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. Het Rijksarchief in 

Noord-Holland - ooit het 

Er was dan ook heel wat te 
beleven voor de liefhebber. 
Zo hadden veel bezoekers 
interesse voor de lezingen 
over genealogie en internet 
en de presentaties van ge- 
nealogische computerpro- 
gramma's. Ook de presenta- 
tie van het zoekprogramma 
voor beeldmateriaal van 
Noord-Holland op internet - 
de Beeldbank Noord- 
Holland - en een lezing van 
Geert de Kinkelder over mili- 
tairen in de archieven, trok- 
. ken veel publiek. Tussen- 

door kon men terecht bij 
kraampjes met informatie 
van het Centraal Bureau 
voor Genealogie, de Neder- 
landse Genealogische 
Vereniging, uitgeverij Ons 
Erfgoed, de historische ver- 
enigingen uit Noord-Hol- 
land, het NZH-bedrijfsmuse- 
um (trams en bussen) en 
was het mogelijk bidpren- 
ten, boeken en oude prent- 
briefkaarten te kopen. 

Hu welijksakten 

Wie advies wilde inwinnen 
over alternatieve archief- 
bronnen voor de speurtocht 
naar voorouders kon het 
genealogisch spreekuur be- 
zoeken, dat deze dag voor 
de tweede keer.werd gehou- 
den. En wie belangstelling 
had voor onze cursussen en 
die van de Stichting 
Museaal Historisch Per- 
spe&ef kon zich ter plaatse 
direct intekenen. Op dit 
moment is het Rijksarchief 
in Npord-Holland bezig met 
de invoer van -huwelijksak- 
ten voor GenLias; een 
demonstratie hiervan gaf 
vast een voorproefje van dit 
project. Enkele bezoekers 
waren hier dermate in' gein- 
teresseerd dat zij zich 
meteen als vrijwilliger opga- 
ven l 

Doopsgezinde wees- 

huis - was zaterdag 

1 september gastheer 

voor de eerste genealo- 

gisch historische dag 

Noord-Holland, Er waren 

bijna zeshonderd bezoe- 

kers in huis en dat is 

veel voor het 

Rijksarchief. Een 

geslaagde dag dus. 

rechtbank: in Haarlem over 
de periode 1838-1923 is 
sinds kort beschikbaar in het 
Rijksarchief in Noord- 
Holland. Met behulp van de 
computer zijn de vonnissen 
toegankelijk op achternaam 
van de gedaagde; via deze 
achternaam is het mogelijk 
een inventarisnummer van 
het archief met vonnisnum- 

Johannes Dunselman in zijn 
raceauto. (Foto: particuliere col- 
lectie, Rijksarchief Noord- 
Holland). Uit de foto uit het ken- 
tekenregister Noord-Holland blijkt 
dat bij ook nog een Fordje had 
(gehad). . 

groot succes geworden. In 
de weken erna ontvingen we 
vele bezoekers die onder- 
zoek wilden doen naar aan- 
leiding van de gegevens die 
zij op die dag over vonnis- 
sen, kentekennummers en 
notarBle aktenummers had- 

Voorouders veroordeeld7 

Drie archieven presenteer- 
den wij die dag: de notariele 
index op notarii5le archieven 
in Noord-Holland 1600-181 1; 
de index op de vonnissen 
van de Haarlemse rechtbank 
en de kentekenregisters. De 
index op vonnissen van de 

Een foto van een meisje uit 

Texel. (Foto: Rijksarchief Noord- 
Holland) 

. II den opgeduikeld. En daar , .  - 
Mede dankzij de inzet van doen ;we het toch allemaal Foto uit kentekaniegistbr Noord-Holland. ~umrner 34749 op dit Fordje 1 -n--++- vrijwilligsrs en medewer- voor, nietwaar? , . 0 bleek ook al op naam van Johannes Dunselman uit Den Helderte staan. 
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