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2017 in cijfers
Het aantal items in de database is dit jaar de 2 miljoen
gepasseerd!
In al die foto’s personen, films,
kaarten, kranten, archieven,
notariële akten en boeken
werd via de eigen website
362.857 keer gezocht door
22.484 unieke bezoekers,
waarvan de helft de site voor
het eerst bezocht en de andere helft vaker terugkeerde.
Het aantal onderzoekers op de
studiezaal blijft stabiel, dit jaar
waren dit er 655. Daarnaast
bezochten ruim 200 leerlingen
en bezoekers het archief voor
lezingen, cursussen of een
rondleiding door het depot.

Historische verenigingen bijeen
Op woensdag 6 december vond
op het Streekarchief een bijeenkomst plaats waarvoor alle historische verenigingen en musea
op Voorne-Putten waren uitgenodigd.
Samenwerking gezocht
Gedurende de avond lichtte Aart
van der Houwen de bijna dertig
aanwezigen toe wat de nieuwe
taken van het Streekarchief zijn,
en welke rol de verenigingen
hierin kunnen spelen. Het archief dient immers meer naar
buiten te treden om de historische collecties een groter bereik
te geven in het onderwijs, toerisme, etc. Tijdens de avond
werd duidelijk dat er bij de historische verenigingen duidelijk
een behoefte bestaat om elkaar
beter te leren kennen, informatie uit te wisselen en door samenwerking de lokale historie

als product steviger in de markt
te zetten. De komende periode
zal hier een verdere invulling
aan worden gegeven.
Stichting Vrienden
Bovendien maakte voorzitter
Nico de Vries van de Stichting
Streekhistorie bekend dat zij
zich zullen transformeren tot
een ‘Stichting Vrienden van het
Streekarchief’, waarbij ze zich
zullen richten op het promoten
van de unieke historie van de
regio, het ondersteunen van het
Streekarchief in het uitvoeren
van publieksactiviteiten en cursussen en het aanvragen van
subsidies voor projecten. Daarnaast blijft de Stichting zich inzetten voor samenwerking en
kennisdeling met de afzonderlijke historische verenigingen en
musea.
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Brielse films in
het Openlucht
Museum Arnhem
Op vrijdag 22 september is
in het Nederlands Openlucht
Museum de ‘Canon van
Nederland geopend’: een
interactieve presentatie van
de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en onderwerpen. En dat
alles volgens de tien tijdvakken en vijftig vensters
van de canon.

Lege stellingen wachten op nieuwe archieven

In december zijn stapsgewijs alle polderarchieven ingepakt en
overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam. Voor onderzoek in
deze waterschapsarchieven kunt u dus niet langer terecht in het
Streekarchief. De verhuizing betekent dat er weer voldoende ruimte
is om de archieven van de diverse gemeenten tussen 1980 en 1989
te ontvangen. Die van Hellevoetsluis en Westvoorne zijn inmiddels
toegankelijk, de overige gemeenten volgen hopelijk spoedig!

Het Streekarchief heeft een
bijdrage geleverd in de
vorm van historische films
over de 1 aprilviering. Hierop is de ontwikkeling te zien
hoe de herdenking en viering in de loop der jaren is
ontwikkeld. Ook de 1 aprilvereniging komt uitgebreid
aan bod met een display vol
historische kleding en films
van het feest anno nu.

Open dag weer succesvol verlopen

De jaarlijkse open dag vond plaats op zaterdag 21 oktober en was
opnieuw een groot succes. Ongeveer 150 bezoekers kwamen een
kijkje nemen op de expositie op de studiezaal en kregen een
rondleiding langs de topstukken in de kluisruimte. Ook dit jaar zal er
tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober weer een open dag
georganiseerd worden.
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Kadastrale leggers en burgerlijke stand digitaal!
lezingen
De medewerkers van
het Streekarchief verzorgen regelmatig lezingen op locatie. Onlangs
vond er eentje plaats op
een bijzondere locatie:
Koepel Zeeburg in
Oostvoorne.

Opnieuw heeft het Streekarchief
een grote collectie akten laten scannen. Door deze binnenkort online
toegankelijk te maken, wordt het
verrichten van historisch onderzoek
weer een stuk eenvoudiger.
Burgerlijke stand
Het scannen is uitbesteed aan het
digitaliseringsbedrijf GMS in Alblasserdam. Hier worden de boeken op
professionele wijze met de modernste scanners bewerkt.
De eerste serie scans betreft de
complete burgerlijke stand van
Voorne-Putten, bestaande uit bijna
75.000 scans, met daarop 600.000
geboorte–, huwelijks– en overlijdensakten. De scans zullen vermoedelijk in maart online komen.

Kadastrale leggers
De tweede collectie betreft de kadastrale leggers. Via deze bronnen
zijn de eigenaren van woningen en
percelen over de periode 1832 tot
1970 te achterhalen. Het resultaat
is 50.000 pagina’s vol informatie
over woningen en landerijen.
In de loop van dit voorjaar zullen de
scans alle gemeenten op VoornePutten online door te bladeren zijn.
In een later stadium zullen de gegevens in de database ingevoerd worden, zodat de data doorzoekbaar
zullen zijn.
Het Streekarchief is de eerste archiefdienst die deze bron digitaal
beschikbaar stelt en is daarmee dan
een voorloper.

Komend voorjaar verzorgen medewerkers
van het Streekarchief
weer diverse lezingen.
Zo zullen er weer enkele
interviews over lokale
historische onderwerpen
op Radio Rijnmond
worden verzorgd. Deze
items zijn terug te
luisteren via de links op
Facebook en de site
www.rtvrijnmond.nl
Tussen 14 februari en
21 maart geven Huib
Geuze en Bob Benschop
een cursus Ken uw Stad
in de bibliotheek van
Hellevoetsluis. In vier
dinsdagavonden en een
excursie op zaterdag 24
maart komt de geschiedenis van Hellevoetsluis
uitgebreid aan bod.
Aanmelden via
www.leerenbeleef.nl
Op zondag 11 maart
verzorgt Bob Benschop
een lezing over zijn
onderzoek naar de Vesting van Hellevoetsluis
in de 19e eeuw: volop
verhalen over stoom, de
marine en het dagelijks
leven.
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Genealogie en het Streekarchief Voorne-Putten
Onlangs verscheen als special van Plus Magazine het tijdschrift ‘Stamboom & Familie - ontrafel je geschiedenis en vind je voorouders!’
Voor de beginnende stamboomonderzoeker is
dit een mooie handleiding vol informatie over
interessante bronnen, de valkuilen tijdens het
onderzoek en handige websites.
Voorne-Putten
Ofschoon het Streekarchief er niet bij name in
wordt genoemd, komen de gegevens uit deze
streek meer dan eens ter sprake. Het begint
al in het voorwoord van redactrice Lenny Langerveld: ,,Nooit heb ik me beziggehouden

met mijn voorouders. Maar bij het maken van
deze gids begon het te borrelen. Lukraak ging
ik op zoek. Ik typte oma’s naam en geboortedatum in op de website van WieWasWie. En
hup daar was ze: Lena van der Linde, geboren op 7 mei 1902 in Rockanje. Op haar geboorteakte staan de namen van haar ouders
vermeld: Leendert Arie van der Linde en Hester van der Linde. Dat gaat makkelijk! Dit archief is een ware snelweg naar het verleden.’’

Met groeiende verbazing vervolgt ze haar verhaal over de ontdekking van de vroege kindersterfte: ,,Zwanger van haar ene zoontje

had mijn betovergrootmoeder haar andere
babyzoontje begraven.’’

Het is een mooi voorbeeld hoe ongemerkt de
data uit de collectie van het Streekarchief zijn
weg naar het publiek vindt. Niet alleen via de
eigen website, maar door samenwerking worden de genealogische data ook via populaire
sites als archieven.nl, WieWasWie en
openarch.nl beschikbaar gesteld. Het bereik
van de collectie uit Voorne-Putten is daarmee
enorm.

In het magazine wordt
ook gerefereerd aan het
boek ‘Aannemersbedrijf
De Bruijne : 1841-2016
175 jaar familieonderneming’, geschreven door
Jan Horstink. Het archief
beschikt uiteraard over
een exemplaar.
(Bibliotheek, nr. 3436)

Interesse in een
Cursus genealogie ?
Bij voldoende belangstelling
wil het Streekarchief in het
najaar van 2018 een cursus
over genealogie verzorgen.
In zes bijeenkomsten wordt
u wegwijs gemaakt hoe u
het leven van uw voorouders
in kaart kunt brengen.
Graag vernemen wij via
info@streekarchiefvp.nl
of u interesse heeft en of u
wellicht voorkeur heeft dat
deze in de middag of op een
avond wordt gegeven.
We zien uw reactie
tegemoet!

