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Onlangs is de krantendatabase 
uitgebreid met tien jaargangen 
van de Nieuwe Brielse Courant. 
Hierdoor zijn de roerige jaren 
’60 doorzoekbaar gekomen.  
 
Roerige jaren 
De jaren zestig waren vormende 
jaren voor de regio Voorne-
Putten. De artikelen in de krant 
bieden een prachtige bron voor 
historisch onderzoek naar dit 
tijdvak: terwijl de industrie zich 
langs de noordgrens steeds ver-
der uitbreidde (ten koste van 
duizenden hectare vruchtbaar 
akkerland, de dorpen Blanken-
burg en Nieuwesluis en het na-
tuurgebied De Beer) ontwikkel-
de de regio zich tot een moder-
ne samenleving waarin enorme 
uitbreidingsplannen het aanzicht 
van de eilanden voor altijd zou 
veranderen. 
 
Onderzoeksmateriaal 
De digitale krant vormt één van 
de meeste geraadpleegde bron-
nen op de website van het 

Streekarchief. Er wordt dank-
baar gezocht en gebladerd in de 
digitale versie van de Nieuwe 
Brielse Courant voor onderzoek 
naar gebeurtenissen voor bij-
voorbeeld jubileumboeken en 
artikelen in historische tijd-
schriften. Daarnaast is er veel 
belangstelling voor familieadver-
tenties.  
Aangezien de vraag voor het 
toevoegen van recentere jaar-
gangen regelmatig werd ge-
steld, heeft het Streekarchief 
besloten de collectie uit te brei-
den met de jaren zestig. Zo-
doende kan er weer naar har-
tenlust worden gezocht naar 
sportevenementen, de ontwik-
keling van diverse bekende be-
drijven uit de regio, de bouw 
van diverse verpleegtehuizen, 
de koude winter van 1963, het 
einde van de RTM, de aanleg 
van nieuwe infrastructuur, de 
opkomst van nieuwe toeristische 
initiatieven  en de restauratie 
van historische panden.  

Tot nader order  
gesloten 

 
De gevolgen van de Corona-

crisis zullen u niet ontgaan zijn. 
De diverse maatregelen om de 
verspreiding van het virus te 
voorkomen hebben ook het 

Streekarchief geraakt. 
  

Zo zijn alle vrijwilligers naar 
huis gestuurd en werken de 
medewerkers afwisselend 

thuis, zodat er een minimale 
bezetting op het kantoor    

aanwezig is. Desondanks is de 
studiezaal tot nader order ge-

sloten, omdat we niet de 
dienstverlening kunnen bieden 

die u van ons gewend bent.  
 

Zodra het dagelijks leven zijn 
normale gang herneemt, zullen 
we weer de normale openings-

tijden hanteren. 

Nieuwe Brielse Courant 1961-1970 online 
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Modern 

Oostvoorne 
 

We kennen allemaal het  
teken @, uitgesproken als 

at of apenstaartje. Het    
teken wordt gebruikt in e-
mail adressen. Omdat dat 
zo modern is valt het op 

wanneer het teken in oude 
archieven voorkomt. Zoals 
in een rekening van Oost-
voorne van 1664. In een 
overzicht van sloten die 

moesten worden uitgediept 
kwam in elke post het 

apenstaartje voor, gevolgd 
door een r: @r. Het was 

even puzzelen; het bleek de 
afkorting te zijn voor aen-

nemer, degene die het werk 
aannam. Overigens komen 

we in de 17e eeuw het    
teken ook wel tegen als @o, 
dus gecombineerd met een 
o en gevolgd door een jaar-
tal. Wat dat betekent is niet 

moeilijk. 

 
 
 
 
 
 
De Vrienden hebben onlangs de 
publicatie ‘Wolga-Tataren op 
Voorne’ uitgegeven. Hierin vertelt 
historicus Nadet Somers het fas-
cinerende verhaal over de 
‘Russen’ die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op Voorne werden 
gelegerd. 
 
Wolga-Tataren 
Hoewel ze 'Russen' werden ge-
noemd, ging het feitelijk om Wol-
ga-Tataren die aan het oostelijke 
front krijgsgevangen waren ge-
maakt door de Duitsers. Na een 
verblijf in krijgsgevangenkampen, 
onder extreem slechte omstan-
digheden, konden de overlevende 
Tataren dienst nemen in het Duit-
se leger. Het 826ste bataljon, on-
der leiding van Ernst Schermuly, 
kwam na enkele omzwervingen 
terecht op Voorne. De lokale be-
volking had gemengde gevoelens 
over de Tataren, die een vreemde 
taal spraken en een andere religie 
hadden. Toch zijn er ook enkele 
inwoners die nog een positieve 
herinnering hebben aan deze 
vreemdelingen in Duitse dienst. 
 
In haar onderzoek achterhaalde 
Nadet Somers de lotgevallen van 
deze mannen. Bijzonder is het 
verhaal van één van hen, Leo 
Zaripov, die zich na de Tweede 
Wereldoorlog Leo Lunny zou noe-
men. ,,Steeds weer kwam naar 

voren dat geen van de Wolga-
Tataren de oorlog had overleefd. 
Bij hun terugkomst in Rusland 
zouden ze als landverrader naar 
Siberië zijn gestuurd of ter dood 
zijn gebracht.’’ Maar uit een na-
oorlogse brief van Instelkomman-
dant Schermuly bleek dat ene Leo 
Zaripov was uitgeweken naar En-
geland. Na een oproep in een 
plaatselijke krant meldde zijn we-
duwe zich. Op basis van de ver-
halen en jarenlang onderzoek 
heeft dit geleid tot het vastleggen 
van een bijzondere aspect uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
 
Het boek is voor € 9,95 verkrijg-
baar bij boekhandel Hoofdstuk 
Een in Brielle, bij de vestigingen 
van Bruna in Hellevoetsluis, Oost-
voorne en Rockanje, en bij het 
Streekarchief.  



Eeuwen aan ziekten in het archief 
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Het coronavirus houdt momenteel 
de samenleving in zijn greep. Het is 
niet de eerste keer dat de mensheid 
te maken krijgen met een pande-
mie: de archieven bieden informatie 
over eeuwen aan ziekten en de wij-
ze waarop er mee werd omgegaan.  
 
De Pest-Stryt 
De meest tot de verbeelding strek-
kende ziekte is de Pest. De vroegste 
vermelding in Brielle is 21 augustus 
1538: de datum waarop het Brielse 
stadsbestuur maatregelen afkondig-
de om de verspreiding te beperken. 
Zo moest aan huizen waar mensen 
waren overleden een bos stro wor-
den gehangen. Mensen mochten 
zich niet zonder een kenmerk op 
straat vertonen als huisgenoten ziek 
waren en het was hen verboden om 
kerkdiensten bij te wonen. Dergelij-
ke maatregelen om lijders af te zon-
deren en in quarantaine te plaatsen, 
werden de daaropvolgende eeuwen 
steeds weer herhaald in keuren.  
Tevens was er sprake van Pest-
meesters, die tegen een royaal sa-
laris zorg droegen voor de zieken. 
Met name Johan Swinnas moet 
daarbij worden vermeld, deze Briel-
se Pestmeester publiceerde in 1664 
het boekje De Pest-Stryt, waarin hij 
tal van recepten voor papjes aan-
raadde, die op de zwerende pest-
builen moesten worden gesmeerd. 
 
Spaanse Griep 
Terwijl de griep om zich heen 
greep, wilde geen enkel land in 
strijdend Europa erkennen dat ze 
last had van de ziekte, behalve het 
neutrale Spanje.  

De Stellingarts op Voorne meldde 
de eerste gevallen van de Spaanse 
Griep op 23  juli 1918. om de be-
smettingen zoveel mogelijk tegen te 
gaan, sloten de scholen door de kin-
deren een week eerder zomerva-
kantie te geven. In juli en augustus 
lagen er enkele honderden militai-
ren en burgers uit te zieken in scho-
len, kerken en barakken die tijdelijk 
waren ingericht als noodhospitalen. 
Iedereen herstelde van de eerste 
griepgolf. De tweede golf die in ok-
tober uitbrak, was veel gevaarlijker. 
Met name Spijkenisse werd zwaar 
getroffen: 1400 inwoners raakten 
besmet, met elf zieken die er aan 
overleden.  
 
Tyfus-epidemie 
Aan het einde van de Tweede We-
reldoorlog was het opmerkelijk ge-
noeg opnieuw Spijkenisse dat werd 
getroffen door een epidemie. Dit-
maal was het tyfus, waarmee ver-
moedelijk het Spui besmet was ge-
raakt. Dokter Rademacher had in 
februari al een jongen behandeld 
die aan de ziekte leed, en in de loop 
van april greep de tyfus onver-
wachts om zich heen. Rond de Be-
vrijding waren er ruim 200 inwoners 
ziek, die eerst in het Zuiderzieken-
huis en later op de Quarantaine-
plaats bij Heijplaat werden onderge-
bracht. De bevolking kreeg inentin-
gen en de geallieerden plaatsten 
een installatie voor schoon drinkwa-
ter. Uiteindelijk zouden er zestien 
Spijkenissers aan de ziekte overlij-
den. Het verlate Bevrijdingsfeest 
dat op 31 augustus werd gevierd, 
had dan ook een zwart randje.  
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Aanwinstenlijst eerste kwartaal 

Het Streekarchief heeft 

dankzij schenkingen en aan-

kopen ook dit kwartaal weer 

diverse aanwinsten aan de 

collectie kunnen toevoegen.  

 

2020/01 

Deze aquatint van de haven 

van Hellevoetsluis verscheen 

in 1795 in het boek ‘A pictu-

resque Tour through Hol-

land, Brabant and Part of 

France made’ van Samuel 

Ireland. Het is een sfeervolle 

prent van de haven aan het 

einde van de achttiende 

eeuw.  

 

2020/02 

Tussen de diverse documen-

ten uit een schenking be-

vond zich dit bewijs om de 

Spijkenisserbrug te mogen 

passeren. Omdat het de eni-

ge verbinding met het vas-

teland was, vormde de brug 

een strategisch punt. Er 

vond dan ook voortdurende 

controle plaats van alle per-

sonen en goederen die het 

eiland op en af wilden. Dat  

voorkwam bijvoorbeeld dat 

er tijdens de hongerwinter 

grote groepen mensen voed-

sel kwamen zoeken.  

 

2020/03 

Dit bijvoegsel bij De Amster-

dammer van 1 april 1906 

toont de commandant van 

het Korps Torpedisten J. Fa-

bius in gesprek met de dui-

vel: de Spanjaarden hadden 

maar wat graag een set van 

de explosieve torpedo’s wil-

len hebben.  

 

2020/04 

Via een schenking ontving 

het Streekarchief bovendien 

een groot formaat platte-

grond van de Stelling Biber 

met verbindingslijnen tussen 

de bunkercomplexen. 
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