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Archiefbezoek niet
altijd mogelijk
Het zal geen verrassing zijn dat
ook in het eerste kwartaal de
openstelling van het archief
afhankelijk is van maatregelen
die in het kader van Covid-19
door de Rijksoverheid worden
afgekondigd. Houdt daarom de
website van het Streekarchief
in de gaten.
Het blijft altijd mogelijk om per
e-mail vragen te stellen via
info@streekarchiefvp.nl
In veel gevallen kunnen we ook
op afstand helpen met vragen
over genealogie of het inzien
van bouwvergunningen.

Bouwvergunningen
in het Streekarchief
De gemeenten dragen stap voor
stap hun bouwdossiers over.
Daarmee verwerft het Streekarchief een omvangrijke collectie
(in totaal ruim een kilometer),
met bijbehorende nieuwe taken
en uitdagingen. Lang niet alle
dossiers zijn goed ontsloten, zodat er nog veel werk verzet zal
moeten worden om deze goed

doorzoekbaar te maken. Dan is
het voor gebruikers eenvoudig
na te gaan of er een tekening
aanwezig is die nodig is voor
bijvoorbeeld een verbouwing.
Aangezien er voor deze nieuwe
groep bezoekers bepaalde faciliteiten moeten komen, zal een
deel van de studiezaal worden
ingericht voor het inzien van
bouwtekeningen. Tevens zullen
we investeren in scanapparatuur
om de groot formaat tekeningen
inpandig te kunnen digitaliseren.

Beschikbaar stellen
Binnenkort zal de website enkele kleine veranderingen ondergaan: op de hoofdpagina wordt
een tegel toegevoegd, voor een
directe link naar de collectie
bouwvergunningen. Binnen die
speciale pagina kan er eenvoudig naar adressen en vergunningen worden gezocht.
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Vriendennieuws
De Vrienden van het
Streekarchief hebben het
jaarverslag 2020 geplaatst
op www.streekarchiefvp.nl/
vrienden
Ondanks alle beperkingen
van 2020 kijken we terug
op een succesvol jaar.
Hoogtepunten waren de publicatie van het tweede deel
in de Eilandenreeks, “Wolga
-Tataren op Voorne. In het
voetspoor van Leo (Zaripov)
Lunny”, waarvan alle donateurs een gratis exemplaar
hebben ontvangen. Ook de
inbreng van de Vrienden bij
de verwerving van twee belangrijke objecten voor de
collectie van het Streekarchief zien we als een hoogtepunt in het afgelopen
jaar: een houtsnede van de
Rotterdamse kunstenaar
Herman Bieling met de titel
“Badgasten te Oostvoorne”
uit 1939 en het 18e-eeuwse
rekeningboek van het Brielse chirurgijnsgilde zijn mede met onze inbreng aan de
collectie van het Streekarchief toegevoegd.
Een mini-symposium met
de titel “De vele gezichten
van de vrijheid” kon vanwege Corona helaas niet doorgaan. We zijn van plan om
deze activiteit alsnog te organiseren zodra de situatie
het toelaat. Ook werken we
aan een nieuwe publicatie
die in 2021 gereed moet
zijn, namelijk een boek over
de Nieuw-Helvoetse kunstenaar Frans C.J. Spuijbroek
(1905 -1986). We hopen
alle donateurs spoedig te
kunnen begroeten op één
van onze activiteiten. Nieuwe belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om
zich te registreren als donateur via deze link.

De Strijd om het Streekarchief
Onder deze ronkende kop verscheen op 9 december een artikel
in het AD over de nieuwe huisvesting voor het Streekarchief.
Na jarenlang overleg tussen de
gemeenten zijn er twee panden
nader onderzocht op de mogelijkheden om er het archief in onder te brengen: het Arsenaal in
Brielle en het voormalige gemeentehuis aan het Koningin Julianaplein in Spijkenisse.
Ruimtegebrek
De belangrijkste aanleiding is natuurlijk het ruimtegebruik in het
depot. De huidige vier kilometer
is ontoereikend en zal moeten
worden uitgebreid tot zes kilome-

ter om de papieren archieven van
de komende decennia te kunnen
bewaren zoals de wet dit voorschrijft. De toenemende digitalisering heeft daarbij geen directe
invloed: er zal nog veel papier
bewaard moeten blijven.
Keuze
Beide locaties hebben elk hun
voor-en nadelen. Er is dus nog
geen definitieve keuze gemaakt
waar het Streekarchief zich uiteindelijk zal vestigen. Het bestuur
hoopt later dit jaar de knoop door
te hakken. Als het besluit is genomen, zal dat ongetwijfeld meteen
in de krant staan.
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Het Streekarchief blijft digitaliseren
Door de lockdown vinden er geen
publieksactiviteiten als lezingen
plaats. De medewerkers van het
Streekarchief kunnen zich daardoor volledig storten op het ontsluiten van allerhande collecties.
Zo wordt er hard gewerkt aan het
invoeren van doopinschrijvingen:
binnenkort worden duizenden namen van Heenvlietse dopen aan
de genealogische database toegevoegd. Ook de dopen van Brielle
worden bijgewerkt, waarbij onder
meer een directe koppeling tussen de scans en akten wordt gelegd. Er wordt dus voortdurend
gewerkt om de database uit te
breiden en te verbeteren.
Toevoegen
In de loop der jaren heeft het
Streekarchief van tal van collecties een basis gelegd, waar steeds
weer nieuwe gegevens aan worden toegevoegd. Naast genealogische data is er ook veel aandacht
voor de Beeldbank. Regelmatig
worden nieuwe foto’s, kaarten en
prenten toegevoegd, maar aan de
hand van foutmeldingen en suggesties worden beschrijvingen
ook verbeterd of uitgebreid.
Schroom dus niet om ons te wijzen op fouten of tekortkomingen.

R.G. Meijer
Scannen
Begin januari is bovendien een
scanopdracht retour gekomen,
waardoor er de komende weken
honderden nieuwe plattegronden
en prenten beschikbaar zullen komen. Als klap op de vuurpijl zullen ook 35.990 krantenpagina’s
van het Weekblad Voorne-Putten
Overflakkee
en
Goedereede
(VPOG) online komen: de jaargangen 1868 t/m 1941. Houd
voor de nieuwe aanvullingen de
website in de gaten!

Op 24 november is de heer
R.G. Meijer op 96-jarige
leeftijd overleden.
Jarenlang was Roel Meijer
de huisfotograaf van het
Streekarchief geweest. Een
zoekopdracht in onze Beeldbank bewijst dat hij met
2.500 foto’s een enorme
bijdrage heeft geleverd in
het vastleggen van de vele
veranderingen in de regio.
Dankzij zijn inspanningen
kunnen komende generaties
zich een beeld vormen hoe
Voorne-Putten zich in de
afgelopen dertig jaar heeft
ontwikkeld.
‘Meneer Meijer’ had een
grote liefde voor molens, in
1978 verscheen zijn boek:
‘De molens van VoornePutten en Rozenburg.’
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Aanwinstenlijst
derde kwartaal
2020/24
Leerplan voor de Openbare
school te Vierpolders, ondertekend door respectievelijk
C. de Snaijer en M. Schoon,
1941, 1961 en enkele getuigschriften van Trijntje van
den Ban.
2020/25
Plakboek met verzameling
luciferdoosjes, loterijbriefjes,
entreebiljetten van diverse
lokale evenementen op
Voorne-Putten enz.
2020/26
Trouwkaart van familie Van
Adrighem-Jansen
2020/27
Archiefbescheiden betreffende aanleg en onderhoud van
wegen, in het kader van de
Wet Herverdeling Wegenbeheer (1993) door de provincie overgedragen aan het
Streekarchief.
2020/28
Archiefbescheiden van de
familie (Lieve) Lageweg
2020/29
Klassenfoto Lagere school
Vierpolders juli 1949, met
lijst van namen.
2020/30
Drie tekeningen van Balthasar Jooss, ca. 1800.
2020/31
Estius, ‘Waerachtighe historie van de Martelaers van
Gorcom.
2020/32
Collectie familie Lekkerkerk
– Van den Ban
2020/33
Aanvulling gereformeerde
kerk Tinte
2020/34
albums en foto’s van de Reüniecommissie HBS
2020/35
Fotoalbum en video Het Zilveren Doosje, afkomstig úit
de nalatenschap van J.C.J.
(Jan) Janssen.

