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Open Dag in de Maand
van de Geschiedenis
In oktober vindt wederom De
Maand van de Geschiedenis
plaats. Dit jaar is het thema
‘Zij/Hij’.
Op zaterdag 5 oktober organiseert het Streekarchief de
jaarlijkse Open Dag. Het programma is nog niet geheel
rond, maar Eva Lassing zal
een lezing verzorgen over de
vrouwen van Voorne-Putten.
Ook zal er aandacht zijn voor
de afgeronde controle van de
Burgerlijke Stand.
De datum kan alvast in de
agenda worden genoteerd!

Uitbreiding database
De online database waarin het
Streekarchief alle gegevens beschikbaar stelt en doorzoekbaar
maakt, wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. Onlangs zijn
er weer collecties toegevoegd en
functionaliteiten verbeterd.
Downloadbaar
Veel beschrijvingen zijn voorzien
van scans van de originele stukken: foto’s, prentbriefkaarten en
films, maar ook de akten uit de
burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Om eventuele
problemen met beschikbaar stellen van materiaal met auteursrecht te voorkomen, is er in het
verleden voor gekozen de afbeeldingen af te schermen met
een watermerk. Dit werd terecht
als lastig ervaren, zodat dit watermerk nu alsnog is verwijderd.
Ook zijn vrijwel alle scans vanaf
nu te downloaden, zodat ook
hier geen belemmeringen meer
zijn.

Uitbreidingen
Met enige regelmaat verschijnen
de inventarissen van recent ontsloten archieven online, zoals de
‘Houtcentrale De Eilanden’, de
‘firma J. & C. van den Blink,
handel in granen, zaden, peulvruchten, brand- en kunstmeststoffen’ en ‘Buurthuis De Repelaer’.
Daarnaast is de collectie Topografische kaarten aanzienlijk uitgebreid met bijna duizend plattegronden. Het gaat hierbij onder meer om kadastrale minuutplannen, die nuttig zijn bij het
onderzoek naar huizen.
Groeien
Zo blijft de online collectie uitbreiden. Mocht u suggesties,
klachten of vragen hebben - of
graag zien dat een bepaald archief
toegankelijk
wordt,
schroom niet om het aan te
kaarten via:
info@streekarchiefvp.nl
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100 jaar
voetbal
Na jaren van onderzoek in
de collecties en archieven
van onder meer het Stadsmuseum Hellevoetsluis, het
Streekarchief en de KNVB
heeft Teun Lageweg het
boek ‘Honderd jaar Voetbal
op de Hellevoetse Sluis’
gepresenteerd.
Het boek begint met het
balletje trappen door de
leerlingen van de machinistenschool op de grasvelden
rond de vesting vóór de
club officieel van start ging.
Daarna volgt in ruim dertig
hoofdstukken de ontwikkeling van de kleine vereniging HNC tot de grote club
die het vandaag de dag is.
Er is volop aandacht voor
alle facetten van een voetbalvereniging: de locaties
van de voetbalvelden, overzichten van bijzondere wedstrijden en verdienstelijke
(bestuurs)leden.
Omdat de geschiedenis van
de vereniging wordt verteld
tegen de achtergrond van
de ontwikkeling van Hellevoetsluis is het méér geworden dan een jubileumboek.
Het boek is te bestellen via
info@vvhellevoetsluis.nl
Leden betalen € 9,95, nietleden € 15,-. Ook te koop
bij de lokale boekhandel.
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Dubbelexpositie over de gebroeders De Witt
Het Historisch Museum Den Briel en de Stichting Oud-Geervliet hebben dit jaar in gezamenlijk overleg elk een tentoonstelling ingericht
over de gebroeders Johan en Cornelis de Witt.
Op zaterdag 15 juni vond in Brielle de opening plaats met een lezing
van Jean-Marc van Tol, auteur van ‘Musch’, het eerste deel van de
trilogie over Johan de Witt. De expositie bevat tal van topstukken,
waaronder de rijkelijk versierde bokaal van Cornelis de Witt en het
schilderij van Jeronymus van Diest over het opbrengen van het Engelse vlaggenschip Royal Charles uit het Rijksmuseum. Het Streekarchief heeft diverse prenten uitgeleend, alsmede een originele tekening van Willem van der Velde van het schip De Eendragt.
Een week later vond in de kerk van Geervliet de opening plaats met
een lezing van Saskia Lensink over Maria van Berckel, de vrouw van
Cornelis de Witt. De expositie behandelt Geervliet in de Gouden
Eeuw, de rol van Cornelis als Ruwaard van Putten en het Hof van
Putten. De tentoonstelling duurt tot 15 september en elke zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur te bezoeken.
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Resultaat van archiefonderzoek

Wandelen door de duinen
Al eeuwenlang worden de duinen
van Voorne geroemd om hun
schoonheid. Ook in dit nieuwe boek
krijgt de regio ruime aandacht. Met
name de historie wordt duidelijk uiteengezet: het gebied is door allerlei
oorzaken ingrijpend veranderd. In
1920 werd slechts 10% van het gebied door bos bedekt, in 2010 was
dat 90%.
Naast de historie komen de verschillende natuurgebieden aan bod:
het Quackjeswarter, Breede Water,
Tenellaplas en Strypemonde, maar
ook minder bekende als De Pan,
Kaapduin en de Vliegveldvallei.
Al met al een mooi bladerboek over
de Nederlandse kust, waarin met
prachtige afbeeldingen de flora en
fauna in beeld wordt gebracht.
,,Het duin van Voorne is onder kenners een begrip. Het is zeer kleur–
en soortenrijk door de grote kalkrijkdom. Bovendien is het jungleachtig door de vele klimplanten in
het overal aanwezige bos, en nat
omdat er vrijwel geen water is gewonnen en het gebied vele laagtes
kent. Wel is, door de ‘lange arm’
van de Maasvlakte en Deltawerken,
de natuurlijke dynamiek van wind
en zout deels verdwenen. De luchtvervuiling met stikstof is hoger dan
goed is voor de duingraslanden en
de vele insecten die er thuishoren.’’

Fietsen langs oorlogserfgoed
De Atlantikwall-fietsroute op Voorne
is veelzijdig. Je fietst door een
steeds veranderend landschap en
komt verschillend oorlogserfgoed
tegen. De route begint bij het bezoekerscentrum Tenellaplas. Hier
lag het voormalige Duitse hoofdkwartier van het eiland vlakbij. Via
een dijk fiets je naar het strand van
Rockanje waar je na het bezoek aan
een monument langs de duinstrook
richting Hellevoetsluis fietst. Onderweg passeer je enkele locaties met
een markante WO2-geschiedenis.
Vanaf de oude vestingstad vervolg
je de tocht dwars over het eiland
langs de 19e eeuwse forten Noorddijk en Penscherdijk naar Brielle.
Ook hier liet de Duitse bezetter tijdens de oorlog sporen na. Door de
polder gaat het verder naar het Stenen Baak aan de Brielse Maas. Destijds stond hier een radar, één van
de vele langs deze kuststrook. Vanaf hier is het nog een stukje richting
de Boulevard van Oostvoorne met
zicht op de wuivende rietvelden en
in de verte de industrie van de Europoort. In de oorlog rolden hier
nog de golven van de zee. In de
tussentijd passeer je diverse bunkercomplexen. Tenslotte fiets je
door beschermd duingebied dwars
door de voormalige radarstelling
Biber, waarna je terug bent bij het
startpunt.
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Heerlijkheden
Op Voorne
Dit kloeke boek bevat
een overzicht van alle
Heerlijkheden in ZuidHolland.
Tot de Franse Tijd waren
dorpen al meer dan
1000 jaar bestuurd als
heerlijkheden. Daarbij
had een particulier, de
zogenaamde heer, alle
zeggenschap over het
bestuur. Niet alleen de
uitvoerende macht,
maar ook wetgevende
en rechterlijke macht.
Omdat dit niet met de
gedachte van de Franse
Revolutie strookte, werden met de Staatsregeling van 1798 alle heerlijkheden afgeschaft.
Desondanks is het begrip heerlijkheid in gebruik gebleven. Het
heeft niets meer met
macht te maken, maar
met het vasthouden aan
oude tradities en
eeuwenoude folklore.
Het boek geeft ook van
vrijwel alle plaatsen op
Voorne-Putten een
beknopte historie van de
heerlijkheden en een zo
compleet mogelijk
overzicht van de Heren
en Vrouwen sinds 1814.
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Aanwinstenlijst tweede kwartaal
2019/04
Kaart van Voorne, Putten en de
Welplaat (1913)
vervaardigd door E. de Raat
2019/05
Foto’s, negatieven en plakboek
van het koloniehuis Ons Genoegen
2019/06
Collectie Van der Linde
Bevat een collectie aankondigingen en omschrijvingen van openbare verkopingen van landbouwgronden en bedrijven op Voorne.
2019/07
Fotoalbum fam. Beijer-van Marion
Bevat ruim veertig portretfoto’s.
Helaas zijn de namen onbekend.
2019/08
Verslag veevoederkern op Voorne
en Rozenburg (1961/62)
Van de vereniging Bedrijfsvoorlichting Voorne en Rozenburg.
2019/09
Documentatie Hellevoetsluis
Een collectie affiches, gemeentegidsen en topografische kaarten
die aan de desbetreffende collecties zijn toegevoegd.
2019/10
Archief van de herv./geref. kerk
van Brielle (1990-1999)
Aanvulling op het reeds aanwezige
archief.
2019/11
Twee ordners met negatieven gemaakt door de Brielse fotograaf
R.G. Meijer
Betreft vrijwel uitsluitend foto’s
die zijn gemaakt in opdracht van
het gemeentearchief Brielle.
2019/12
Dia’s en filmbanden van de Tuinbouwvereniging
Het is nog niet geheel duidelijk
wat op de films te zien is.
2019/13
Reglement van de Onderlinge Verzekering van geldelijke uitkeering
bij verliezen van varkens ‘Steunt
elkander’, opgericht te Zwartewaal
15 december 1922
2019/14
Foto’s van de familie Bravenboer
te Zwartewaal/Rockanje
Losse foto’s en een fotoalbum.

Gezondheidskolonies
De Oudheidkamer Oostvoorne heeft nieuw onderdak
gevonden aan het kerkplein
in het mooie centrum van
Oostvoorne. Naast een vaste
presentatie is hier gedurende de zomermaanden een
wisseltentoonstelling te zien
met telkens een ander stukje geschiedenis van Oostvoorne als onderwerp. Van
de Burcht van de heren van
Voorne, tot de komst van de
tram en later.
In diverse kust– en bosgebieden in Nederland ontstonden aan het einde van
de 19e eeuw gezondheidskolonies. Deze waren bedoeld voor de arme, ongezonde kinderen die in de
steden in te kleine en vaak
vochtige kamers woonden.
De kinderen moesten in de
gezondheidskolonies aansterken. Zij kregen goed te
eten, ze snoven zoveel mogelijk de gezonde buitenlucht op, moesten veel bewegen en hadden verplichte
rusttijden. Rust, reinheid en
regelmaat waren de pijlers
van de gezondheidskolonies.
Ook in Oostvoorne waren
gezondheidskolonies: ‘Ons
Genoegen’, ‘Agathahuis’ en
‘Naar Buiten’.
Uiteraard zijn er ook foto’s
uit de collectie van het
Streekarchief te zien.
Adres: Kerkplein 2c, geopend van 3 juli tot 26 oktober op wo, vrij en za van
12:00 tot 16:00.

