Hallo beste mensen, om te beginnen allemaal een goed jaar gewenst.
Het jaar 2011 is een jaar geweest waarin het Euregionaal Historisch Centrum, samen met vele
samenwerkingpartners in het cultuurhistorische veld in Sittard-Geleen, regio en Euregio,
opnieuw stappen heeft gezet om tot een zo optimaal mogelijke dienstverlening te komen voor
de burgers. Ik dank iedereen voor de open blik waarmee men de mogelijkheden tot
samenwerking heeft bekeken en hoop dat we deze weg verder in zullen blijven slaan. Ieder
doet wat hij/zij kan vanuit zijn/haar positie, en dat is mooi...
Zo zijn we hard bezig om de archieven over te brengen naar de nieuwe archiefbewaarplaats in
Sittard, zijn we aan het werk om een mooie tijdelijke studiezaal te realiseren op de locatie
kapittelstraat 6 aldaar (let op de website voor de openingsdatum daarvan) en hebben wij in
2011 de website weer veel meer gevuld dan het jaar ervoor. Er zijn nu (om maar wat te
noemen) vele archiefinventarissen toegevoegd, niet alleen uit Sittard-geleen, maar ook uit o.a.
Amstenrade, Schinnen en Oirsbeek. Meer dan 52.000 foto's staan inmiddels online (met grote
dank aan velen die naast ons aan deze collectie hebben gewerkt!) en duizenden
bouwvergunningen en hinderwetvergunningen. Maar wist u dat we ook meer dan 1000 film
en video-fragmenten hebben, waarvan er meer dan 50 online te bekijken zijn (zie rechts in
menu: met bestanden)? En dat we nu ook museale objecten tonen, zoals die van de
Schippersbeurs te Elsloo? Dat we een unieke collectie affiches bezitten (en op internet tonen)
uit de hele regio?
Vele duizenden mensen (waaronder ongetwijfeld ook U?) hebben al eens gezocht in ons aller
digitale schatkist, waarvan de inhoud (maar de bodem nog lang niet!) meer en meer zichtbaar
wordt. In 2011 werden er maar liefst drie maal méér zoekopdrachten gegeven in de website
dan in 2010 (en 100 keer méér dan in 2009!); in totaal ongeveer 3 miljoen namelijk, waarmee
ongeveer 6 miljoen pagina's werden bekeken.. Daarmee bevinden we ons in de absolute top
van Nederlandse (en Europese) archiefsites, een resultaat waar we met ons allen trots op
mogen zijn...
Deze en andere feiten hebben er in geresulteerd dat we genomineerd zijn voor de
Geschiedenis Online prijs. Of we die zullen winnen is natuurlijk de vraag, maar de nominatie
alleen is al een compliment waar we erg blij mee zijn.
Mocht U ook willen stemmen op ons: dat kan via de banner die u o.a. op onze site ziet
staan: http://www.ehc.sittard-geleen.eu/
Hartelijk dank en een mooi en informatief 2012 toegewenst!
met vriendelijke groet
drs Peer H.M. Boselie
Directeur Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen / Stadsarchivaris
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