Jaarverslag 2017 van de Werkgroep Historisch Onderzoek
Leden van de werkgroep in 2017:
Nettie Wezelman; Lydia Romijn; Marjan Marees; Els Pellerin; Marga Mars;Ineke van
Stuijvenberg; Arnold Romeijnders; Ide Wolzak; Leo Schager; Henk Katuin.
Lida Smit is toegetreden als nieuw lid van de werkgroep.
In het afgelopen jaar 2017 was de werkgroep actief bezig met de volgende zaken:
Leden van de werkgroep hielpen mee bij de exposities, die werden gehouden in het
Zijper Museum: Anton Pieck, Van Bol tot Bloem en Niestadt, Ter Beziens en de
Beatles.
Zowel in het voorjaar, als in het najaar zijn er cursussen Voorouder Onderzoek
gegeven, vanwege de grote belangstelling! Er is bovendien een heel jaar gewerkt aan
de voorbereiding van de nieuwe cursus: Oud Schrift, die is gestart in januari
2018.Tevens zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een in 2018 te houden
historische fiets- en vaartocht!
Veel werk is er door de werkgroep verzet om het octrooi van de eendenkooi uit
Oudesluis, uit 1616 te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag voor de lezing
van Hidde Bessembinders over 400 jaar eendenkooi in Oudesluis.
In juni kregen leden van bestuur en werkgroep een privé rondleiding door de
eendenkooi!
In Den Haag werd ook het Meermanno Museum bezocht en een workshop
“Schrijven met de ganzenveer” gevolgd. Eerder hadden de leden met enkele leden
van het Zijper Museum datzelfde museum bezocht voor: 100 jaar Fiep Westendorp!
Het jaarlijkse uitje van de werkgroep ging dit jaar naar de Hortus Botanicus in
Leiden.
Wegens grote belangstelling werd de historische fietstocht van het 400-jarige
Oudesluis herhaald.
In Hoorn bezochten enkele leden het symposium ter ere van het 100-jarig bestaan
van de Historische Vereniging Oud Hoorn over de toekomst van historische
verenigingen.
Wij hebben de fam. Crigee uit Duitsland en Den Haag ontvangen in het Zijper
Museum en zij kregen daar een rondleiding. Vervolgens bekeken zij met ons het
pand van oud notaris Vrieling aan de Grote Sloot, waar voorouders hadden
gewoond. Van dit bezoek is een verslag geschreven voor de ZHB.
Voor de najaarslezing over de Sont en de V.O.C. bezocht de werkgroep de
tentoonstelling over de V.O.C in het Nationaal Archief in Den Haag.
Schagerbrug 2018
Ineke van Stuijvenberg

