Brielle, 17 juni 2014
PERSBERICHT/tevens uitnodiging

OPENING tentoonstelling
Stichting Vicarieën Roest van Limburg en Brielle
op vrijdag 27 juni 2014 om 15.00 uur
Geachte heer, mevrouw,
Op vrijdag 27 juni a.s. opent wethouder Dick Verbeek de tentoonstelling Stichting
Vicarieën Roest van Limburg en Brielle in het museum/stadhuis, Markt 1 te Brielle.
Het thema Vicarieën Roest van Limburg zal tot medio 2015 deel uitmaken van de Brielse
schatkamer, waarin de (omgevings)geschiedenis van Brielle wordt gepresenteerd.
Achtergrondinformatie
In de late Middeleeuwen werd onder een vicarie verstaan: een godsdienstige stichting met daaraan
verbonden goederen, waarvan de opbrengst werd toegewezen aan een vicaris. In ruil voor de
vergoeding diende de vicaris aan een bepaald altaar missen te lezen of te zingen voor het zielenheil
van de stichter of diens familie. Het gebruik om herdenkings-diensten aan een altaar te houden stopte
in de Noordelijke Nederlanden door de invoering van de Reformatie, na 1572. Veel vicarieën bleven
echter bestaan, ook al waren de altaren in de kerken inmiddels verdwenen. De vicarieën beschikten
immers over eigen inkomsten uit kapitaal of gronden waarvan het beheer moest doorgaan. Wanneer
de familie Roest van Limburg in het bezit kwam van een aantal Brielse vicarieën is niet bekend. Zeker
is dat ze er in 1771 zes bezat, waaronder drie op altaren in de Sint-Catharijnekerk. De goederen van
deze zes vicarieën bestonden oorspronkelijk uit landerijen. De gronden van de eerste vijf vicarieën
werden in de 17de eeuw verkocht; aan de zesde vicarie waren in 2002 nog gronden in Westvoorne en
Spijkenisse verbonden. Vooraanstaande familieleden die eigenaar waren van de vicarieën waren
Jacobus Roest (1719-1769), burgemeester van Brielle, en Theodorus Marinus Roest van Limburg
(1806-1887), uitgever en politicus.
Emilie Helene Elisabeth Roest van Limburg schonk het archief van de Stichting Vicarieën Roest van
Limburg aan het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg in Brielle. Tussen 2007 en 2014 schonk zij
aan het Historisch Museum Den Briel een groot aantal objecten zoals schilderijen, tekeningen, foto’s en
luxe, zilveren gebruiksvoorwerpen. Een selectie van de schenking wordt getoond in de Brielse
schatkamer.
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