Nieuwsbrief oktober 2019.
In deze nieuwsbrief:
- Verslag workshop “online archieven”; tips van Joke en links naar enkele veelgebruikte archieven
- Externe verdiepingscursussen door onze relatie Dé Hogeweg

Verslag workshop “online archieven” van 3e kwartaal 2019
Op 16 oktober j.l. is er in De Sprong voor de tweede keer de workshop “Zoeken in Digitale Archieven”
gehouden. Dit was nodig omdat er n.a.v. de eerste keer in het voorjaar, veel belangstellenden op de
wachtlijst stonden. Ook deze middag was weer leerzaam.
Joke Brink-van der Kooij gaf deze workshop. Zij is een van onze ervaren schrijfsters, die ook zeer
bedreven is in het opzoeken van gegevens op internet. Maar: Hoe doe je dat? Waar kan ik wat
vinden? Waar begin je met zoeken?
Met 15 deelnemers gingen we met de eigen laptop aan de slag, om het zelf te proberen: de beste
manier om er handiger in te worden.
Joke begon met de waarschuwing dat het opzoeken van gegevens niet als correctie op een verhaal
moet dienen. Het gaat er vooral om, om meer diepte toe te voegen aan een verhaal van de verteller.
Soms ook wil je zelf als schrijver iets opzoeken, om beter te kunnen begrijpen wat de verteller
bedoelt: de historische context van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld over de armoede na de Tweede
Wereldoorlog: Wat was ‘broodpap’ of wat waren ‘botersnoepjes’?
Via de site Beeldbanken (per gemeente) zijn foto’s te vinden van oude situaties. Met zo’n foto kun je
dan ook weer verhalen ‘ontlokken’.
Of wanneer de kerkelijke rituelen ter sprake komen waar je als schrijver niet van op de hoogte bent…
Of het voorbeeld van de bevrijdingsactie van de gevangenis in Arnhem, waar een verteller als
verzetsstrijder bij betrokken was… (daar weten we weinig van).
We gingen op zoek naar www.gemeentearchiefdenhaag.nl, waar o.a. persoonskaarten (met
adressen, beroep, huwelijksaktes etc) te vinden zijn. Een deelnemer was bezig met haar
familiestamboom en liep vast. Wat en waar kun je dan zoeken? En ja hoor, het lukte. Ook de krant
van je geboortedatum is te vinden op de site van Delpher, het kranten- en tijdschriftenarchief. Veel
(lokale) bibliotheken hebben historische boekjes met feiten en foto’s. Er is ook een Ned. Bidprentjes
Archief. En de site www.wieiswie.nl werd ook genoemd. Zie ook de lijst met sites die hierbij gevoegd
is.
Tot slot: Het blijft belangrijk om je als schrijver af te vragen: Voor wie of wat ga ik zoeken? Met welk
doel? En hoe ga ik ethisch om, met wat ik gevonden heb?
Joke: hartelijk dank voor deze leerzame workshop. We kregen er plezier in dankzij jou.

Tips van Joke:
VOORBEELDEN VAN ARCHIEVEN DIE VOOR ONS INTERESSANT ZIJN:
- Nationaal Archief
- CBG – Centrum voor familiegeschiedenis/Wie Was Wie
- Gemeentearchieven/Beeldbanken van gemeenten

-

Delpher, kranten, boeken en tijdschriften
Online begraafplaatsen
Family Search
Sites van lokale Historische Verenigingen
Bibliotheken
Nederlands Bidprentjes Archief
Surinaams Slavenregister

Links naar enkele veelgebruikte archieven:
Nationaal Archief https://www.nationaalarchief.nl/
bevat overheidsarchieven; denk aan Rode Kruis, Indonesië, Suriname, Militaire
geschiedenis etc.
CBG – Centrum voor familiegeschiedenis https://cbg.nl/

genealogie; bevolkingsregisters
Delpher https://www.delpher.nl/
Ruim 100 miljoen pagina's uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften
Find a Grave https://www.findagrave.com/
Online Begraafplaatsen https://www.online-begraafplaatsen.nl/
Google Scholar https://scholar.google.nl/
Wie Was Wie https://www.wiewaswie.nl/
van CBG; “Ga op zoek naar je voorouders, doorzoek oude documenten en bekijk
het origineel"
NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidenstudies https://www.niod.nl/
ook veel over Nederlands Indië
Biografisch Portaal van Nederland http://www.biografischportaal.nl/
80.608 bekende Nederlanders
IsGeschiedenis https://isgeschiedenis.nl/
dagelijkse historische achtergronden bij het nieuws
CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek https://www.cbs.nl/
niet alleen maar cijfertjes, ook historische achtergronden
Bibliotheken in Nederland, bijvoorbeeld Den Haag: https://www.bibliotheekdenhaag.nl
bijv. (historische) boeken over een bepaalde straat/wijk/stad/streek uit de jeugd
van de verteller/verstelster. Denk ook aan het bezoeken van kleine lokale
bibliotheken waar info te vinden is
Google Earth https://www.google.com/earth/
Haagse Beeldbank http://www.haagsebeeldbank.nl/
allerlei steden in Nederland hebben beeldbanken; straat/huis opzoeken wat er nu
niet meer is

Sites van lokale Historische Verenigingen

Externe (commerciële) verdiepingscursussen door onze relatie Dé Hogeweg
Mevrouw Dé Hogeweg, docent aan de schrijversacademie, heeft in het verleden een aantal
keer voor ons tijdens een schrijversbijeenkomst, een succesvolle workshop verzorgt over
creatief schrijven. Onder meer over hoe het aanboren van zintuigen kan leiden tot
verlevendigen van herinneringen en de verrassing die dat oplevert.
Graag maken wij u er opmerkzaam op dat zij dit najaar (vanaf 16 oktober), op commerciële
basis, start met de cursus creatief schrijven voor beginners en enigszins gevorderden bij
uitgeverij U2pi-Jouw Boek in Den Haag. Daarnaast geeft zij aparte workshops over schrijven.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website:
https://highwayunlimitedproductions.wordpress.com/
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