NAJAARSCURSUS OUD SCHRIFT LEZEN

Dames of heren die archiefonderzoek willen doen i.v.m. stamboomonderzoek of om de
historie van het eigen dorp nader te bestuderen komen rond 1700 vaak in de problemen
omdat vanaf die periode, verder terug in de tijd, het handschrift van dorpssecretarissen,
notarissen etc. zich steeds moeilijker laat ontsleutelen.
Je kunt dat probleem enigszins ondervangen door een cursus te volgen waarin je wat
gewend kunt raken aan diverse soorten handschriften die je in de praktijk tegenkomt en
vervolgens is het een kwestie van heel veel doen….oefening baart kunst.

Heemkundekring Schijndel wil toekomstige onderzoekers uit de regio daarin heel graag
tegemoet komen en organiseert tussen maandag 5 september en maandag 7 november
2016 in totaal 10 lesavonden van 19.00-20.30 op de heemkamer in het cultureel centrum ’t
Spectrum te Schijndel Steeg 9 [bovenverdieping].
Voor de prijs € 3,50 - per les of € 35,- voor alle lessen samen hoef je het niet te laten [incl.
lesmateriaal]. De betaling kan geschieden in de eerste les.
Wie interesse heeft om deze lessen te volgen kan onder naam, adres, postcode, telefoonnr.
en emailadres inschrijven bij docent Henk Beijers uit Vught [zijn emailadres is:
archiefcollectie@home.nl] en we nemen als uitgangspunt een aantal van minimaal 10
deelnemers. Mochten we dit aantal niet halen dan krijgt iedere inschrijver vanzelf bericht of
de cursus al of niet doorgaat.

De cursus zal bestaan in het leren lezen en ontcijferen van oude teksten uit de 15e tot en
met de 18e eeuw uiteraard met de nodige uitleg over de tekst, het leren begrijpen van
allerlei archieftermen en tijdens de lessen krijgt iedere deelnemer een bredere kijk op wat er
zoal aan archieven te raadplegen is.
Bovendien organiseren we op een nader te bepalen dag een rondgang door het Brabants
Historisch Informatie Centrum te ’s-Hertogenbosch [voorheen rijksarchief Noord Brabant]
met een bezoek aan de depôts waar al die archieven liggen opgeslagen.
Heb je zin….schrijf dan snel in! Uiterste inschrijfdatum is zondag 21 augustus 2016.

illustratie:
Een blad uit het notarisprotocol van Jan van den Heuvel [inv.nr. 11 folio 174 verso dd. 31 december 1643] over de ruïne van
een kasteeltje van ridder Geerling van den Bossche dat door krijgsvolk is platgebrand en waarvan de toenmalige buren de
grote fundamenten en enig muurwerk als ook enige palen van de kasteelbrug nog hebben kunnen waarnemen, welk slotje
gestaan moet hebben in de directe omgeving van de huidige Nonnenbossche Hoeven richting Middelrode; Geerling van den
Bossche schonk in 1303 beide hoeven aan de Clarissen te ‘s-Hertogenbosch

