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Nieuws uit de Oudheidkamer
In verband met de coronacrisis is de bibliotheek gesloten en daarmee ook de Oudheidkamer. Dat
betekent ook dat er geen bezoekers zijn die iets komen brengen, zoals foto's, documenten,
tijdschriften en boeken, kranten, of voorwerpen. En dat zijn de dingen op basis waarvan de
nieuwsbrief tot stand komt en die nu in de afgesloten oudheidkamer liggen, staan en hangen..
Gelukkig worden er ook scans per e-mail aan de oudheidkamer gezonden, waarvan een kopie op
de computer van de redactie terecht komt en die we nu goed kunnen gebruiken om een
nieuwsbrief te schrijven..


15 Jaar Bevrijding
In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat de oudheidkamer de eerstvolgende maanden
aandacht zal gaan schenken aan de manier waarop de Nederlandse bevolking tijdens de oorlog
door de schrijvende pers op de hoogte werd gehouden. In deze nieuwsbrief gaan we terug naar
1960 aan de hand van een korte beschrijving in de Nieuwe Brielse Courant van 3 mei 1960 van de
'viering van Bevrijdingsdag in Spijkenisse' en een serie kleurendia's (gemaakt door de oprichter
van Spijkstaal, Gerrit Neuteboom) en zwart/witfoto's. (genomen door Cors Kok en huisarts
Jurrjens).
De Nieuwe Brielse Courant schreef op 3 mei 1960:
"De vijfde mei zal worden ingeluid met het luiden van de klokken van de hervormde kerk. Na het
klokgelui zal een geluidswagen door Spijkenisse rijden, die het dagprogramma bekend zal maken.
De schooljeugd zal daarna in een versierde optocht door de gemeente trekken. In verband met de
non-activiteit van de plaatselijke muziekvereniging Oefening en Ontspanning zal het muziekcorps
La Bona Futura uit Poortugaal de kinderoptocht voorafgaan. Na de rondgang begeeft de stoet zich
naar het raadhuis, waar burgemeester Bliek tot de burgerij zal spreken. In aansluiting op de
toespraak vindt er, met begeleiding van het muziekcorps, een massale samenzang plaats.
Het verdere programma zal hoofdzakelijk in de nieuwe woonwijken van Spijkenisse worden
afgewerkt. Zo begint de middag met een schatgraverij voor de jeugd. In de grond ligt geld
verborgen dat opgegraven moet worden. Voor bromfietsberijders is er een behendigheidswedstrijd
op een terrein nabij de Anjerstraat. Het avondprogramma is gevarieerd. Op het Vredehofplein is er
een openluchtcabaret. Tussen de bedrijven door bestaat er gelegenheid tot dansen, waarmede
men de sfeer van 1945 wil laten herleven. De vijfde mei zal worden afgesloten met een groots
vuurwerk dat ook in Noord zal worden ontstoken."

Foto's
1 t/m 3
Verklede leerlingen
van de Oranjeschool
(nu: "De Rank") op
het schoolplein, klaar
om aan de optocht
mee te doen.

Foto 2

Foto 3

Foto 4 Verklede leerlingen van de Oranjeschool
(nu: "De Rank") op het schoolplein, klaar om
aan de optocht mee te doen.

Foto's 5 Verklede leerlingen van de Oranjeschool (nu: "De Rank") op de Karel Doormanstraat
klaar om aan de optocht mee te doen.

Foto's 6 t/m 8 De optocht
loopt en rijdt in de Karel
Doormanstraat in de richting
van het Vredehofplein.
Op foto 6 is op de
achtergrond de Oranjeschool
te zien..

Foto 7

Foto 8

Foto 9.t/m 11 De optocht
gaat vanaf het
Vredehofplein de stoep
op naar de Voorstraat.
Op de achtergrond de
vroegere openbare
lagere school met woning
van de hoofdonderwijzer,
thans "Vredehofhuis".

Foto 10

Foto 11

Foto 12 De optocht
gaat vanaf het
Vredehofplein de stoep
op naar de Voorstraat.
Op de achtergrond de
vroegere openbare
lagere school met
woning van de
hoofdonderwijzer, thans
"Vredehofhuis".
Op de tractor Jan van
Holst

Foto 13 en 14 De
optocht gaat vanaf het
Vredehofplein de
stoep op naar de
Voorstraat, hier gezien
vanaf het
Vredehofplein..

Foto 14 Het hoge,
donkere gebouw op de
achtergrond is de
woning van huisarts
Jurrjens, thans
groepswoning
Zuidwester.

Foto 15 en 16 De optocht op de Voorstraat ter hoogte van de winkel van Adr. (Janus) Kweekel.

Foto 17 Aankomst van de optocht op het
Koningin Julianaplein, vooraf gegaan door
harmoniekorps "La Bona Futura" uit Poortugaal.

Foto 18 Praalwagen "" Zomer"

Foto 19 (boven) Praalwagen "Winter"
Foto 20 (links) Praalwagen "Herfst"

Foto 21 Praalwagen "Lente"

Foto 22 Praalwagen

Foto 23 Praalwagen

Foto 24 Praalwagen

Foto's 25 en 26 Verklede deelnemers aan de optocht, voor het gemeentehuis op het Koningin
Julianaplein.

Foto 27 Deelnemers aan de optocht en publiek samen gekomen op het grasveld voor het
gemeentehuis op het Koningin Julianaplein om te luisteren naar de toespraak van burgemeester
Bliek en de massale samenzang begeleid door harmoniekorps "La Bona Futura"

Foto 28 Behendigheidswedstrijd voor bromfietsberijders op de Anjerstraat.



Voor u gelezen
In de Nieuwsbrief van het Streekarchief Voorne-Putten (tweede kwartaal 2020, pagina 3)
lazen we onderstaand interessant stukje.

"Eeuwen aan ziekten in het archief"
Het coronavirus houdt momenteel de samenleving in zijn greep. Het is niet de eerste keer
dat de mensheid te maken krijgt met een pandemie: de archieven bieden informatie over
eeuwen aan ziekten en de wijze waarop er mee werd omgegaan.
De Pest-Stryt
De meest tot de verbeelding strekkende ziekte is de Pest. De vroegste vermelding in
Brielle is 21 augustus 1538: de datum waarop het Brielse stadsbestuur maatregelen
afkondigde om de verspreiding te beperken. Zo moest aan huizen waar mensen waren
overleden een bos stro worden 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. Dergelijke maatregelen om lijders af te zonderen en in quarantaine te
plaatsen werden de daaropvolgende eeuwen steeds weer herhaald in keuren.
Tevens was er sprake van Pestmeesters, die tegen een royaal salaris zorg droegen voor
zieken. Met name Johan Swinnas moet daarbij worden vermeld, deze Brielse Pestmeester
publiceerde in 1664 het boekje Pest-Stryt, waarin hij tal van recepten voor papjes
aanraadde, die op de zwerende pestbuilen 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 besmettingen zoveel mogelijke tegen te gaan. sloten de scholen door de
kinderen een week eerder zomervakantie te geven. In juli en augustus lagen er enkele
honderden militairen en burgers uit te zieken in scholen, kerken en barakken die tijdelijk
waren ingericht als noodhospitaal. Iedereen herstelde van de eerste griepgolf. De tweede
golf die in oktober 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 eind van de Tweede Wereldoorlog was het opmerkelijk genoeg opnieuw
Spijkenisse dat werd getroffen door een epidemie. Ditmaal was het tyfus, waarmee
vermoedelijk het spui besmet was geraakt. Dokter Rademacher had in februari al een
jongen behandeld die aan de ziekte leed, en in de loop van april greep de tyfus
onverwachts om zich heen. Rond de bevrijding waren er ruim 200 inwoners ziek, die eerst
in het Zuiderziekenhuis en later op de quarantaineplaats bij Heijplaat werden
ondergebracht. De bevolking kreeg inentingen en de geallieerden plaatsten een installatie
voor schoon drinkwater. Uiteindelijk zouden er zestien Spijkenissers aan de ziekte
overlijden. Het verlate bevrijdingsfeest dat op 31 augustus werd gevierd, had dan ook een
zwart randje.


