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Cursus genealogie

Symposium in Historyland

Het Streekarchief wil dit najaar
een cursus genealogie verzorgen. Deze zal bestaan uit vijf
donderdagavonden in november waarin u leert over de wijzen van onderzoek, software
en oud schrift, de kosten voor
deelname bedragen € 50,-.

Het Streekarchief streeft ernaar
om met diverse partners de lokale historie meer onder de aandacht te brengen. Daarom vond
op donderdag 7 juni een symposium plaats in Historyland in
Hellevoetsluis.

Er zijn reeds aanmeldingen,
maar nog niet voldoende. U
kunt zich aanmelden via
info@streekarchiefvp.nl

Inspiratie
Vorig najaar was een bijeenkomst georganiseerd met de
lokale historische verenigingen
om deze nauw te betrekken bij
de plannen om de geschiedenis
bij een breder publiek bekend te
maken.
Dit symposium was bedoeld om
met vertegenwoordigers van
bibliotheken, het onderwijs, de
recreatieve sector, musea en
gemeenten de mogelijkheden af
te tasten om in verdere samenwerking de verhalen van het
verleden op een aantrekkelijke
manier te presenteren.

Programma
De bijeenkomst begon met drie
presentaties. Sigfried Janzing
van het Streekarchief MiddenHolland vertelde over zijn ervaringen met het onderwijs in
Gouda, Eva Lassing schetste
een beeld van de activiteiten die
de genealogische vereniging op
Goeree-Overflakkee ontplooit,
en Nathaly van der Wielen en
Bob Benschop gaven een overzicht van de succesvolle samenwerking die de gemeente Hellevoetsluis en het Streekarchief
de afgelopen jaren al tot stand
hebben gebracht.
De middag werd afgesloten met
enkele stellingen waarop de
aanwezigen reacties konden geven. Met de inspirerende feedback uit het veld kan het
Streekarchief verdere plannen
uitwerken om de lokale historie
prominenter te presenteren.
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Aanwinsten
Het Streekarchief neemt
regelmatig nieuw materiaal
in ontvangst om aan de
collectie toe te voegen.
De doos van de Philips TV
was al de moeite waard,
maar de ordners en mappen
bevatten onvermoede
schatten uit het archief van
de lagere school van Oudenhoorn: zelfs naamlijsten
van kinderen uit het begin
van de negentiende eeuw,
overzichten van koepokvaccinaties en stukken over de
invoering van de herfstvakantie in 1930. Een mooie
aanwinst die binnenkort
wordt geïnventariseerd.

Ruim honderdduizend scans online
Fotocollectie Spijkenisse
Als sluitstuk van de digitalisering van de fotocollecties van alle plaatsen op Voorne-Putten zijn nu ook de ruim 6500 afbeelding van Spijkenisse beschreven en gedigitaliseerd. Deze collectie is sinds kort
doorzoekbaar, zodat bijvoorbeeld de groei van het na-oorlogse Spijkenisse in talloze beelden te bestuderen is.
Akten Burgerlijke Stand
De afgelopen jaren zijn successievelijk alle registers van de burgerlijke stand gedigitaliseerd. Ook deze 75.000 scans van geboorten-, huwelijks– en overlijdensakten zijn nu online geplaatst en door te bladeren. De gescande akten van de burgerlijke stand worden getoond
in de database met genealogische data.
Kadastrale leggers
Voor het onderzoek naar de geschiedenis van huizen en percelen zijn
ook alle kadastrale leggers gedigitaliseerd. In totaal zijn ruim 50.000
scans online geplaatst. Daarmee is het onderzoek naar eigendom en
verandering van woningen makkelijker te onderzoeken.

De bibliotheek is uitgebreid
met diverse nieuwe boeken,
waaronder de uitgave over
archeologie van de Tweede
Wereldoorlog. Ook uit de
duinen van Voorne zijn tal
van vondsten opgenomen in
deze catalogus, behorende
bij een reizende expositie.
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Archiefstukken in het Historisch Museum Brielle
Vermeldingen
Historisch onderzoek
door medewerkers van
het Streekarchief blijft
niet onopgemerkt.

Watergeuzen
Naar aanleiding van het onlangs
verschenen boek over de Watergeuzen gaven de auteurs Anne Doedens en Jan Houter op 16 april een
lezing in het stadhuis. Voor de gelegenheid exposeerde het Streekarchief een schilderij van de Groningse watergeus Bartold Entens van
Mentheda, geschilderd door Alexander Verhuell in 1872.

Vrouwen van Oranje
Tot 26 augustus is in het historisch
Museum Den Briel de expositie ‘De
Vrouwen van Willem van Oranje’ te
zien, waar ook diverse bruiklenen
uit de prentencollectie van VerHuell
te zien zijn. Er wordt aandacht geschonken aan zijn moeder, zus en
echtgenoten. Met Charlotte de
Bourbon trouwde Willem op 12 juni
1575 in de Brielse Catharijnekerk.

Zo wordt het Streekarchief genoemd in het
jubileumboek van het
Rijksmuseum van Oudheden, vanwege de informatie over de aankomst van een Egyptische collectie in de haven van Hellevoetsluis in
1828, die vervolgens
naar Leiden worden vervoerd.

Ook in de nieuwe, fraai
uitgegeven stedenatlas
van Jacob van Deventer
wordt verwezen naar de
publicaties van het archief.
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De onthulling van de tekening
door burgemeester Mirjam
Salet en Streekarchivaris Aart
van der Houwen.

Expositie te zien
De tentoonstelling over de
tekening van Roghman is
deze zomer te zien in het
voormalige stadhuis van
Geervliet. Hier toont de
Stichting Oud-Geervliet aan
de hand van tekeningen en
maquettes hoe de stad er in
vroeger eeuwen uit heeft
gezien. Deze expositie is in
de maanden juli en augustus
elk weekend te bezoeken
van 13:00 tot 16:00.

Unieke tekening Geervlietse Poort
Een bijzondere vondst is de tekening van de Tolpoort van Geervliet, die in 1647 is vervaardigd
door de bekende kunstenaar Roelant Roghman. Met tussenkomst
van het Streekarchief heeft de gemeente Nissewaard deze unieke
tekening aangeschaft, waarna in
samenwerking met de Stichting
Oud-Geervliet een expositie is samengesteld. Deze is op feestelijke
wijze op 30 juni in de kerk van
Geervliet geopend.
De tolpoort maakte onderdeel uit
van de stadsmuur van Geervliet
en stond ter hoogte van de Toldijk
naast het Tolhuis waar in vroeger

tijden de Grafelijkheidstol was gevestigd. Over de poort zijn in de
archieven slechts schaarse gegevens te vinden: omstreeks 1700
zal een deel zijn afgebroken. De
laatste resten zijn opgeruimd toen
vanwege de aanleg van de grindweg Brielle-Hekelingen een brede
doorgang gemaakt moest worden.
De vondst en aankoop van de tekening is een prachtige aanwinst
en biedt nieuwe aanknopingspunten voor onderzoek naar zowel het
tolwezen op de Bernisse als de
vroegere stadsverdediging van
Geervliet.

