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In Zwartewaal staat de visserij 
weer helemaal op de kaart! Op 
vrijdag 11 oktober opende het 
Historisch Museum Den Briel in 
de voormalige zeilmakerij het 
nieuwe museum over de visse-
rij. Op zaterdag 14 december 
verscheen het boek ‘Een arm 
Zeedorpken’, geschreven door 
Nico de Vries.  
 
Onderwerp 
Vier eeuwen was Zwartewaal 
een dorp van vissers, die met 
hun botschuiten, hoekers en 
gaffelaars of met hun sloepen 
de Noordzee opvoeren, tot aan 
IJsland toe. Het was een hard 
bestaan. Het verhaal van de 
Zwartewaalse visser speelt zich 
af tegen een decor van in het 
oog springende ontwikkelingen 
uit de Nederlandse (maritieme) 
historie. De vissers stonden oog 
in oog met de Duinkerker ka-
pers, ze waren slachtoffer van 
de zee– en landoorlogen. In be-
zet Holland liepen ze de Fransen 
tegen het lijf en ervoeren ze de 
naweeën van de Tiendaagse 
Veldtocht tegen de Belgen. Het 

verhaal van de Zwartewaalse 
vissers kent vooral episodes 
over scheepsrampen, geldinza-
melingen, smokken, gevange-
nissen en overbevissing. Het is 
het verhaal van een arm vis-
sersdorp dat telkens weer op-
krabbelde. 
 
Het boek is voor € 14,95 te 
koop bij de boekhandel, het mu-
seum en het Streekarchief. 

2019 in cijfers 
 
 

De database bevat inmiddels 
2.073.441 doorzoekbare 

items! 
 

In al die foto’s personen, films, 
kaarten, kranten, archieven, 

notariële akten en boeken werd 
via de eigen website 378.845 
keer gezocht, dus gemiddeld 

1037 per dag. Daarnaast 
wordt de genealogische data 
van het Streekarchief ook ge-
vonden via sites, zoals Wie-
WasWie en OpenArch, zodat 
het bereik nog veel groter is. 

 
Het aantal onderzoekers op de 
studiezaal blijft stabiel, dit jaar  
waren dit er 551. Daarnaast  

bezochten ruim 300 leerlingen 
en bezoekers het archief voor 

lezingen, cursussen of een 
rondleiding door het depot. 

Eerste uitgave Streekarchief & Vrienden 



Pagina 2  Vroeg of laat zoek je in het Streekarchief 

75 jaar 

Bevrijding 
 

In mei 2020 zal uitgebreid 
worden stilgestaan bij 75 
jaar Bevrijding. Ook op 

Voorne-Putten zullen in dit 
kader activiteiten worden 

ontplooid. Het Streekarchief 
is betrokken bij een aantal 
initiatieven en zal trachten 
een coördinerende en ver-
bindende rol te spelen voor 

de diverse deelnemende 
partijen. 

 
Zo zal onder meer een frag-
ment uit het dagboek van 
de Brielse graanhandelaar 
Leendert van der Knoop 

worden opgenomen in een 
bundel met verhalen over 

de Bevrijding in Zuid-
Holland dat de Provincie uit-
geeft. Ook heeft het Streek-
archief foto’s van de Bevrij-
ding ingezonden voor het 
project van het NIOD om 
mee te dingen naar een 

plek tussen de 100 mooiste 
foto’s van Nederland. 

 
Het Streekarchief is verder 
bezig met een onderzoek 
naar de wijze waarop de 

afgelopen 75 jaar is omge-
gaan met de herdenking en 

bevrijding. Van de stille 
tochten langs de plek in de 

duinen waar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bur-

gers zijn gefusilleerd tot het 
vreugdevuur dat door hard-
lopers vanuit Wageningen 

naar het eiland is gebracht. 
De bedoeling is dat dit re-

sulteert in een expositie die 
in april en mei op verschil-
lende plekken in de regio 

zal worden getoond. 
 

 

 

 
Schenking 

De Vrienden hebben de collectie 

van het Streekarchief onlangs uit-

gebreid door de schenking van 

een houtsnede van de kunstenaar 

Herman Bieling (1887-1964).  

Deze kunstenaar uit Hillegersberg 

behoorde tot de avant-gardisten 

en vervaardigde uiteenlopend 

grafisch werk dat veelal tot de 

kubistische-expressionistische 

kunst gerekend kan worden. Met 

de ‘Badgasten te Oostvoorne’ uit 

1939 heeft het Streekarchief een 

fraai voorbeeld van deze spraak-

makende stroming aan de steeds 

groeiende verzameling van Voor-

ne-Putten kunnen toevoegen. 

 

Website 

De site van het Streekarchief be-

vat nu ook een onderdeel met 

informatie over de Vrienden. On-

der meer de doelstellingen, statu-

ten en publicaties zijn hier te vin-

den. Ook kunt u hier uw lidmaat-

schap doorgeven. De pagina’s zijn 

te bereiken via Lokale Geschiede-

nis / Vrienden. 

Open dag weer succesvol verlopen 
De jaarlijkse open dag vond plaats op zaterdag 5 oktober en was  

opnieuw een groot succes. Ongeveer 200 bezoekers kwamen een  

kijkje nemen bij de expositie op de studiezaal en kregen een  

rondleiding langs de topstukken in de kluisruimte. Tevens werd het 

boekje ‘Doorgegeven van moeder op dochter’ door de archiefmede-

werkster Eva Lassing-van Gameren overhandigd aan Heleen  

Lamaison van den Berg - Veder. 



Genealogische materiaal van voor 1811 digitaal! 

800 jaar 
Rockanje 

 
In een akte uit 1220 

wordt Rockanje voor het 
eerst genoemd. Dat 

vormt de reden dat het 
dorp een heel jaar het 

800-jarig bestaan viert. 
Inmiddels heeft de af-
trap plaatsgevonden 

met de Nieuwjaarsduik 
waar ruim 800 bikkels 
aan deelnamen. Op de 
agenda staan nog tal 

van andere festiviteiten: 
zo wordt in september 
een feestweekend ge-
houden, waarbij het 

Dorpsplein in de sfeer 
van 1220 wordt terug-
gebracht. Er vinden dat 
weekend diverse activi-
teiten plaats, waaronder 
een streekmarkt, solex-
tour, expositie van op-
gravingen en gezamen-

lijke maaltijden. 
 

Het Streekarchief draagt 
eveneens een steentje 
bij. In het museum De 
Duinhuisjes wordt een 
expositie ingericht over 
de afgelopen 800 jaar 
en er zullen enkele le-
zingen over de historie 
van Rockanje worden 

verzorgd.  
 

Er is bovendien ter gele-
genheid van het jubile-
um een speciaal choco-
laatje ontwikkeld met 

honing uit de duinen, en 
een biertje gebrouwen 
met lokale ingrediënten 
uit de duinen: Rockanje 

sûr bière.  
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In het laatste kwartaal van 2019 is 

een collectie genealogische akten  

gedigitaliseerd. Het betreft de bron-

nen van vóór 1811. De DTB-

registers van de kerken zijn eerder 

al gescand, nu zijn ook bronnen uit 

de ambachtsarchieven digitaal be-

schikbaar. De volgende stap is het 

indexeren van deze registers.  

 

Registers van huwelijken 

Tot 1795 waren huwelijken voor de 

Nederduits-Gereformeerde (de late-

re Hervormde) kerk rechtsgeldig, 

maar katholieken, joden en andere 

gezindten moesten zich voor het 

Gerecht laten registeren. Vanaf 

1795 moesten álle huwelijken hier 

worden aangegeven, totdat dit in 

1811 overging in de Burgerlijke 

Stand. 

 

Registers van impost op het 

trouwen en begraven 

Het 'middel op trouwen' en 'middel 

op begraven' – ook wel aangeduid 

als Gaarder of Impost - werden in-

gesteld door de Staten van Holland 

op 26 oktober 1695. Deze tijdelijk 

bedoelde belasting bleef meer dan 

honderd jaar in stand, en werd ge-

heven tot 31 december 1805.  

Registers van Successie 

Volgens de "Ordonnantie eener Be-

lasting op het Regt van Successie" 

van 4 oktober 1805 moest het 

plaatselijk bestuur een "register van 

aangegeven lijken" aanleggen. Deze 

taak werd bijna overal opgedragen 

aan de secretaris onder de naam 

van "Gequalificeerde". Deze moest 

tevens een ‘register van overle-

denen’ samenstellen.  

De ordonnantie trad op 1 januari 

1806 in werking en verviel door de 

inlijving van Nederland bij Frankrijk 

en het van kracht worden van de 

Franse wetgeving in 1811. Deze re-

gisters kunnen gegevens over de 

gezinssamenstelling, de leeftijd en 

de mate van welvaart van de over-

ledenen opleveren. 

 

Nieuwe Brielse Courant 

Naast de bronnen van vóór 1811 

zijn ook tien jaargangen van de 

NBC gescand. Dit betekent dat de 

online krant binnenkort wordt aan-

gevuld met de periode 1961-1970. 

Dit vormt een welkome aanvulling 

op de doorzoekbare kranten 



Aanwinstenlijst vierde kwartaal 

Betoverend 
Westvoorne 

 

 
Tussen 1874 en 1888 trok 
Jacobus Craandijk in meer 

dan zeventig wandeltochten 
te voet door Nederland. In 

1880 maakte hij een wande-
ling over het eiland Voorne-

Putten. De dorpen waren 
klein en op zichzelf staand. 
Er was nog geen elektrici-

teit, riolering of waterleiding 
en de meeste wegen waren 

onverhard.  
Wat zou Jacobus Craandijk 
zien als hij vandaag de dag 
deze wandeling opnieuw zou 
maken? De auteurs en foto-
grafen nemen u in dit prach-
tige, rijk geïllustreerde boek 
mee langs dezelfde wegen 
en paadjes, maar met de 

verrassingen van nu. In de 
interviews in het boek ko-
men de huidige bewoners 

ruim aan het woord.  
Op basis van de wandelin-
gen van Jacobus Craandijk 
zijn er drie beleefroutes ge-

maakt.  
 

Het boek is bij de lokale 
boekhandels te koop. 
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Het Streekarchief heeft dankzij 

schenkingen en aankopen ook 

dit kwartaal weer diverse aan-

winsten aan de collectie kunnen 

toevoegen.  

 

2019/28 

Foto’s van de gezondheidskolo-

nie “Ons Genoegen” te Oost-

voorne, 1955-1956. 

 

2019/29 

Plakboek met knipsels e.d. be-

treffende de bibliotheek van 

Hellevoetsluis, 1982-1984.  

 

2019/30 

Archief van de Katholieke Land- 

en Tuinbouwbond afd. Voorne, 

1946-1989. 

 

2019/31 

Foto’s en krantenknipsels be-

treffende Maarten van der Lin-

den (alias de goochelaar mees-

ter Martino) en Corrie van der 

Linden-van der Waal.  

 

2019/32 

Collectie Bravenboer, verzame-

ling portretfoto’s, vervaardigd 

kort vóór en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in de gemeente 

Rockanje door de fotograaf Kor-

nelis Bravenboer (1896-1971), 

overgedragen door de Histori-

sche Vereniging Westelijk Voor-

ne. 

 

2019/33 

De achtjarige Johanna Catharina 

Klompenhouwer maakte met 

prikkunst een ‘Verjaarswens aan 

mijn veelgeliefden vader’, die op 

3 december 1812 jarig was. Op 

1 januarij 1813 prikte ze een 

tweede kaart ter gelegenheid 

van het nieuwe jaar. 

 

Topografische Atlas 

 

Bob Brobbel, ‘Tekening/aquarel 

van de kerk van Geervliet’, 1935 

 

Claes Jansz. Visscher (1587-

1652), ‘Kopergravure Tempus 

mortis incertissimum / Briel in 

Hollandt; zicht op de stad Briel-

le, omlijst met een motto en 

tekst in Latijn en Duits’, uit: Da-

niel Meisner Sociographia Cos-

mica (…) Neurenberg 1638-

1642. 

 

 

 

 


