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Boerderij aan de Rambonnetweg in Wezep (ca. 1939), fotograaf onbekend.  
Op de voorgrond Hendrik Hertsenberg, (1867-1960).  
Deze boerderij werd gebouwd in 1921 en is in 1996 afgebroken. 
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe over 2003. Met dit verslag wordt 
voldaan aan de verplichting zoals die verwoord is in de archiefverordeningen van de verschillende gemeenten, 
om jaarlijks aan het College van Burgemeester en Wethouders verslag uit te brengen van de werkzaamheden 
en activiteiten die ten aanzien van de archieven zijn ontplooid. 
  
Het jaar 2003 was voor het streekarchivariaat opnieuw een belangrijk en veelbewogen jaar. De gesprekken met 
de gemeente Harderwijk over aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling hadden als resultaat dat ook 
deze gemeente op 1 mei toetrad en in de loop van de zomer konden na twee sollicitatierondes eindelijk de 
beide vacatures voor de rayonarchivarissen worden vervuld. Op 1 augustus trad de heer drs. R. van Vuuren 
in dienst voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten, op 1 september gevolgd door de heer drs. F.M. 
Ypey voor Elburg, Nunspeet en Oldebroek. 
Hiermee bleef nog een vacature bestaan, die van inventarisator voor Harderwijk en Putten, deze kon begin 
2004 worden ingevuld. 
 
Mevrouw J.J. van Grootheest-Heidmeijer, raadslid in de gemeente Oldebroek, wil ik hartelijk bedanken voor 
de correcties die zij in de tekst van dit jaarverslag heeft aangebracht. 
 
Hanneke van Aalst-Houbraken 
maart 2004 
 

Bestuur 
Het personeel van het streekarchivariaat werkt op aanwijzing van de Archiefcommissie Streekarchivariaat. 
Deze commissie adviseert in het kader van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de 
betrokken gemeentebesturen. 
De archiefcommissie vergaderde op 29 januari in Elburg, op 14 mei in Putten en op 8 oktober in Ermelo.  
 
De volgende personen waren in 2003 lid van de archiefcommissie: 

�❍     de heer G. van der Velde, wethouder van Elburg, voorzitter; 
�❍     de heer B. Bossenbroek, raadslid van Elburg (tot 23 oktober); 
�❍     de heer ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo, plaatsvervangend voorzitter; 
�❍     mevrouw M.H. Bosch-Oldenhof, raadslid van Ermelo; 



�❍     de heer H. Schipper, wethouder van Harderwijk (vanaf 1 mei); 
�❍     de heer J.L. de Jong, raadslid van Harderwijk (vanaf 23 oktober); 
�❍     de heer ir. D.H.A. van Hemmen, burgemeester van Nunspeet; 
�❍     de heer C. Vissenberg, raadslid van Nunspeet; 
�❍     de heer mr. W.L. Zielhuis, burgemeester van Oldebroek; 
�❍     mevrouw J.J. van Grootheest-Heidmeijer, raadslid van Oldebroek; 
�❍     de heer E.H. de Graaf, wethouder van Putten; 
�❍     de heer G. van den Ham, raadslid van Putten. 

De volgende personen traden op als adviseur van de archiefcommissie: 

�❍     de heer dr. F.W.J. Scholten, provinciaal archiefinspecteur; 
�❍     mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris. 

De archiefcommissie hield zich in het verslagjaar onder meer bezig met het volgende: 

�❍     Rekening 2002; 
�❍     Begroting 2003; 
�❍     Begroting 2004; 
�❍     Aansluiting Gemeente Harderwijk; 
�❍     Personeel: 
�❍     Vervulling vacatures rayonarchivarissen; 
�❍     Vervulling vacature archiefmedewerker; 
�❍     Stand van zaken invulling vacatures; 
�❍     Gevolgen afbouw Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). 
�❍     Onderzoek naar eventuele onderbrenging gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 

bij het ISV; 
�❍     In gebruikstelling nieuwe website streekarchivariaat.

In juli 2003 overleed de heer H. van der Veen plotseling. Hij was wethouder van de gemeente Elburg en in 
de periode 2000-2002 voorzitter van de Archiefcommissie Streekarchivariaat. Op 23 oktober werd zijn plaats 
als wethouder ingenomen door de heer Bossenbroek, die al sinds oktober 1995 voor de gemeente Elburg lid 
was van de archiefcommissie. De heer Bossenbroek zal opgevolgd worden door mevrouw M.E. 
Verbree-Eikelenboom. 

Organisatie 

Het streekarchivariaat was ook dit jaar in de centrumgemeente Elburg ingedeeld bij de afdeling Welzijn 
en Onderwijs van de sector Maatschappelijke Zaken en Middelen. In 2003 werd regelmatig deelgenomen aan 
het overleg van deze afdeling.  
 

Personeel 

In het verslagjaar 2003 waren bij het streekarchivariaat werkzaam: 

�❍     mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris; 
�❍     de heer J.C. van Gelder, archiefmedewerker te Nunspeet; 
�❍     de heer T. Goossens, archiefmedewerker te Nunspeet (tot 1 oktober), archiefmedewerker te Harderwijk (vanaf 

18 november); 
�❍     mevrouw T. de Gunst, archiefmedewerker te Elburg; 
�❍     de heer G.W. Hemstede, inventarisator te Putten (tot 4 juni); 
�❍     de heer C. Kok liep stage bij de vestigingen Elburg en Oldebroek (periode maart-mei) ) en was daarna werkzaam 

in Harderwijk (tot 17 oktober); 
�❍     de heer J. Kolkman, archiefmedewerker te Oldebroek en Elburg; 
�❍     mevrouw E. van der Meulen, archiefmedewerker te Elburg en Oldebroek; 
�❍     de heer S. Saad is in het kader van een arbeidsreïntegratieprogramma als stagiaire werkzaam te Elburg (sinds 

15 december); 
�❍     mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerker te Ermelo; 
�❍     mevrouw E. Voogd is als vrijwilliger werkzaam te Elburg (sinds 1 december); 
�❍     mevrouw J.H. Vos, archiefmedewerker te Elburg en Oldebroek (tot 1 april); 



�❍     de heer drs. R. van Vuuren, rayonarchivaris voor Ermelo, Harderwijk en Putten (vanaf 1 augustus); 
�❍     de heer drs. F.M. Ypey, rayonarchivaris voor Elburg, Nunspeet en Oldebroek (vanaf 1 september). 

Mevrouw De Gunst was helaas gedurende het hele jaar als gevolg van haar ziekte veelvuldig afwezig.  
 
Mevrouw Vos vertrok per 1 april naar een functie bij Thuiszorg Perfect. Tijdens twee informele bijeenkomsten 
met respectievelijk de afdeling Welzijn en Onderwijs van de gemeente Elburg en de afdeling Personele en 
Materiële Zaken van de gemeente Oldebroek werd afscheid van haar genomen. 
 
Op 1 oktober 2003 is de heer Goossens als projectmedewerker voor de audiovisuele collecties vertrokken bij 
de vestiging Nunspeet. Gelukkig voor het streekarchivariaat kon hij al op 18 november als archiefmedewerker 
aan het werk bij de vestiging in Harderwijk.  
 
In de periode maart-mei liep de heer C. Kok, medewerker van de sectie Documentaire 
Informatievoorziening (afdeling Informatiebeleid, Documentatie en Automatisering) van de gemeente 
Harderwijk stage in de vestigingen Elburg en Oldebroek. Per 1 juni begon hij als archiefmedewerker in de 
nieuwe vestiging te Harderwijk. Begin oktober werd duidelijk dat zijn werkzaamheden voor het 
streekarchivariaat moesten worden beëindigd en keerde hij terug naar zijn oude functie. 
 
Mevrouw Stam slaagde in 2003 voor de modules 3 en 4 van de opleiding SOD-1. Hiermee heeft zij deze 
opleiding met goed gevolg afgerond. Zij begon in september 2003 met module 4 van SOD-2. De heer 
Goossens slaagde voor module 4 van SOD-1 en heeft daarmee ook deze opleiding afgerond. De heer Van 
Gelder volgde een basiscursus Genealogie. 
 
In Nunspeet was vanuit de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning de heer G. Koele ingeschakeld voor 
de inhoudelijke begeleiding van de bezoekers en de afhandeling van schriftelijke verzoeken om inlichtingen. 
In Putten werd deze taak tot 1 juni 2003 door de heer L.A.F. Godschalk, medewerker van de afdeling 
Interne Zaken, waargenomen. Nadien werden deze werkzaamheden zoveel mogelijk door het 
streekarchivariaat overgenomen. Het kwam echter nog wel een aantal malen voor dat de heer Godschalk 
moest worden ingeschakeld, met name bij spontane bezoeken van onderzoekers die zich onaangekondigd in 
het gemeentehuis meldden. Een woord van dank voor zijn flexibele inzet is hier dan ook zeker op zijn plaats. 
 
De medewerkers van het streekarchivariaat hielden in 2003 vijf maal een gezamenlijk werkoverleg om de 
diverse werkzaamheden op de afzonderlijke locaties, en met name de uitvoering van de dienstverlening, op 
elkaar af te stemmen. Tijdens het werkoverleg werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

�❍     vervulling vacatures; 
�❍     kopieerregeling; 
�❍     aansluiting gemeente Harderwijk; 
�❍     het nuttigen van consumpties in studiezalen.

Externe activiteiten

In 2003 nam mevrouw Van Aalst deel aan een aantal externe activiteiten: 

�❍     Op 3 januari interview voor de Lokale Omroep Elburg; 
�❍     In de periode september-november een cursus Basistraining Leidinggeven voor lijnmanagers; 
�❍     Op 7 maart bijwoning van de officiële presentatie van de website www.GelderlandBinnensteBuiten.nl in 

het Lambert Franckens College te Elburg; 
�❍     Op 13 maart een voorlichtingsochtend over de consequenties van de regelingen ex artikelen 11, 12 en 13 van 

het Archiefbesluit te Arnhem; 
�❍     Op 20 maart deelname aan de gemeentelijke voorlichtingsavond voor nieuwe inwoners van de Gemeente Elburg; 
�❍     Op 12 april bijwoning van de officiële opening van de Visserijafdeling van het Gemeentemuseum Elburg; 
�❍     Op 5 juni bijwoning van de presentatie van De Noord-Veluwe, een cultuurhistorische reis in Boerderijmuseum 

De Bovenstreek te Oldebroek; 
�❍     Op 30 september bijwoning van de presentatie van Historische Boerderijen in Elburg in Gemeenschapshuis 
‘Ons Huus’ in Hoge Enk; 

�❍     Op 4 oktober een voorlichtingsstand ingericht en bemenst tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en contactdag 
van de Vereniging Veluwse Geslachten in het Gemeentehuis in Barneveld; 

�❍     Op 4 oktober de jubileumbijeenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo in De Dialoog in 
Ermelo bijgewoond; 

�❍     Op 31 oktober de opening van de archeologische werkplaats bij het Museum De Tien Malen, van het 



Puttens Historisch Genootschap bijgewoond; 
�❍     Op 7 november het ochtendprogramma van de Contactdag van het Gelders Historisch Genootschap te 

Elburg bijgewoond; 
�❍     Op 12 november de presentatie van Nooit uitgevist in het 

Stadsmuseum Harderwijk bijgewoond; 
�❍     Op 15 april en 27 november het Gelders Diensthoofdenoverleg bijgewoond, waarvan het laatste in 

Harderwijk plaatsvond; 
�❍     Mevrouw Van Aalst is lid geworden van de redactieraad van de Schaffelaarreeks (deze reeks, een initiatief van 

de Koninklijke BDU te Barneveld, beoogt de publicatie over Veluwse historische onderwerpen te bevorderen). 
Zij woonde op 17 december een vergadering van de redactieraad bij.

De heer Van Vuuren nam deel aan de volgende activiteiten: 

�❍     Op 26 september seminar “Mensen achter beleid – persoonsdossiers” in Den Haag bijgewoond; 
�❍     Op 29 september Gelders archiefinspecteursoverleg bijgewoond; 
�❍     Op 1 oktober contactmiddag Audiovisuele archieven Gelderland (AVAG) bijgewoond; 
�❍     Op 4 oktober een voorlichtingsstand ingericht en bemenst tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en contactdag 

van de Vereniging Veluwse Geslachten in het Gemeentehuis in Barneveld bijgewoond; 
�❍     Op 4 oktober de jubileumbijeenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo in De Dialoog in 

Ermelo bijgewoond; 
�❍     Op 29 oktober een bijeenkomst over de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bijgewoond in 

het Stadhuis Harderwijk; 
�❍     Op 31 oktober de opening van de archeologische werkplaats bij het Museum De Tien Malen, van het 

Puttens Historisch Genootschap bijgewoond; 
�❍     Op 7 november het middagprogramma van de Contactdag van het Gelders Historisch Genootschap te 

Elburg bijgewoond; 
�❍     Op 12 november de presentatie van Nooit uitgevist in het 

Stadsmuseum Harderwijk bijgewoond; 
�❍     Op 24 november de jaarvergadering van het Puttens Historisch Genootschap bijgewoond, tevens de 

presentatie van het boek Putters Praoten.

De heer Ypey nam deel aan de volgende activiteiten: 

�❍     Op 29 september het Gelders archiefinspecteursoverleg bijgewoond; 
�❍     Op 28 oktober interview voor de Nunspeter Courant; 
�❍     Op 31 oktober de opening van de archeologische werkplaats bij het Museum De Tien Malen, van het 

Puttens Historsich Genootschap bijgewoond; 
�❍     Op 6 en 7 november congres Glamour for safety 

& se curity congres over calamiteiten en collectie. Tijdens dit congres werd vooral 
veel aandacht geschonken aan het opstellen van een calamiteitenplan; 

�❍     10 november vergadering Platform Cultureel Historisch Erfgoed te Elburg bijgewoond.

Uitbreiding van het streekarchivariaat 

De contacten die reeds in 2002 waren gelegd tussen de archiefcommissie Streekarchivariaat en 
het gemeentebestuur van Harderwijk, hebben na de pensionering van de gemeentearchivaris van Harderwijk, 
de heer J. Van Hell (per 1 oktober 2002) in 2003 geresulteerd in de aansluiting van de gemeente Harderwijk per 
1 mei. Om deze gebeurtenis luister bij te zetten, hebben vertegenwoordigers uit alle gemeenten op vrijdag 
10 oktober tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het Stadhuis van Harderwijk, gezamenlijk hun 
handtekening gezet onder de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Tijdens 
deze bijeenkomst konden de aanwezigen tevens door middel van een kleine tentoonstelling en enkele 
presentaties kennis nemen van de activiteiten die het streekarchivariaat in de regio ontplooit. Van de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een korte excursie naar de archiefbewaarplaats van de gemeente 
Harderwijk, werd veelvuldig gebruik gemaakt. 
 
Ondertekening van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe door de heren E.H. 
van der Geest (gemeente Nunspeet), P.C.M. Meijer (gemeente Ermelo), H. Eijsenga (gemeente Harderwijk), G. 
van der Velde (gemeente Elburg), G.J. Veldhoen (gemeente Oldebroek) en E.H. de Graaf (gemeente Putten) op 
10 oktober 2003 in de raadzaal van de gemeente Harderwijk. (foto mevrouw E. van der Meulen) 
 



Vrijwillige medewerkers

Een belangrijk gedeelte van de tastbare producten van het streekarchivariaat wordt tot stand gebracht in 
nauwe samenwerking met tientallen vrijwilligers. Deze mensen werken in hun vrije tijd voor het 
streekarchivariaat omdat ze het belangrijk vinden bezig te zijn met de plaatselijke en regionale geschiedenis. 
Ze doen dat met veel plezier en zonder er iets voor terug te verwachten. Een woord van dank is dan ook op 
zijn plaats aan: 

�❍     mevrouw H.G. Van Aalst-Wams �❍     de heer J. Kooiman 
�❍     de heer P. van Beek �❍     de heer H. Kranenburg  
�❍     de heer J. Beekman �❍     mevrouw E. Kranenburg-van der Beek 
�❍     de heer G. Berends (vest. Harderwijk) �❍     de heer M.K. Krijger 
�❍     de heer G. Berends (vest. Nunspeet) �❍     mevrouw C. Kühne 
�❍     de heer R.W. den Besten �❍     de heer J. Lingen 
�❍     de heer J. Bilder �❍     de heer J. Loedeman 
�❍     de heer H. de Boer �❍     de heer R. Loopik 
�❍     de heer W. Bonestroo �❍     de heer B. Meeboer 
�❍     mevrouw A.A. Bos �❍     mevrouw C. Molenkamp-Rutten 
�❍     de heer F. Bosch �❍     de heer K. Mosterd 
�❍     de heer C. van den Bosch �❍     de heer J.R. Mulder 
�❍     de heer H. Bouw  �❍     de heer W. van Norel 
�❍     de heer D.J. te Brake �❍     mevrouw D. Oenema-Van der Laan  
�❍     de heer W. Bultman �❍     de heer R. Olthuis 
�❍     de heer J.W.P. van Dijk �❍     de heer B. van Os 
�❍     de heer J.G. van der Does �❍     de heer W. Paulus 
�❍     de heer A.A.E.F. van Eijck �❍     de heer J.J. Pettinga 
�❍     de heer H. Fikse �❍     de heer J. Poelhekken 
�❍     mevrouw M. Fikse �❍     mevrouw C.A.M. Rousseau 
�❍     de heer G.J. Garritsen �❍     de heer M. Seijbel 
�❍     de heer W.J. de Gunst �❍     de heer H. van Sloten 
�❍     mevrouw W. Haverkamp-Vis �❍     de heer D. Spaan  
�❍     mevrouw T. Hazeu-van Veldhuizen �❍     de heer G. Spaan 
�❍     de heer J. van Hell �❍     de heer B. van de Streek 
�❍     mevrouw T. Hoekstra �❍     de heer K. Chr. Uittien 
�❍     mevrouw J. ten Hoor-van Maren �❍     mevrouw G. Vegt-Snel 
�❍     de heer P. Th. van Hout �❍     mevrouw B. de Waard-Ruijs 
�❍     de heer A. Jansen �❍     mevrouw A. Winters 
�❍     de heer L. Jansen  �❍     de heer D.J. van Wijngaarden 
�❍     mevrouw G. Jansen-Noorderijk �❍     de heer P. Zunderman

 
Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 2000-2003 voor het hele werkgebied

Algemeen bezoekers   bezoeken   inlichtingen   
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Genealogie 209 198 195 169 1068 1019 1158 921 75 69 74 63 
Lokaalhistorisch 160 184 172 217 1259 1266 1374 1444 65 70 66 93 
Subtotaal 369 382 367 386 2327 2285 2532 2365 140 139 140 156 
Harderwijk 92  497  65 



Totaal 369 382 367 478 2327 2285 2532 2862 140 139 140 221 
 
De cijfers van de gemeente Harderwijk zijn genomen vanaf 1 mei 2003, het moment waarop deze gemeente 
zich aansloot bij de gemeenschappelijke regeling. Voor een weergave van de gegevens per gemeente wordt 
de lezer verwezen naar het aparte hoofdstukje in het gedeelte over de desbetreffende gemeente. 
Het geheel van de cijfers laat een lichte daling zien van het aantal bezoeken dat gebracht is aan de studiezalen 
van het streekarchivariaat. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat steeds meer 
incidentele bezoekers, dus de mensen die slechts één of twee maal onderzoek kwamen doen, in steeds 
grotere mate bediend konden worden door de informatie die op de website van het streekarchivariaat te vinden 
is. Men kan van te voren bepalen of het de moeite waard is langs te komen omdat een blik op 
de archievenoverzichten en de pagina’s met genealogische gegevens direct uitsluitsel bieden. Deze daling kan 
dan ook niet los gezien worden van de sterke stijging in het aantal bezoeken dat aan de website gebracht is. 
De stijging in het aantal verzoeken om informatie is ook in dit licht te verklaren. 
 
Sinds 1 januari 2002 wordt aan de bezoekers gevraagd aan te geven of men lid is van een van de 
historische verenigingen in de aangesloten gemeenten. Zo wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de 
mate waarin deze verenigingen vertegenwoordigd worden door onze bezoekers. De cijfers over 2003 zijn: 
 
Arent thoe Boecop  24 
Arent thoe Boecop; De Broeklanden  11 
Arent thoe Boecop; De Broeklanden; Nuwenspete; Herderewich 3 
De Broeklanden  16 
Ermeloo 30 
Ermeloo; Herderewich 2 
Ermeloo; Herderewich; Nuwenspete; De Broeklanden 1 
Herderewich 16 
Nuwenspete  19 
Nuwenspete; Ermeloo  2 
Nuwenspete; De Broeklanden  1 
Puttens Historisch Genootschap 16 
Historische Kring Putten 1 

Subtotaal 142 
Geen lid 336 

Totaal 478 
 
Uit deze tabel blijkt dat bijna 30% van de bezoekers lid is van één of meer regionale verenigingen, een 
lichte afname ten opzichte van de 33% van 2002. 
 

Dienstverlening op afstand

Sinds december 1997 heeft het streekarchivariaat een eigen website op internet. Op 14 mei echter, werd door 
de heer G. van der Velde, wethouder van de gemeente Elburg en voorzitter van de 
archiefcommissie Streekarchivariaat een geheel vernieuwde website officieel geopend. Op deze nieuwe website 
is het voor de medewerkers van het streekarchivariaat vele malen gemakkelijker geworden om informatie 
te verwerken. Dankzij de inzet van de webmaster, de heer P. Baars te Elburg, kon een geheel nieuwe opzet, 
met behulp van een content 
management systeem  in gebruik worden genomen. De 
medewerkers kunnen daardoor , onafhankelijk van waar zij zich bevinden, zaken aan de site toevoegen of 
wijzigen. Dat de nieuwe opzet een succes is, blijkt uit de vele positieve reacties van klanten die 
het streekarchivariaat al mocht ontvangen. Een andere indicatie is de stormachtige groei (bijna 126.000 
pageviews sinds ingebruikname van de nieuwe site) die het aantal bezoeken aan de site heeft doorgemaakt. 
Deze groei is met name het gevolg van het feit dat een aanzienlijk deel van de publicaties die in de afgelopen 
jaren door het streekarchivariaat zijn uitgegeven, in de tweede helft van 2003 on line beschikbaar zijn 
gemaakt. Met name de heer Kolkman en mevrouw Van der Meulen hebben zich enthousiast op deze 
omvangrijke taak gestort en dankzij hen zijn vele toegangen, nadere toegangen en transcripties van 
bronnen omgewerkt naar html en on line gezet. Ter verduidelijking, inmiddels staan vele duizenden namen 



van mensen die in de afgelopen eeuwen in ons werkgebied gewoond en gewerkt hebben on line, 
waardoor bijvoorbeeld genealogen wereldwijd na het opgeven van de juiste zoekopdracht automatisch op 
de website van het streekarchivariaat terechtkomen. Het komend jaar zal geprobeerd worden meer gedetailleerd 
te meten hoe de site gebruikt wordt om hier het verdere beleid op te kunnen baseren. 
Om de nieuwe website een eigen identiteit te geven is ervoor gekozen het domein www.streekarchivariaat.nl 
te claimen. Hiermee zijn overigens ook de emailadressen van de medewerkers verhuisd van ´@hpveluwe.nl´ 
naar ´@streekarchivariaat.nl´. 
 

Automatisering

Het applicatiebeheer van het archiefbeheerssysteem AskSam werd uitgevoerd door de heer Kolkman. Ook nam 
hij, waar nodig, de instructie van medewerkers voor zijn rekening. 
 
Omdat het met de groei van werkgebied en organisatie voor de direct betrokkenen steeds moeilijker wordt om 
bij te houden waar iedereen zich bevindt, is in 2003 op internet een ´virtueel kantoor´ in gebruik genomen. 
Op deze website, die alleen toegankelijk is voor de medewerkers, worden allerlei mededelingen gedaan die 
voor allen van belang zijn en wordt tevens een centrale agenda bijgehouden. Eenmaal per week wordt per e-
mail een agenda naar direct betrokkenen, zoals de recepties van de deelnemende gemeentehuizen, verstuurd. 
 

Schaduwarchivering

Van bestanden die naar hun aard veel geraadpleegd worden, zoals registers van de burgerlijke stand, worden 
over het algemeen gebruikskopieën gemaakt, om de slijtage van de originelen zoveel mogelijk te vermijden. Tot 
nu toe bestond die gebruikskopie altijd uit een set microfiches. Deze fiches werden vervolgens gedupliceerd om 
in elke vestiging een exemplaar te kunnen aanbieden. 
In 2003 zijn offertes gevraagd voor het vervaardigen van gebruikskopieën van een groot aantal registers van 
de burgerlijke stand uit alle gemeenten die deelnemen aan het streekarchivariaat. Door de registers 
gezamenlijk aan te bieden kunnen we profiteren van de omvang van het werkgebied.  
Uit de offertes is gebleken dat de traditionele werkwijze -het doen vervaardigen van microfiches- 
aanzienlijk duurder zal uitvallen, dan wanneer de stukken gedigitaliseerd zouden worden. Op dit moment wordt 
er dan ook van uitgegaan dat gekozen zal worden voor digitalisering van de registers. Naar verwachting zal 
dit project in 2004 vastere vorm krijgen. 
 
 

Gemeente Elburg 
Veel bezoekers spreken hun waardering uit over de manier waarop ze geholpen worden door 
de archiefmedewerkers en dat dit vaak een reden is om vaker een bezoek te brengen aan Elburg.  
 

Huisvesting 

De indeling van de vestiging is als volgt: in de werkruimte is plaats voor vier medewerkers. Uit het onderzoek 
naar uitbreidingsmogelijkheden van de werkruimte bleek dat deze uitbreiding alleen mogelijk was indien deze 
ten koste zou gaan van de studiezaal. Omdat dit enerzijds gezien het gebruik dat van deze ruimte gemaakt 
wordt, geen aanvaardbare optie was en het anderzijds onduidelijk is hoeveel werkplekken het streekarchivariaat 
de komende jaren nodig zal hebben, is hierop voorlopig geen actie ondernomen. 
 
De studiezaal voor het raadplegen van originele stukken biedt plaats aan negen personen. In deze ruimte 
staan enkele computers voor invoer van gegevens en een computer voor het raadplegen van digitale 
bestanden. Hier bevindt zich ook de Elburgse handbibliotheek. De studiezaal voor het raadplegen van bronnen 
in zelfbediening biedt plaats aan zes personen. In deze ruimte staan drie gewone readers en twee grote 
readers voor het lezen van de krantenfiches. Begin 2003 is de oude readerprinter vervangen door een 
moderne reader-scanner, waarmee de microfiches digitaal gereproduceerd kunnen worden. 
De vestiging Elburg is geopend op maandag en dinsdag en gesloten op donderdag en vrijdag. Dankzij de 
flexibele inzet van de heer Kolkman was het af en toe mogelijk op woensdag op afspraak geopend te zijn. 
Sinds het aantreden van de heer Ypey als rayonarchivaris is het eventueel ook mogelijk voor andere dagen 
een afspraak te maken. 
 
In de archiefbewaarplaats wordt, volgens de huidige planning, in 2004 een 



klimaatbeheersingsinstallatie aangelegd. In 2003 is er een extern bureau aangetrokken om dit project aan 
te pakken en de mogelijkheden van een regionale samenwerking op dit gebied te bekijken. Eind 2003 is dit 
project overgenomen door de rayonarchivaris. 

Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen zijn in november 2003 gecontroleerd en in orde bevonden.  
 

Toezicht modern archiefbeheer 

Het streekarchivariaat vindt het van groot belang dat er een goede samenwerking is met de 
gemeentelijke afdelingen die zich met modern archiefbeheer bezig houden. Vooral nu de ontwikkelingen op 
het gebied van digitaliseren snel gaan is het goed om elkaar onderling op de hoogte te houden en te 
adviseren. Door deze samenwerking zal in de toekomst het overdragen van archiefbescheiden vlot verlopen. 
Naast advisering op het gebied van digitalisering, inspecteert het streekarchivariaat ook de te 
vernietigen archiefbescheiden. Zo kunnen we er zeker van zijn dat waardevol historisch materiaal behouden blijft. 
Er is een projectgroep DIS, (digital information system , waarin voorbereidingen worden getroffen 
voor het digitaliseren van documentstromen. De heer Ypey is namens het streekarchivariaat lid van 
deze projectgroep. 

Acquisitie 

In 2003 werden de volgende aanwinsten ontvangen: 

�❍     Het archief van de Culturele Stichting Elburg; 
�❍     Bibliotheek en fotocollectie werden met een aantal stukken uitgebreid.

 
Inventarisatie en indicering 

Elk jaar wordt er veel aandacht besteedt aan het nader toegankelijk maken van de archieven. Door 
indicering wordt het voor de burger eenvoudiger om de gegevens te vinden die hij/zij zoekt. Bovendien kunnen 
de gegevens op de site geplaatst worden waardoor het bereik van de informatie een stuk groter wordt. Ook 
in 2003 is er weer veel werk verricht op dit gebied: 
 
De heer Kok 

�❍     Plaatsingslijst op het archief van de Nederlands-Christelijke Vrouwenbond ´t Harde

De heer Kolkman 

�❍     Indicering van het Oud-rechterlijk archief Doornspijk; 
�❍     Begeleiding werkgroep Indicering Elburger Courant; 
�❍     Eindcontrole van de door (vrijwillige) medewerkers gemaakte indexen; 
�❍     Begeleiding bij ontsluiting fotocollectie en bibliotheek.

Mevrouw Van der Meulen 

�❍     Reorganiseren van de bibliotheek; 
�❍     Ontsluiting collectie bouwvergunningen.

De heer Saad 

�❍     Toegankelijkheid fotocollectie Elburg.

Mevrouw Vos 

�❍     Indicering notarieel archief Elburg; 



�❍     Ontsluiting collectie bouwvergunningen Elburg.

Mevrouw Voogd 

�❍     Reorganiseren van de bibliotheek.

 
In 2003 werden de volgende uitgaven afgerond: 

�❍     Samenvattingen van de protocollen van vrijwillige rechtspraak van Elburg 1791-1802, door H. Fikse; 
�❍     Transcriptie van de stadsrekening van Elburg, 1462, door mevrouw E. Kranenburg-Van der Beek; 
�❍     Transcriptie van de stadsrekening van Elburg, 1471, door mevrouw E. Kranenburg-Van der Beek; 
�❍     Index op de minuten van notaris Hoefhamer, 1853-1855, door mevrouw J. Vos.

Lopende projecten 

�❍     De werkgroep Elburger Courant is dit jaar teruggelopen tot drie personen, namelijk mevrouw M. Fikse en de 
heren D. Spaan en G. Spaan. Hierdoor is de voortgang van dit project langzaam maar wel constant. De 
eerste resultaten van deze werkgroep zijn inmiddels te raadplegen op de website van het streekarchivariaat. 

�❍     De dames J. Brouwer-Witteveen, G. van Essen-Vels, M. Beun-Boonstra en A. achter de Molen-
Hulsman, receptionistes van de gemeente Elburg, werkten aan de digitalisering van de regestenlijst van 
de Inventaris op het 
Stadsarchief van Elburg  van Van de Ven. 
Een regestenlijst is een chronologisch geordende lijst met samenvattingen van akten uit het stadsarchief.

 
Conservering

Om te kunnen waarborgen dat het archiefmateriaal in de toekomst nog goed leesbaar en toegankelijk is, 
proberen we de archiefbescheiden zo goed mogelijk te verpakken. Dit wordt gedaan in zuurvrij materiaal zodat 
het papier niet aangetast kan worden. Gestaag wordt hieraan doorgewerkt, waardoor het gedeelte dat 
nog omgepakt moet worden, elk jaar een beetje kleiner wordt. De fotocollectie verdient hierbij speciale 
aandacht omdat foto’s extra kwetsbaar zijn. 
De dames Van der Meulen, Vos en Voogd en de heren Kok en Saad hebben op het gebied van de 
materiële verzorging de volgende werkzaamheden verricht: 

�❍     Privéarchief van A. baron van Boecop 
�❍     Fotocollectie Elburg 
�❍     Archief van de Nederlands-Christelijke Vrouwenbond ´t Harde

Er werden archiefstukken gerestaureerd uit het Oud-rechterlijk archief Elburg. De archieven van de 
Nederlands Christelijke Vrouwenbond ‘t Harde en van A. baron van Boecop werden in verband met 
de aanwezigheid van zilvervisjes preventief enkele maanden in een vriesveem geplaatst. 

Gebruik van archieven 

Statistisch overzicht 2000-2003

Elburg bezoekers   bezoeken   inlichtingen   
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Genealogie 57 62 71 52 200 218 227 127 18 17 25 27 
Lokaalhistorisch 50 53 48 58 474 366 459 368 15 13 20 8 
Totaal 107 115 119 110 674 584 686 495 33 30 45 35 

 
Het aantal bezoekers is dit jaar iets gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Duidelijk is de daling van het 
aantal gebrachte bezoeken. Dit is met name te wijten aan enkele meerjarenprojecten die het afgelopen jaar 
in verband met de vacature en inwerkperiode van de heer Ypey (nagenoeg) stil hebben gelegen, zoals 
het Hanzeproject en het project Bewoningsgeschiedenis. 



De meeste onderzoeken ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen, zijn verricht door 
de archiefmedewerkers. Ook namen zij het grootste deel van de bezoekersbegeleiding voor hun rekening. 
 

Historisch onderzoek en voorlichting 

In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers veelvuldig geadviseerd bij het verrichten van 
historisch onderzoek. Deze advisering was zowel methodisch als inhoudelijk van aard. 
 
Lopende projecten 
In 2003 werd gewerkt aan een aantal projecten: 

�❍     De werkgroep Bewoningsgeschiedenis werkt aan een overzicht van de bewoners van de stad Elburg door 
de eeuwen heen. De werkgroep kwam tweemaal samen. De heer Ypey coördineert dit project. De 
werkgroep bestaat uit de dames M. Fikse, J. ten Hoor-van Maren, G. Jansen-Noorderijk en C. Kühne en de heren 
W.J. de Gunst, L. Jansen en M. J. Smit. Vanuit de afdeling Bouwen en Wonen (monumentenzorg) is de heer W. 
Bultman betrokken. Daarnaast werkt de heer J. Kolkman mee. In 2004 wordt de eerste uitgave verwacht van 
het Noorderkwartier. 

�❍     De werkgroep Boerderijenonderzoek van de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop heeft haar 
onderzoek afgerond, met als resultaat een uitgave over de boerderijen in Elburg. Leden van deze werkgroep 
waren de dames J. Hagens, D. Vet, V.J. van Vossen-van Soest en de heren H. Wieldraaijer, heren P. van Beek, 
W. Geerdink, K. van der Linde, W. van Norel, L. Trommel, J.K. Westerink, W. van der Weide en H. van 
de Werfhorst. Het streekarchivariaat speelde bij het onderzoek een adviserende rol. 

�❍     De werkgroep Hanzegeschiedenis die in 2001 van start ging, heeft als doel de rol van Elburg in de Hanze 
te bestuderen. Deze werkgroep bestaat uit de heren P. van Beek, H. de Boer, W.J. de Gunst, G. Hak, J. Lingen 
M. Seijbel en F. Ypey. De werkgroep heeft een relatie met de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop 
en met het Sint Nicolaasgilde Elburg-Haselünne. In totaal kwam de werkgroep eenmaal bijeen. 

�❍     Een project dat in 2003 echt vorm heeft gekregen, is het project Willem van Oranje. In 1586 heeft Willem 
van Oranje een bezoek van vijf dagen gebracht aan Elburg. Vanuit de Oudheidkundige vereniging Arent 
thoe Boecoep is er een uitgave over dit bezoek en andere oranjebezoeken in voorbereiding. Het 
streekarchivariaat adviseert hierin. De werkgroep wordt gevormd door de dames B. de Waard-Ruys en J. ten 
Hoor-van Maren. 

�❍     Naar aanleiding van de advisering van mevrouw Van Aalst-Wams in 2002 over de indeling van de 
Elburgse bibliotheekcatalogus is er begonnen met de herindeling van de bibliotheek. Als eerste wordt 
de bibliotheek van Elburg opnieuw ingericht. Dit moet de bezoeker helpen om zijn eigen weg in de bibliotheek 
te vinden. Het is de bedoeling uiteindelijk ook de handbibliotheken in de andere vestigingen op deze leest 
te schoeien. 

�❍     Mevrouw E. Kranenburg-Van der Beek heeft in 2003 haar werk afgerond aan de transcripties van 
de stadsrekeningen van 1462 en 1471. Ze zijn inmiddels te raadplegen op de website. 

�❍     Ook heeft mevrouw Kranenburg werk verricht aan de archieven van de gilden in Elburg. Hiervan zijn 
diverse transcripties gemaakt en deze zullen in 2004 worden gepubliceerd. Hiermee zet zij het werk voort dat in 
de afgelopen jaren door de heer M.J. Smit was begonnen. 

�❍     De werkgroep Oorkondenboek werkt nog steeds aan de transcriptie van stukken uit het stadsarchief van 
Elburg. De begeleiding vanuit het streekarchivariaat was ook dit jaar opnieuw minimaal, waardoor de afronding 
van een publicatie opnieuw is opgeschoven. Leden van deze werkgroep zijn de dames A.A. Bos, M. Fikse, J. 
ten Hoor-van Maren, B. de Waard-Ruijs en E. Kranenburg-van der Beek en de heer H. Kranenburg. Mevrouw 
Van Aalst was belast met de begeleiding van dit project. 

�❍     De werkgroep Burgemeestersonderzoek doet onderzoek naar de burgemeesters van Elburg en Doornspijk. Dit 
is een initiatief uit 1995 van het Gelders Oudheidkundig Contact en de Oudheidkundige vereniging Arent 
thoe Boecop. De leden van deze werkgroep hebben in het verslagjaar in beperkte mate onderzoek verricht. 
Leden van de werkgroep zijn mevrouw E. Kranenburg-van der Beek en de heren P. van Beek, C. van den Bosch, 
P. Th. van Hout, H. Kranenburg en W. van Norel, G. van Norel, W.A. Hogenkamp, J. Stellingwerf en G. Hogeweg. 

 
Een overzicht van 
de onderwerpen van het 
in 2003 verrichte onderzoek  

�❍     Armenzorg Elburg, 
tweede helft negentiende eeuw 

�❍     Familie Vliem/Vlijm 

�❍     Beroeringen, achttiende eeuw �❍     Familie Vos, Amerika 



�❍     Canadese troepen 1945 �❍     Familie Wijnne 
�❍     Cholera �❍     Familie Zoet 
�❍     Couragefonds �❍     Feithenhof in relatie tot Epe, 

Bestuur Ambtsjonkers
�❍     Demografie Doornspijk, Elburg, Oldebroek �❍     Hanze 
�❍     Dijken en dijkdoorbraken �❍     Haven Elburg 1910
�❍     Eperweg (Elburg) �❍     Heidendaalsche Allee, lokatieonderzoek
�❍     Familie Baars, Baers �❍     Historische boerderijen in Elburg
�❍     Familie Balk �❍     Hoefhamerarchief 
�❍     Familie Barnebroek �❍     Hofjes in Elburg 
�❍     Familie Buswijler �❍     Huisje te Wessinghe 
�❍     Familie Bokhorst �❍     Industrialisatie Elburg 1945-1960 
�❍     Familie Boland �❍     Inpoldering Nederland/Zuiderzee 
�❍     Familie Bres, Bras �❍     Inpoldering Zuiderzee
�❍     Familie Broekhuizen �❍     Instituut Van Kinsbergen 
�❍     Familie Cracau, Beem �❍     Joden in Elburg 1880/1920 
�❍     Familie De Roo �❍     Kastelen Hulkestein, Nijenbeek, 

Verlehorst, Puttenstein 
�❍     Familie De Sutter �❍     Kwestie tusschen Oldebroeck en Elburg 
�❍     Familie Draaijer �❍     Mannenkoor 't Harde 
�❍     Familie Emaus �❍     Old Putten
�❍     Familie Goossensen �❍     Ongeval 9 november 1957 uit Elburger Courant 
�❍     Familie Hengeveld �❍     Ontslag ds. Zomer 
�❍     Familie Kuiper �❍     Ontstaan Kerken 
�❍     Familie Land �❍     Posthuis Soerel
�❍     Familie Landschoot �❍     Prosopografie
�❍     Familie Lipke �❍     Recht van overpad 
�❍     Familie Polland �❍     Rechtspraak in Elburg 17e en 18e eeuw
�❍     Familie Potgieter �❍     Reformatie 
�❍     Familie Rijnvisch �❍     Scheepshelling, botters e.a. 
�❍     Familie Ten Hoope �❍     Sociale zekerheid
�❍     Familie Ten Hove �❍     Spoorlijn Utrecht-Zwolle, aanleg
�❍     Familie Ter Water/Toe Water/Toewater �❍     Stoomzuivelfabriek 'Altena'
�❍     Familie Van der Flier �❍     Synagoge Elburg 
�❍     Familie Van der Wolde �❍     't Olde Rechthuys 
�❍     Familie Van ’t Hof �❍     Veldnamen parkeerplaatsen langs de A28
�❍     Familie Vierhout �❍     Verdedigingswerken, Duitse troepen 1940-1945 
�❍     Familie Vinke �❍     Woning en land in Oostendorp

Educatie

Het jaar 2003 heeft weer enkele educatieve activiteiten opgeleverd: 

�❍     Er is een aantal scholieren geweest dat voor een profielwerkstuk onderzoek moest verrichten in het archief. 
Vanuit het streekarchivariaat zijn deze scholieren begeleid. De onderwerpen waren o.a. armenzorg in 
Elburg, verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Reformatie en industrialisatie 1945-1960; 

�❍     Op 5 februari kwamen drie Atheneum-2 klassen van het Lambert Franckens College voor een korte introductie 
over het streekarchivariaat. Zij werden rondgeleid door de archiefbewaarplaats en konden een klein 
onderzoekje doen in de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister; 

�❍     Op 7 oktober kwamen enkele leerlingen van het Lambert Franckens College voor een klein onderzoek 
naar aspecten van de Elburgse geschiedenis.



Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop

Er waren regelmatig contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de Oudheidkundige vereniging Arent 
thoe Boecop. Mevrouw Van Aalst is adviseur van de redactie van het periodiek, dat vier keer per jaar verschijnt. 
 
Het erf van de boerderij aan de Stoopschaarweg nr. 9 te Elburg (1950) 
Bron: Historische boerderijen 
in Elburg  
Uitgave van Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop 2003 

Gemeente Ermelo
Helaas was er ook in het afgelopen jaar weinig gelegenheid voor het verder uitbouwen van de functie van 
het streekarchivariaat. Uiteraard werd dit deels veroorzaakt door de langdurige vacatureperiode, maar duidelijk 
is inmiddels wel dat voor kerntaken, zoals het bewerken van archieven, het adequaat adviseren op het gebied 
van het modern archiefbeheer en het op gang brengen van educatieve activiteiten met scholen in de 
gemeente, eenvoudigweg de tijd ontbreekt. Aangezien de gemeente Ermelo slechts een dag in de 
week gekwalificeerde archiefzorg van de gemeenschappelijke regeling afneemt, kunnen dergelijke 
werkzaamheden hier niet of niet goed van de grond komen. 

Huisvesting 

In de studiezaal is plaats voor acht bezoekers. Er zijn twee werkplekken met een computer waar door 
vrijwilligers gegevens worden ingevoerd. Deze computers zijn niet aangesloten op het netwerk en zijn 
zeer verouderd. Er zijn afspraken gemaakt met de afdeling Automatisering voor de vervanging van deze 
computers in 2004 door netwerk-computers. Van de bestanden die op de oude computers staan, 
worden regelmatig back-ups gemaakt. Verder staan er voor de bezoekers drie readers en kunnen met behulp 
van een reader-printer afdrukken van microfiches worden gemaakt. Bezoekers konden vijf dagen per week 
op afspraak terecht voor onderzoek. 
De archiefbewaarplaats beschikt nog niet over een klimaatbeheersingsinstallatie. De gemeente Ermelo werkt 
aan een volledige herziening van de klimaatbeheersing in het gemeentehuis. Het is de bedoeling 
de klimaatinstallatie voor de archiefbewaarplaats in dit grote project mee te nemen. Enkele 
technische voorbereidingen, zoals het maken van het bestek, zullen waarschijnlijk gezamenlijk met 
andere gemeenten binnen het streekarchivariaat die met hetzelfde project bezig zijn, worden getroffen.  
Het klimaat in de archiefbewaarplaats wordt intussen goed bewaakt door mevrouw Stam en de heer Van 
Vuuren. Er is een luchtontvochtiger aanwezig om, mocht dat nodig zijn, de luchtvochtigheid omlaag te brengen. 
 
Brandblusmiddelen 

De poederblussers in en buiten de archiefbewaarplaats zijn in februari 2003 gecontroleerd en in orde bevonden. 
 

Toezicht modern archiefbeheer 

In het verslagjaar heeft er enkele malen overleg plaatsgevonden met de heren Pap en De Roo van de 
afdeling Facilitaire Zaken. Er werd onder andere gesproken over het depotbeheer, selectie en vernietiging. 
Er werd in 2003 een gemeentebrede werkgroep gevormd die zich gaat bezighouden met opslag van digitale 
foto’s. Het streekarchivariaat is betrokken bij deze werkgroep. 
 

Acquisitie 

�❍     Archief van de ruilverkavelingscommissie voor de polder Riebroek; 
�❍     Archief Oranjevereniging Ermelo, 1968-1990; 
�❍     Archief van het Christelijk gemengd koor Hosanna, 1960-1981; 
�❍     Archief Wijkplatform-Oost, 2000-2002; 
�❍     Ermelo’s Nieuwsblad, ± 1990-2002; 
�❍     De bibliotheek is in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken en tijdschriften 

van plaatselijk historisch en genealogisch belang; 
�❍     De fotocollectie werd met enkele aanwinsten uitgebreid.



Inventarisatie en indicering 

Lopende projecten 

�❍     De heren H. Bouw en J.R. Mulder werkten aan het nader toegankelijk maken van de collectie 
bouwvergunningen van de gemeente Ermelo van na 1906. Mevrouw Stam begeleidt dit project; 

�❍     De werkgroep Audiovisuele collecties ging door met de ontsluiting en materiële verzorging van de fotocollectie 
van de gemeente Ermelo. Leden van deze werkgroep zijn: de dames D. Oenema-Van der Laan, G.A. Kortman en 
J. Ubbels-Noordhuis en de heren J. Beekman, F. Bosch, J. G. van der Does, A. Jansen, M.K. Krijger, J. 
Loedeman, K. Mosterd, W. Paulus en D.J. van Wijngaarden. De heer J.R. Mulder verzorgde, samen met de 
heer Mosterd, het invoeren van de gegevens in AskSam. De groep wordt begeleid door mevrouw Stam. De heer 
J. Bilder heeft in 2003 aangegeven te willen stoppen; de heer H.J. van Beek kon vanwege gezondheidsredenen 
zijn werk voor de werkgroep niet voortzetten. Beide heren worden hartelijk bedankt voor hun inzet in de 
afgelopen tijd; 

�❍     De werkgroep Ermelo 1910, bestaande uit de dames T. Hazeu-van Veldhuizen en T. Hoekstra en de heren 
J. Garritsen, B. Meeboer, B. van Os en J. Poelhekken, kwam in 2003 niet bij elkaar. De werkzaamheden 
zijn stilgelegd tot na de komst van de rayonarchivaris. Getracht zal worden dit project in 2004 weer op te starten; 

�❍     Evenals in andere deelnemende gemeenten is het de bedoeling dat er ook in Ermelo een heruitgave van 
de kadastrale atlas 1832 zal verschijnen. Door de heren H. van Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) 
werd hieraan gewerkt. Mevrouw Van Aalst is ook bij dit project betrokken. Helaas hebben de werkzaamheden 
in 2003 stilgelegen. Dit project zal in 2004 weer voortgezet worden. 

Conservering

�❍     Mevrouw Stam verzorgde de materiële verzorging van het archief van de Oranjevereniging; 
�❍     De werkgroep Audiovisuele collecties verzorgde de materiële verzorging van de foto´s.

Gebruik van archieven 

Statistisch overzicht 2000-2003

Ermelo bezoekers   bezoeken   inlichtingen   

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Genealogie 29 40 29 25 103 156 183 94 11 13 9 8 

Lokaalhistorisch 18 36 49 35 77 164 380 428 7 14 8 7 

Totaal 47 76 78 60 180 320 563 522 18 27 17 15 
 
Het is moeilijk een duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de afname van de aantallen ten opzichte van het 
vorige verslagjaar. Zeker is dat enkele vaste bezoekers het afgelopen jaar bezigheden elders hadden, 
waardoor hun afwezigheid zwaar meewoog in de totalen. 
 

Historisch onderzoek en voorlichting

De bezoekersbegeleiding werd hoofdzakelijk verricht door de archiefmedewerker, mevrouw Stam. Ook 
de verzoeken om inlichtingen, zowel schriftelijk als telefonisch, werden door haar afgehandeld.  
Mevrouw Stam was ook dit jaar een aanzienlijk deel van haar tijd bezig met het opzoeken van vergunningen. 
In 2003 werden (intern) bijna driehonderdvijftig bouwvergunningen en ruim 170 milieuvergunningen 
opgevraagd. De daling ten opzichte van het vorig jaar (toen waren het er ruim vijfhonderd), valt te verklaren 
uit het feit dat in 2002 enkele omvangrijke projecten op het gebied van milieu en asbestsanering gaande waren. 
De oudere bouwvergunningen kunnen, omdat de adressen op deze vergunningen ontbreken, alleen door 
middel van onderzoek in het kadaster worden achterhaald, wat een tijdrovende bezigheid is. Hierdoor kan 
wel steeds beter de historische situering van panden en adressen worden gereconstrueerd. 
 
Een overzicht van de onderwerpen van het in 2003 verrichte onderzoek 

�❍     Boerderij familie de Vries, 
Oude Telgterweg 100 

�❍     Familie van Jeveren



�❍     Boerderij naast de Kanovijver �❍     Familie Klopman 
�❍     Bouwhof Horlo, Zeeweg 70 �❍     Familie Paardenkooper 
�❍     Brandweer �❍     Familie de Ruiter 
�❍     Dennenkamp �❍     Familie Salentijn/Teunissen 
�❍     Dr. van Dalenlaan 56 �❍     Familie van de Zande 
�❍     Eva en Abraham Beem, Joodse kinderen 

in Ermelo 1943/1944 
�❍     Fokko Kortlang 

�❍     Familie de Bruin �❍     Geschiedenis van Ermelo 
�❍     Familie Bouw Veluwe �❍     Kerk Historie 
�❍     Familie Florijn / Pul �❍     Locatie Leeuwerikstraat 42, periode 1950-1970 
�❍     Familie Folkers �❍     Moord Lijsje Pater 
�❍     Familie Gerards �❍     Pension/huize Villa Aquilla ±1909 
�❍     Familie de Groot �❍     Pieter Heesen 
�❍     Familie van Hell �❍     Kasteel Staverden 
�❍     Familie Hop �❍     Station Ermelo 

Oudheidkundige vereniging Ermeloo

Er was regelmatig contact met (bestuurs)leden van de Oudheidkundige vereniging Ermeloo. De vereniging 
heeft haar website ondergebracht bij het Historisch Platform Veluwe. Deze site wordt onderhouden door 
mevrouw Van Aalst. Mevrouw Van Aalst en de heer Van Vuuren bezochten op 4 oktober 2003 de receptie n.a.v. 
het 25-jarig bestaan van de vereniging. 

Gemeente Harderwijk
Per 1 oktober 2002 is de heer J. van Hell, gemeentearchivaris van Harderwijk, met pensioen gegaan. Na 
zijn pensionering werd de dienstverlening in het gemeentearchief van Harderwijk verzorgd door een 
groep vrijwilligers van de Oudheidkundige vereniging “Herderewich”. Er waren toen al gesprekken gaande 
tussen vertegenwoordigers van de gemeente Harderwijk en het streekarchivariaat, met als doel aansluiting van 
de gemeente Harderwijk bij het streekarchivariaat. Die aansluiting werd op 1 mei 2003 een feit. 
 

Openstelling en dienstverlening

In de periode 10 maart tot 17 oktober 2003 liep de heer C. Kok, medewerker bij de sectie 
Documentaire Informatievoorziening (afdeling Informatiebeleid, Documentatie en Automatisering) van 
de gemeente Harderwijk, vanuit de gemeente Harderwijk stage bij het streekarchivariaat. Na een inwerkperiode 
in de vestigingen Elburg en Oldebroek verzorgde hij vanaf 2 juni de openstelling van de studiezaal op maandag- 
tot en met donderdagmiddag. Hij kon hierbij steeds rekenen op de flexibele inzet van de vrijwilligers 
van Herderewich.  
Per 17 oktober werd de stage van de heer Kok beëindigd. Dit betekende dat de bezoekersbegeleiding vanaf 
dat moment alleen door de rayonarchivaris moest worden uitgevoerd. Vanwege de kwetsbaarheid van 
vaste dienstverlening door één persoon is toen besloten dat vanaf 17 oktober de studiezaal alleen nog op 
afspraak geopend was. Ondanks dat konden vele bezoekers alsnog geholpen worden.  
Per 18 november kon de heer T. Goossens, die tot 1 oktober werkzaam was geweest in Nunspeet beginnen 
als archiefmedewerker. Na een korte inwerkperiode kon daarom vanaf 1 december de studiezaal weer 
vier middagen per week zonder afspraak worden bezocht. Voor bezoek op andere momenten in de week kon 
toen weer een afspraak worden gemaakt. Van deze mogelijkheid wordt regelmatig gebruik gemaakt, vooral 
door bezoekers die van ver moeten komen. 
 

Huisvesting

In juni werden de werkruimte en studiezaal ingericht. In de werkruimte stond één bureau met computer en 
een vergadertafel voor vier personen. De studiezaal biedt ruimte aan acht bezoekers en is door middel van 
een glaswand gescheiden van de werkruimte. Er is de beschikking over één microfichereader. In november 
werd een nieuwe microfiche-scanner/printer met PC geplaatst. Deze PC kan tevens gebruikt worden 
door bezoekers die elektronische bestanden of het internet willen raadplegen. Herderewich stelt een groot 
aantal genealogische bestanden beschikbaar. In oktober werd in zowel werkruimte als bezoekersruimte 
een ventilatiesysteem aangebracht. 
In de archiefbewaarplaats bevinden zich vier werkplekken, waarvan twee met computer (één netwerk-computer 



en één stand-alonemachine) die bijna dagelijks door de vrijwilligers gebruikt worden. Op korte termijn zullen 
deze werkplekken echter worden verplaatst naar de studiezaal. 
 
Het klimaat in de archiefbewaarplaats baart enige zorgen. Metingen hebben uitgewezen dat het er te warm en 
te droog is. Bij metingen door de provinciale archiefinspectie in oktober van 2003 lag de temperatuur op 
21 graden, met een relatieve vochtigheid van 30%. Om aan deze situatie een einde te maken en tevens te 
voldoen aan de eisen zoals die door de wet gesteld worden, bestaan er plannen voor de aanleg van 
een klimaatbeheersingsinstallatie in de archiefbewaarplaats. In verband hiermee bracht de heer 
Scholten, provinciaal archiefinspecteur, op 10  
 
september een bezoek aan het Stadhuis van Harderwijk, om te inventariseren op welke punten 
de archiefbewaarplaats aangepast moet worden om te voldoen aan de normen van de ministeriële 
regeling bouw en 
inrichting archiefruimten 
en archiefbewaarplaatsen . Over de 
verbouwing werd regelmatig overlegd met de heren A. Hofland (afdeling Facilitaire Zaken) en J. 
Deelen (Bouwkundig adviseur bij de gemeente Harderwijk). De planning is dat in de tweede helft van 
2004 begonnen kan worden met de aanpassing van de archiefbewaarplaats. 
 
Brandblusmiddelen

De brandblusmiddelen zijn in februari 2003 gecontroleerd en in orde bevonden. 
 

Toezicht modern archiefbeheer

In 2003 is er enkele malen overleg geweest met de afdeling Informatiebeleid, Documentatie en 
Automatisering over het modern archiefbeheer. Er werd met name gesproken over de beoogde aanschaf van 
een nieuw Document Management Systeem door de gemeente Harderwijk. 
 

Acquisitie

In 2003 werden ontvangen: 

�❍     het archief van de Christelijke Zangvereniging “De Lofstem”, 1926-1999; 
�❍     het archief van het Harderwijks Bejaardenkoor, 1972-1994; 
�❍     het archief van Kapper Frielink, 1937-1949; 
�❍     collectie P.M.S. Gelderman-Backer van Leuven; 
�❍     diverse kleine aanwinsten voor bibliotheek en documentatiecollectie.

In overleg met de afdeling Burgerzaken werd een viertal kasten met persoons- en archiefkaarten van 
het bevolkingsregister (1939-1994) in de archiefbewaarplaats gezet. Dit in verband met de vertrouwelijke aard 
van deze stukken en het ruimtegebrek in de kluis van de afdeling Burgerzaken. De kaarten zijn echter nog 
niet officieel overgedragen aan de archivaris en dus ook nog niet openbaar. 
 
Er werden gesprekken gevoerd met de voorzitter van Herderewich, de heer N.C.R. de Jong, over het in 
bewaring geven van de bibliotheek van de vereniging. De overdracht hiervan, waartoe in principe is besloten, 
kon niet in 2003 worden afgerond. 
 

Inventarisatie en indicering

Door de streek- en rayonarchivaris kon slechts in zeer beperkte mate gewerkt worden aan inventarisatie 
en indicering. Zij probeerden vooral de collectie te leren kennen. Ook tijdgebrek door de personele situatie was 
hier debet aan. De heer Goossens begon met het opstellen van een depotlijst. 
De heer Den Besten, vrijwilliger, inventariseerde in 2003 de archieven van de Remonstrantse Kring NW-Veluwe, 
de doopsgezinde gemeente van Harderwijk en de Vrouwenvereeniging van Liefdadigheid.. Hij begon aan 
de inventarisatie van het archief van het Cultureel Centrum Harderwijk. 
 
Lopende projecten 
Door de vrijwilligers werd gewerkt aan de volgende projecten: 



�❍     de heer K. Chr. Uittienonderzocht de bewoningsgeschiedenis van Harderwijk en was tevens actief voor 
de werkgroep Genealogie van Herderewich. 

�❍     de heer J.J. Pettinga werkte aan nadere toegankelijkheid van het notarieel archief 
�❍     de heer R.W. den Besten inventariseerde diverse particuliere archieven. 
�❍     de heer J. Kooiman hield de knipselcollectie bij en werkte aan een digitale toegang op deze collectie.  
�❍     de heer G. Berends is eind 2003 begonnen met het catalogiseren van de bibliotheek. 
�❍     Verder is op woensdagmorgen een groep vrijwilligers van de werkgroep Genealogie van Herderewich actief. Op 

dit moment zijn zij voornamelijk bezig met het invoeren van gegevens uit het bevolkingsregister over de 
periode 1855-1862. Deze werkzaamheden worden niet aangestuurd door het streekarchivariaat, maar er 
bestaat wel goed contact met de werkgroep en over en weer kan een beroep op elkaar gedaan worden. 
De resultaten van dit onderzoek worden digitaal beschikbaar gesteld in de studiezaal.

Conservering

Er zijn grote achterstanden in het zuurvrij verpakken van de archieven. Gewerkt wordt aan een inventarisatie 
van de achterstanden, zodat deze gestructureerd kunnen worden aangepakt. De begeleiding van de 
bezoekers nam echter veel tijd in beslag, waardoor aan de beheerstaken minder aandacht kon worden besteed 
dan wenselijk is.Gebruik van archieven 

Statistisch overzicht 2003

Harderwijk 2003 
 bezoekers bezoeken inlichtingen 

Genealogie 42 151 39 

Lokaalhistorisch 50 346 26 

Totaal 92 497 65 
 
Deze cijfers lopen over de periode 1 mei – 31 december, dus vanaf de aansluiting van Harderwijk bij 
het streekarchivariaat. Gegevens uit voorgaande jaren zijn helaas niet beschikbaar.  
 

Historisch onderzoek en voorlichting

De onderzoeken ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen zijn verricht door de heren Kok, Goossens 
en Van Vuuren, met name in de beginperiode bijgestaan door de vrijwilligers van Herderewich. Ook de heer 
Van Hell stak regelmatig een helpende hand toe bij het oplossen van onderzoeksvragen. Hiervan werd 
dankbaar gebruik gemaakt. 

Educatie

Er werd een begin gemaakt met de educatieve activiteiten. 
Een groep leerlingen van Landstede kreeg een presentatie over de werkzaamheden van het streekarchivariaat 
en werd rondgeleid door de archiefbewaarplaats. 
Een overzicht van 
de onderwerpen van het 
in 2003 verrichte onderzoek  

�❍     Aanleg spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle �❍     Harderwijkse economie in de tweede 
wereldoorlog 

�❍     Afrikaanse KNIL-soldaten �❍     Hotel-pension Poptie ("Oranje-Mecklenburg") 
�❍     Ambtsjonkers/schouten �❍     Jan van Nassaukazerne 
�❍     Babyhuis industrieweg 26; historisch onderzoek 

conform NVN 5725 
�❍     Joodse families 

�❍     Begraafplaats �❍     Koloniaal Werfdepot
�❍     Belgenkamp 1914-1918 �❍     Krant geboortedag 
�❍     Burgerweeshuis �❍     Kranten 1996 



�❍     Contact Prins Hendrik 14 januari 1916 
met bevolking 

�❍     Kwartierstaat Schipper/Hieker 

�❍     De Essenburgh �❍     Lonkhuysen 
�❍     De activiteiten van de Duitse Wehrmacht 

in Harderwijk e.o. 
�❍     Microtoponymie in de polder Arkemheen 

�❍     Ermelo tijdens 2de wereldoorlog �❍     Molen Ermelo
�❍     Familie Balk (Elburg) �❍     Namen burgemeesters
�❍     Familie Van den Brink �❍     Opheffen staf 4e divisie 
�❍     Familie Bronsveld �❍     Oude Synagoge 
�❍     Familie Chevallier �❍     Ouderdag 
�❍     Familie Gerards �❍     Patriotten 
�❍     Familie Hop �❍     Tentoonstelling Belgenkamp
�❍     Familie Klaver en Vermeer �❍     Goossensen 
�❍     Familie Lieman �❍     Stationslaan 35 
�❍     Familie Muller �❍     Telgt, Floris Vos 
�❍     Familie Roosen �❍     Verzetsverleden 
�❍     Familie Van 't Pad �❍     VV Hierden (50 jarig bestaan)
�❍     Familie Vlijm �❍     Visserijboek 
�❍     Families Voeth, v. Spuelde, Hegeman �❍     Werf Nijkerk
�❍     Gem. monument Molenstraat 14 �❍     Wesenhagen-archief
�❍     Geschiedenis NW-Veluwe vanaf 1850 en 

vanaf 1789 (Harderwijk) 
�❍     Zwemvereniging De Woelwaters

Oudheidkundige vereniging Herderewich en Stadsmuseum Harderwijk

Er waren regelmatig contacten met het bestuur van Herderewich. Deze betroffen voornamelijk de aansluiting 
van de gemeente Harderwijk bij het streekarchivariaat en de dagelijkse gang van zaken in verband met 
de dienstverlening. 
 
Er was regelmatig contact met de heer W. Lodewijk, directeur van het Stadsmuseum Harderwijk. De 
samenwerking tussen Stadsmuseum en streekarchivariaat resulteerde in de acquisitie van de archieven van 
de zangverenigingen “De Lofstem” en het  
Harderwijks bejaardenkoor,ardeH en de overbrenging van enkele verdwaalde kadastrale kaarten van de 
voormalige gemeente Ermelo naar de archiefbewaarplaats in Nunspeet. Mevrouw Van Aalst en de heer Van 
Vuuren verleenden verder medewerking aan het boek Harderwijk 
op de kaart , dat naar verwachting in 2004 in de Harderwijk-reeks zal verschijnen. 
 

Gemeente Nunspeet 

Huisvesting 

De nieuwe huisvesting van de vestiging te Nunspeet heeft een positief effect gehad op de vrijwilligers. Vooral 
het directere contact met de archivarissen bestempelen zij als positief. Het bezoekersgedeelte van de ruimte 
is ingericht voor zes bezoekers. Er staan vier readers, waarvan er een geschikt is voor het lezen van 
krantenfiches. Verder staan er een reader-printer en twee computers die door vrijwilligers gebruikt worden 
voor het invoeren van gegevens. Deze computers zijn in 2003 vervangen door nieuwere exemplaren en zijn 
nu aangesloten op het gemeentelijk netwerk, waardoor het werk van de vrijwilligers dagelijks wordt 
meegenomen in de gemeentelijke back-up. 
Voor de veiligheidsrisico's die de aanwezige nooduitgang met zich meebrengt, is een oplossing gevonden, 
maar deze is ook in 2003 niet gerealiseerd. 
 
Brandblusmiddelen 

In de archiefbewaarplaats hangen twee CO2blussers. Deze zijn, net als de schuimblusser buiten 



de archiefbewaarplaats, gekeurd en in orde bevonden in december 2003. 
 

Toezicht modern archiefbeheer 

In het verslagjaar werd enkele malen met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Documentbeheer 
en Ondersteuning overleg gevoerd. Naast selectie en vernietiging en digitaal archiefbeheer kwam ook 
de archiefbewaarplaats aan de orde. Er werd in 2002 al gesignaleerd dat de archiefbewaarplaats te krap begon 
te worden. Enkele oplossingen zijn ter sprake gekomen maar er is nog geen concrete oplossing. Dit zal op 
korte termijn aangepakt worden. 
 

Acquisitie 

In Nunspeet is in 2003 veel historisch materiaal verworven. Dit loopt uiteen van archieven van verenigingen 
die van belang waren voor de ontwikkeling van Nunspeet, tot oude kadastrale kaarten van de gemeente. 
Door deze nieuwe aanwinsten kan het streekarchivaraat een steeds vollediger historisch overzicht van 
de gemeente Nunspeet bieden. Veel dank gaat dan ook uit naar de mensen en verenigingen die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de acquisities in 2003: 

�❍     Er zijn veertien kadastrale tekeningen uit 1880 van de gemeente Nunspeet geschonken aan het 
streekarchivariaat door het stadsmuseum Harderwijk; 

�❍     Het archief van de Belangenvereniging ‘t Hul werd door de vereffenaars van deze vereniging geschonken; 
�❍     Het archief van het Nunspeets Mannenkoor over de periode 1946-2001 werd in bruikleen gegeven; 
�❍     Er werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Gereformeerde kerk Nunspeet. Deze 

hebben echter nog geen overbrenging tot gevolg gehad; 
�❍     Er is opnieuw gesproken met de journalist W.H. Kooijman, helaas heeft dit ook dit jaar nog niet de 

overbrenging van zijn archief tot gevolg gehad; 
�❍     De heer W. Hagenbeek schonk het oorlogsdagboek van de historicus H. van Heerde over de periode 1939-1945; 
�❍     Mevrouw G. Peelen, voormalig directrice van de christelijke LHNO De Eekhof te Nunspeet, schonk een 

grote verzameling foto’s, dia’s en documentatiemateriaal van deze school over de periode 1967-1991. De 
stukken zijn ondergebracht in de ‘Collectie Peelen’; 

�❍     De heer H.J. Van der Waals schonk het archief van het kamp Valentijn en rechtsvoorgangers; 
�❍     Het archief van de Veluvine werd uitgebreid met nog enige ontbrekende stukken vanuit de Oudheidkamer; 
�❍     Door enkele particulieren zijn enkele kadastrale tekeningen van Nunspeet aan het streekarchivariaat geschonken. 
�❍     De handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door aankoop en schenking 

van enkele boeken. De registratie van de boeken wordt bijgehouden door een medewerker van de 
afdeling Documentbeheer en Ondersteuning in het databaseprogramma AskSam; 

�❍     De fotocollectie werd regelmatig met grote en kleine aanwinsten uitgebreid. De Heemkundige 
vereniging Nuwenspete heeft haar collectie audiovisuele materialen in de archiefbewaarplaats te 
Nunspeet ondergebracht.

Inventarisatie en indicering 

Door de medewerkers werd aan de volgende projecten gewerkt: 
 
De heer Van Gelder 

�❍     Indiceren van het Nunspeets Nieuws en Advertentieblad, 1930-1940

De heer Goossens 

�❍     Plaatsingslijst op het archief van het Nunspeets Mannenkoor; 
�❍     Plaatsingslijst op het archief van de Centrale Antenne Inrichting; 
�❍     Plaatsingslijst op het archief van het streekarchivariaat, vestiging Nunspeet.

Mevrouw Van Aalst 

�❍     Inventarisatie van het archief van de Hervormde gemeente Nunspeet; 
�❍     Plaatsingslijst op het archief van Valentijn.



De heer Ypey 

�❍     Inventarisatie archief de Veluvine; 
�❍     Plaatsingslijst op het archief van de Belangenvereniging ’t Hul; 
�❍     Plaatsingslijst op de Collectie Peelen, betreffende de Christelijke LHNO De Eekhof.

Lopende projecten 
In Nunspeet is een grote groep vrijwilligers die in 2003 vrijwel dagelijks op het archief te vinden was. Door 
hun enthousiaste inzet is weer een groot gedeelte van de collectie nader toegankelijk gemaakt. Wat in 2003 
het meest in het oog sprong, was natuurlijk de invoer van de 10.000e foto in het fotoproject. Maar daarnaast 
zijn er ook veel waardevolle kleinere projecten afgerond of vervolgd: 

�❍     De heer J. Bonestroo van de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning heeft de index op de akten van 
notaris Hoffman 1914 afgerond. Dit bestand zal naar verwachting in 2004 worden gepubliceerd; 

�❍     De heer W. Bonestroo besteedde veel tijd aan het controleren van de gecombineerde index op de burgerlijke 
stand over de periode 1811-1940, die in de afgelopen jaren door de heer J. Bonestroo is ingevoerd. 
Voorlopige versies van dit enorme bestand zijn inmiddels beschikbaar op de website en in de bezoekersruimte. 

�❍     De heer A.A.E.F. van Eijck werkte aan de indicering van de notarisakten over de jaren 1820 en 1830. 
�❍     Bij het nader toegankelijk maken van de collectie audiovisuele media werd in het verslagjaar een mijlpaal 

bereikt. Op 18 maart werd door burgemeester Van Hemmen tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 
feestelijke wijze de 10.000e beschrijving ingevoerd. Bij dit project waren betrokken de dames W. Haverkamp-
Vis, C. Molenkamp-Rutten, C. Rousseau en G. Vegt-Snel en de heren J. Beekman, G. Berends, W. Bonestroo, A.A.
E.F. van Eijck, R. Loopik en R. Olthuis. De heer Olthuis en de dames Rousseau en Haverkamp-Vis 
hebben aangegeven met dit project te willen stoppen. Zij hebben gedurende enkele jaren enthousiast 
meegewerkt aan de toegankelijkheid van de collectie en hen is hiervoor veel dank verschuldigd. Tot 1 
oktober werden de werkzaamheden van de groep gecoördineerd door de heer Goossens. Hij was in 
2002 aangetrokken om met name aan dit project een stimulans te geven. In die periode is er een 
nieuwe werkwijze opgepakt en zijn de achterstanden weggewerkt.  
De werkzaamheden in dit project betreffen momenteel de foto- en diaverzamelingen van de gemeente 
Nunspeet en de Heemkundige vereniging Nuwenspete. In totaal zijn inmiddels ruim 11.000 (dat zijn bijna 
2200 stuks in het jaar 2003) foto’s en dia’s ingevoerd in database AskSam. 

�❍     De heer D.J. te Brake werkte in 2003 verder aan de indicering van de ingekomen stukken van 
het gemeentebestuur Ermelo 1811-1913. 

�❍     De heer van Eijk en de heer Loopik hebben het plan opgevat om een historische gevelboek te maken 
van Nunspeet. In samenwerking met de gemeente en het streekarchivariaat is hiermee in 2003 begonnen. 

�❍     Mevrouw C. Molenkamp-Rutten werkte aan de indicering van de bouwvergunningen vanaf ongeveer 1912. 
�❍     De heer en mevrouw Kranenburg-van der Beek werkten aan de correctie van de transcriptie van het 

Resolutieboek van de Ambtsjonkers.

Conservering

De restauratie van het notulenboek van de School met den Bijbel te Nunspeet is afgerond. Dit is een 
tijdrovende en dus kostbare klus geweest, aangezien dit boek tijdens de brand die de school verwoestte, 
zwaar beschadigd was geraakt. Elke bladzijde moest apart worden verstevigd en schoongemaakt, waarna het 
boek opnieuw is ingebonden. De restauratie is mogelijk gemaakt dankzij een gulle bijdrage van de 
Stichting Kringloop Nunspeet aan de Heemkundige Vereniging Nuwenspete. 
Ook de restauratie van het repertorium van Notaris Vitringa over de periode 1844-1854 werd in 2003 voltooid.  
In 2004 zal een nadere schade-inventarisatie worden gemaakt om te bekijken welke archiefbescheiden 
voor restauratie in aanmerking komen. 
 

Gebruik van archieven 

Statistisch overzicht 2000-2003 

 
Nunspeet bezoekers bezoeken inlichtingen 

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
Genealogie 73 53 43 30 543 525 567 489 28 25 21 28 
Lokaalhistorisch 63 59 49 71 458 527 367 411 28 28 26 48 



Totaal 136 112 92 101 1001 1052 934 900 56 53 47 76 
 
Ook in Nunspeet is het aantal bezoeken opnieuw gedaald, tegen een groei van het aantal bezoekers. Opvallend 
is hier de sterke stijging van het aantal verstrekte inlichtingen. 

Historisch onderzoek en voorlichting 

Vrijwel alle verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de heer G. Koele, medewerker van de 
afdeling Documentbeheer en Ondersteuning. Ook dit jaar nam hij weer een groot deel van 
de bezoekersbegeleiding voor zijn rekening, waarbij de heer Van Gelder voorbereidende en 
ondersteunende werkzaamheden uitvoerde.  
 
De heer Goossens schreef enkele artikelen voor de Animator, personeelsorgaan van de 
Nunspeetse Personeelsvereniging Animo. 
 
De geannoteerde uitgave van de Nunspeetse karakterschetsen van Milo is ook dit jaar helaas niet gereed 
gekomen. Het vooronderzoek, verwijzingen en het bijzoeken van foto’s zijn zo goed als afgerond. De heer Ypey 
is inmiddels begonnen met de redactie van deze uitgave. 
 
Een overzicht van de onderwerpen van het in 2003 verrichte onderzoek

�❍     Amateurvoetbal �❍     Gereformeerde Kerk
�❍     Belgische vluchtelingen �❍     Historische architectuur
�❍     Boerderij Hullerweg �❍     Hoofd- en haardstedengeld
�❍     Burgerlijke stand: 

scheiding Nunspeet en Ermelo
�❍     Huizen in Harderwijk

�❍     Burgermeesters Ermelo en Nunspeet �❍     Kattenberg, 100-jarig bestaan van verhuisbedrijf 
�❍     Buurtvereniging ‘t Hul �❍     Lokale fondsen
�❍     Chris ten Bruggen Kate �❍     Nederlandse vereniging van Huisvrouwen
�❍     Damclub ONASV �❍     Nederlandse Hervormde Gemeente, 

Bejaardencomitee 
�❍     Familie Asselt �❍     Nederlandse Hervormde kerk
�❍     Familie Boonen �❍     Nestléfabriek
�❍     Familie Bronkhorst �❍     Nunspeet in Oorlogstijd
�❍     Familie Denekamp �❍     Nunspeets Mannenkoor
�❍     Familie d'Harvant Bigot de Vilandry �❍     Omgeving dorpskerk
�❍     Familie Dijkhuizen �❍     Rabobank in Nunspeet
�❍     Familie Hubert �❍     Ronde huis
�❍     Familie Jacobsen van Bunten �❍     Rooms-Katholieke kerk
�❍     Familie Kuijp �❍     Spoorlijn Utrecht-Zwolle aanleg
�❍     Familie Kuijt/Blanke(n)spoor �❍     St. Willibrord
�❍     Familie Land �❍     Straatnamen
�❍     Familie Nijeboer �❍     Vakantiekolonie Stakenberg
�❍     Familie Otterloo �❍     Vakantieoord de Bijenkorf
�❍     Familie Schubert �❍     Veluvine
�❍     Familie van Balen �❍     Verscholen Dorp
�❍     Familie Van Putten �❍     Verzet in Nunspeet
�❍     Familie Vlijm �❍     Vierhouten en Omgeving
�❍     Familie Westhuis Rekers  

Educatie

Op 13 juni werd groep 8 van CNS De Bron rondgeleid door de archiefbewaarplaats. Aan de hand van het 
thema van de excursie, `Wie schrijft, die blijft` kregen de kinderen allerlei stukken te zien uit de archieven 
en collecties die in Nunspeet worden bewaard.  
 

Heemkundige vereniging Nuwenspete

Er was regelmatig contact met (bestuurs)leden van de Heemkundige vereniging Nuwenspete. Mevrouw Van 
Aalst vervulde in het verslagjaar een adviserende rol voor de redactie van het verenigingsperiodiek De Mothoek.  



 
“Pension Lautenbach”, Fotocollectie Gemeente Nunspeet inv. nr. 5690 
Foto uit de presentatie collectie audiovisuele collectie op 18 maart 2003; 
Bij het nader toegankelijk maken van de collectie audiovisuele media werd in het verslagjaar een mijlpaal 
bereikt. Op 18 maart werd door burgemeester Van Hemmen tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 
feestelijke wijze de 10.000e beschrijving ingevoerd. Bij dit project waren betrokken de dames W. Haverkamp-
Vis, C. Molenkamp-Rutten, C. Rousseau en G. Vegt-Snel en de heren J. Beekman, G. Berends, W. Bonestroo, A.A.
E.F. van Eijck, R. Loopik en R. Olthuis. De heer Olthuis en de dames Rousseau en Haverkamp-Vis 
hebben aangegeven met dit project te willen stoppen. Zij hebben gedurende enkele jaren enthousiast 
meegewerkt aan de toegankelijkheid van de collectie en hen is hiervoor veel dank verschuldigd. 

Gemeente Oldebroek 

Huisvesting 

De studiezaal in Oldebroek beschikt over tien ruime plaatsen. Aangrenzend is de kantoorruimte waar 
de archiefmedewerkers enerzijds goed overzicht over de studiezaal hebben en anderzijds goed contact 
kunnen houden met de bezoekers. Deze opstelling bevordert de dienstverlening zeer.  
Er staan twee computers voor de werkzaamheden van vrijwillige medewerkers. Voor raadpleging van 
microfiches zijn twee gewone readers en twee grote readers voor het lezen van krantenfiches beschikbaar. 
De reader-printer die nog dateerde uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw, is vervangen door een 
digitale reader-scanner waarmee van de microfiches scans en afdrukken gemaakt kunnen worden. 
De studiezaal was geopend op de vaste dagen donderdag en vrijdag. Bezoek op andere dagen van de week 
was eventueel op afspraak mogelijk. 
De werkruimte biedt plaats aan drie personen, er staan voor de medewerkers twee netwerkcomputers. In 2003 
is de oude deskjet-printer vervangen door een modernere laserprinter. 
 
Het is de bedoeling dat in de archiefbewaarplaats van Oldebroek in 2004 een klimaatbeheersingsinstallatie 
wordt aangebracht. In verband hiermee bracht de provinciale archiefinspectie op 6 mei een bezoek aan 
Oldebroek. In 2003 is er een extern bureau aangetrokken om dit project aan te pakken en de mogelijkheden 
van regionale samenwerking op dit gebied te bekijken. Eind 2003 is dit project overgenomen door 
de rayonarchivaris. De bedoeling is om de klimaatbeheersing in 2004 in samenwerking met de 
afdelingen Documentaire Informatievoorziening en Bouwen, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu 
te realiseren. 
 
Brandblusmiddelen 

De CO2blusser buiten de archiefbewaarplaats werd in februari 2003 gecontroleerd.  

 

Toezicht modern archiefbeheer 

Met de heer M. Hein, hoofd van de afdeling Personele en Materiële Zaken, en met de heren H. Dekker en W. 
van Vuuren, medewerkers van de sectie Documentaire Informatie Voorziening heeft regelmatig 
overleg plaatsgevonden. Er is een projectgroep DMS, 
Document Management System  opgericht om 
het digitaliseren van documentenstromen te realiseren. De heer Ypey fungeert hier als adviseur.  
 

Acquisitie 

�❍     de handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop 
van boeken en brochures; 

�❍     de fotocollectie werd verrijkt met enkele aanwinsten.

Inventarisatie en indicering 

Ook dit jaar is er weer veel gedaan om de archieven nader toegankelijk te maken. Vooral de digitale index van 
de bevolkingsregisters is van belang voor veel bezoekers die zich vooral met genealogie bezig houden. 
De archiefmedewerkers hebben op het gebied van inventarisatie en indicering de volgende 



werkzaamheden verricht: 
 
Mevrouw Van der Meulen 

�❍     controle van de digitale index op het bevolkingsregister Oldebroek 1830-1927; 
�❍     reorganisatie bibliotheek.

De heer Kolkman 

�❍     controle van de digitale index op het bevolkingsregister Oldebroek 1830-1927; 
�❍     indicering protocollen vrijwillige rechtspraak Doornspijk; 
�❍     begeleiding van de werkgroep die de negentiende- en twintigste-eeuwse grafboeken van de 

gemeentelijke begraafplaats van Oldebroek indiceert; 
�❍     Controle transcripties rechtspraak en verponding van het Richterambt; 
�❍     In het Oud-rechterlijk archief van Doornspijk: een index op het deel van de Kerspel Oosterwolde; 
�❍     Controle en publicatie index op het notarieel archief van Asselt, 1875-1879

Mevrouw Vos 

�❍     Indiceren akten van notaris Van Asselt, 1875-1879. 

De heer Ypey 

�❍     Inventarisatie archief gemeente Oldebroek 1940-1987.

Lopende projecten 

De projecten in Oldebroek zijn vooral gericht op het beter toegankelijk maken van de archieven en de 
informatie die daar te vinden is. 
De vrijwilligers die dit werk verrichten zijn we dan ook zeer dankbaar voor het goede werk in 2003. 

�❍     De heer B. van der Streek is bezig geweest met het indiceren van de begraafboeken van de gemeente 
Oldebroek tot 1950. Het resultaat van zijn werk is inmiddels op de website beschikbaar. 

�❍     De heer P. Zunderman heeft gewerkt aan de transcripties en indexen op de Protocollen van civiele rechtspraak 
van het Richterambt Oldebroek en de verpondingsregisters.

Conservering

Mevrouw Van der Meulen en de heer Kolkman werkten aan de materiële verzorging van de fotocollectie. Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat een groot gedeelte van de archieven al goed verzorgd is. Een groot 
archief, dat van het gemeentebestuur van Oldebroek over de periode 1940-1987, staat hoog op de lijst om 
zuurvrij verpakt te worden. Aangezien dit archief echter ook nog inhoudelijk bewerkt dient te worden, zal 
dit tijdens de inventarisatie worden meegenomen. In 2003 is er een archiefbewerkingsplan opgemaakt. Dit zal 
naar verwachting in 2004 worden uitgevoerd. 
 

Gebruik van archieven 

Statistisch overzicht 2000-2003

Oldebroek bezoekers   bezoeken   inlichtingen   

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Genealogie 50 43 52 34 222 120 181 101 18 14 19 17 

Lokaalhistorisch 29 36 26 37 250 209 168 192 15 15 12 8 

Totaal 79 79 78 71 472 329 349 293 33 29 31 25 
 
Ook in Oldebroek wordt een daling geconstateerd. Hiervoor is niet direct een oorzaak aan te wijzen. 
De begeleiding van de bezoekers werd hoofdzakelijk door de dames Vos (tot 1 april) en Van der Meulen en de 



heer Kolkman uitgevoerd. 
 

Historisch onderzoek en voorlichting 

In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek. 
Deze advisering was zowel op het gebied van de methodiek als inhoudelijk, alsook op het gebied van het 
gebruik van bronnen. 
 
Een overzicht van de onderwerpen van het in 2003 verrichte onderzoek

�❍     Beltgraven (1928-1931) vakantieoord �❍     Gerrit Blaauw
�❍     Buitenplaats De Dellen �❍     Grenssloot in Doornspijk
�❍     Buitenplaats de Vollenhof �❍     Hattemerbroeker families 
�❍     Demografische ontwikkelingen van Doornspijk 

periode 1880-1920 
�❍     Henricht Haasloop Werner

�❍     Familie Blom �❍     Historie politieke partijen
�❍     Familie Boeve, Esselink, Wiene �❍     Historische Steekproef Ned. bevolking (HSN) 
�❍     Familie Brouwer �❍     Inzet "reddingsboot" bij overstroming 
�❍     Familie Esselink/Töpfer �❍     Jan Willem Koetse, woning 
�❍     Familie Gorter �❍     Landgoed Morren 
�❍     Familie Huisman �❍     Leerplichtwet en gevolgen
�❍     Familie Immeker �❍     Leggerwijziging in 1977 t/m 1984 
�❍     Familie Kasperink �❍     Mheneweg 8 
�❍     Familie Koers �❍     Molens
�❍     Familie Logtenberg �❍     Monument 't Spijker
�❍     Familie Mooi �❍     Monument Zomerdijk (waterschap)
�❍     Familie Petersen �❍     Oldhorst
�❍     Familie Post �❍     Onderduikers in gemeente Oldebroek 

(Tweede Wereldoorlog)
�❍     Familie Rietberg-Plakmeijer �❍     Onderzoek overstroming 1825
�❍     Familie Schut �❍     Ruilverkaveling 
�❍     Familie Steert �❍     Ruimtelijke inrichting Staphorst en Oldebroek 
�❍     Familie Stennekes-Aelmans-Küpfer �❍     Schut 
�❍     Familie Stoffer �❍     Spijker, Het
�❍     Familie Strijkert �❍     Spoorlijn Utrecht-Zwolle, aanleg
�❍     Familie Tornij �❍     Veldnamen parkeerplaatsen langs A28
�❍     Familie Uitslag �❍     Veluwe, grenzen
�❍     Familie Van Pijkeren �❍     Verdedigingswerken tot 2000/ Duitse 

onderdelen 1940/1945 
�❍     Familie van Unen �❍     Vliegtuigcrash 
�❍     Familie Veldkamp �❍     Zwaluwenburg, verblijf van een Indonesische 

familie op dit landgoed
�❍     Fietsroute gebied rond Hattemerbroek 

Oudheidkundige vereniging De Broeklanden

Er waren regelmatig contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de Oudheidkundige vereniging 
De Broeklanden. Mevrouw van Aalst was lid van de redactie van het tijdschrift Uth 
het Oulde-Bruck , dat vier keer per jaar verschijnt. De heer 
Kolkman fungeert regelmatig als adviseur op allerlei terreinen. Mevrouw van der Meulen hielp regelmatig mee 
aan allerlei voorkomende werkzaamheden. 

Gemeente Putten 



Het afgelopen jaar was voor de archieven in de Gemeente Putten veelbewogen. Er is hard gewerkt aan 
de verbouwing van de archiefbewaarplaats, waarvoor de hele ruimte moest worden leeggeruimd. De 
archieven werden zo lang op hoge stapels in de naastgelegen gang bewaard. Er werd een nieuwe vloer gestort, 
de ruimte werd opnieuw geschilderd, een klimaatbeheersingsinstallatie werd aangelegd en er werden 
verrijdbare stellingen geplaatst.  
Na enkele weken, toen de vloer was uitgehard en de nieuwe verrijdbare stellingen waren gemonteerd, werd 
alles weer teruggeplaatst. Deze werkzaamheden werden voor wat betreft de archieven gecoördineerd door de 
heer L.A.F. Godschalk, medewerker van de afdeling Interne Zaken en voor wat betreft het bouwtechnische 
deel door de heer T.H.M. Peters van de afdeling Openbare Werken. 
 
Dankzij de goede planning van de heer Godschalk en het enthousiasme van de afdeling Interne Zaken om 
deze monsterklus te klaren, was alles precies op tijd klaar en kon wethouder E.H. De Graaf op 5 juni tijdens 
een feestelijke bijeenkomst de ‘nieuwe’ archiefbewaarplaats openen. Tijdens deze bijeenkomst konden 
de bezoekers aan de hand van foto’s van de hele operatie, en door een kijkje te nemen in de 
archiefbewaarplaats, zich een beeld vormen van wat er tot stand was gebracht.  
 
De leden van het Puttens Historisch Genootschap gaven de aanwezigen een indruk van wat de werkgroepen 
van deze vereniging in de afgelopen jaren tot stand hebben gebracht. De heer H. Jansen, die een 
uitgebreide fotocollectie bezit met oude afbeeldingen uit de gemeente, had deze voor bezichtiging 
beschikbaar gesteld. 
Tot slot verzorgde het streekarchivariaat een korte presentatie waarin een beeld werd gegeven van taken 
en werkzaamheden.  
 
Nu de klimaatinstallatie enkele maanden heeft gewerkt, is duidelijk dat dit project geslaagd genoemd mag 
worden. De heer Godschalk, en later de heer Van Vuuren, hielden het nieuwe klimaat van de 
archiefbewaarplaats nauwlettend in de gaten en ze hadden ook regelmatig contact met de heer Peters. 
 

Huisvesting

De burger kan voor het doen van onderzoek op dit moment terecht in de bezoekersruimte die gelegen is naast 
de archiefbewaarplaats. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, wordt bij grote drukte uitgeweken naar 
de naastgelegen gang. Aan de tafels waar op maandagmiddag de vrijwilligers van het Puttens 
Historisch Genootschap hun onderzoek doen, kunnen dan nog ongeveer vier bezoekers terecht. Het is duidelijk 
dat deze situatie vanuit oogpunt van toezicht en dienstverlening niet bevredigend is. De gemeente Putten 
heeft echter oog voor het probleem en het is dan ook een van de aspecten die een rol spelen in de 
afwegingen over eventuele verbouwing van het gemeentehuis. Hierbij wordt ook meegewogen dat de ruimte 
als werkruimte in verband met het lage plafond en het gebrek aan lichtinval voor de medewerkers niet 
echt geschikt is. Voor de momenten dat er geen bezoekers aanwezig zijn, heeft de afdeling Interne Zaken dan 
ook een werkplek op de afdeling ter beschikking gesteld, waarvan dankbaar gebruik gemaakt wordt. 
 
In de bezoekersruimte is een readerprinter beschikbaar voor het maken van kopieën vanaf 
microfiches. Microfichereaders zijn aanwezig in de ruimte die door het Puttens Historisch Genootschap (PHG) 
wordt gebruikt en die kunnen indien gewenst worden gebruikt. 
 
Brandblusmiddelen 

De brandblussers in en buiten de archiefbewaarplaats werden in maart 2003 gecontroleerd en in orde bevonden. 
 

Toezicht modern archiefbeheer

In 2003 is er goed overleg geweest met de afdeling Interne Zaken over het modern archiefbeheer. De streek- 
en rayonarchivaris werden regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen die op dit gebied in 
Putten gaande zijn. 

Acquisitie

�❍     Met het Gelders Archief werd contact gelegd over de overbrenging van notariële archieven, doop-, trouw- 
en begraafregisters en huwelijksbijlagen vanuit Arnhem en het Hulpdepot in Schaarsbergen naar Putten. 
Verwacht wordt dat deze overbrenging in 2004 voltooid kan worden. Een tweetal dozen met notariële aktes uit 
de periode 1913-1915, die in de archiefbewaarplaats van Harderwijk stonden, werden al overgebracht naar Putten; 



�❍     Met de heer G.C.J.M. Hollanders, archivaris van de RK Parochie H. Maria Zuivering, was contact over het 
in bruikleen geven van het archief van de Parochie aan de gemeente Putten. Ook deze bruikleen wordt 
naar verwachting in 2004 definitief geregeld; 

�❍     Door de heer S.S. Schilderman te Harderwijk werd een aantal mappen met krantenknipsels over 
diverse onderwerpen betreffende Putten geschonken; 

�❍     Tenslotte waren er diverse kleine aanvullingen voor de documentatiecollectie, fotocollectie en bibliotheek.

 
Inventarisatie en indicering

Tot 4 juni 2003 werkte de heer G.W. Hemstede aan de inventarisatie van het archief van het 
gemeentebestuur over de periode 1815-1940. Ondanks dat deze inventaris nog moet worden afgewerkt, wordt 
al wel regelmatig gebruik gemaakt van de lijst zoals die er nu ligt. Overigens is de heer Hemstede begin 
2004 begonnen in de nieuwe functie van inventarisator voor Putten en Harderwijk, en wordt ernaar gestreefd 
deze inventaris in 2004 te kunnen publiceren. 
 
Lopende projecten

Vanuit het Puttens Historisch Genootschap loopt sinds lange tijd een aantal projecten op het gebied van 
de geschiedschrijving van de gemeente Putten. Zo wordt sinds 1995 door de werkgroep genealogie gewerkt 
aan een Gezinsboek, waarin de gegevens van zoveel mogelijk inwoners van Putten worden verzameld. Ook 
wordt er onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de adressen in de gemeente Putten en een fotoproject 
van mannelijke inwoners van Putten in de jaren 1942-1943. Deze projecten worden niet aangestuurd door 
het streekarchivariaat. De archivarissen hadden echter wel regelmatig contact met de leden van de 
diverse werkgroepen en waar nodig werd over en weer een beroep op elkaar gedaan. 
 

Conservering

Ten behoeve van een betere berging van groot formaat archiefstukken werden een A0 en een A1-
ladenkast aangeschaft. De collectie Schilderman en het archief van de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond afdeling Putten werden materieel verzorgd. 
 

Gebruik van archieven

Statistisch overzicht 2000-2003 

Putten bezoekers bezoeken inlichtingen 
 2003 2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Genealogie 28 174 156 135 110 - - 62 
Lokaalhistorisch 16 26 30 31 45 - - 22 
Totaal 44 200 186 166 155 57 63 84 
 
Het aantal bezoeken ligt lager dan vorige jaren, veroorzaakt door de sluiting van de bezoekersruimte in de 
periode februari tot juni in verband met de verbouwing van de archiefbewaarplaats, waardoor raadpleging van 
de archieven slechts zeer beperkt mogelijk was. 
Desondanks slaagde de heer Godschalk, medewerker van de afdeling Interne Zaken, er een aantal malen in 
vragen van onderzoekers te beantwoorden.  
Vanaf 1 juni was bezoek aan het archief van Putten alleen nog op afspraak mogelijk en werd 
de bezoekersbegeleiding zoveel mogelijk verzorgd door de medewerkers van het streekarchivariaat. Het kwam 
nog een aantal malen voor dat er ´spontane´ bezoekers geholpen moesten worden door de heer Godschalk. 
De bezoekersbegeleiding nam ook in Putten veel tijd in beslag, waardoor andere werkzaamheden 
vertraging opliepen. 
 

Historisch onderzoek en voorlichting

De streek- en rayonarchivaris waren zijdelings betrokken bij het historisch onderzoek naar het 
honderdjarig bestaan van de vrijwillige brandweer in Putten, waarvan de publicatie eind 2004 wordt verwacht. 
De heer Godschalk schreef een artikel voor het tijdschrift “De Graver” waarin hij de diverse mogelijkheden 
voor historisch onderzoek in het gemeentearchief Putten beschreef. In het volgende nummer schreef de heer 



Van Vuuren een artikel over het streekarchivariaat en zijn activiteiten in Putten. Daarnaast werden mevrouw 
Van Aalst en de heer Van Vuuren geïnterviewd voor een artikel in diverse regionale dagbladen (verschenen op 
2 september 2003) over de aansluiting van Putten bij het streekarchivariaat. 
Voor de afdeling Burgerij werd regelmatig onderzoek gedaan in de bevolkingsregisters. 
 
Educatie

In november en december werd voor het eerst in Putten het terrein van de educatie ´betreden´. 
Toen kwam namelijk mevrouw Van de Hazel, onderwijzeres bij Basisschool “Bij de Bron” met haar leerlingen 
van groep 8, op bezoek bij het streekarchivariaat.  
Tijdens hun eerste bezoek kregen zij van mevrouw Van Aalst-Houbraken een uitleg over de werkzaamheden 
van het streekarchivariaat, terwijl de heer Van Vuuren een rondleiding door de archiefbewaarplaats 
verzorgde. Nadat de kinderen thuis zoveel mogelijk van hun stamboom hadden uitgezocht, kwamen zij terug om 
in de registers van de Burgerlijke Stand naar hun voorouders te zoeken en kopieën van aktes te maken. 
Hierbij werd assistentie verleend door leden van de werkgroep Genealogie van het PHG. Ook de lokale 
pers besteedde aandacht aan dit bezoek. 

Een overzicht van de onderwerpen van het in 2003 verrichte onderzoek

�❍     100 jaar vrijwillige brandweer Ermelo �❍     Familie Kuijt
�❍     100 jaar Vrijwillige brandweer Putten �❍     Familie v/d Pol
�❍     Duitse activiteiten in de Tweede Wereldoorlog �❍     Familie Vliem/Vlijm
�❍     Familie Boeschoten �❍     Huisnummering Ambachtsstraat 8a
�❍     Familie Van den Bor – Dokter �❍     Herdenkingsboek Neuengamme
�❍     Familie Doppenberg �❍     Joodse gemeenschap in Putten
�❍     Familie Van Hell �❍     Oude Kerk
�❍     Familie Van Heuveln / Bolsters �❍     Sociale werkvoorziening 1950-1959
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