
 

 
Een schat aan informatie over alle adressen in de stadskern, met daarbij veel aandacht voor de 

bewoners van die huizen in de periode 1863 tot 1940. Dat is wijkregistersteenbergen.nl, een door 

Hanneke Meulblok samengestelde database die begin deze week werd gelanceerd. 

 

Ben van den Aarssen 

BN De Stem / Steenbergen 

 

Hanneke Meulblok is jaren bezig geweest met het project. „Maar klaar ben je nooit." In het dagelijks 

leven is ze directeur van basisschool De Dobbelsteen in Hoogerheide. In Steenbergen is ze bekend als 

stadsheraut en neemt ze bezoekers mee op historische wandelingen. Haar grote passie is historisch 

onderzoek. 

Meulblok is niet alleen bezig met het verzamelen van vaak ietwat saaie gegevens. „Ik ben altijd op zoek 

naar verhalen achter de voordeur. Wat ze precies heeft gedaan? „Ik heb alle informatie uit bestaande 

wijkregisters met elkaar verbonden, zodat er een totaalbeeld van een adres of woning ontstaat.” 

Voor wie op zoek is naar de geschiedenis van zijn woning of straat is het register een goudmijn. Er kan 

gezocht worden op oude huisnummers, namen en huidige adressen. ,,Mensen krijgen zo een beeld 

van waar hun voorouders woonden." 

 

Oude foto's 

Meulblok heeft veel tijd gestoken in het opzetten van een beeldbank, waarbij ze dankbaar heeft geput 

uit oude foto's die bewaard worden in regionale archieven. Ook in de particuliere collectie van de 

bekende plaatsgenoot Ad van de Par vond ze veel bijzonder beeldmateriaal. Gedetailleerde 

aantekeningen van de in Steenbergen opgegroeide historicus Willem van Ham zijn eveneens op de 

website te raadplegen. „Onder andere over de herkomst van straatnamen." 

Ze hoopt dat het wijkregister nieuwe verhalen oplevert, doordat (groot)ouders de site samen met hun 

kinderen bekijken. De Werkgroep Stadskernonderzoek is blij met die mondeling overgedragen 

geschiedenissen. „Op die manier hou je historie levend." De site telde de eerste dagen al honderden 

bezoekers. Ook werd er de nodige informatie gedownload. „Het voorziet blijkbaar in een behoefte." 

Al die positieve reacties zijn voor Meulblok een aanmoediging om verder te gaan met haar project. Op 

termijn wil ze voor alle kernen in de gemeente Steenbergen de wijkregisters toegankelijk maken. „Ik 

weet nu hoe het systeem werkt en tijdsdruk is er niet." 


