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Archiefbezoek blijft
op afspraak
Omdat de ontwikkelingen rond
de verspreiding en besmetting
van corona nogal eens wijzigen, blijft de studiezaal van het
Streekarchief voorlopig alleen
op afspraak toegankelijk voor
het publiek.
Dit betekent dat u een tijdvak
kunt reserveren door te bellen
met 0181-349999. Op deze
manier kunnen we de adviezen
van het RIVM zo goed mogelijk
blijven opvolgen.
Graag nodigen we u uit om
onderzoek te doen in de
historische collecties van
Voorne-Putten.

Van koepok
tot polio: in
het archief
zijn de inentingsbewijzen
tegen talloze
ziekten terug
te vinden.
De tijd zal het
leren of de
CoronaCheck
app ooit
bewaard zal
worden in het
e-depot.

Het portret van Hendrik Hoogendijk
Van sommige personen hoop je
ooit een portret tegen te komen
omdat zij zo veelvuldig voorkomen in de (lokale) archieven.
Een van hen is Hendrik Hoogendijk.
Hij werd als Hendrik Hogendijck
op 14-10-1736 in de Geervlietse
kerk gedoopt. Zijn vader Arij
was als schepen en burgemeester geen onbekende in Geervliet. In 1765 trouwde hij met
de Zwartewaalse Aaltje Preuijt.
Hendrik was in Geervliet een
belangrijk man. Hij vervulde vele bestuursfuncties. In 1764
volgde hij zijn vader op als thesaurier (penningmeester). Hoogendijk was daarnaast jarenlang
burgemeester, baljuw, schout,
armmeester, pachter van de
visserij, gaarder der verpondingen en schout en secretaris van
Simonshaven en Biert. Daarnaast vervulde hij functies in de
Geervlietse kerk, zo was hij diaken en ouderling.
Tevens had als opperdijkgraaf
en hoogheemraad van de Ring
van Putten zitting in het polderbestuur.
Hoogendijk was een man van
het Ancien Régime, hij erfde bestuurstaken en was rijk. Zo bezat hij diverse huizen en landerijen in Geervliet, maar ook onroerend goed in bijvoorbeeld
Brielle en was hij eigenaar van
de gaffelschuit ‘Geervliets Welvaren’. Zelf voer hij ook wel: op
zijn schoonzus na was hij in
1808 de rijkste inwoner van het
stadje.

Zo werd Geervliet bij de speciale
quotisatie (belasting) van 1808
in totaal aangeslagen voor een
bedrag van fl. 1.675,—, hiervan
werd maar liefst fl. 225,— door
Hendrik betaald, oftewel ruim
13%
.
Vanaf zijn 65ste ging hij het
rustiger aan doen. Hij verzocht
steeds vaker ontheffing en uiteindelijk ontslag uit diverse
functies. Lichamelijke ongemakken als podagra, oftewel jicht,
dwongen hem zijn functies neer
te leggen. Hij bleef echter opperdijkgraaf van de Ring van
Putten. In die functie overleed
hij in 1815 op ruim 78-jarige
leeftijd.
Het miniatuurportret
(ca. 12
cm) werd omstreeks 1800 vervaardigd door een onbekende
tekenaar. Het
Streekarchief
heeft het onlangs kunnen aankopen van een antiquair.
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Workshops
Het Streekarchief overweegt workshops te gaan
verzorgen, telkens aan een
andere bron of onderwerp
gewijd. Zo kunt u denken
aan een introductie oud
schrift, genealogische vaardigheden of de werking van
het Kadaster. In een paar
uur krijgt u wat handreikingen die behulpzaam zijn
voor uw onderzoek.
Heeft u hier ideeën voor, of
interesse in, dan vernemen
we deze graag via
info@streekarchiefvp.nl
Dan kunnen we uw wensen
meenemen in de verdere
uitwerking om dit later dit
jaar te starten.

Website
Zo nu en dan vinden er
werkzaamheden plaats aan
de database en website,
zodat gegevens beter gepresenteerd of doorzocht
kunnen worden. Dat leidt zo
nu en dan tot verdwenen of
juist nieuwe zoekvelden.
Momenteel vindt er een
grote operatie plaats waarbij één lijst met alle straatnamen op Voorne-Putten
wordt opgebouwd. Hieraan
worden bouwvergunningen
en foto’s uit de Beeldbank
gekoppeld.
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Nieuws van de Vrienden van het SAVP
Dit najaar presenteren de Vrienden van het Streekarchief Voorne
-Putten en het Streekarchief
Voorne-Putten een nieuwe uitgave, te weten: Frans Spuijbroek,
een veelzijdig kunstenaar. In dit
158 pagina tellende boek zijn
meer dan 125 etsen, houtsneden,
tekeningen en ander werk van
deze kunstenaar uit NieuwHelvoet opgenomen. Daaronder
veel regionale stads- en dorpsgezichten die Spuijbroek gedurende
zijn leven (1905-1986) heeft vervaardigd. Het accent van dit werk
ligt op zijn geboorteplaats NieuwHelvoet en Hellevoetsluis, maar
ook Brielle, Rockanje, Oostvoorne, het verdwenen Nieuwesluis,
Heen- en Geervliet, Spijkenisse,
Simonshaven, Zuidland, Oudenen Nieuwenhoorn werden door
hem getekend.

streekarchivaris Leen Hordijk niet
alleen de kunsthistorische waarde
van Spuijbroeks werk, maar ook
de streekhistorische waarde ervan. Op initiatief van Hordijk
werd het werk van Frans Spuibroek geïnventariseerd en inmiddels is een aanzienlijk deel van
Spuijbroeks oeuvre toegevoegd
aan de collectie van het Streekarchief Voorne-Putten.

Naast beeldend kunstenaar was
Spuijbroek ook actief als grimeur
en regisseur van toneelstukken
en openluchtspelen. Zo was hij in
1962 met de opvoering van het
door hem geschreven en geregisseerde openluchtspel In naam
van Oranje mede-grondlegger
van het Brielse 1 aprilspel dat
sindsdien is uitgegroeid tot een
jaarlijkse traditie.
Donateurs van de stichting VrienFrans Spuijbroek werkte in een
den van het Streekarchief worden
tijd waarin Voorne-Putten transin de gelegenheid gesteld om het
formeerde van een eiland met het boek Frans Spuijbroek, een veelgezapige seizoenritme van het
zijdig kunstenaar tegen een gereagrarische platteland naar een
duceerde prijs aan te schaffen. In
woon- en werkgebied onder de
de komende nieuwsbrief worden
rook van DE grote industrie. In
de nadere details over prijs en
2012 onderkende de toenmalige
wijze van aanschaf vermeld.

De kerk van Oudenhoorn brandde in de nacht van 4 op 5 september 1915 af, waarna
het gebouw werd hersteld en op 28 augustus 1921 heropend: dit jaar dus een eeuw
geleden.
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Beleef de historie in de regio
In de tweede helft van 2021 kan
worden stilgestaan bij diverse jubilea. Op 16 oktober zal het vierhonderd geleden zijn dat de havenwerken in Hellevoetsluis als
afgerond werden verklaard. Inmiddels zijn de voorbereidingen
gaande om de verhalen van de
haven in beeld te verzamelen op
400jaarhavenhellevoetsluis.nl.

Bezoek de historie
Nu de beperkingen rond Corona
zijn verlicht, openen diverse musea en historische verenigingen
hun deuren. In het Historisch Museum Den Briel is de expositie
over Tromp en Almonde te bezoeken, waarbij ook prenten uit de
collectie VerHuell te zien zijn. In
de bijbehorende publicatie worden
nieuwe inzichten over het praalgraf van Philips van Almonde in
de St. Catharijnekerk onthuld.

Nieuwe publicaties
De afgelopen periode zijn
enkele boeken verschenen
die deels gebaseerd zijn op
onderzoek dat in het Streekarchief is verricht.

De Sint-Elisabethsvloed van omstreeks 19 november 1421 had
ingrijpende gevolgen. De ramp
zorgde niet alleen voor dijkdoorbraken en overstromingen in grote delen van Zuid-Holland, maar
veroorzaakte ook ingrijpende veranderingen in de waterafvoer via
de rivieren. Ongeveer tachtig procent van het water dat voorheen
langs Brielle stroomde, zocht
voortaan zijn weg langs zuidelijker zeegaten. Hiermee nam de
verzanding van de Brielse Maas
een aanvang.

Omringd door water is als
een baksteen zo groot (en
zwaar) en behandelt in een
uitgebreid hoofdstuk de historie van Voorne en Putten ‘het aristocratische eiland’.
Het boek kost € 45, maar de
geschiedenis van de Zeeuwse eilanden en Waddeneilanden krijgt u er dan gratis bij.

In het oude stadhuis van Geervliet organiseert de historische
vereniging een expositie van werken van de kunstenaar Arie Meuldijk. Ook de Oudheidkamers in
Oostvoorne en in de Boekenberg
in Spijkenisse zijn weer geopend,
evenals de Duinhuisjes. Deze zomer is er dus weer volop gelegenheid om kennis te maken met de
historie van de regio.

Een derde gebeurtenis is de afsluiting van de Haringvlietdam op
15 november 1971. De bouw van
het spuisluizencomplex in het
werkeiland en de afdamming had
zo’n vijftien jaar in beslag genomen en zorgde ervoor dat het
achterland veiliger werd.

Onder de pet van Hotze
Jorritsma beschrijft het
verhaal van de man die in
de Tweede Wereldoorlog onder meer als wachtmeester
in Spijkenisse werkte. Het
boek is voor € 19,95 te koop
in de boekwinkel.
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Aanwinstenlijst
tweede kwartaal

2021/30 ’t veroveren van den Briel op den eersten april des
jaars 1572’, ets en gravure van Jan Luyken, 1730

2021/26 Vertrek van Willem III vanuit Hellevoetsluis naar Engeland in 1688, gravure.

2021/23 Tekening van
de stoom-, wasch- en
strijkinrichting Voorne en
Putten (in Nieuw-Helvoet)
van A.G. Goudswaard,
door Weissenbach ca.
1935 (litho)

2021/14
Aanvulling op archief Woningstichting Spijkenisse
2021/15
Gezicht op de kerk van
Zwartewaal
2021/16
Portret van Hendrik Hoogendijk ca. 1800
2021/17
HBS schoolagenda’s van
Cornelia Jacoba Mol
2021/18
Foto-album met foto’s uit
Brielle jaren ’20 en ’30 van
de familie Ribbe.
2021/19
Houtgravure ‘Zwartewaal’ uit
RTM boekje anno 1909
2021/20
Tekening van de kerk van
Zwartewaal door J.M. van
der Veer, ca 1930
2021/21
Dossier schokkers voor het
korps Torpedisten, J. & K.
Smit, Kinderdijk
2021/22
Doopboekje, boekje uitgereikt door de kerkenraad
van Vierpolders aan de ouders ter herinnering aan de
doop van hun kind (Pieter
Dijkman), 1942.
2021/24
Bloemenwals (valse des
fleurs), opgedragen aan de
Vereeniging “Floralia” bij
haar 25-jarig jubileum, door
Jac. Philipse, bladmuziek.
(1925)
2021/25
Foto-collectie van de familie
Van Gent te (o.a.) Spijkenisse.
2021/27
Gezicht op Abbenbroek ca.
1920, ets (door Staal?). Zie
de afbeelding op pagina 2.
2021/28
Foto’s van de familie Van
Putten (Klassenfoto ca.
1925, toneelgezelschap,
Maskerade 1933), ca. 19251940.
2021/29
Foto’s van de familie De
Vries in Rockanje

