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Vroeg of laat zoek je in het Streekarchief 

Sinds 2008 heeft het Streekar-
chief stap voor stap de Nieuwe 
Brielse Courant digitaal toegan-
kelijk gemaakt. Inmiddels zijn 
de jaargangen van 1875 tot en 
met 1970 te doorzoeken: dat 
komt neer op 62.163 kranten-
pagina’s. 
Omdat de digitale krant een rij-
ke bron van informatie is en 
veelvuldig wordt geraadpleegd, 
is besloten om ook het Week-
blad voor Voorne, Putten, Over-
flakkee en Goedereede te gaan 
digitaliseren. De eerste editie 
van deze krant verscheen al in 
1868 en is daarmee iets ouder 
dan de NBC. De krant verscheen 
tweemaal per week en bevatte 
naast een overzicht van (inter-)
nationale gebeurtenissen een 
katern met lokaal nieuws en na-
tuurlijk een keur aan adverten-
ties. Tijdens de crisisjaren in de 
jaren dertig werd de krant dun-
ner en bestond de inhoud meer 
uit advertenties dan uit nieuws-

berichten. In de oorlog kreeg de 
krant vanaf 1941 een verschij-
ningsverbod.  
Momenteel is de VPOG over de 
periode 1868 t/m 1941 door-
zoekbaar gemaakt, dat betekent 
een toevoeging van maar liefst 
35.990 pagina’s. Het ligt in het 
voornemen om de komende ja-
ren successievelijk verdere jaar-
gangen te laten digitaliseren en 
de krantendatabase zodoende 
verder uit te breiden. Daarmee 
wordt het verrichten van histo-
risch onderzoek weer een stukje 
makkelijker.  

Archiefbezoek  
alleen op afspraak 

 
 

Het Coronavirus houdt de  
samenleving nog steeds stevig 
in zijn greep. De maatregelen 

vanuit de overheid zijn dan ook 
nog steeds van invloed op een  

bezoek aan het archief.  
 

Het Streekarchief is slechts 
voor  noodzakelijk onderzoek 
op  afspraak te bezoeken. Om 
de adviezen van het RIVM zo 
goed mogelijk te volgen, is de  

opstelling in de studiezaal  
aangepast, zodat bezoekers op 
voldoende afstand van elkaar 

zitten. Een afspraak is te  
maken via  

0181-349999 of  
info@streekarchiefvp.nl 

Krantendatabase uitgebreid met VPOG 
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Het Streekarchief barst door de 
rijke historie bijna uit zijn voegen. 
Die mooie geschiedenis brengen 
we natuurlijk graag onder de aan-
dacht. Voor actieve onderzoekers 
bieden we steeds meer bronnen 
digitaal aan, maar we verzorgen 
ook regelmatig publicaties voor 
iedereen die interesse heeft voor 
de lokale geschiedenis en met 
een ‘boekje in een hoekje’ wil zit-
ten. Het afgelopen kwartaal zijn 
twee boekjes verschenen die we 
graag onder de aandacht bren-
gen. 

Brielle 
Over de rijke historie van Brielle  
raken we niet uitverteld. Er stond 
daarom op initiatief van het colle-
ge een cursus Briellekunde op de 
planning, maar vanwege de huidi-
ge beperkingen is dit voorlopig 
niet mogelijk. Het Streekarchief 
heeft een passend alternatief ge-
vonden in de vorm van een hand-
zaam boekje. “Een korte geschie-
denis van Brielle” is een kennis-
making met de historie van de 
stad waarin een verhaal van bijna 
zeven eeuwen wordt samengevat. 

Het ligt in het voornemen om de 
geschiedenis van alle kernen op 
Voorne-Putten in soortgelijke 
boekjes te presenteren. 
 
Rockanje 
Als onderdeel van de viering van 
800 jaar Rockanje heeft het 
Streekarchief voor de lokale su-
permarkt een spaaralbum helpen 
samenstellen waarin de historie 
van het dorp centraal staat. Van 
maart tot mei krijgen alle klanten 
bij besteding van een bepaald be-
drag een setje stickers die in het 
boek kan worden geplakt. Aange-
zien het maar liefst 288 verschil-
lende afbeeldingen betreft, moet 
er behoorlijk worden ingekocht. 
Op Facebook bestaat inmiddels 
een groep waar dubbelen geruild 
kunnen worden. 

 
In het spaaralbum komen tal van 
historische thema’s aan bod: de 
polders, de modderbadinrichting, 
de tuinbouw en de opkomst van 
het toerisme. Het is daarmee een 
mooi document waarin 800 jaar 
Rockanje voorbij komt. 
 
 
 
 
Op RTV Rijnmond 
is een item over 
het spaaralbum 
te vinden: volg 
de link of scan de 
QR-code. 

Historische publicaties van het archief Verborgen Verleden 

Voor veel mensen vormt 
het populaire televisiepro-
gramma Verborgen Verle-
den een eerste kennisma-
king met het archiefwezen. 

 
Ook het Streekarchief wordt 
zo nu en dan door de redac-

tie benaderd met vragen 
over voorouders van BN-
ers. Onderzoek achter de 

schermen leidt lang niet al-
tijd tot een verhaal voor de 
schermen. In het geval van 

journalist en tv-presen-
tatrice Merel Westrik ge-

beurde dat wel.  
Zij stamt af van Bouwe 

Meuldijk, die op 04-02-1784 
in Zwartewaal werd ge-

doopt, als ‘onegt kind’, hij 
droeg dan ook de familie-
naam van zijn moeder. 

Bouwe werd zoals zoveel 
Zwartewalers zeeman en 
visser. In 1804 was hij als 
bemanningslid van het gaf-

felschip “De Neutraliteit” 
nabij Texel betrokken bij 

een reddingsactie. Het schip 
in nood dreef zonder roer, 

ankers of kabels en er 
dreigde gevaar voor schip 
en bemanning. Bouwe en 
zijn collega’s schoten te 
hulp en wisten het schip 

naar de rede van Texel te 
slepen. Zes jaar later, in 

december 1810, waren de 
rollen omgedraaid: de 

vischschuit “De Jonge Ma-
ria” waarop Bouwe zich be-
vond verging op zee, hulp 
kwam te laat. Een overlij-

densakte is er niet. Zijn we-
duwe wilde hertrouwen, de 
vrederechter riep getuigen 
op die van het lot van Bou-

we op de hoogte waren.  

https://www.rijnmond.nl/nieuws/204999/Geneeskrachtige-modder-drijvende-badhokjes-en-andere-verhalen-over-de-800-jarige-badplaats-Rockanje
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Velen van u hebben wel eens ge-
hoord van Nieuwesluis, vooral be-
kend van  landhuis ‘De Oliphant’ 
dat thans in Rotterdam-Charlois 
staat. Het kasteeltje stond eind 
16e eeuw aan de wieg van de 
Heenvlietse buurtschap. Met de 
komst van het Kanaal door Voor-
ne (1830) ontstond er een kleine 
gemeenschap die in de 19de en 
20ste eeuw tot bloei zou komen. 
Nieuwesluis was een dorpje op 
zich. Gelegen aan de monding  
van het Kanaal was het bijna an-
derhalve eeuw een drukte van 
jewelste.  Schepen voeren af en 
aan door de schutsluis die de ver-
keersader vormde tussen Rotter-
dam en Hellevoetsluis. 
  
Met de presentatie van het Bot-
lekplan (1947) veranderde alles: 
de Welplaat, Blankenburg en 
Nieuwesluis moesten wijken voor  
een groot haven- en industriege-
bied. Bezwaarschriften en protes-
ten konden niet voorkomen dat 
de bewoners hun huizen moesten 
verlaten. Vanaf begin jaren ‘60 
werden percelen getaxeerd en 
woningen ontruimd. 

In februari 1966 werden de slui-
zen definitief gesloten. De gena-
deklap kwam op 1 april 1966: de 
Nieuwesluizers werden Rotter-
dammers! De weg voor afbraak 
was vrij. 
Deze maand was dat 55 jaar gele-
den. Reden voor RTV Rijnmond 
om hieraan aandacht te besteden. 
Archivist Nick Werring vertelde 
verslaggeefster Marcia Tap alles 
over het lot van Nieuwesluis. 
 
 
 

Gebruik de 
link naar het 
item, of scan 
de QR-code. 

 
 
 
Gelukkig kon het Streekarchief 
onlangs een schitterende aquarel 
van kunstenaar Maarten Kemper 
(1944-1985) verwerven. Kemper 
schilderde in de nadagen van de 
buurtschap dit zicht op de karak-
teristieke elementen van Nieu-
wesluis: hotel-café De Watergeus, 
de sluizen met het brugwachters-
huisje en op de achtergrond het 
Evangelisatiegebouw.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan 
een boekje over Nieuwesluis. 
Heeft u herinneringen, foto’s of 
archiefmateriaal dat u wilt delen, 
neemt u dan s.v.p. contact op via 
info@streekarchiefvp.nl  

Nieuwesluis, buurtschap van de kaart 

Gezocht:  

snelfotografie 
 

Voor een onderzoek is het 
Rijksmuseum in Amsterdam 
op zoek naar voorbeelden 
van ‘Snelfotografie’. Ook 
wel American Automatic 

Photo, Druk-op-de-knop en 
Tip-Top fotografie genoemd.  
Kleine pasfoto’s uit grofweg 

de jaren tien van de 
20e eeuw. Meestal zijn het 
enkele portretten, maar er 
bestaan ook foto’s van dub-
belformaat met meerdere 
mensen. Snelfotografie is 
eenvoudig te herkennen 

aan de balk met het adres 
en/of de naam van de foto-
graaf. Indien u dit soort por-
tretjes in bezit heeft, zouden 

we hier graag scans van 
ontvangen. Dit sturen we 

door naar de onderzoekers. 
Zo is het vooral interessant 
of er naast Robijns nog een 
andere fotograaf op Voorne-

Putten met deze techniek 
werkte. 

info@streekarchiefvp.nl 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/205212/Het-dorp-Nieuwesluis-wordt-55-jaar-geleden-onderdeel-van-Rotterdam-en-dat-betekent-dat-het-met-de-grond-gelijk-gemaakt-wordt


Aanwinstenlijst  

eerste kwartaal 
2021/1 
gezicht op De Rode brug en 
het Maarland zuidzijde”, 
aquarel van Chr. van Dom-
melshuizen ca. 1890.  
 
2021/2 
kwitantieboekje van de zie-
ken- en begrafenisbus “de 
kleine bus” te Hellevoetsluis 
van Kaatje Pieterse Klijn 
(1825-1908), wed. van 
Leendert Blanc, 1877  
 
2021/3 
Fotoalbum van ds. H.J. Wit-
kop, predikant in Rockanje 
in de jaren 1911-1927, als-
mede foto’s en prentbrief-
kaarten van Rockanje.  
 
2021/4 
Lonneke Bakkeren, ’t Rei-
gersnest in Oostvoorne 
“genieten van al wat er 
moois is” (Oostvoorne 2004) 
 
2021/5 
Kadastrale kaart van het 
landgoed Mildenburg, 1918.  
 
2021/8 
Absentielijst van de school 
C26 in Simonshaven 1944  
 
2021/9 
foto’s en prentbriefkaarten 
fam. Berkhout  
 
2021/10 
Verslag van het verzetten 
van de Wet door Prins Mau-
rits op 10 september 1618  
 
2021/11 
Militair paspoort (1900), dis-
tributie-stamkaart (1943), 
een brief uit Maassluis 
(1944) en een ‘Pokken-
briefje’ (1945), alles van de 
familie Van Vliet. 
 
2021/12 
Diverse prentbriefkaarten 
van Oostvoorne van om-
streeks 1920 
 
2021/13 
Foto’s van de Christelijke 
Lagere School te Brielle ca. 
1925 
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Cornelis Christiaan van Dommelshuizen (1842-1928) is bekend 
geworden door zijn rivier- en zeegezichten.  

Dit bijzonder fraaie werk van de schilder en etser Hendrikus Elias 
Roodenburg (1895-1987) verbeeldt het Werfje in Brielle. Het is 
gedateerd op 1946 en biedt een haarscherpe blik op een stukje 
van de stad dat volledig is verdwenen.  

De begrafenisbus was feitelijk een uitvaartverzekering: met de 
tweewekelijkse inleg werd een bedrag gespaard dat werd uitge-
keerd bij overlijden. 


