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Speuren naar het verleden
Door Rein van der Waal
Een onderdeel van Museum Hoeksche Waard is het Documentatiecentrum Genealogie &
Streekhistorie. Hier bevindt zich een schat aan informatie over de Hoeksche Waard en de
mensen die er hebben gewoond. Nagegaan kan worden welke beroepen uw voorouders
hadden en in welke omstandigheden ze op het eiland leefden. Met een zeer uitgebreid
bestand aan gegevens is het mogelijk om in korte tijd eeuwen terug te gaan en zo een
stamboom op te zetten. Daarnaast zijn er in de bibliotheek tal van publicaties over de
Hoeksche Waard van velerlei aard, er zijn historische kranten en er is een grote fotocollectie.
Misschien heeft u al eens op het internet gezocht naar familiegegevens en geen aansluiting
kunnen maken. Dat is niet zo vreemd: uit oogpunt van privacy is de meer recente informatie
uit de officiële bronnen, zoals de Burgerlijke Stand, niet openbaar. Via onder meer onze
familie-advertentiecollectie kunnen wij gemakkelijker de aansluiting met de periode van begin
20e eeuw maken.
Wat de collectie van het museum zo uniek maakt, is dat het één groot bestand is. Niet per
dorp en niet per bron, maar alle gegevens in één systeem bij elkaar. Vrijwilligers hebben daar
al sinds de opening van het museum in 1968 aan gewerkt. En nog steeds worden door
enthousiaste vrijwilligers gegevens toegevoegd uit bijvoorbeeld Rechterlijke Archieven. Tot
een jaar of vijftien geleden gebeurde dit in de vorm van papieren kaartjes. Sindsdien in
digitale vorm, waardoor het nog gemakkelijker wordt om die gegevens te doorzoeken.
Er is nog een reden waarom onze genealogische collectie uniek is. Op het internet zijn vaak
alleen namen en data te vinden. In onze collectie is een hele reeks aan bronnen opgenomen,
die niet gemakkelijk toegankelijk zijn of in oud handschrift. Denk hierbij aan kerkelijke en
polderarchieven. Die vind je niet op het internet, maar bevatten wel belangrijke informatie!
Het Documentatiecentrum is geopend op woensdag van 9.00-13.00 uur en op zaterdag van
10.00-17.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van Museum Hoeksche Waard
onder ‘Activiteiten’. Beginnende onderzoekers worden door vrijwilligers wegwijs gemaakt.

