
HET STREEKARCHIEF
Toen ik in september 1990 werd gekozen als penningmeester van de 
Oudheidkundige Vereniging Medenblick, had ik nog geen enkel ver
moeden dat ik ooit nog eens tot één van de samenstellers van de 
jaaruitgave zou behoren. Zo werd mij gevraagd om eens een bezoek 
te brengen aan het streekarchief in Hoorn. Ik moest daar op zoek 
gaan naar in- en uitgaande raadsstukken van de jaren 1910 en 1911. 
Interessante berichten zouden dan gebruikt kunnen worden voor pu- 
blikatie in de jaaruitgave.
Het was voor mij de eerste keer dat ik een bezoek bracht aan dit 
archief. Na een korte uiteenzetting van de reden van mijn bezoek 
aan de archivaris, bracht hij mij twee mappen met raadsstukken - 
goed bewaard gebleven en veelal met de hand geschreven. Destijds 
werd nog gebruik gemaakt van oude spelling en werd veel zorg be
steed aan het handschrift. Jammer dat van deze jaren ongeveer 80% 
verdwenen bleek te zijn; dit kon ik opmaken uit de inhoudsopgaven.
Na inzage in deze stukken, zag ik volgepakte stellingen tegen de 
muren. Deze stellingen waren volgepakt met boeken met daarin foto
kopieën van de originele akten uit de geboorten-, huwelijks- en 
overlijdensregisters van 1750 tot 1920 en dan ook nog van alle ge
meenten van West-Friesland.
Ik besloot mijn onderzoek te starten bij de geboorte van mijn 
vader in 1917. Als je die geboorte-aangifte dan gevonden hebt, be
gin je er al meer aardigheid in te krijgen. Je vindt er in die 
aangifte onder meer wie de getuigen waren en wat hun beroep was 
(destijds was bijna iedereen dagloner of visser). Ook weet je nu, 
aan de hand van de leeftijd van de ouders, in welk jaar je verder 
moet zoeken voor de geboorte-aangiftes van de ouders van mijn 
vader.
Eén geluk had ik! Omdat een Gieling nogal honkvast is, voerde mijn 
verdere onderzoek naar mijn voorvaderen mij via 1888, 1863 en 1830 
naar mijn over-overgrootvader - allemaal in Medemblik geboren. 
Iedere keer als je weer een van de voorvaderen via een geboorte 
aangifte gevonden hebt, geeft je dat een nieuwe impuls om verder 
te gaan. Ook is het interessant om de huwelijksakten van deze 
personen eens op te zoeken. Destijds was het heel normaal, dat 
bij een huwelijk 4 a 5 getuigen aanwezig waren; meestal waren dit 
broers en zusters, maar ook wel ooms en tantes van het bruidspaar.
Terwijl je daar bezig bent, heb je geen benul van tijd en voordat 
je het weet zit je daar uren lekker te bladeren en te zoeken. Bij 
een volgend bezoek zal ik zeker proberen verder te zoeken dan 1830.
Ik kan het iedereen aanbevelen eens een bezoek te brengen aan dit 
archief - op zoek naar de familie geschiedenis.
Het archief is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Het bezoek is gratis en de kosten van een fotokopie van iets dat 
men graag mee naar huis zou nemen bedragen ƒ 0,80 per kopie.
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Er is slechts één groot probleem!
Als men daar eenmaal aan het zoeken is geslagen en sukses heeft, 
is de kans groot dat men bevangen wordt door een gevoel dat het 
toch wel verslavend werkt, zo'n onderzoek.
Volgens de archivaris kan hij je met alles helpen, doch een medi
cijn tegen een eventuele verslaving heeft hij niet.
Veel sukses!
Ton Gieling
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