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Branders en borrels 

 

 

 

gemeente Schiedam 

Gemeentearchief 

Postbus 1501 

3100 EA  SCHIEDAM 

Stadskantoor 

Stadserf 1 

3112 DZ  SCHIEDAM 

T 010 219 19 19 

 

   www.schiedam.nl/gemeentearchief 

Beste leerkracht, 

 

 

Binnenkort komt uw klas naar het Gemeentearchief Schiedam; hierbij wat meer informatie.  

 

Branders en borrels  

Met drie andere culturele instellingen, de Museummolen, Jenevermuseum en de Fluisterboot heeft het 

Gemeentearchief Schiedam een doorlopende leerlijn op het gebied van de Schiedamse 

brandersgeschiedenis gemaakt. Voor Branders en borrels staat er een voorbereidingsles op de 

website www.schiedambrandersstad.nl die door de leerkracht gegeven dient te worden voorafgaand 

aan het archiefbezoek. De les op de website gaat in op het bezoek aan het Jenevermuseum in het vorig 

schooljaar en gaat in op het komend archiefbezoek Zo wordt het project geen losstaande les, maar een 

onderdeel van het SchiedamBrandersstad. Leerlingen zijn meer betrokken bij een project als zij er van 

tevoren mee bezig zijn geweest. 

 

Kerndoelen 

Kerndoelen: 51, 52, 53, 54 en 56 komen aan bod.  

De leerling maakt kennis met het Gemeentearchief, het geheugen van de stad. Ze krijgen een aantal 

archiefstukken in het depot te zien en leren foto’s zoeken in de Beeldbank en kranten in de 

Krantenbank (gedigitaliseerde kranten).  

 

Ontvangst 

Bij binnenkomst in de hal van het Stadskantoor aan het Stadserf dient u zich te melden bij de balie, 

daarna neemt u met uw klas de trap achter de balie van de receptie. De baliemedewerker belt het 

archief, zodat wij voor u en uw klas op de 3
e
 verdieping de deur kunnen openen.  

 

http://www.schiedambrandersstad.nl/
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Programma 

interactief theater 

Het project begint met een interactief theater waar leerlingen meespelen en zich inleven in de woon- 

en werkomstandigheden van een brandersknecht.  

Hierna wordt de klas gesplist in drie groepen die na 15 minuten wisselen: 

 

- Beeldbank: Leerlingen worden wegwijs in onze beeldbank (fotoarchief) waarin ruim 43.000 

foto's zijn opgeslagen. 

- Krant: De leerlingen leren door middel van trefwoorden zoeken in de gedigitaliseerde 

Schiedamse kranten. 

- Depotbezoek: Leerlingen zien en bespreken verschillende documenten die we in het depot 

bewaren. 

 

Aan het einde van het bezoek krijgen de kinderen sap te drinken en de begeleiders koffie of thee.  

 

Wij vragen u met minimaal 2 begeleiders te komen.  

 

Het bezoek duurt (maximaal) 120 minuten en begint om 9:00 uur.  

 

Kijk voor de juiste datum van uw bezoek op het rooster op onze website: www.archief.schiedam.nl 

 

Wijzigen naar een andere datum kan tot 14 dagen voor uw bezoek. Uw bezoek 15 of 30 minuten later 

aanvangen kan tot 7 dagen voor uw bezoek  door een email of telefonische aanvraag.  

 

Het bezoek kost €45,- . De rekening zal te zijner tijd naar u toe worden gezonden. Bij annulering, 

binnen 1 week voor het bezoek, bent u verplicht de excursie te betalen.  

 

Verwerking: 

U kunt in de klas op onze site www.archief.schiedam.nl kijken. In de Beeldbank vindt u afbeeldingen 

van Schiedam of Schiedammers. Het Gemeentearchief Schiedam bezit zo'n 230.000 foto's, 

prentbriefkaarten, spotprenten, tekeningen en schilderijen; ruim 43.000 zijn daarvan op internet te 

zien. In de Krantenbank kunt u in oude Schiedamse kranten en tijdschriften tot 1945 zoeken. 

 

Een uitgebreide site is http://www.schiedamopdekaart.nl Hier vindt u informatie en foto’s van de 

belangrijkste monumenten in Schiedam en een aantal leuke wandelroutes. 

 

Wandelroutes 

Wilt u voor omgevingsgeschiedenis met uw klas een speurtocht door Schiedam maken? Kijk in het 

menu bij “Kinderen”. Zestien monumenten hebben een beschrijving met een meerkeuzevraag.  

Deze rondwandeling kunt u downloaden en printen, door op de voetstappen te klikken. 

Eventueel kunt u de rondwandeling inkorten door gebouwen weg te laten. Graag horen wij uw 

ervaring met deze of andere wandelingen. 

 

Kaarten 

Bij kaarten kunt u verschillende historische kaarten van Schiedam zien, die op de huidige Google-

kaart kunnen worden gelegd. Zo kunt u met de kaart van De Gheyn uit 1598 door het centrum van 

hedendaags Schiedam lopen. 
 
Op http://www.parelsvanschiedam.nl/ en op onze eigen website http://archief.schiedam.nl 

staan alle excursies naar het Gemeentearchief. Ook vindt u hier het straatnamenproject “Waarom woon 

jij niet in een straat?” voor in de klas. 

 

http://www.archief.schiedam.nl/
http://www.archief.schiedam.nl/
http://www.schiedamopdekaart.nl/
http://www.parelsvanschiedam.nl/
http://archief.schiedam.nl/

