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SAMENVATTING : DE GRENZEN BEREIKT 
 
 
 
Een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, een nieuwe naam, nieuwe inschrijvingen bij Kamer van 
Koophandel en bankrelaties, nieuw personeel en onlangs een nieuwe straatnaam en zelfs nieuw 
telefoonnummer. Ogenschijnlijk ingrijpende veranderingen die echter op de werkzaamheden van het 
Streekarchief geen noemenswaardige invloed hebben gehad. De opdracht bleef immers gelijk: 
archieven van de gemeenten veilig stellen, de gemeenten bij staan in het inrichten en beheren van 
de informatievoorziening en het informeren en enthousiasmeren van de burger. 
 
Toezicht, Beheer en Publieksbereik, dat waren ook in 2019 de kerntaken van het Streekarchief. Op 
elk van deze drie taken konden vorderingen gemaakt worden. Het Toezicht kon voor de komende 
jaren worden gegarandeerd door de aanstelling van een voltijd archiefinspecteur. Op het onderdeel 
Beheer is uitgebreid onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheid van nieuwe huisvesting. 
De noodzaak is aangetoond; nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de ideale locatie zal zijn. De 
bestuurlijke wil is er om daarover in 2020 een besluit te nemen. Tevens is onderzoek gedaan naar het 
beheer van digitale archieven. Binnenkort zal een voorstel worden voorgelegd. Het Publieksbereik 
werd alsmaar groter met het aanbod van een groeiende database met inmiddels miljoenen items en 
met de publicatie van “Van Weilanden naar Woonwijken”, waarin de recente geschiedenis van ons 
eiland wordt beschreven en een nieuw publiek wordt bereikt. 
 
Vermelding verdient de samenwerking met de Stichting Vrienden van het Streekarchief. Een stichting 
die kan helpen in het uitvoeren van met name de publiekstaken. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk 
uitbrengen van monografieën over de geschiedenis van Voorne-Putten. In december verscheen het 
eerste deel van, naar wij hopen, een reeks historische publicaties.  
 
Met dit jaarverslag zijn de grenzen van het Streekarchief in kaart gebracht. Op alle fronten wordt 
gewerkt om de Toekomstvisie 2025 te realiseren. Het (kleine) team doet daarin meer dan verwacht 
mag worden. Dat doet het met enthousiasme en ondersteund door vrijwilligers. Gevreesd moet 
echter worden dat het binnen de huidige grenzen van huisvesting en formatieruimte niet mogelijk zal 
zijn om aan de toenemende vraag, die bij alle taakvelden speelt, te voldoen. De vastgestelde 
Toekomstvisie vereist meer middelen; de komende jaren dienen derhalve de grenzen te worden 
verlegd. 
 
 

de streekarchivaris 
drs. A.A. van der Houwen 

Brielle, februari 2020 
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Nieuw adres: 
HENDRIK VAN WIJNSTRAAT 1, 3232 TR 

 
 
 

 

 
Hendrik van Wijn (Den Haag 1740-1831) was pensionaris van Brielle in de jaren 1770-1779. Als 
zodanig was hij adviseur van het stadsbestuur en woordvoerder namens de stad in de Staten van 
Holland. In 1779-1787 was hij pensionaris van Gouda. Nadat hij –als patriot- ontslagen was legde hij 
zich toe op de (geschiedenis van de) letterkunde, waarmee hij landelijk faam verwierf.  
 
In zijn ‘Brielse jaren’ ontdekte Van Wijn de rijkdom van het archief; dat werd zijn passie. Hij maakte 
toegangen en deed onderzoek. In de Franse tijd werd het Archiefwezen landelijk georganiseerd. Toen 
in 1800 het plan werd geopperd om een charterbibliotheek op te richten bood Van Wijn zich aan. In 
1802 werd hij benoemd tot archivaris van de Bataafse Republiek en het gewest Holland en in 1814 
tot de eerste Landsarchivarius, hij bleef in functie tot zijn overlijden op 91-jarige leeftijd. 
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ORGANISATIE 
 
 

Gemeenschappelijke Regeling 
Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Brielle, 
Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samenwerken. De regeling die hieraan ten grondslag ligt 
is in 2018 gewijzigd en sinds 1 maart 2019 van kracht. De gemeenteraden zijn akkoord gegaan dat de 
colleges de regeling treffen. De kosten en baten van de zogeheten bedrijfsvoeringsorganisatie 
worden volgens een sleutel over de deelnemers verdeeld. Deze verdeelsleutel zal in 2022 door het 
bestuur van het Streekarchief worden heroverwogen bij de vaststelling van de begroting voor 2023.  
De wijziging van de GR had weliswaar voorspelbare maar niettemin onvoorziene gevolgen. Zo diende 
eveneens de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te worden gewijzigd: de 
oude GR werd formeel uitgeschreven nadat de nieuwe GR was ingeschreven. Het nieuwe KVK 
nummer luidt: 75092816. Dit had weer gevolgen voor onze contacten met de bank, voor wie het 
Streekarchief een nieuwe partij was, en met de Belastingdienst die met twee werkgevers te maken 
had. In 2020 zal de regeling op details worden aangepast aan gewijzigde wetgeving.  
 

Huisvesting 
Het Streekarchief is gevestigd aan de achterzijde van een school voor speciaal onderwijs. Omdat het 
oude adres De Rik 22 misleidend was (vanwege een schoolplein was het streekarchief vanaf De Rik 
feitelijk onbereikbaar) is een nieuwe toegangsweg aangelegd, deze kreeg onlangs een naam: Hendrik 
van Wijnstraat.  
De archiefbewaarplaats biedt ruimte aan bijna vier kilometer archiefbescheiden. In de studiezaal 
kunnen maximaal acht onderzoekers ontvangen worden. Naast twee kantoorruimten voor het vaste 
personeel is er een vrijwilligersruimte en een pantry annex koffiecorner. Op alle onderdelen is 
uitbreiding noodzakelijk: de archiefbewaarplaats is niet toereikend om de nieuwe archieven over te 
nemen; voor de medewerkers is kantoor- en overlegruimte gewenst en voor de publieks-taken schiet 
de huisvesting tekort. Het bestuur heeft opdracht gegeven onderzoek naar de huisvesting te doen. 
Het afgelopen jaar heeft min of meer in het teken gestaan van de huisvesting.  
Het afgelopen jaar is de analoge telefoon omgezet naar digitaal. Dat ging samen met de invoering 
van een nieuw telefoonnummer: 0181-349999.  
 

Bestuur 

Het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten onderging in 2019 een enkele wijziging. Begin van 
het jaar was de samenstelling als volgt: namens Brielle -tevens voorzitter- burgemeester G.G.J. 
Rensen, namens Hellevoetsluis wethouder mw. M.P. den Brok, namens Nissewaard waarnemend 
burgemeester G. Veldhuijzen en namens Westvoorne burgemeester P.E. de Jong. In maart nam de 
nieuw benoemde burgemeester van Nissewaard, F. van Oosten, zitting in het bestuur. 
Het bestuur vergaderde zevenmaal (op 11 januari, 21 maart, 23 mei, 27 juni, 12 september, 16 
oktober en 4 december).  
 

 raadsbesluit Lid van het bestuur Plaatsvervanger 

Brielle 05-06-2018 G.G.J. Rensen, burgemr R.M. van der Kooi, weth. 

Hellevoetsluis 09-07-2018 Mw. M.P. den Brok, weth. Mw. M.C. Junius, burgemr. 

Nissewaard 19-09-2018 G. Veldhuijzen, burgemr. L.C.F. Soeterboek, weth. 

Westvoorne 05-06-2018 P.E. de Jong, burgemr. Mw. J.D. de Jongh-de Champs, weth. 

 collegebesluit   

Nissewaard 05-03-2019 F. van Oosten, burgemr. (geen wijziging) 
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Personeel  

In 2019 kon het team worden uitgebreid met een archiefinspecteur. Deze heeft tot taak toezicht te 
houden op de vorming en het beheer van de archieven bij de deelnemers. Eind dit jaar zal de huidige 
studiezaalmedewerker met leeftijdsontslag gaan, waarvoor vervanging gezocht moet worden, en 
wellicht zelfs uitbreiding van de formatieruimte om daarmee andere medewerkers vrij te stellen van 
studiezaaldiensten. De implementatie van een e-depotvoorziening zal de aanstelling van een 
medewerker noodzakelijk maken die als kwartiermaker de gemeenten kan bijstaan. Overigens blijft 
de huidige formatieve ruimte (4,6fte) achter bij het landelijk gemiddelde (ca. 8fte) bij een vergelijk-
baar werkgebied.   
 
Het team telt zes medewerkers. Streekarchivaris is Aart van der Houwen. Hij geeft leiding aan de 
organisatie en adviseert het bestuur op beleids- en inhoudelijke zaken. Tevens onderhoudt hij de 
contacten met de deelnemers. Hij is lid van de monumentencommissie van Brielle, van de 
straatnamencommissies van Brielle en Nissewaard, van de (Brielse) projectgroep Bastions Ontsloten 
en is adviseur bij archeologische werkzaamheden in Brielle. 
Adjunct-streekarchivaris is Bob Benschop. Naast zijn rol als teamcoördinator gegevensbeheer is hij  
belast met de automatisering en digitalisering van de collectie, en is hij nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van een e-depotvoorziening. Een belangrijk deel van zijn tijd besteedt hij aan de 
publiekstaken die in de nieuwe stijl meer aandacht krijgen. In dat kader heeft hij bijna dertig lezingen 
en blogs verzorgd alsmede elf publicaties. Hij is bestuurslid van het Stadsmuseum Hellevoetsluis en 
lid van het pbo (programmabeleidbepalend orgaan) van Linq, de streekomroep van Voorne-Putten. 
Namens het Streekarchief woont hij de vergaderingen bij van de Gebruikersvereniging van MAIS 
Flexis. Op verzoek van het Stadsarchief Rotterdam is hij gedurende een aantal maanden voor twee 
dagen in de week gedetacheerd geweest om daar diverse conversieprojecten naar MAIS Flexis te 
coördineren en uit te voeren. Hiermee draagt het Streekarchief bij aan kennisdeling en samen-
werking tussen diensten.  
Archivist is Nick Werring. Hij inventariseert archieven en collecties en maakt daarop nadere 
toegangen of coördineert het maken daarvan. Hij is lid van de redactie van het Archievenblad van de 
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN). Hij verzorgt de verslaglegging van de 
bestuursvergaderingen van het Streekarchief.  
De nieuw benoemde archiefinspecteur is Alexandre van den Berg. Hij houdt toezicht op het archief- 
en informatiebeheer bij de deelnemers. Hij beoordeelt de jaarlijkse vernietigingslijsten en adviseert 
in zaken als substitutie en de invoering van zaakgericht werken. Hij onderhoud daarvoor contact met 
de betrokken ambtenaren. Hij volgde dit jaar aan de Archiefschool de cursus ‘Toezicht op de digitale 
overheid’.  
De studiezaalmedewerker, Eva Lassing-van Gameren, helpt bezoekers bij hun onderzoek op de 
studiezaal, neemt genealogische correspondentie in behandeling, is beheerder van de bibliotheek en 
verricht onderzoeks- en inventarisatiewerkzaamheden.  
De administratief medewerkster, Rianne Dreuning-Borgmeijer, voert een belangrijk deel van de 
financiële administratie en is één dag per week werkzaam op de studiezaal. Zij voert bestaande 
inventarissen en nadere toegangen in in Maisflexis. 
Overigens blijft de bezetting dermate klein dat de medewerkers elkaar waar nodig vervangen: dit 
betekent dat allen op gezette tijden studiezaaldienst hebben, onderzoek verrichten of ingezet 
worden voor andere publiekstaken.  
 

Vrijwilligers 

Het Streekarchief weet zich gesteund door zo’n vijftien vrijwilligers (samen goed voor ca. 3fte). Hun 
inzet zorgt ervoor dat grote reeksen archiefbronnen via de website voor gebruikers ontsloten 
worden. De meeste vrijwilligers werkten aan de toegankelijkheid van genealogische bestanden, zoals 
de registers van de burgerlijke stand en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters. Anderen 
hielden zich bezig met de beschrijving van foto’s, het beter toegankelijk maken van bouwdossiers, 
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het inventariseren van archieven, de invoer van inventarissen in MAIS Flexis of met de transcriptie 
van diverse bronnen. Veel energie is dit jaar gestoken in de collectie Kluit, waarmee in 2020 zal 
worden voortgegaan. 
Dat het werk wordt gewaardeerd moge mede blijken uit het feit dat de (inmiddels oud-vrijwilliger) 
Henk van der Waag het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding ontving; mede voor zijn werk 
voor het Streekarchief werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst met gezamenlijke maaltijd vond plaats op 12 december in het 
restaurant De Waag te Hellevoetsluis. 
 

Ondersteuning  

Voor de financiële administratie, alsmede het opstellen van de begroting en jaarrekening, wordt het 
Streekarchief ondersteund door de gemeente Nissewaard, voor personeelszaken door de gemeente 
Brielle.  
 

Syntrophos 
Op 17 juni is met Syntrophos een nieuwe Dienstverlenings-overeenkomst gesloten. Tevens is daarbij 
een Service Level Agreement overeengekomen en een verwerkersovereenkomst ondertekend. In 
augustus is het Streekarchief – als eerste klant van Syntrophos – overgestapt op telefonie via VOIP.  
 

Stichting Vrienden van het Streekarchief 

Voor met name de publiekstaken, maar ook voor verwerving van aanwinsten, kan het Streekarchief 

een beroep doen op de Stichting Vrienden van het Streekarchief. Het afgelopen jaar is de 

verbondenheid nog verder versterkt door een logo voor de Vrienden te ontwerpen naar het 

bestaande logo van het Streekarchief. In het najaar is op de website van het Streekarchief ruimte 

gemaakt voor informatie van en over de Vrienden, alsmede een mogelijkheid voor geïnteresseerden 

om zich als begunstiger aan te melden. De streekarchivaris is aanwezig bij bestuursvergaderingen van 

de Vrienden maar maakt daarvan geen deel uit.  
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Gezicht op Brielle (ca. 1920), ets van J.C. Nijland (1888-1974), studievriend van H. Raue (1887-1970), 

leraar tekenen aan de HBS te Brielle (aanwinst 2019-18) 

 

 

Gezicht op Brielle (ca. 1620), kopergravure uit Daniel Meisner, Sociographia Cosmica (…), een Duitse 

uitgave met motto’s, waarbij stadsgezichten als achtergrond dienen. (aanwinst 2019-33) 
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BEHEER VAN DE OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN 
 
 

Depot 
Het Streekarchief beheert bijna vier kilometer archiefmateriaal. De archieven worden bewaard in het 
depot aan de Hendrik van Wijnstraat 1 te Brielle. Het depot is zo goed als vol. Om nieuwe archieven 
over te nemen is extra ruimte nodig. Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar uitbreiding c.q. 
nieuwbouw. Dit onderzoek loopt nog. 
 

E-depot-voorziening 
Om in de nabije toekomst digitale archieven te kunnen overnemen, is het Streekarchief van start 
gegaan met de voorbereidingen om een e-depotvoorziening te treffen. Het bureau Van Kaliber heeft 
in samenwerking met medewerkers van Streekarchief en gemeenten, een businesscase opgesteld 
waarin de stand van zaken wordt geschetst. Tussen juli en oktober zijn de gemeenten bevraagd over 
de aanwezig data en hebben er gesprekken plaatsgevonden over de wensen en verwachtingen die bij 
het management leven van digitale archivering. De businesscase omvat een indicatie van kosten voor 
het implementeren en onderhouden van een e-depotvoorziening. In december werd het resultaat 
gepresenteerd, waarna opdracht is gegeven om een projectvoorstel te doen om op korte termijn de 
stap te zetten tot implementatie van een e-depotvoorziening. Dit zal in 2020 zijn beslag krijgen. 
 

Acquisitie 
Bij acquisitie moet onderscheid gemaakt worden tussen de wettelijk verplichte overbrenging door de 
deelnemers van hun archieven naar het depot en de verwerving door het Streekarchief van 
belangrijk geachte documenten en archieven die een aanvulling betekenen op deze archieven.  
Hieronder volgen (naar gemeente gerangschikt) de meest opvallende  archieven, collecties, foto’s, 
prenten en documenten die in het verslagjaar werden ontvangen of overgenomen. 
 

Algemeen 

- Archief van de K.L.T.B. (Katholieke Land- en Tuinbouwbond) afdeling Voorne 1946-1989. 
Gedeponeerd door dhr. W. Dingemans  

- Dia’s en filmbanden van de Tuinbouwvereniging 

- Gids voor luchtvarenden Nederland (uitgave van de Luchtvaartdienst 1938)  

- Foto-albums en documentatie van het Recreatieschap, 1950-1965 

 

Brielle 

- Aanvulling op het archief van de hervormd/gereformeerde kerk van Brielle, 1990-1999.  

- Reglement van de Onderlinge Varkensverzekering “Steunt elkander” te Zwartewaal, 1922. 

- Ordners met negatieven van foto’s, gemaakt door de Brielse fotograaf R.G. Meijer (de 
meeste foto’s in opdracht van het voormalige gemeentearchief Brielle), 1980-1995. 

- Kopergravure Gezicht op Brielle, omlijst met een motto ‘Tempus mortis incertissimum’ en 
een tekst in Latijn en Duits, (ca. 1640) 

- Collectie H. Raue, waaronder stukken van de secretaris van “Gedenkramen 1922” 

 

Hellevoetsluis  

- Bouwvergunningen van Oudenhoorn, 1900-1979. 

- Documentatiemap Hellevoetsluis (geschenk van Stadsmuseum Hellevoetsluis) 

- Litho van Marinehospitaal en Oostkade van Hellevoetsluis  

- Tekeningen van de vesting, alsmede bestek en voorwaarde voor schilderwerk aan militaire 
gebouwen. 
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Nissewaard 

- Fotoalbum familie Koos Bliek, burgemeester van Spijkenisse (1946-1979) 

- Tekening/aquarel van de kerk van Geervliet, gesigneerd B. Brobbel ’35  

- Archief (bestuurslid) van de Woningsstichting Spijkenisse (1969-1992) 

 

Westvoorne 

- Stukken betreffende de motorraces te Rockanje, 1964-1973. Geschonken door A. Moree 

- Collectie Van der Linde, bestaande uit eigendoms- en veilingpapieren, 1855-1940. 

- Foto’s van de gezondheidskolonie “Ons Genoegen” te Oostvoorne, 1955-1956, geschonken 
door mw.L.L.H. ’t Sas. 

- Foto’s, glasnegatieven en plakboek van de gezondheidskolonie “Ons Genoegen” te 
Oostvoorne, geschonken door A. Hogerwerf. 

- Collectie Bravenboer: verzameling portretfoto’s, vervaardigd kort voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de gemeente Rockanje.  

- Stukken betreffende de evangelist Leendert van der Meer te Rockanje, in de oorlog 
gefussileerd. 

 

 

Dequisitie 
In 2012 werd in het jaarverslag de acquisitie vermeld van persoonlijke documenten van de Duitse 
militair Gerhard Seeck. Deze waren aangetroffen in een woning in Zwartewaal. Nader onderzoek 
wees uit dat deze militair in 1944-1945 op Goeree-Overflakkee verbleef. De stukken, veelal brieven 
aan en van zijn familie, bleken geen informatie voor ons gebied op te leveren. In overleg met het 
Streekarchief Goeree-Overflakkee is besloten de collectie over te dragen aan dat Streekarchief. 
 

Bibliotheek 
Ten behoeve van de bibliotheek werd een aantal boeken aangeschaft of in ontvangst genomen. 
Hieronder volgt een selectie.  
 

Leo Arkenbout, Van Chaos tot bloei, het stormachtige begin van Maarland en Den Briel ca. 1200 – 

1372 (Speciale uitgave van De Brielse Mare, Oostvoorne 2019) geschenk van de uitgever 

Bob Benschop, Van weilanden naar woonwijken. Voorne-Putten 1945-1975 (Zwolle 2019) 

Sjaak van Bochove, Zo zout heb ik … Deel III (nog meer verhaaltjes en moppen) (z.p. 2018) geschenk 

van de schrijver 

Jan Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 7: 1800-1825 (Franeker 2019) 

Arjen Buikstra, Verhalen & foto’s uit de stamboom van Zuidland, deel 2 (z.p. 2019) geschenk van de 

schrijver 

Marieke van Delft en Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten (Tielt 2019) 

R.P. Dekker, De Bernisse een rivier gelegen tussen Voorne en Putten zoals het was en is geworden 

(manuscript 2016) 

Peter de Jong, Van macht naar folklore. Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse Tijd (Woudrichem 

2018)  

Eva Lassing-van Gameren, Doorgegeven van moeder op dochter, recepten en middeltjes van vier 

generaties (Brielle 2019) 

Piet Prins, Onder de Geuzenvlag (Groningen 1960, herdruk 1981) (jeugdboek in de leeftijd 10 jaar en 

ouder)  

Marieke de Ruijter en Kim Grootjans, Betoverend Westvoorne, in de voetsporen van Jacobus 

Craandijk (2019) 
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J. Rijpsma en N. Warmerdam, Fietsen langs oorlogserfgoed: Atlantikwall, zes fietsroutes in Zuid-

Holland (2019) geschenk van de schrijvers 

Rolf Roos (red.), Bloeiende duinen (Goedereede 2019)  

Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer, 226 stadsplattegronden 

uit 1545-1575, schakels tussen verleden en heden (z.p. 2018) 

Nico de Vries, Een arm zeedorpken, het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal (z.p. 2019)  

P.A.H.M. de Wijs, Hutten en huizen, resultaten van onderzoek naar de typologie van de 

landarbeiderswoningen in Nunspeet, Soest en Westvoorne (Amsterdam 2015)  
 

Restauratie 
Op beperkte schaal heeft dit jaar restauratie plaatsgevonden. Het betrof gebruikersschade en werd 
uitgevoerd door het restauratieatelier Boekbinderij Anchamedus te Spijkenisse. Hieronder volgt een 
overzicht van de gerestaureerde documenten. 
 

Archief of collectie Inv.nr. 

- Archief stad Brielle (1572-1811) 
* Register van resoluties van de magistraat, 1754-1757 

 
530 

- Archief gemeente Oostvoorne (1811-1930) 
* register van ingekomen stukken, 1855-1856 
* register van ingekomen stukken, 1856-1860 
* register van ingekomen stukken, 1860-1863 
* register van ingekomen stukken, 1866-1869 
* kadastrale legger, nrs. 1-221 

 
230 
231 
232 
234 
941 

- Archief gemeente Oudenhoorn (1811-1949) 
* Bevolkingsregister, 1895 

 
557 

- Archief ambacht en fortresse Hellevoetsluis (1591-1811) 
* Rechtboek, 1709-1770 

 
123 

- Archief ambacht Zuidland (1551-1811) 
* Rechtboek, 1770-1801 
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- Oud Notarieel Archief  
* protocollen notaris Cornelis van Ysendoorn, 1721-1722 
* protocollen notaris Cornelis van Ysendoorn, 1723-1724 

 
1036 
1037 

  

 

Inventarisatie en nadere toegangen 
In 2019 is gewerkt aan de inventarisatie van de onderstaande archieven en collecties; een deel 

daarvan kon dit jaar worden afgerond:  

Algemeen 

Vereniging voor bedrijfsvoorlichting “Voorne-Putten” afgerond 

Stichting Land- en Tuinbouwbelangen afgerond 

Foto-collectie In bewerking 

Collectie Kaarten en plattegronden In bewerking 

Collectie documentatie In bewerking 

 

Brielle 

Onderlinge Varkensvereniging “Onderling Belang” te Vierpolders afgerond 

B.V. Houtcentrale “De Eilanden” afgerond 

Nederlandsch Werkliedenfonds van de Nederlandsche pensioenvereniging voor 
werklieden, agentschap Brielle 

afgerond 
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Collectie 1572-1872, samengesteld door de secretaris van de hoofdcommissie In de wacht 

Firma J.&C. van den Blink, handel in granen enz. afgerond 

  

Hellevoetsluis  

RK Parochie H. Antonius van Padua, 1835-2010 afgerond 

  

Nissewaard 

Stichting voor buurtwerk “De Repelaer” en rechtsvoorganger afgerond 

Woningstichting Spijkenisse (WSS), 1969-1992 In bewerking 

  

Westvoorne 

Stichting Verenigingscentrum Oostvoorne “V.C.O.” afgerond 

Bedrijfsarchief van de huisschilders gebr. Moree afgerond 

  

 
Vrijwilligers werken nog steeds aan het invoeren van genealogische gegevens in de computer. Eind 
2019 kon hierin een mijlpaal bereikt worden: in vier jaar tijd zijn van 600.000 akten alle gegevens 
gecheckt, gesplitst, en waar nodig aangevuld. Hiermee is de collectie aanzienlijk geschoond en zijn de 
zoekfunctionaliteiten verbeterd.  
De genealogische datasets zijn – ingevolge de Wet Hergebruik Overheidsinformatie – tevens als Open 
Data beschikbaar. Hierdoor kunnen andere partijen de gegevens downloaden en inzetten voor 
nieuwe initiatieven. Een voorbeeld is openarch.nl, een particulier initiatief dat de genealogische 
gegevens koppelt met geografische informatie.  
Het Streekarchief is volwaardig partner geworden in de landelijke genealogische database van het 
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). De ruim één miljoen namen uit de database van het 
Streekarchief zijn daarmee ook via het platform van WieWasWie doorzoekbaar. 
 

MAIS Flexis 
Alle inventarissen, nadere toegangen en overige data worden opgenomen in het collectiebeheer-
systeem MAIS Flexis, dat wordt beheerd en ontwikkeld door De Ree Archiefsystemen in Groningen. 
De import-module biedt medewerkers van het Streekarchief de mogelijkheid om zelf collecties te 
importeren. Dit is vooral voordelig voor de nieuwe genealogische bronnen die ontsloten worden. In 
de loop van 2019 is hiervan veel gebruik gemaakt. Een belangrijke stap was de overgang in november 
van MAIS Flexis on premise naar de SaaS-oplossing. Deze webbased versie van MAIS vereenvoudigt 
het technisch beheer van de software; dit verloopt in het vervolg automatisch. 
 

Documentatie 
Het archief beschikt over een grote collectie losse stukken die onder de naam documentatie wordt 
gevangen. De stukken hebben met elkaar gemeen dat het geen unica zijn. In dat geval zouden zij 
worden overgebracht naar de collectie Handschriften. Wel is de verzameling interessant voor het 
maken van werkstukken door scholieren en andere onderzoekers. Gedurende het afgelopen jaar is 
begonnen met het ordenen en invoeren van trefwoorden in het programma Mais Flexis. Het project 
zal waarschijnlijk in 2022 worden afgerond. 
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TOEZICHT OP NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN 
 
 

Inspectie 
De streekarchivaris is belast met het toezicht op de naleving van wettelijke regels met betrekking tot 
de zorg voor en het beheer van de gemeentelijke archieven. In de praktijk laat hij dit toezicht 
uitoefenen door de archiefinspecteur; deze is op 1 februari 2019 in dienst getreden.  
 

Relaties en kennis 
Enkele malen zijn door de archiefinspecteur bijeenkomsten bijgewoond met vakgenoten en 
specialisten om de ontwikkelingen binnen de sector te volgen. Onder andere een bijeenkomst van de 
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) in het kader van de wijziging van de 
Archiefwet in 2021. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond van het Kennisnetwerk 
Informatie en Archief (KIA) en is overleg gevoerd met archiefdiensten in de regio in het kader van 
digitale archivering. Tevens werd de cursus Toezicht op de digitale overheid aan de Archiefschool 
gevolgd. 
 
De contacten met de inspecteurs van archiefdiensten in de regio zijn goed. Zo wordt er, naast overleg 
met de Provinciearchivaris, regelmatig overlegd en kennis uitgewisseld met de archiefinspecteurs 
van Vlaardingen/Maassluis, Erfgoed Leiden, het Regionaal Archief Dordrecht, het Streekarchief 
Langstraat Heusen Altena en het Zeeuws Archief. 
In het kader van de uitbreiding van het toezicht door de archiefinspecteur is een verkenning 
uitgevoerd bij de gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden op het eiland. 
 

Vervanging, vernietiging en overbrenging  
Alle gemeenten zijn voor één of meerdere processen bezig met (plannen tot) vervanging van 
papieren dossiers door digitale dossiers. Daarover is regelmatig contact geweest. De benodigde 
vervangingsbesluiten zullen waarschijnlijk in 2020 genomen worden. 
Voorts werden de lijsten van de gemeentelijke archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking 
komen, gecontroleerd op de juistheid van de grondslag van vernietiging, eventueel nog geldende 
waarde voor de bedrijfsvoering en het mogelijk historische belang dat de dossiers kunnen hebben. 
Voor alle lijsten is – na overleg - machtiging verleend. 
 

SELECTIE ARCHIEFBESCHEIDEN 

gemeente Brielle Vernietigingslijst 2019  

gemeente Hellevoetsluis Drie vernietigingslijsten beoordeeld, hiervan één machtiging. 

gemeente Nissewaard Vernietigingslijst gemeente Nissewaard 2020  

gemeente Westvoorne Vernietigingslijst  

  

 
Bij diverse gemeenten worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de overbrenging van de 
bouwvergunningen. Die voorbereidingen omvatten het bewerken en toegankelijk maken. De 
inspecteur is hierbij betrokken om uniformiteit te waarborgen. Ditzelfde gaat op voor het bewerken 
van de secretariearchieven van de gemeenten waar het afgelopen jaar veel energie in is gestoken. In 
het kader van de gesignaleerde achterstanden bij de gemeente Hellevoetsluis is een tweemaandelijks 
overleg ingesteld. Na het vertrek van de betrokken beleidsmedewerker bij die gemeente is dit 
overleg gestaakt, maar zal in het voorjaar van 2020 weer worden hervat. 
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Zaakgericht werken 

De overheid gaat over op een nieuwe manier van werken, het zogeheten Zaakgericht werken. Dit is 
een grote omslag waarvoor projectleiders zijn aangewezen. Het Zaakgericht werken heeft gevolgen 
voor de archivering. De verschillende gemeenten werken in onderdelen met elkaar samen en streven 
ernaar om in het voorjaar van 2020 volledig zaakgericht te kunnen werken. De archiefinspecteur is bij 
de voorbereidingen betrokken; er zijn gesprekken gevoerd en opmerkingen geplaatst bij het 
projectplan, de vervangingsbesluiten, de uitfasering van de huidige DMS-en en de migratie van de 
bestanden naar het nieuwe systeem (Atos e-Suite). 
 

Archiefruimten 
In 2019 zijn twee inspecties van archiefruimten uitgevoerd, in Hellevoetsluis en Nissewaard. De 
bevindingen zullen als bijlage worden toegevoegd aan de KPI-verslagen die aan de gemeente worden 
uitgebracht. In Brielle zijn naar aanleiding van eerder opgemerkte tekortkomingen in de loop van het 
jaar enkele aanpassingen gedaan. Hierop zal in het komend jaar een vervolg-inspectie plaatsvinden.  
 

Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos 
Ingevolge artikel 33, 2e lid van de GR Syntrophos is de archiefverordening van het Streekarchief ook 
van toepassing ten aanzien van de zorg van de overgebrachte archiefbescheiden van de 
bestuursorganen van Syntrophos. Dit betekent dat het Streekarchief t.z.t. de stukken zal gaan 
beheren. Het toezicht op de zorg en het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van 
Syntrophos is geregeld in de archiefverordening, waarin de archivaris wordt belast met het toezicht.  
  

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Voorne-Putten 
Het Recreatieschap Voorne-Putten is rechtsopvolger van het Recreatieschap VPR en zet hiermee de 
daarmee samenhangende rechten en verplichting voort. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
valt onder het toezichtregime van het Streekarchief. In 2019 heeft dit geen tijd gevergd. Begin 2019 
zijn de archieven van de rechtsvoorgangers van het Recreatieschap overgebracht naar de Hendrik 
van Wijnstraat. De provincie heeft de inventarisatie van de archieven voor haar rekening genomen. 
De inventarissen zullen het komende jaar ingevoerd worden in het eigen systeem.  
 

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Voorne 
Op 14 november 2017 werd door de drie gemeenten op Voorne de gemeenschappelijke regeling 
Werkorganisatie Voorne getroffen. Dit was een belangrijke stap om te komen tot een ambtelijke 
fusie tussen de drie gemeentelijke organisaties. Eind 2018 werd in reactie op een tussentijdse 
rapportage echter besloten niet op de ingeslagen weg voort te gaan. De streekarchivaris was in de 
gemeenschappelijke regeling aangewezen als archivaris c.q. toezichthouder. De gemeente 
Westvoorne was penvoerder en met de gemeentesecretaris is begin 2019 afgesproken dat deze het 
archief zal (laten) schonen en veiligstellen.  
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PUBLIEKSGERICHTE TAKEN 
 
 

Bezoekers studiezaal 
De openingstijden van de studiezaal bleven in 2019 gelijk, namelijk van dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur. Het aantal bezoekers van de studiezaal is het afgelopen jaar gelijk gebleven of 
iets gedaald. Dit is gevolg van de digitale dienstverlening die onderzoek ‘vanuit de luie stoel’ mogelijk 
maakt. Maar de studiezaal blijft in trek; bijvoorbeeld voor de bouwvergunningen. Voor veel mensen 
is de vraag om een bouwtekening het eerste contact met de archiefdienst. Fysiek bezoek levert vaak 
wisselwerking op, waarbij vragen opkomen en worden beantwoord en waarbij het archief foto’s of 
andere informatie ontvangt.   
 

Rondleidingen en Open Archievendag 
Als vast onderdeel van het schoolproject met het Maerlant College hebben de leerlingen van de 
brugklassen een kijkje in de kluis mogen nemen. Op 19 november werd de Commissie BZ van de 
gemeente Nissewaard ontvangen en rondgeleid. Op 5 oktober werd in het kader van de Maand van 
de Geschiedenis een Open Archievendag georganiseerd. In de studiezaal was een expositie ingericht, 
in de vrijwilligersruimte werden lezingen verzorgd en enkele malen werd een rondleiding door het 
depot gegeven. Verschillende onderwerpen kregen bijzondere aandacht: het familiearchief van Van 
der Minne leverde stof op voor een boekje met oude recepten. Eva Lassing-van Gameren schreef 
“van Moeder op dochter” en overhandigde dat op de Open dag aan mw Heleen Lamaison van den 
Berg – Veder, uit wiens familiepapieren de bron vormden voor het boekje. 
 

Digitalisering 
In januari 2019 werden de prenten, plattegronden, registers van de burgerlijke stand en kadastrale 

leggers door digitaliseringsbedrijf GMS geretourneerd. In de loop van het jaar zijn deze op de website 

geplaatst en gekoppeld aan vaak al bestaande beschrijvingen. In augustus is digitaliseringsronde 

2019 gemaakt: hiervoor zijn ruim tweehonderd bronnen met genealogische gegevens uit de stads- 

en ambachtsarchieven (van vóór 1811) geselecteerd. Het betreft onder meer registers van (onder-) 

trouw, impost op huwelijken, overlijden en begraven. De bijna 10.000 scans die hierbij gemaakt zijn 

zullen in 2020 worden verwerkt. Tevens zijn de jaargangen 1961-1970 van de Nieuwe Brielse Courant 

gescand en met OCR bewerkt. Deze zullen eveneens in 2020 online beschikbaar komen.  

 

Nieuwsbrief 
Viermaal per jaar verschijnt een digitale Nieuwsbrief. Hierin worden opvallende zaken vermeld die 
het voorgaande kwartaal zijn gepasseerd zoals een lezing, een aanwinst of een bijzonder optreden. 
De Nieuwsbrief wordt als mailing aan zo’n tweehonderd personen en instellingen, waaronder de  
gemeenteraden, verzonden en is te downloaden via de website.   
 

Website en Facebook 
Aan de website zijn weinig noemenswaardige aanpassingen uitgevoerd. Wel is in de online 
beeldcollectie het watermerk verwijderd en zijn de foto’s downloadbaar gemaakt. Dit werd door de 
gebruikers zeer gewaardeerd. 
Regelmatig werd een ‘foto van de dag’ op de facebookpagina geplaatst. Het aantal volgers passeerde 
de duizend en groeide verder uit tot 1400. Uit deze community kwamen regelmatig reacties met 
aanvullende informatie over de gebeurtenissen of personen op de afgebeelde foto’s. Een enkele keer 
werd op deze manier de hulp ingeroepen om de achtergrond van onbekende foto’s te achterhalen, 
met uiteraard wisselend succes. 
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Zoals in een eerder verslag gemeld is het Streekarchief Voorne-Putten in 2016 benaderd door een 
partij die eigenaar is van foto-rechten. Deze maakt aanspraak op een vergoeding voor ansicht-
kaarten die zonder zijn toestemming op de website zijn geplaatst. Dezelfde claim is bij een aantal 
andere archiefdiensten neergelegd. In 2018 heeft een rechter de eisende partij in het gelijk gesteld. 
Hiertegen is hoger beroep aangetekend. De uitspraak daarvan werd begin 2019 verwacht maar is 
uitgesteld.  
 
De website blijft meer en meer bezoekers trekken; een deel daarvan ontsnapt aan onze aandacht 
doordat wij gegevens delen met andere aanbieders, zoals het eerder genoemde CBG met hun site 
WieWasWie. 
 

Ondersteuning 
Zeer regelmatig worden op verzoek van ambtenaren van de deelnemende gemeenten dossiers 
gelicht, gedigitaliseerd of uitgeleend. Regelmatig wordt ook op verzoek van de gemeenten door de 
medewerkers zelf onderzoek gedaan. Ondersteuning geschiedt ook door zitting in verschillende 
gemeentelijke commissies. Zo zijn medewerkers actief in de monumentencommissie van Brielle en in 
de straatnamencommissies van Brielle en Nissewaard.  
 
Museum Hellevoetsluis 
De plannen om in Hellevoetsluis de stichting Stadsmuseum, de stichting Droogdok en de stichting 
Ramtorenschip De Buffel samen te voeren zijn in 2019 verder uitgewerkt. Het Streekarchief is hierbij 
nauw betrokken en geeft inhoudelijk advies bij de planvorming. Dit betreft onder meer de invulling 
van het overkoepelende thema ‘de negentiende eeuw’, het aanreiken van historische informatie en 
advisering over een collectieregistratiesysteem. 
 
Linq Media 
De mediawet schrijft voor dat lokale omroepen beschikken over een Programmabeleid Bepalend 
Orgaan (PBO), dat adviseert en controleert inzake het media-aanbod van de omroep. Het 
Streekarchief heeft zitting in de PBO van Linq Media en adviseert in zake het aanbod op het gebied 
van historie.  
 
800 jaar Rockanje 
De naam Rockanje wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1220. Dat vormt de aanleiding 
om in 2020 diverse activiteiten te organiseren. Het Streekarchief is vertegenwoordigd in het comité 
dat de activiteiten coördineert en deels uitvoert. Vanuit het Streekarchief wordt historische 
informatie verstrekt, resulterend in artikelen, lezingen en een expositie in de Duinhuisjes. 
 
Noordpoort Brielle 
In 2022 zal de inname van Brielle door de Watergeuzen in 1572 groots herdacht worden. De plaats 
van de voormalige Noordpoort is van nationale betekenis. In het kader van de festiviteiten wordt 
momenteel nagedacht over een ontwerp om de deze ‘plaats van herinnering’ beter tot zijn recht te 
laten komen. Het Streekarchief is vertegenwoordigd in de verschillende commissies die zich hierover 
buigen. 
 

Tentoonstellingen 
Voor de tentoonstelling over Cornelis en Johan de Witt is gedurende de zomermaanden een aantal 
prenten uitgeleend aan het Historisch Museum Den Briel. Voor de zuster-tentoonstelling in Geervliet 
is aan de Stichting Oud-Geervliet materiaal en informatie verstrekt over Cornelis de Witt en Barlaeus. 
In samenwerking met de Stichting Oudheidkamer Oostvoorne is een tentoonstelling ingericht in de 
Oudheidkamer van Oostvoorne rond het thema koloniehuizen. Deze is gedurende de zomermaanden 
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geopend geweest en werd met name door toeristen goed bezocht. Ook voor 2020 is door het 
Streekarchief een bijdrage toegezegd.  
 

Lezingen  

 
6 maart Lezing over Hellevoetsluis in de 19e eeuw  

15 maart RTV Rijnmond: 550 jaar stadsrechten Heenvliet 

17 maart Lezing over Brielle in de jaren ’50 voor de PKN Brielle 

20 maart Lezing over Hellevoetsluis in de 20e eeuw  

21 maart Lezing over het onderzoek naar Hellevoetsluis in de 19e eeuw  

30 maart Rondleiding door de vesting Hellevoetsluis  

3 april Lezing over Vrouwen van Voorne (Brielle) 

22 april Rondleiding door de vesting Hellevoetsluis 

1 mei Lezing over het boek ‘Van weilanden naar woonwijken’ (Hellevoetsluis) 

21 juni Rondleiding door de vesting Hellevoetsluis (expertmeeting) 

3 juli RTV Rijnmond: de Steurvisserij in Hellevoetsluis 

15 juli RTV Rijnmond: De Groene Kruisweg 

12 augustus RTV Rijnmond: Van weilanden naar woonwijken 

13 september Lezing over naoorlogs Voorne-Putten (voor ZH Burgemeestersvereniging) 

14 september OMD: lezingen over toerisme rond de bouw van de Haringvlietdam  

2 oktober Lezing over Vrouwen van Voorne (Hellevoetsluis) 

5 oktober OAD: lezingen ‘Van weilanden naar woonwijken’ en ‘Vrouwen van Voorne’ 

12 oktober Lezing Ruïne Heenvliet (Stichting vrije heerlijkheid)  

22 oktober Presentatie historische films (Dorpshuis te Oudenhoorn) 

24 oktober Lezing Vrijwilligers Duinhuisjes (Duinhuisjes Westvoorne) 

13 november Lezing Van weilanden naar woonwijken (Boekenberg Spijkenisse) 

19 november Lezing PCOB Brielle (zalencentrum Brielle) 

11 december Presentatie over de Marine-torpedodienst in Hellevoetsluis 

 

Publicaties 
In samenwerking met de uitgeverij WBooks verscheen in augustus ‘Van weilanden naar woonwijken, 
Voorne-Putten 1945-1975’, een rijk geïllustreerde werk van Bob Benschop. In het kader van de 
Maand van de Geschiedenis schreef Eva Lassing-van Gameren het boekje ‘Doorgegeven van moeder 
op dochter, recepten en middeltjes van vier generaties’. In samenwerking met de Vrienden van het 
Streekarchief is het boek ‘Een arm zeedorpken, het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal’, van de 
hand van Nico de Vries verschenen. Verschillende partijen hebben daaraan een financiële bijdrage 
geleverd zodat de prijs laag kon worden gehouden. De presentatie van het boek, op 14 december in 
de kerk van Zwartewaal, werd aangegrepen om de samenwerking met de Vrienden te benadrukken. 
Intensieve medewerking is verder verleend aan het boek ‘Betoverend Westvoorne, in de voetsporen 
van Jacobus Craandijk’ van Marieke de Ruijter en Kim Grootjans en aan de Fietsroute Voorne, 
onderdeel van ‘Fietsen langs oorlogserfgoed: Atlantikwall, zes fietsroutes in Zuid-Holland ‘ door J. 
Rijpsma en N. Warmerdam. In het Rotterdams Dagblad wijdt de journaliste Claudia Langendoen 
wekelijks een hele of halve pagina aan een historisch onderwerp, waarvoor het Streekarchief de 
informatie levert. 
 
Naast deze publicaties verschenen van de hand van de medewerkers de volgende artikelen: 
 
Bob Benschop, Café Tramzicht, centraal station Vierpolders, in: Briellenaer 23 (2019) 
Idem, Vliegen boven Voorne – het vliegveld van Oostvoorne, in: Westvoornaer 13 (2019) 
Idem, Het postkantoor van Brielle, in: Briellenaer 24 (2019) 
Idem, Het circuit van Rockanje, in: Westvoornaer 14 (2019) 
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Idem, Het Brielse cellencomplex, in: Briellenaer 25 (2019) 
Idem, De vuurtoren van Hellevoetsluis, in: Vestingdagen courant (2019) 
Idem, Natuurtheater Rockanje, in: Westvoornaer 15 (2019) 
Idem, Het moeras dat Maarland werd, in: Briellenaer 26 (2019) 
Idem, De Brielse Poort, een eeuwenoude flessenhals, in: Hellevoeter 23 (2019) 
Idem, Kleurrijke verhalen over de Meestoof, in: Westvoornaer 16 (2019) 
 
Alexandre van den Berg, Geen draagvlak, geen vliegveld, in: Archievenblad 123 (2019) 9 
 
Aart van der Houwen, Wie wat bewaart, die weet wat!, een rubriek over archiefvondsten in: Briels 
Nieuwsland en Weekblad Westvoorne [In totaal 40 stukjes: Brielle aan de Oostzee (2 jan.), Het 
klooster van ’s Gravenzande (9 jan.), Een familiedrama in Oudenhoorn (16 jan.), Liefde of ontvoering? 
(23 jan.), Een dichter in diskrediet (30 jan.), De Brielse korenmarkt bedreigd (6 feb.), Leendert de Neus 
(13 feb.), Een bonte avond (20 feb.), De inspecteur der archieven (27 feb.), Schimmels voor Korea (6 
mrt), Het verdriet van Pieter Geyl (27 mrt.), Van de Taanwei tot de Ruye (3 apr.), Het Westland als 
voorbeeld (10 apr.), “Den God opten ezel” (17 apr.), De buitenplaatsen van Voorne (24 apr.), Een 
wacht om niet mee te spotten (1 mei), De Koning van Hispanje (8 mei), Daar praten men niet over (22 
mei), Het spaarvarken (29 mei), Oud-strijders in Brielle (5 jun.), Stank voor dank (12 jun.), Ridicul ende 
impossibel (19 jun.), Stichting Brielle’s Grote Zaal i.o. (26 jun.), Fordfeest in Zwartewaal (3 jul.), 
Broodbezorging in Oostvoorne (10 jul.), Duinen 5, het jeugdhonk van Rockanje (17 jul.), P.L. 
Hazelebach, zich ook noemende Jan Smit (24 jul.), Een oud dossier (31 jul.), Het Pandertje van de heer 
Van der Leeuw (7 aug.), Elk nadeel heb z’n voordeel (11 sep.), De Brielse Torenzegels (18 sep.), De 
affaire Van der Knoop (25 sep.), Laissez l’histoire sur place! (2 okt.), Uitzet (9 okt.), Maroockse 
kerkhoff (16 okt.), Nog vragen? (30 okt.), Hoe klein kan de wereld zijn? (6 nov.), Gevolmachtigde voor 
de garnalen (13 nov.), Meester Martino (27 nov.), Een lynchpartij in Brielle (4 dec.)] 

 
Nick Werring, De archiefervaring van Arthur der Weduwen, in: Archievenblad 123 (2019) 2 
Idem, De archiefervaring van Henriëtte Corpeleijn, in: Archievenblad 123 (2019) 3 
Idem, De archiefervaring van Eva Lassing-van Gameren, in: Archievenblad 123 (2019) 10 
Idem, De Burgerlijke Stand: Marco Kuiper, in: Archievenblad 123 (2019) 10 
 

Blogs  
Voor de site van OpVoorne-Putten heeft Bob Benschop het afgelopen jaar bijna maandelijks een blog 
geschreven: 

- Markt van Brielle 
- Het dorp Abbenbroek 
- Zalmsteken in de Maas 
- De kerk van Geervliet 
- De paardenmarkt van Heenvliet 
- De Bernisse 
- Plekken van plezier: speeltuinen 
- Kerst 1919 

 

Cursussen en Educatie 
Zoals elk jaar is opnieuw medewerking verleend aan de Culturele week van het Maerlant College. 
Leerlingen van de brugklassen bezochten de studiezaal waar zij onderzoek deden in de bronnen en 
een rondleiding kregen door de archiefbewaarplaats. In het voorjaar verzorgde Bob Benschop in 
Hellevoetsluis enkele avonden van de cursus Ken uw Stad. 
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BIJLAGE 
 
 
 

Lijst van vrijwilligers en hun werkzaamheden (2019) 

sinds naam werkzaamheden 

1991 F. (Felix) van Hoorn  Transcripties  

1991 C. (Corrie) van der Sluis-van der Meijden Familieadvertenties, bewerking foto’s 

1991 A.P. (Arie) Boogert Invoeren Burgerlijke Stand, selectie collectie 
prentbriefkaarten;  

1993 S.M. (Sybilla) Auwerda-Berghout Transcriberen 17e/18e eeuwse bronnen 

1993 P.C. (Piet) Bravenboer Materiële verzorging; Charter-project 

1997 G.K. (Gerard) de Graaf Bewerking foto’s 

2001 E. (Eva) Lassing-van Gameren Invoeren burgerlijke stand, inventarisatie 

2003 P. (Piet) Dijkman Invoeren burgerlijke stand 

2004 S. (Steffie) Schuytvlot Transcriberen 17e eeuwse bronnen 

2009 Chr. (Chris) van der Tuijn Transcriberen 18e eeuwse bronnen 

2012 L. (Leen) van Orselen Invoeren nadere toegangen 

2012 R.P. (Ruud) Dekker Nadere toegang documentatie 

2017 W.J. (Ineke) Paulussen-Nugteren Invoeren burgerlijke stand; transcriptie Kluit 

2017 J. (Jouke) Post Invoeren burgerlijke stand 

2018 L. (Rens) Oosterom Invoeren burgerlijke stand 

2018 T. (Tim) Dingemans Inventarisatie, scannen 

 
 

 


