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Inleiding
Op grond van de instructie van de streekarchivaris dient jaarlijks voor 1 april verslag te worden
uitgebracht aan het gemeentebestuur over de verrichtingen van de medewerkers en het gebruik van de
oude archieven in het afgelopen jaar. In het voorliggende verslag wordt een beeld gegeven van wat het
Streekarchivariaat in 2006 heeft gedaan.
Er is naar gestreefd een en ander in beknopte vorm weer te geven en tegelijk recht te doen aan de
inspanningen van alle medewerkers en vrijwilligers.
Hanneke van Aalst – Houbraken
Streekarchivaris
Maart 2007

ORGANISATIE
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 volgende personen waren in 2006 lid van de Archiefcommissie:
•

De heer G. van der Velde, wethouder van Elburg, voorzitter;

•

Mevrouw M.E. Verbree-Eikelenboom, raadslid van Elburg; na de verkiezingen van 7 maart
vervangen door

•

De heer G. de Haan;

•

De heer ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo, plaatsvervangend voorzitter;

•

Mevrouw M.H. Bosch-Oldenhof, raadslid van Ermelo; na de verkiezingen van 7 maart vervangen

•

De heer W. Borst;

•

De heer H. Schipper, wethouder van Harderwijk;

•

De heer J.L. de Jong, raadslid van Harderwijk; na de verkiezingen van 7 maart vervangen door

•

De heer B.A. Oosten;

•

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;

door

•

De heer F. Welmers, raadslid Oldebroek; na de verkiezingen heeft de gemeente Oldebroek besloten
in afwachting van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat geen raadslid
meer aan te wijzen voor de Archiefcommissie;

•

De heer E.H. de Graaf, wethouder van Putten; na de verkiezingen van 7 maart vervangen door

•

De heer B.J. van Putten, burgemeester van Putten;

•

De heer G. van den Ham, raadslid van Putten; na de verkiezingen van 7 maart vervangen door

•

De heer O. van Dijk.

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.

Bijzonderheden
Er werd in 2006 vergaderd op 30 januari, 22 mei, 16 oktober en 20 december. Alle vergaderingen
vonden plaats in Elburg. Mevrouw Draaijer-van Arken verzorgde de verslaglegging van de
vergaderingen zodat de streekarchivaris actief kon deelnemen aan de discussie. Daarnaast werd in
2006 begonnen met een ambtelijk vooroverleg waarin de vergadering van de Archiefcommissie
ambtelijk werd voorbesproken. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan omdat zo in de advisering
reeds in een vroeg stadium rekening kan worden gehouden met de wensen van de verschillende
deelnemers. Daardoor kan slagvaardiger worden opgetreden.

Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat
•

De relatie tussen het Streekarchivariaat en de gemeente Putten is sinds de toetreding van deze
gemeente in 2002 door een aantal factoren negatief beïnvloed. Allereerst was er de moeizame start,
gevolgd door het verloop onder de rayonarchivarissen. Verder is een Streekarchivariaat met zes
vestigingen niet de meest efficiënte organisatie waardoor resultaatgericht werken minder
gemakkelijk is dan in een centraal gehuisveste organisatie. Daardoor was de voortgang van de
werkzaamheden op een aantal vlakken niet optimaal en konden de verwachtingen die de gemeente
Putten had niet worden waargemaakt.
De inzichten op het vlak van de beleidsvorming en de daarbij te stellen prioriteiten bleken na
verloop van tijd steeds verder uiteen te lopen. De gemeente Putten heeft daarom aangegeven de
huidige gemeenschappelijke regeling te willen verlaten. In de vergadering van de Archiefcommissie
van 20 december is een voorstel tot uittreding besproken. De andere vijf gemeenten hebben in

principe ingestemd met dit voorstel, onder het voorbehoud dat ook de gemeenteraden zouden
instemmen. Hierover zullen de verschillende raden in het voorjaar van 2007 een besluit nemen;
•

In verband met de wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden die een verschuiving
van de verantwoordelijkheden op het gebied van het archiefbeheer tot gevolg heeft gehad, werd het
door de meeste deelnemers wenselijk geacht de huidige Gemeenschappelijke Regeling
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe aan te passen. Alleen de gemeente Putten was het niet eens
met de wijziging. Aangezien deze gemeente nu besloten heeft uit de gemeenschappelijke regeling
te treden, is aan de andere vijf gemeenten een voorstel tot wijziging gedaan. Naar verwachting zal
in het voorjaar van 2007 door alle deelnemende gemeenten met dit voorstel zijn ingestemd. De
nieuwe regeling kent een drietal belangrijke wijzigingen:
a.

Door de verschuiving van de bevoegdheden, wordt de nieuwe gemeenschappelijke regeling
aangegaan door de colleges van B&W, terwijl de oude regeling er nog een was van de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

b.

De samenstelling van de Archiefcommissie is aangepast aan het dualisme. In de nieuwe
gemeenschappelijke regeling nemen geen raadsleden meer zitting in de commissie;

c.

Er wordt nu duidelijk omschreven welke kosten een deelnemer moet betalen wanneer die
wenst uit te treden, terwijl dit in de huidige regeling veel minder expliciet geregeld is.

Medewerkers
•

Mevrouw H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris;

•

De heer G.A.C. Boon, waarnemend rayonarchivaris Nunspeet en Oldebroek vanaf 1 september;

•

De heer J.C. van Gelder, archiefmedewerker Nunspeet;

•

De heer T. Goossens, archiefmedewerker Harderwijk;

•

De heer P. Groen, waarnemend rayonarchivaris met als taak te adviseren op het gebied van het
toezicht op het modern archiefbeheer in Elburg, vanaf 1 september;

•

De heer G.W. Hemstede, inventarisator Harderwijk en Putten;

•

De heer H.A.R. Hovenkamp, periode 1 maart - 15 mei waarnemend rayonarchivaris voor Nunspeet
en Oldebroek, vanaf 15 mei rayonarchivaris Ermelo, Harderwijk en Putten;

•

De heer J. Kolkman, archiefmedewerker Oldebroek en Elburg, beheerder website en
applicatiebeheerder AskSam;

•

De heer M. Koopstra, tot 15 mei rayonarchivaris Ermelo, Harderwijk en Putten, periode 15 mei – 1

•

Mevrouw E. van der Meulen, vrijwilliger archiefmedewerkster Elburg tot 27 november, vanaf 27

september rayonarchivaris Elburg, Nunspeet en Oldebroek;
november bezoldigd archiefmedewerkster;
•

De heer R.G.J. Spanings, rayonarchivaris Nunspeet en Oldebroek, tot 1 maart;

•

Mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerkster Ermelo;

•

Mevrouw E. Voogd, vrijwillig archiefmedewerkster Elburg tot 1 november;

•

Mevrouw A. Weening, vrijwillig archiefmedewerkster Ermelo en Putten.

Stagiaires
•

De heer J. Henseler, stagiair Archiefschool, Elburg, Oldebroek en Harderwijk; vanaf 1 september;

•

De heer A. Korteweg, stagiair van De Ambelt, Elburg, Harderwijk en Oldebroek.

Opleiding
•

De heer Hemstede rondde de cursus Archiefbewerking aan de Archiefschool in Amsterdam af;

•

De heer Henseler rondde de basismodule af en begon aan de modules ‘Documentanalyse’ en
‘Beschikbaarstellen’ van de cursus Archiefassistent aan de Archiefschool in Amsterdam;

•

Mevrouw Stam rondde de basismodule van de cursus Archiefassistent aan de Archiefschool in
Amsterdam af;

•

Omdat er eigenlijk nauwelijks aanbod is van cursussen op het gebied van het toezicht op het
modern archiefbeheer, organiseerde mevrouw Van Aalst een driedaagse training Werken in een
digitale omgeving, gegeven door G.J. van Bussel. De belangstelling voor de training was zo groot
dat zich uit het hele land uiteindelijk zo’n vijftien deelnemers aanmeldden waardoor de training aan
twee aparte groepen gegeven werd. Zowel mevrouw Van Aalst als de heer Hovenkamp volgden de
training.

Vrijwilligers
•

In 2006 waren bij het Streekarchivariaat 64 vrijwilligers actief;

•

Om uitdrukking te geven aan de waardering die het Streekarchivariaat heeft voor de inzet van de
vele vrijwilligers waren de vrijwilligers op 1 december uitgenodigd voor een bijeenkomst in de pas
geopende Schutstal van Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek. Hier werd door de heer E.
Boeve eerst een lezing met dia’s gehouden over het boerenbedrijf in de laatste honderd jaar.
Daarna kon men uitgebreid rondkijken in en rond het museum. Aan alle vrijwilligers werd als dank
voor de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar een exemplaar van de
Archiefschattenagenda 2007 uitgereikt;

•

In 2006 is mevrouw Ubels-Noordhuis plotseling overleden. Mevrouw Ubels was sinds 2005 een
enthousiast lid van de fotowerkgroep te Ermelo. Op 10 december is zij plotseling overleden.

Externe activiteiten
•

Mevrouw Van Aalst woonde op 31 mei te Arnhem het afscheid van prof. Dr. F. Keverling-Buisman
als Rijksarchivaris van Gelderland bij;

•

De heer Hovenkamp organiseerde op 29 september voor de medewerkers een uitstapje naar zijn
woonplaats Delft. Hoogtepunt vormde een bezoek aan het Stadsarchief aldaar, waar we een
uitgebreide rondleiding kregen door het restauratieatelier en de topografisch-historische atlas;

•

De periode waarin de heer Koopstra gedurende de helft van zijn werktijd ouderschapsverlof genoot,
liep half april af;

•

Mevrouw Van Aalst woonde op 9 oktober in Barneveld het Gelders Diensthoofdenoverleg bij;

•

Mevrouw Van Aalst woonde op 19 juni en op 5 december de laatste twee vergaderingen van de
inmiddels opgeheven Erfgoedkoepel DivA bij;

•

De heer Hovenkamp woonde op 16 en 17 november in Zwolle het Nederlands-Duits
archiefsymposium in Zwolle bij;

•

De heer Hovenkamp woonde op 21 november in Arnhem een bijeenkomst bij van de Stichting Audio
Visueel Archief Gelderland (AVAG).

Beleid
Begin 2006 werd het Beleidsplan 2006-2010 vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders van de centrumgemeente Elburg. In dit beleidsplan zijn in grote lijnen een drietal
voornemens geformuleerd, die per gemeente in plannen van aanpak zijn uitgewerkt. Het Beleidsplan
heeft in 2006 groot nut gehad bij het aanbrengen van structuur in de werkzaamheden. De ervaring die
in 2006 met de plannen van aanpak is opgedaan zal in het vervolg worden toegepast bij het opstellen
van de jaarlijkse werkplannen.

Schimmelbestrijding
Voor de gehele regio zijn hulpmiddelen aangeschaft die worden gebruikt bij het opsporen en behandelen
van schimmels op archiefmateriaal. Het Streekarchivariaat is nu zelf in staat tot het nemen en
‘uitbroeden’ van schimmelmonsters bij verdachte stukken. Zo kan reeds binnen enkele dagen een
inschatting worden gemaakt in hoeverre verdacht materiaal een risico voor medewerkers en collectie
zou kunnen vertegenwoordigen.
Dit heeft ook consequenties gehad voor de handelwijze bij nieuw te acquireren archieven. Waar deze tot
nu toe zondermeer in ontvangst werden genomen, gebeurt dat nu niet meer maar wordt er eerst een
monster genomen om daarna eventueel tot actie over te gaan.
Hiermee is in september begonnen en sindsdien worden er regelmatig monsters genomen. Wanneer het
monster een levende schimmel blijkt te bevatten, wordt er besloten de stukken alleen te ontsmetten of
over te gaan tot behandeling met gammastralen.
Het uitbroeden van de monsters gebeurt in Elburg. Hier is op dit moment ook de enige
quarantaineruimte die het Streekarchivariaat rijk is.

Dienstverlening op afstand
•

In december 2006 is in zeer bescheiden kring stilgestaan bij de tiende verjaardag van de website
van het Streekarchivariaat. Van een eenvoudige digitale ‘folder’ met de openingstijden en een paar
inventarissen, is de site uitgegroeid tot een informatiebron van formaat;

•

Het Streekarchivariaat werkt met het programma PHP-Nuke. Dit is een gratis en open source
content management systeem (CMS). Het grote voordeel van dit systeem is de flexibiliteit en de
gebruiksvriendelijkheid. Nadeel is dat kwaadwillenden er soms een slaatje uit zouden kunnen slaan.
Op 18 april gebeurde dit inderdaad en werd de website gehackt door een Koerdische activist. Dit
had tot gevolg dat de backup teruggezet moest worden en er enkele aanpassingen in het systeem
werden aangebracht om herhaling te voorkomen. Toen is echter verzuimd Google Analytics te
reactiveren wat pas enkele maanden later werd ontdekt. Daarom is het precieze aantal hits en
pageviews niet bekend. Op basis van de maanden waarover Google Analytics wel werkte, is echter
uitgerekend dat één bezoeker gemiddeld 3,265 pagina’s bekijkt. Met behulp van de individuele
telling die door het CMS per pagina wordt bijgehouden (736.365 pageviews in 2006) komen we dan
op een schatting van 225.532 hits in 2006;

•

Het inhoudelijke beheer van de website werd ook gedurende dit jaar voornamelijk uitgevoerd door
de heer Kolkman. Het technische beheer van de website werd ook in 2006 door de heer P. Baars
van Emwel te ’t Harde uitgevoerd;

•

In oktober werd er een gesprek gevoerd met een tweetal medewerkers van Biblioservice Gelderland
over eventuele deelname aan het onderdeel Noord-Veluwe van de website www.mijngelderland.nl.
Bij het gereedkomen van dit verslag was hierover nog geen beslissing genomen.

Digitalisering
•

Het was de bedoeling in 2006 te gaan starten met het digitaliseren van de fotocollecties die in de
verschillende gemeenten worden beheerd. Als gevolg van het vertrek van opnieuw twee
rayonarchivarissen is dit echter nog niet van de grond gekomen. De plannen zijn wel in
vergevorderd stadium en naar verwachting zal hiermee in het voorjaar van 2007 gestart kunnen
worden;

•

Het Streekarchivariaat werkt nog altijd met het databaseprogramma AskSam. In Elburg en
Harderwijk kon in 2006 een upgrade worden aangeschaft naar versie 6 van dit programma. Voor de
andere gemeenten zal dit naar verwachting in 2007 gebeuren. Of het Streekarchivariaat ook in de
toekomst AskSam blijft gebruiken, is op dit moment nog niet duidelijk. Veel zal afhangen van de
wijze waarop het materiaal dat voor digitalisering in aanmerking komt on-line aangeboden zal gaan
worden. In het Beleidsplan is vastgelegd dat dit in 2010 zijn beslag moet krijgen.

ELBURG
•

Mevrouw Van Aalst gaf op 13 maart voor de raadscommissie Maatschappelijke Zaken een korte
toelichting op het Beleidsplan 2006-2010;

•

Op 13 juni kwamen enkele nieuwe raadsleden een kijkje nemen in het archief. Mevrouw Van Aalst
verzorgde een toelichting op de werkzaamheden;

•

In de periode 2003-2005 is de totale formatie bij het Streekarchivariaat te Elburg met 1,4 fte
ingekrompen (HBO: 0,1 fte en MBO 1,3 fte). In 2006 werd steeds duidelijker welke gevolgen dit
voor de Elburger archieven heeft: de achterstanden op het gebied van het toegankelijk maken van
archieven, conservering, materiële verzorging, depothygiëne en begeleiding van vrijwilligers worden
steeds nijpender. Omdat de gemeente Elburg zich bewust is van de situatie kon in afwachting van
een structurele oplossing vanaf eind november gedurende een aantal uren per week een extra
archiefmedewerker worden ingehuurd. In de voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan waarmee de
archiefzorg in Elburg weer op een aanvaardbaar peil kan worden gebracht;

•

Mevrouw Van Aalst was betrokken bij de werving en selectie van een nieuw hoofd voor de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze afdeling zal die in de loop van 2007 ontstaan uit de huidige
afdeling Welzijn en Onderwijs en een gedeelte van de huidige Stafafdeling van de gemeente Elburg.

Statistieken
bezoekers
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bezoeken
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2001

2002

2003

2004

2005

2006
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2001
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Genealogisch

62

71

52

41

50

42

218

227

127

85

131

88

17

25

27

24

40

43

Lokaalhistorisch

53

48

58

37

55

61

366

459

368

330

385

533

13

20

8

22

43

53

115

119

110

78

105

103

584

686

495

415

516

621

30

45

35

46

83

96

Totaal

Dienstverlening en studiezaal
•

De heer Kolkman staat er voor wat betreft dienstverlening en backoffice-taken sinds 2004
grotendeels alleen voor. In het verslagjaar is het steeds duidelijker geworden dat dit een
ongewenste situatie is omdat de uitvoering van de taken hier sterk onder te lijden hebben;

•

De studiezaal is sinds jaar en dag gesitueerd in de kelder van het gemeentekantoor. Het meubilair
van de ruimte is deels verouderd en in het plan van aanpak is dan ook opgenomen dat hieraan iets
gedaan moet worden.

Educatie
•

In februari hebben de heer Koopstra en mevrouw Van Aalst een vijftal Atheneum-2 klassen van het
Lambert Franckens College te Elburg laten kennismaken met het archief. Zij werden rondgeleid door
de archiefbewaarplaats en konden een klein onderzoekje doen in de registers van de burgerlijke
stand en het bevolkingsregister.

Publicaties
•

De dames B. de Waard-Ruys en J. ten Hoor-van Maren maakten een themanummer voor het
tijdschrift van Arent thoe Boecop over het bezoek van de Prins van Oranje aan Elburg in 1580. Het
Streekarchivariaat heeft dit project financieel en organisatorisch ondersteund. Daarnaast werd er
organisatorische ondersteuning gegeven bij de tentoonstelling die naar aanleiding hiervan in de
Vischpoort te Elburg georganiseerd is.

Uitlening van stukken
•

Aan Het Nieuwe Feithenhof werden archiefstukken uit het eigen archief uitgeleend.

Onderzoeksonderwerpen
Affiches Jan L. de Boer

Familie Van 't Hul

Beekstraat 46

Familie Veldkamp

Bevrijding Elburg, 't Harde

Familie Vinke

Bouwvergunning

Familie Westerveld

Doornspijk strand

Familie Wiggerman

Ds. Baxschool Doornspijk

Familie Zoet

Ds. Van der Linden

Groenteveiling Elburg

Elburger Courant

Herbert van Putten

Familie Beemer

Historische geografie Noordwest-Veluwe

Familie Beijeman

Historische steekproef Nederlandse bevolking

Familie Bibo

Huize Morren

Familie Boeve

J.G. van Thiel

Familie Boone

Joodse families in Elburg

Familie Bosch

Kernwapens 't Harde

Familie Brokkelkamp

Landgoed IJsselvliedt

Familie Docter

Landgoed Oldhorst

Familie Feith

Landgoed Schouwenburg

Familie Fikse

Landgoed Vollenhof

Familie Hanius

Landgoed Zwaluwenburg

Familie Hofmeijer

Locatie "Altena", gemeentehuis, zuivelfabriek

Familie Hooghordel

Monumenten Elburg

Familie Kloek

Nacht en ontij

Familie Kroese

Oorlogsveteranen

Familie Kwakkel

Oudpapier Aktie Gereformeerde Kerk

Familie Leusink

OWIOS Voetbalvereniging

Familie Nijboer

Piloot neergestort vliegtuig 11 jan. 1944

Familie Oostendorp

Toe Water, Familieportretten

Familie Pleiter

Rozemarijnsteeg

Familie Pruis, Schouten

Spoorweg Utrecht - Zwolle

Familie Reezigt

Stadsrekeningen 15e eeuw

Familie Spaan

Stoomtram

Familie Straatman

Testamenten

Familie Stuurop

Thornspic, betekenis / herkomst naam

Familie Ten Have

Trompetter 18e eeuwse regiment

Familie Ten Hove

Voetbalvereniging Elburg (voor Tweede Wereldoorlog)

Familie Van der Zedde

Volmolen bij de haven

Familie Van Engelen

Watermolen Oosterwolde 1670

Familie Van Raalte

Waterschap Veluwe

Inspectie
•

Op het gebied van het toezicht op het modern archiefbeheer is ook in 2006 in verband met de
vacature rayonarchivaris weinig verricht. Er was overleg met de afdeling Interne Zaken en
Voorlichting over de vernietigings- en selectielijsten. Wel is er in de laatste maanden van 2006 door
de waarnemend rayonarchivaris de eerste aanzet gegeven tot een inspectieplan voor de gemeente
Elburg. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2007 worden afgerond;

•

Er werd een begin gemaakt met de beoordeling van de vernietigingslijsten over de jaren 19992003. Als gevolg van het vertrek van de heer Koopstra kon dit nog niet worden afgerond.

Acquisities
•

Archief Elburger koor “Dito”;

•

Archief Bouwbond CNV (aanvulling);

•

Archief Hokseberg (aanvulling);

•

Archief Gereformeerde Kerk Elburg (aanvulling);

•

Archief Maria Harmens Courage, 1951 – 2003 (aanvulling);

•

Archief Het Nieuwe Feithenhof (aanvulling);

•

L. Visch schonk zijn mémoires De oorlog van de gewone soldaat (verslag van een Engelandvaarder);

•
•

Archief Goorcommissie, 2004;
Schriftje Doornspijk, zedelijk en sociaal 1915-1935 (1951) Gezien door een buitenstaander,
Warninkhof, Utrecht 25 Oktober 1951;

•

Enkele stukken uit het Oud Rechterlijk Archief Harderwijk bleken afgedwaald te zijn uit het Oud
Rechterlijk Archief Elburg zonder dat kon worden achterhaald waarom. Deze zijn overgebracht naar
Elburg;

•

Een bouwvergunning voor een pand in Doornspijk bleek afgedwaald te zijn uit het archief van het
gemeentebestuur van Doornspijk zonder dat kon worden achterhaald waarom. Dit stuk is
overgebracht naar Elburg;

•

Met de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop werd gesproken over het in bruikleen nemen
van de omvangrijke fotocollectie die deze vereniging rijk is. Naar verwachting zal de overbrenging
van deze collectie begin 2007 kunnen worden gerealiseerd;

•

Gesprekken over het in bruikleen nemen van het archief van de school De Duif op 't Harde.

Toegankelijkheidsprojecten
•

Index op het Begraafboek Doornspijk 1843 – 1871 (de heer R. van der Lans);

•

Gegevens betreffende de burgemeesters vóór 1850 (de heer H. Kranenburg);

•

Bewoningsgeschiedenis vesting Elburg (mevrouw E. Kranenburg en de heer H. Kuiper);

•

Transcripties van alle gildenarchieven in het Stadsarchief Elburg (mevrouw E. Kranenburg maakte

•

Index op de Elburger Courant 1924 (mevrouw M. Fikse);

•

Toegankelijkheid fotocollectie (mevrouw Van der Meulen en de heer S. Saad);

•

Index Notariële akten (dames N. Heijdra en Voogd en de heer H. Kuiper);

het door de in 2005 overleden heer R. Smit gestarte project af);

•

Transcripties protocollen vrijwillige rechtspraak Elburg 1515-1532 (Oud Rechterlijke Archief Elburg,
inv. nr. 117) (de heer H. Fikse);

•

Geschiedenis en beschrijving van Elburg uit ca. 1914; Bronnenpublicatie over Elburg ca. 1200 – ca.
1940 door R. Veldhoen, gedigitaliseerd (dames M. Beun-Bootsman, J. Brouwer, J. van Boven en G.
van Essen-Vels);

•

Transcriptie Register van resolutiën van het stadsbestuur van Elburg 1703 – 1808 (inv. nr. 1
stadsarchief Elburg) (mevrouw E. Kranenburg);

•

Index op het register van huizen en bewoners, 1798 (Stadsarchief Elburg, inv. nr. 490) (de heer
Korteweg);

•

Transcriptie criminalia, 1549 – 1809 (inv. nr. 4, Oud Rechterlijk Archief Elburg (de heer H.
Kranenburg);

•
•

Index op de burgerlijke stand, aanvullen met gegevens van de ouders (de heer Korteweg);
Transcriptie Weduwenhofje Elburg, 1852-1911: regels, namen van bewoners en dagelijks leven van
de bewoners van het Weduwenhofje (inv. nr. 419; archief gemeentebestuur Elburg 1814 – 1912)
(mevrouw E. Kranenburg en de heer Korteweg);

•

Index op het Bevolkingsregister vreemdelingen (Belgische vluchtelingen Eerste Wereldoorlog) (de
heren R. van der Lans en Kolkman);

•

Transcriptie Begraafboek Elburg 1656 – 1727 (mevrouw Voogd);

•

Index Régistre Civique Elburg (de heer Kolkman);

•

Lijst Schepenen 1614 – 1672 (uitgave Arent thoe Boecop) gedigitaliseerd (mevrouw Voogd);

•

Transcriptie van diverse stukken betreffende graven en de begraafplaats (archief NederlandsHervormde gemeente Elburg, inv. nr. 250) (de heer Korteweg)

•

Doornspijk zedelijk en sociaal 1915 – 1952, gezien door de ogen van een buitenstaander, boekje
door militair Warninkhof te Utrecht, gedigitaliseerd (mevrouw Voogd);

•

“Transcriptie van de vicarie van den Heiligen apostel Jacobus of Lutteken-vicarie te Elburg”; artikel
uit 1930 door M. Schoengen, gedigitaliseerd (mevrouw Voogd);

•

Transcriptie protocol vrijwillige rechtspraak, 1443-1472 (Oud Rechterlijk Archief Elburg inv. nr.
113) (de heer H. Kranenburg);

•

Transcriptie Ingekomen stukken betreffende de Hanze (inv. nr. 182A Stadsarchief Elburg) (dames
E. Kranenburg en M. Fikse).

Conservering
•

Materiële verzorging fotocollectie (mevrouw Van der Meulen en de heer S. Saad);

•

Materiële verzorging Bijlagen bij de huwelijken (de heren Henseler en Korteweg);

•

Materiële verzorging archief gemeentebestuur Elburg 1814-1912 (de heer Kolkman);

•

Materiële verzorging archief Arend baron van thoe Boecop (mevrouw Van der Meulen);

•

Een aantal jaargangen van tijdschriften werd ingebonden (heren H. Kooman en B. Nobach).

Archiefbewaarplaats
•

Begin 2006 werd de nieuwe klimaatbeheersingsinstallatie in gebruik genomen. Deze zorgt voor een
redelijk stabiel klimaat in de archiefbewaarplaats. Wel is na plaatsing van de meetapparatuur in de
kasten in plaats van ernaast, geconstateerd dat het klimaat tussen de stellingen niet optimaal is.
Tussen de stellingen zijn stoppers gemonteerd. Deze zorgen ervoor dat er een bepaalde afstand
tussen elke stelling wordt bewaard. Besloten is te proberen of vervanging van deze stoppers door
langere exemplaren de circulatie kan bevorderen.
Overigens werden de in de regeling geëiste waarden bij de hoge temperaturen zoals die in de zomer
van 2006 heersten, niet gehaald;

•

De deur van de archiefbewaarplaats is zelfsluitend gemaakt, voorzien van een automatische
deurdranger. Deze bleek echter niet gebruiksvriendelijk te zijn en wordt er gekeken naar een
alternatief;

•

Daarnaast kon in de kelder van het gemeentehuis de wettelijk voorgeschreven quarantaineruimte
worden ingericht. In deze ruimte worden van schimmel of ongedierte verdachte stukken in
quarantaine gehouden totdat duidelijk is of ze zonder risico’s in de archiefbewaarplaats kunnen
worden geplaatst;

•

Het was noodzakelijk dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden voor de schoonmaak van de
archiefbewaarplaats, gebaseerd op de normen zoals die voor dit soort ruimten bestaan. In december
werd dit voor het eerst door het vaste schoonmaakbedrijf van de gemeente Elburg uitgevoerd;

•

De brandblusapparatuur werd gecontroleerd in november 2006;

ERMELO
•

In 2006 werd gehoor gegeven aan lang bestaande wens tot vergroting van de deelname aan het
Streekarchivariaat. Met ingang van 15 mei, werd de totale deelname op anderhalve dag
gekwalificeerde archiefzorg per week gebracht. Deze tijd heeft de heer Hovenkamp, behalve de
aandacht voor de lopende zaken, in 2006 voornamelijk besteed aan het ingewerkt raken in de
archieven te Ermelo. Daardoor kon niet alles worden gerealiseerd wat voor 2006 in het plan van
aanpak stond. Wel kon bijna altijd worden voldaan aan de eis dat er elke woensdag een archivaris in
Ermelo aanwezig zou zijn;

•

De archiefbewaarplaats is grondig geïnspecteerd. Dit heeft er voor de korte termijn toe geleid dat
de indeling van de kasten grondig werd aangepakt. Voor de langere termijn is duidelijk geworden
dat de ruimte niet voldoet aan de eisen die gesteld worden door de ministeriële regeling Bouw en
inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. In Ermelo moet een keuze worden gemaakt
voor een ingrijpende verbouwing van de archiefbewaarplaats of een alternatieve locatie voor de
berging van de archieven. Hierover zijn verkennende gesprekken gevoerd maar door de wisseling
van rayonarchivarissen en de vertraging die dit op andere terreinen met zich meebracht, kon
hieraan nog geen prioriteit gegeven worden;

•

Mevrouw Van Aalst was op 18 maart met een stand aanwezig op de Introductiedag voor raadsleden
van de gemeente Ermelo.

•

Mevrouw Van Aalst gaf op 27 april een presentatie over het Streekarchivariaat voor de
gemeenteraad van Ermelo;

•

Mevrouw Van Aalst gaf op 28 april tijdens een thema-avond over genealogie in de Openbare
Bibliotheek te Ermelo een presentatie over genealogisch onderzoek.

Statistieken
bezoekers

Ermelo

bezoeken

inlichtingen

vergunningen

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

Genealogisch

29

25

26

22

21

183

94

56

91

28

9

8

7

4

6

Lokaalhistorisch

49

35

52

49

36

380

428

577

614

549

8

7

9

13

19

milieu- 170

Totaal

78

60

78

71

57

563

522

633

705

577

17

15

16

17

25

454

bouw-

2004

2005

2006

284

293

415

67

60

360

475

Studiezaal
De studiezaal is gesitueerd in de kelder van het gemeentehuis. In het vorige jaarverslag werd reeds
geconstateerd dat deze ruimte te klein is om de hoeveelheid bezoekers aan te kunnen. Aan het zoeken
van een oplossing kon geen tijd worden besteed als gevolg van het vertrek van de rayonarchivaris en
het inwerken van zijn opvolger, gecombineerd met de achterstanden bij het depotbeheer.

Onderzoeksonderwerpen
Hooge Riet, De

Familie Looijengoed

Ds. C. Spoelstra

Familie Van Heuvelen

Ds. P. van Vliet

Familie Van Rijn

Familie Beernink

Garderenseweg 174

Familie Bijleveld

Horsterweg, Monument

Familie Boeve

Julianalaan 26, bewoners in de periode 1950-1960

Familie Bos

Kriemelkuil, De

Familie Bosch

Leuvenum

Familie Gerards

Maranathakerk

Familie Goodschalk

Staverden

Familie Hop Verhoef

Telgt

Familie Klopman

Torenlaan

Familie Kos

Tweede Wereldoorlog

Familie Lindeboom

Zorginstellingen in Ermelo

Familie Loedeman

Uitlening van stukken
•

Aan de firma Expert te Ermelo werd rond Bevrijdingsdag een aantal duplicaten van foto’s
betreffende Ermelo tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgeleend;

•

Aan de Oudheidkundige Vereniging Ermelo werd voor publiciteitsdoeleinden een aantal duplicaten
van foto’s uitgeleend.

Inspectie
Het Streekarchivariaat heeft de lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken
gecontroleerd en goedgekeurd. Daarnaast is er incidenteel gesproken over zaken betreffende het
toezicht op het modern archiefbeheer.

Acquisities
•

Notulen Wijkplatform Oost;

•

Notulen van de algemene vergaderingen van de aandeelhouders in de Electrische Maatschappij
“Over-Veluwe”. 1912-1925;

•

Vaandel Landstorm Ermelo;

•

Met de Parochie De Goede herder is contact gelegd over de acquisitie van het archief;

•

Met Korfbalvereniging CSV Dindoa is contact gelegd over de acquisitie van het archief;

•

Enkele dia’s

•

Er werd aan de rijksarchivaris in Gelderland een verzoek gedaan tot de overbrenging van de in
enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Ermelo 1972 – 1989.
Deze acquisitie kon begin 2007 worden afgerond.

Toegankelijkheidsprojecten
•

Toegankelijkheid en materiële verzorging van de fotocollectie (dames G.H. Kortman, E.J. Loedeman
– Gijsberten en J. Ubels – Noordhuis en heren J. Beekman, D.K. Boll, F. Bosch, A. Jansen, G.
Jansen, M.K. Krijger, J. Loedeman, K. Mosterd, J.R. Mulder, W. Paulus. Dit jaar zijn duidelijke
afspraken gemaakt over de selectie van te bewaren foto’s. Binnen de werkgroep bestond hier grote
behoefte aan. Verwacht wordt dat in de loop van 2007 begonnen kan worden met het scannen van
de foto’s;

•

Werkgroep Ermelo 1910 (dames T. Elbertsen – Hoekstra, T. Hazeu – van Veldhuizen en de heren
H.J. Bouw en W. Paulus) heeft dit jaar een slapend bestaan geleden. Een reden hiervoor is te vinden
in problemen met de reconstructie van de huisnummering in 1910 en het vertrek in 2005 van een
belangrijk deel van de werkgroep. De problematiek rond de huisnummering kan wellicht opgelost
worden door onderzoek bij het Kadaster. Er is wel kennis gemaakt met de nieuwe rayonarchivaris.
Afgesproken is om begin 2007 weer samen te komen en de werkzaamheden weer op te starten;

•

De heer G.H. Klopman maakt een overzicht van de voor Ermelo interessante artikelen in de
periodieken van de oudheidkundige verenigingen;

•

Index Régistre Civique Ermelo (de heer Kolkman);

•

De bibliotheek is geschoond. Een aantal werken dat niet relevant was voor de geschiedenis van
Ermelo en omgeving, alsmede een aantal dubbele exemplaren is eruit verwijderd. De catalogisering
is dit jaar gereed gekomen. Na controle zullen de publicaties volgens de siso-code worden
gestickerd en geplaatst worden. Naar verwachting zal dit werk in 2007 gereed komen;

•

Het archief van het Vredescomité Ermelo wordt beschreven en zal naar verwachting in 2007 volledig
geïnventariseerd zijn;

•

In samenwerking met de afdeling Burgerij is de heer Th. Kamp begonnen met het indiceren van de
grafregisters van de algemene begraafplaats.

Conservering
•

Materiële verzorging collecties bouwvergunningen;

•

Materiële verzorging fotocollectie;

•

Bestraling kranten en foto’s;

•

Er is gekeken naar de collectie videofilms; het is duidelijk geworden dat er snel maatregelen
genomen moeten worden om het behoud van de collectie te waarborgen;

•

Een aantal jaargangen van het orgaan van de Vereniging Veluwse Geslachten werd ingebonden (de
heer B. Nobach).

Archiefbewaarplaats
•

De archiefbewaarplaats wordt in samenwerking met de afdeling FAD opnieuw ingedeeld. Daarmee
komt er meer ruimte voor de archieven en collecties van het Streekarchivariaat beschikbaar;

•

De voorbereidingen voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie zijn ook in 2006 niet
opgeschoten. Het klimaat is redelijk stabiel maar vooral in de zomer duidelijk veel te warm en te
vochtig. Tijdens kantooruren wordt de luchtvochtigheid nauwlettend in de gaten gehouden. Zonodig
wordt de verrijdbare ontvochtiger ingeschakeld. In de zomer werkt dit echter niet goed omdat de
dan toch al hoge temperatuur door de warmte die de ontvochtiger afgeeft, nog verder stijgt.
Verwacht wordt dat er in 2007 budget beschikbaar komt voor de aanpak van dit probleem;

•

Begin 2007 wordt er een quarantaineruimte ingericht zodat de archieven en collecties die nu nog in
de studiezaal ‘in quarantaine’ liggen, in het vervolg daar kunnen worden bewaard;

•

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak van de schoonmaak van de ruimte;

•

De brandblusapparatuur is gecontroleerd in januari 2006.

HARDERWIJK
•

Om het contact met de vrijwilligers beter te onderhouden, werd afgesproken in het vervolg elk
kwartaal een moment gezamenlijk een kopje koffie te nuttigen en dan de stand van zaken van het
Streekarchivariaat in het algemeen, en van de archieven in Harderwijk in het bijzonder te
bespreken;

•

Op 8 maart woonde de heer Hemstede namens het Streekarchivariaat de overhandiging van het
eerste exemplaar van de brochure De joodse Gemeenschap in Harderwijk in het Stadsmuseum
Harderwijk bij;

•

Het Stadsmuseum Harderwijk organiseerde van 27 april tot en met 20 januari 2007 de expositie Het
is hier eenig in Harderwijk!, Prentbriefkaarten en hun persoonlijke opschriften. Een aantal
prentbriefkaarten uit de collectie werd voor deze tentoonstelling aan het Stadsmuseum in bruikleen
gegeven. De officiële opening werd verricht door mevrouw Van Aalst. Ook de heer Koopstra was bij
de opening aanwezig;

•

Op 12 september woonde de heer Goossens de presentatie van het boek Uitgediend. Harderwijk als
garnizoensstad in het Stadsmuseum Harderwijk bij;

•

In het kader van het Festival Gelderland 1900-2000 organiseerde de Oudheidkundige vereniging
Herderewich in samenwerking met het Streekarchivariaat in de hal van het Stadhuis Harderwijk de
expositie Harderwijk Garnizoensstad. De heren Goossens, Hovenkamp en Koopstra waren namens
het Streekarchivariaat betrokken bij de inrichting van deze expositie. Bij de opening op 9 oktober
waren de heer Hovenkamp en mevrouw Van Aalst aanwezig.

Statistieken
bezoekers

Harderwijk

bezoeken

inlichtingen

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Genealogisch

42

80

69

67

151

266

352

325

39

41

28

38

Lokaalhistorisch

50

69

54

70

346

523

396

563

26

25

15

70

Totaal

92

149

123

137

497

789

748

888

65

66

43

108

Studiezaal
•

De studiezaal is in 2006 op aanwijzing van de brandweer opnieuw ingericht. De ruimte diende een
rechtstreekse uitgang naar de gang te krijgen. Daarvoor moest echter wel de deur tussen het
kantoor van de medewerkers en de studiezaal worden afgesloten omdat er anders te weinig ruimte
overbleef voor de bureaus en de kasten met microfiches;

•

De werkplekken van de vrijwilligers in de archiefbewaarplaats zijn opgeheven en verplaatst naar de
studiezaal;

•

De pc in de studiezaal is vernieuwd. Deze is bestemd voor de raadpleging van bronnen door
bezoekers en voor de microfichescanner. Bij gebrek aan werkplekken wordt deze echter ook vaak
door stagiaires en vrijwilligers gebruikt;

•

In overleg met Parkeerbeheer kon worden geregeld dat in de koffiekamer van deze afdeling ook
door de bezoekers koffie wordt gedronken aangezien het ongewenst is dat dit in de studiezaal
gebeurt. Van deze mogelijkheid wordt steeds vaker dankbaar gebruik gemaakt.

•

In 2006 werd een foto- en documentscanner aangeschaft. Ook deze is in de studiezaal geplaatst.

•

In het vorige jaarverslag werd al geschreven dat de studiezaal te klein werd. Door het opheffen van
de werkplekken in de archiefbewaarplaats is de ruimte nu vaak zo vol dat moet worden uitgeweken
naar de werkruimte van het personeel. Hier is een extra werkplek gecreëerd.

Educatie
In Harderwijk zijn in 2006 geen educatieve activiteiten geweest. In verband met de wisseling van
rayonarchivarissen en de grote achterstanden op het gebied van het depotbeheer zijn er geen
activiteiten ontplooid om groepen naar het archief te halen. Wel zijn er alvast afspraken gemaakt voor
een bezoek van Herderewich aan het archief in het voorjaar van 2007.
Uitlening van stukken
•

Aan het Stadsmuseum Harderwijk werd de promotiebul van Diederik Heineken uit 1753
(Stadsarchief Harderwijk, inv. nr. 2076) uitgeleend zodat hiervan voor expositiedoeleinden een
facsimile kon worden gemaakt;

•

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Harderwijk Garnizoensstad werd materiaal beschikbaar
gesteld.

Onderzoeksonderwerpen
Academie

Fockens, G.R.

Afsluiting en inpoldering Zuiderzee

Gelderse Maatschappij van de Landbouw

Arrestatie Annie Otten-Wolff

Gereformeerde Kerk

Asbestona

Gereformeerde Veldkampkerk

Begraafplaats

Harderwijk als lid van de Hanze

Belgenkamp
Beroeringen op de Veluwe in de 18de eeuw

Harderwijkse Helden (Jacob Vosmaer: "De
Menschenliefde”, 1818)
Herder, Eibert den

Bouwhistorie Harderwijkse monumentale panden

Het verzet in Harderwijk (1940-1945)

Brinck, Ernst, tijdgenoten van, i.h.b. Anna Maria van Schurman

Hierden

Bruggestraat 7

Historische steekproef Nederlandse bevolking

Catharinakerk

Historisch-geografische geschiedenis van de
Veluwe en het nieuwe land, periode 500-1500

Christelijk Lyceum

Huize Westerholt

Doelenstraat 10-44

IJsclub "Vol Moed"

Dolfinarium

Jan Louw

Dorps- of stadsgek

Joods Harderwijk

Ebbenhorst

Juniorkamer Noordwest-Veluwe

Familie Beemer

Kaart Geelkercken

Familie De Brij

Kolonel A.I.L. Charlier in Belgenkamp

Familie Doornhof

Kuipwal 1 - 39

Familie Eisenberger

Limburg Stirum, J.P. van (1873-1947)

Familie Foppen

Luttekestraat /Doelenstraat - hoek

Familie Gerards

Militairen in Nederlands Indië

Familie Goossensen

Molen aan de Grote Oosterwijk, afkomstig uit
resp. Reeuwijk en Waddinxveen

Familie Hoefnagel

Molenaars

Familie Hop

Mulder, Berend (1703)

Familie Jongejan
Familie Kamphorst

Nachthok
Nicolaas Cusanus, pauselijk nuntius, bezoek
aan Harderwijk in 1451

Familie Karssen

Pacificatie van Gent

Familie Klaassen

Plakkaten van het Stadsbestuur

Familie La Verge/Laverge

Schaakclub Harderwijk

Familie Langeraar

Soepcommissie

Familie Leene

Stationslaan 95

Familie Lieman

Strandvonderij

Familie Louw

Sypel, De, zwembad

Familie Nagelhout
Familie Nooitrust

Thomas Henricksz. (ca. 1560-1619),
boekdrukker
Verkiezingsuitslag gemeenteraad, 7 maart
2002

Familie Pesch

Waalse Kerk

Familie Van Arler

Waterstanden, kustbeveiliging

Familie Van Dam

Wedding , Drukkerij

Familie Van Drie

Welzijnsinstellingen 1976

Familie Van Engelen

Wesenhagenstichting

Familie Van Plateringen

WGF-kazerne

Familie Van 't Pad

Wijhe, Otto van (1650)

Familie Wulfsen

Woonwagenbewoners

Familie Zeeboer

Zuiderzeepartij

Familie Zuurdeeg

Zuiderzeestraatweg

Familie Jansen

Inspectie
•

Op 5 oktober bleken enkele duizenden tekeningen van de afdeling Ruimte en Economie te zijn
opgeslagen in een ruimte die door wateroverlast was getroffen. De tekeningen waren kletsnat en
ernstig beschimmeld. Ze zijn direct afgevoerd om te worden ingevroren. Het materiaal is inmiddels
bestraald, gedroogd en schoongemaakt;

•

De lijsten met voor vernietiging in aanmerking komende stukken werden gecontroleerd en
goedgekeurd;

•

Er is incidenteel een aantal gesprekken gevoerd over het toezicht op het modern archiefbeheer.

Acquisities
•

Harderwijker films en filmjournaals van de Harderwijker Film Club;

•

Archief Vereniging voor Christelijk Onderwijs (aanvulling);

•

Collectie De Boer met materiaal betreffende de Belgische vluchtelingen in Harderwijk;

•

Er werd aan de rijksarchivaris in Gelderland een verzoek gedaan tot de overbrenging van de
o

In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van
Harderwijk 1933 – 1989;

o

Registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Harderwijk 1916 – 1925;

o

Aanvulling op het reeds in 1999 aan de gemeente Harderwijk vervreemde archief van
de Kamer van Koophandel Harderwijk van vóór 1922.

Deze acquisitie kon begin 2007 worden afgerond;
•

Archief school Tonsel “De Wijde Blik”;

•

Archivalia CHU/CDA;

•

Foto Vischpoort;

•

Foto’s Stadsmuur en binnenstad Harderwijk;

•

Van het Koninklijk Instituut voor de Tropen: foto’s van militaire parade voor Stadhuis

•

Archief Progressief Harderwijk;

•

Stukken betreffende de strijd voor behoud van de wachthuisjes bij de voormalige kazerne in de

•

Archief van de Doopsgezinde Gemeente (aanvulling);

•

Nederlands-Hervormde Kerk (aanvulling);

•

Tennisvereniging Strokel (aanvulling);

•

Classis Harderwijk van de Gereformdeerde Kerk (aanvulling);

•

Collectie Schilderman (aanvulling);

•

Diverse publicaties i.v.m. bevrijding in 1945;

•

Adresboek van Harderwijk en omstreken, 1952;

•

Gereformeerde Kerk (aanvulling);

•

Herderewich (aanvulling);

•

Collectie Dr. Beijer.

Smeepoortstraat;

Toegankelijkheidsprojecten
•

Inventaris van het archief van de Geldersche maatschappij voor de Landbouw afd. Overveluwe,
1846 – 1896 (de heer Hemstede);

•

Inventaris van het archief van de Luchtbeschermingsdienst, 1941 – 1946 (de heer Hemstede);

•

Inventaris van het archief van de Kamer van Koophandel, 1858 – 1915 (de heer Hemstede);

•

Inventaris van de Wegenlegger, 1893 – 1898 (de heer Hemstede);

•

Er is een projectgroep aan de slag gegaan met de geschiedenis van het Belgenkamp in Harderwijk.
Er worden gegevens verzameld over de bewoners van het kamp. dit is een belangrijk en interessant
project omdat er vaak nabestaanden van de geïnterneerden naar het archief komen voor meer
informatie. De groep bestaat uit: de heren J. van Aken, G. Berends, R.W. den Besten, A. Daniëls en
D. Fonk;

•

De bibliografie van Harderwijk die de heer R. den Besten heeft gemaakt, wordt gedigitaliseerd
(dames M. Beun-Bootsman, J. Brouwer, J. van Boven en G. van Essen-Vels).

Conservering
•

Materiële verzorging Stadsarchief Harderwijk 1231-1813 (de heer Goossens);

•

Materiële verzorging Oud Rechterlijk Archief 1453-1811 (de heer Goossens);

•

Materiële verzorging Notarieel archief 1811-1915 (de heer Goossens);

•

Materiële verzorging en digitalisering fotocollectie (inv. nrs. 1-1431) (i.s.m. Stadsmuseum
Harderwijk) (de heer Goossens);

•
•

Materiële verzorging charters Nederlands-Hervormde kerk (De heer Goossens);
Materiële verzorging van het archief van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (De heer Henseler
en de heer Goossens);

•

Materiële verzorging krantencollectie 1845-1867 (de heer Goossens);

•

Digitalisering films betreffende viering Harderwijk 750 jaar (i.s.m. Stadsmuseum Harderwijk);

•

Digitalisering film De Palingvisser ter gelegenheid van de verschijning van het boek met DVD

•

Een aantal jaargangen van tijdschriften en enkele zwaar versleten boeken werden ingebonden (De

Gelderland 1900-2000. Deze film is op de bijbehorende DVD opgenomen;
heer B. Nobach).

Archiefbewaarplaats
•

Ter plaatse van de bewaarplaats vertoont het gebouw zetting. In de voorruimte zijn scheuren in de
wanden zichtbaar;

•

De aansluitvoeg tussen de binnenwanden en het plafond is vergruisd. Dit is vermoedelijk
veroorzaakt door plaatsing van een drukpers hier boven op een te dunne vloer en zetting van het
gebouw;

•

Geconstateerd werd dat de wanden van de bewaarplaats niet voldoen aan de normen gesteld in de
Ministeriële regeling bouw en inrichting archiefruimten en –bewaarplaatsen. Op termijn zal tot een
nieuwe

bewaarplaats

moeten

worden

besloten

die

goed

bestand

is

tegen

calamiteiten

bij

bijvoorbeeld oorlogs- of natuurgeweld;
•

De kluisdeur is in 2006 gerepareerd omdat deze niet meer gesloten kon worden;

•

De werkplekken voor de vrijwilligers in de archiefbewaarplaats zijn ontmanteld. Drie van de vier
bureaus zijn verwijderd;

•

Met de voor het gebouw verantwoordelijke bouwkundige is overleg gevoerd over de door de
Provinciale

Archiefinspectie

gewenste

aanpassingen.

Naar

verwacht

kan

in

2007

worden

aangevangen met het plaatsen van o.a. een klimaatsbeheersingsinstallatie en het stukadoren van
de wanden;
•

De rails waarin de stellingen rijden, zijn op enkele plaatsen dermate in de vloer gedrukt dat het
moeite kost om de stellingen open te draaien en open te houden omdat de stellingen vanzelf weer
terugrollen. Gelet op het gewicht van de stellingen kan dit voor de medewerkers tot ongewenste
situaties leiden. Dit probleem zal tegelijk met de klimaatbeheersing moeten worden opgelost;

•

Vooral in de afgelopen zomer zijn de temperaturen en vochtigheid in de bewaarplaats en de
aanpalende archiefruimte ongewenst hoog geweest. Om de temperatuur enigszins onder controle te
houden, zijn beide kluisdeuren gedurende een aantal weken zoveel mogelijk gesloten gehouden en
zijn de ruimten zo min mogelijk betreden;

•

In

de

bewaarplaats

is

dringend

behoefte

aan

een

adequate

berging

voor

tekeningen

en

krantenleggers. De bestaande stellingen moeten worden aangepast volgens het bepaalde in de
regeling van 2001;
•

De vloerbedekking van linoleum heeft op verschillende plaatsen onder de stellingen losgelaten en
moet gerepareerd worden;

•

Een ruimte die tevens dient voor de opslag van schilderijen, is tijdelijk als quarantaineruimte in
gebruik genomen. Dit is echter in verband met de aard van een quarantaineruimte een ongewenste
situatie. Er zal derhalve verder gezocht moeten worden naar een geschikte ruimte die volgens
regeling ingericht kan worden;

•

De blusapparatuur is gecontroleerd in februari 2006;

•

Het was noodzakelijk dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden voor de schoonmaak van de
archiefbewaarplaats, gebaseerd op de normen zoals die voor dit soort ruimten bestaan. Hiervoor is
in 2006 een aanzet gegeven, naar verwachting gaat het in het voorjaar van 2007 van start.

NUNSPEET
Op zaterdag 14 oktober organiseerde de gemeente Nunspeet een open dag. Namens het
Streekarchivariaat waren de heren Van Gelder, Hovenkamp en Boon aanwezig. De bezoekers van het
archief konden kleine onderzoekjes doen. Daarnaast is er een aantal rondleidingen gegeven, waarbij
onder andere de archiefbewaarplaats werd aangedaan.
Statistieken
bezoekers

Nunspeet

bezoeken

inlichtingen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Genealogisch

53

43

30

41

33

31

525

567

489

631

161

182

25

21

28

23

24

17

Lokaalhistorisch

59

49

71

71

78

71

527

367

411

288

590

410

28

26

48

19

28

16

112

92

101

112

111

102

1052

934

900

919

751

592

53

47

76

42

52

33

Totaal

Studiezaal en dienstverlening
•

De studiezaal en de werkruimte zijn nog steeds in dezelfde ruimte in het gemeentehuis gesitueerd.
Zoals reeds eerder gesignaleerd, is dit geen ideale situatie omdat de activiteiten van medewerkers
en bezoekers over en weer verstoring van de concentratie teweegbrengt.

•

Voor begeleiding van onderzoekers is te weinig formatie beschikbaar. De rayonarchivaris moet
momenteel bijna al zijn tijd hieraan besteden, waardoor hij nauwelijks toekomt aan zijn andere
taken, zoals het inventariseren van archieven en het begeleiden van vrijwilligers. Het aantal actieve
vrijwilligers is daardoor de laatste jaren sterk teruggelopen.

Onderzoeksonderwerpen
Aanleg A28
Aortjeshuus
Armenzorg
Arrestatie in kapperszaak Van Koot 1944
Koot, Van, Kapperszaak
Belgenkamp
Belvédèrelaan 14
Bouwstijl jaren dertig twintigste eeuw
Demografie
Dorpsstraat
Ds. Baxschool Doornspijk
Edelhert, 't, Restaurant
Eigendomsgeschiedenis huizen Harderwijk
Eperweg 26
Exterieur bouwstijlen
F.A. Molijnlaan 145
Familie Boers
Familie Boone
Familie Bosman
Familie De Wajer
Familie Hoefnagel
Familie Kortman
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie

Lachenal
Molijn
Mouwenveld
Nijendaal
Noorloos
Reezigt
Schaleven
Schuilenklapper/Schuilenklopper
Slijkhuis
Sweepe
Van ’t Hull
Van de Weijer
Van der Molen
Van der Wal
Vierkant
Visch
Vlijm/Vliem

Gerding-Le Comte, mevrouw
Groene Kruisgebouw
Harderwijkerweg, Boerderijen
Haveman, Janke
Historische Steekproef Nederlandse Bevolking
Hoge Hout, Het, Elspeet
Ittman, Hotel
Jodenbos Stakenbergseweg
Kadaster
Klokkenberg
Koning, Edzard, kunstschilder
Limburg Stirum, Jean Paul graaf van (18731947)
Malle Jan, De, Restaurant
Marktplein
Monumenten van Nunspeet
Mosterdveen, Kamp
Mothoek
Nederlandse vereniging van huisvrouwen (NVVH)
Nederlands-Hervormde kerk Elspeet
Nederlands-Hervormde kerk Nunspeet
Nunspeets Mannenkoor
Ondernemersvereniging de Binnenhof
(winkelcentrum)
Onze Woning, vakantiekolonie
Peterson Ramring, L.E. van
Plakkewegje
Schaakclub 'De combinatie'
Sonnevanck
Spoorweg Utrecht-Amersfoort-Zwolle
Stakenberg
Sterrehoveke
Straatnamen van Nunspeet
Tweede Wereldoorlog
Veluvine Verffabriek
Verzorgingshuizen
Vier schepel, De
Vliegtuig neergestort in Tweede Wereldoorlog
Wachter-Helenastichter
Weele, Herman Johannes van der
Wheme, De

Publicaties
Er werd enkele malen een bijdrage geleverd aan De Animator, het personeelsblad van de gemeente
Nunspeet.

Inspectie
Er werden enkele gesprekken gevoerd over het modern archiefbeheer. Als gevolg van de wisseling van
rayonarchivarissen is dit onderwerp echter niet goed van de grond gekomen.

Acquisities
•

De acquisitie van het archief van de Gereformeerde Kerk Nunspeet (1887 – 1987) kon in 2006
worden afgerond;

•

Van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam kon een aanvulling op het
archief van de Maatschappij de Veluwe (Veluvine) worden overgenomen;

•

Van de Heemkundige vereniging Nuwenspete kwam het aanbod enkele notariële lakstempels in
bewaring te nemen. Dit aanbod werd graag aanvaard. Naar verwachting zal de overdracht in 2007
plaatsvinden;

•

Er werd aan de rijksarchivaris in Gelderland een verzoek gedaan tot de overbrenging van de
o

In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Ermelo
(1933 – 1972);

o

In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Nunspeet
(1972 – 1989);

o

De registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Nunspeet, 1916 – 1925);

Deze acquisitie kon begin 2007 worden afgerond.

Toegankelijkheidsprojecten
•

Inventaris Archief Nederlands-Hervormde Kerk werd grotendeels afgemaakt (heren Spanings,
Koopstra en Boon);

•

Bouwvergunningen (mevrouw C.A.P. Molenkamp – Rutten);

•

Index op de Registers van de burgerlijke stand van de gemeente Ermelo (de heer W. Bonestroo);

•

Toegankelijkheid fotocollecties Gemeente Nunspeet en Nuwenspete (dames C.A.P. Molenkamp –
Rutten en G. Vegt – Snel en heren J. Beekman, A.A.E.F. van Eijck en P.B.J.M. Zwetsloot);

•

Index Notariële akten (de heer A.A.E.F. van Eijck);

•

Index Régistre Civique Nunspeet (de heer Kolkman);

•

Index op de collectie Jacobsen (mevrouw C.A.P. Molenkamp-Rutten);

•

Index op het bevolkingsregister van Veldwijk (de heer Van Gelder).

Conservering
•

Materiële verzorging fotocollectie;

•

Een aantal jaargangen van de Mothoek werd ingebonden (de heer B. Nobach).

Archiefbewaarplaats
•

De klimaatbeheersingsinstallatie werkt redelijk tot goed. Er heerst een stabiel klimaat in de ruimte;

•

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak van de schoonmaak van de ruimte;

•

De blusapparatuur werd in februari 2006 gecontroleerd.

OLDEBROEK
•

Op 16 oktober woonden mevrouw Van Aalst en de heer Kolkman een bestuursvergadering van de
Oudheidkundige vereniging De Broeklanden bij. Doel van de bijeenkomst was te komen tot
gezamenlijke afspraken op het gebied van vrijwilligersprojecten en dergelijke;

•

Op zaterdag 4 november is in samenwerking met de heer Van Vuuren van de afdeling Interne
Dienstverlening van de gemeente Oldebroek een open dag georganiseerd voor de leden van de
Oudheidkundige Vereniging De Broeklanden. Naast een lezing met dia’s over het hoe en waarom
van archief en Streekarchivariaat door mevrouw Van Aalst, kon men genieten van een diashow van
oude foto’s uit de collectie van de vereniging. De heer Kolkman had een expositie ingericht met
daarin een selectie van de mooiste en meest interessante archiefstukken die in Oldebroek worden
beheerd. Een rondleiding door de archiefbewaarplaats kon in verband met de kort daarvoor
geconstateerde schimmelexplosie helaas niet doorgaan;

•

Mevrouw Van Aalst en de heer Kolkman zijn betrokken bij de redactie van Uth ’t Oulde Bruck, het
periodiek van de Oudheidkundige vereniging De Broeklanden te Oldebroek.

Statistieken
bezoekers

Oldebroek

bezoeken

inlichtingen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Genealogisch

43

52

34

39

34

46

120

181

101

98

72

100

14

19

17

24

36

35

Lokaalhistorisch

36

26

37

24

43

34

209

168

192

167

110

137

15

12

8

23

22

28

Totaal

79

78

71

63

77

80

329

349

293

265

182

237

29

31

25

47

58

63

Studiezaal
De studiezaal en de werkruimte zijn beide gesitueerd in de kelder van het gemeentehuis, van elkaar
gescheiden door een glazen wand. Beide ruimten zijn zeer geschikt en adequaat ingericht. De beperkte
lichtinval maakt echter dat sommige van de medewerkers en bezoekers de ruimte als onprettig ervaren.

Onderzoeksonderwerpen
Bakkerij Schuld

Familie Van der Flier

Buurtschappen in de gemeente Oldebroek

Familie Van Diepen

Ds. Kerssies

Familie Van Erven

Elburger Courant

Familie Van Limburg

Familie Allon

Familie Van Loo

Familie Balk

Familie Van Oene

Familie Barneveld

Familie Van Olst

Familie Beltman

Familie Veldman

Familie Berensen

Familie Wiglinkhuizen

Familie Binnekamp

Familie Wijnen

Familie Boer

Fonds Top de Keyzer

Familie Boer

Gemeenten in 1798 (Nunspeet, Ermelo, Oldebroek en Doornspijk)

Familie Bosch

Grafmonument

Familie Bovendorp

Heideveld, H., Raadslid Oldebroek

Familie Broekhuis

Joodse families

Familie Dekker

Kazerne 't Harde

Familie Dijkhuizen

Landgoed Oldhorst

Familie Fikse

Landgoed Vollenhof

Familie Goudbeek

Limburg Stirum, Jean Paul graaf van (1873-1947)

Familie Juffer

Luctor et Emergo

Familie Kamphorst

Molen de Lely Wezep

Familie Koele

Muziekvereniging De Eendracht

Familie Kooiman

Nederlands-Hervormde kerk Wezep

Familie Koornberg, Korenberg

Politiek gemeente Doornspijk

Familie Lindeboom

Voetbalvereniging OWIOS

Familie Petersen

Zuiderzeestraatweg Wezep

Publicaties
•

Index op de overlijdensregisters, 1933 – 1955 (mevrouw Van der Meulen);

•

Index op het Régistre Civique, 1811 (de heer Kolkman);

•

Index op de lijst van veehouders 1818 (de heer Kolkman);

•

Index op de lijst van nieuwe inwoners van de gemeente Oldebroek, opgesteld ten tijde van de
gemeentelijke herindeling van 1818 (de heer Kolkman);

•

Index op de rotlijsten van Oldebroek, 1825 (de heer Kolkman).

Inspectie
Er werden enkele gesprekken gevoerd over het modern archiefbeheer. Als gevolg van de wisseling van
rayonarchivarissen is dit onderwerp echter niet goed van de grond gekomen.

Acquisities/dequisitie
•
•

Archief RPF Wezep / Oldebroek 1970 – 2003;
Archief Ingenieursbureau Van Droffelaar ca. 1965-2000, met daarin informatie over dertig jaar
bestemmingsplannen in Oldebroek;

•
•

Aanvulling voetbalvereniging OWIOS;
De voorbereidingen voor de overbrenging van de waterschapsarchieven die eigendom zijn van het
Waterschap Veluwe naar CODA in Apeldoorn werden getroffen. Het betrof de volgende archieven:
o

Archief van Zeepolder Oosterwolde, 1359-1959 (gedeelte).

o

Archief van Polder Oldebroek, 1730-1959.

o

Archief van Waterlandspolder Doornspijk, 1863-1959.

o

Archief van Buitenpolder Hulshorst, 1921-1959.

o

Archief van Polderdistrict Noordwest-Veluwe, 1959-1985

Deze dequisitie is in januari 2007 afgerond.
•

Er werd aan de rijksarchivaris in Gelderland een verzoek gedaan tot de overbrenging van de
o

In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Oldebroek

o

Registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Oldebroek 1916 – 1925;

1933 – 1989;
Deze acquisitie kon begin 2007 worden afgerond.

Toegankelijkheidsprojecten
•

De heer Hemstede heeft dit verslagjaar helaas slechts een beperkt aantal uren kunnen besteden
aan de afwerking van zijn inventaris van het archief van het gemeentebestuur Oldebroek 1940 –
1987. Dit zal naar verwachting in 2007 wel kunnen worden afgerond;

•

De heer Hovenkamp werkte aan de inventarisatie van het archief van Gemeentewerken 1940-1987;

•

De heer Koopstra maakte een conceptinventaris van het archief van de RPF;

•

De Oudheidkundige vereniging De Broeklanden werkt aan het toegankelijk maken van haar
fotocollectie. De heer Kolkman treedt hierbij op als adviseur;

•

Redactie index bevolkingsregister Oldebroek (heren Kolkman en Korteweg en mevrouw Van der
Meulen);

•

Index op de kohieren van de hoofdelijke omslag 1815-1850 (Archief gemeentebestuur Oldebroek
1815-1919, inv. nr. 540);

•

Catalogus bibliotheek (de heer Kolkman);

•

Aanvullingen op de bestaande indexen op de burgerlijke stand, 1812 – 1852 (de heer Korteweg);

•

De heer Hartman, werkte verder aan het natekenen van de oudste kadastrale kaart van Weesp voor
het Gemeentearchief van die gemeente. Het kaartmateriaal is hiertoe tijdelijk overgebracht naar de
archiefbewaarplaats van Oldebroek en de werkzaamheden vinden dan ook hier plaats;

•
•

Nederlands Hervormde Kerk Wezep (de heren Spanings, Koopstra en Boon);
De nadere toegang op de collectie gemeentelijke transportakten over de periode 1914-1987 die in
2005 door mevrouw Verstrate-Joren werd gemaakt, is afgewerkt (de heer Kolkman).

Conservering
•

Een gedeelte van het oud-rechterlijk archief van Oldebroek werd gerestaureerd;

•

Het archief van Voetbalvereniging OWIOS werd materieel verzorgd (mevrouw Van der Meulen en de
heren Kolkman en Korteweg);

•

Archief RPF Wezep / Oldebroek 1970 – 2003 werd materieel verzorgd (de heer Koopstra);

•

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak van de schoonmaak van de ruimte;

•

Een aantal jaargangen van tijdschriften werd ingebonden (de heer H. Kooman).

Archiefbewaarplaats
•

In 2006 werden de plannen voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie ter goedkeuring
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit project zal naar verwachting begin 2007
worden uitgevoerd;

•

De noodzaak voor adequate klimaatbeheersing werd in oktober 2006 opnieuw aangetoond door een
schimmelexplosie in de archiefbewaarplaats. Een extern bureau werd ingeschakeld en alle
aangetaste stukken zijn schoongemaakt;

•

De brandblussers zijn in mei 2006 goedgekeurd.

PUTTEN
•

De heer Hemstede kon ook in 2006 nog extra worden ingezet in de gemeente Putten;

•

De extra inzet van de heer Hemstede moest voor zowel dienstverlening als inventarisatie worden
benut. Hiermee was bij het stellen van de doelen geen rekening gehouden. Door de extra
aanwezigheid in Putten was het aanbod van bezoekers bovendien groter dan gewoonlijk, waardoor
de van tevoren gestelde doelen op het gebied van inventarisatie van archieven niet konden worden
gehaald. Het was door die extra toestroom wel duidelijk dat de extra uren voor dienstverlening in
een behoefte voorzagen;

•

De heer Hemstede woonde op 1 april het feestelijk jubileum van Restaurant de Waag te Putten bij
na betrokken te zijn geweest bij de samenstelling van het historische verhaal in de jubileumkrant;

•

Voor de gemeente Putten is gedurende het verslagjaar een stagiair aangetrokken en ingewerkt. Het
was de bedoeling dat hij als archiefmedewerker aan de slag zou gaan om de rayonarchivaris en
inventarisator op het gebied van de dienstverlening te ontlasten. Gezien de positie van Putten
binnen de gemeenschappelijke regeling is dit er echter niet meer van gekomen;

•

Mevrouw Van Aalst en de heer Hemstede woonden op 3 juli in het gemeentehuis van Putten de
presentatie bij van Gaandeweg, Straatnamen in Putten door K. Friso en A. Klaassen.

Statistieken
bezoekers

Putten

bezoeken

inlichtingen

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2003

2004

2005

Genealogisch

28

39

45

29

156

135

110

98

236

430

-

-

62

45

34

2006
51

Lokaalhistorisch

16

24

30

37

30

31

45

167

197

119

-

-

22

5

10

32

Totaal

44

63

75

66

186

166

155

265

433

549

57

63

84

50

44

83

Voor de afdeling Burgerij werden daarnaast nog 63 genealogische onderzoeken afgehandeld. Dit heeft
een grote aanslag gedaan op de beschikbare tijd. Hiervan is in eerdere jaren geen telling bijgehouden.
Onderzoeksonderwerpen
Belgenkamp

Gebbekuil, de, kleigat

Bezaan, Jo

Gemaal aan de Arlersteeg

Bosrand 29

Groot Boeijen, boerderij

Bouwhistorie van de oude kerk

Heihaas, De, camping

Brinkstraat 37

Heilige Maria Zuivering, parochie

Burgerwacht in Putten

Huisnummering en straatnamen

Buurt- en maalschappen

Katholieke Bond voor Ouderen

Demografie

Kelnarij

Donkersgoed, Hendrik van, Raadslid en wethouder

Kerkstraat 17

Dorpsstraat 119

Kieuwland, woning Vleessteeg 18

Driewegen, huis, Driewegenweg 41

Knopenfabriek

Familie Van Aller

Landgoed Blarinckhorst

Familie Beernink

Landgoed Oud Groevenbeek

Familie Bokhorst

Levensloop onderzoek Nederlandse Bevolking

Familie Borman

Looijengoed, Het, boerderij

Familie Dokter

Pepersgoed, boerderij Rimpelerweg 7

Familie Geurts

Postweg 1

Familie Hazeleger

Predikanten van de Nederlands-Hervormde gemeente

Familie Heimensen

Prins Hendrikweg 95

Familie Hendriksen

Renselaar, boerderij Beulenkampersteeg 54

Familie Kerssen

Schenking grond door Koning Willem III

Familie Klaassen

Schietbaan

Familie Kuiper

School in Hoef

Familie Mastenbroek

Stroud, Dorpshuis

Familie Mostert

Suzannahoeve, pension

Familie Van de(n) Hazel

Vanenburg, De

Familie Van Essen

Waag, De, restaurant

Familie Van Losenoord

Weeshuis aan de Molenweg (Engweg)

Familie Van Meerveld

Zandleven/Fimulco, villa

Fietsfabriek

Studiezaal
De burger kan voor het doen van onderzoek nog altijd terecht in de werkruimte die gelegen is naast de
archiefbewaarplaats. Deze ruimte is om een aantal redenen ongeschikt:
•

De ruimte is te klein. Bij grote drukte moet worden 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. Vanuit oogpunt van toezicht en
dienstverlening is dit zeer ongewenst;

•

Blijvende overlast door mugjes, die mogelijk afkomstig zijn uit het verlaagde plafond kon niet
worden opgelost;

•

In verband met het lage plafond en het gebrek aan lichtinval is het voor de medewerkers een
onaangename werkplek. Voor de momenten dat er geen bezoekers aanwezig zijn, kan in overleg
met Interne Zaken gebruik gemaakt worden van een werkplek op de afdeling;

•

De situering van de werkruimte/studiezaal aangrenzend aan het depot is vanuit oogpunt van
beveiliging, depothygiëne en klimaatbeheersing volstrekt ongewenst;

•

In de werkruimte bestaat een probleem van zilvervisjes. Het is niet zeker waar de besmettingshaard
ligt. De geplaatste lokdoosjes hebben nog geen resultaat gehad. Gezien de ligging van de
werkruimte naast de archiefbewaarplaats is dit een zeer zorgelijk situatie.

Inspectie
Er zijn gesprekken geweest over het toezicht op het modern archiefbeheer. Er werd bijvoorbeeld
gesproken over de vernietiging van tekeningen betreffende de openbare ruimte en het documentair
structuurplan. In verband met de zeer beperkt beschikbare tijd en de wisseling van rayonarchivarissen
is dit helaas niet verder van de grond gekomen.

Acquisities
•

Christelijke Plattelandsvrouwen te Putten ca. 1946 – 2005;

•

Parochie Heilige Maria Zuivering (aanvulling);

•

Stukken uit het Kelnarij-archief, die waarschijnlijk via een bruikleen uit het Rijksarchief te Arnhem
in het parochiearchief waren terechtgekomen;

•

Er werd aan de rijksarchivaris in Gelderland een verzoek gedaan tot de overbrenging van de
o

In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Putten

o

Registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Putten, 1916 – 1925;

1933 – 1989;
Het Streekarchivariaat is er niet in geslaagd deze acquisitie voor 1 januari af te ronden.

Toegankelijkheidsprojecten
•

De heer Hemstede werkte verder aan zijn inventaris van het archief van het gemeentebestuur van
Putten, 1795 – 1940. hij is er ook dit jaar niet aan toegekomen dit project af te ronden;

•

Plaatsingslijst van de Collectie Keemink 1927 – 1983 (de heer Hemstede);

•

Parochie Heilige Maria Zuivering, (1842) 1855-1989;

•

Lidmatenregister Nederlands-Hervormde Kerk Putten, 1742 – 1767. Transcriptie (de heer
Hemstede);

•

Bouwvergunning 1903 – 1940. Index (mevrouw Weening en de heer Hemstede).

Puttens Historisch Genootschap
•

Het Puttens Historisch Genootschap werkt in het archief ook dit jaar aan een aantal projecten. De
begeleiding van deze projecten wordt door Interne Zaken gedaan.
o

De werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap werkt aan een Gezinsboek,
waarin de gegevens van zoveel mogelijk inwoners van Putten door de eeuwen heen worden
verzameld (de dames R. van Dam, T. Elbertsen-Hoekstra, M. Enter, T. Hazeu-Van Veldhuizen en
de heren G. Hollanders, E. Steinmeier en W. Zijlstra);

o

De heer L. Luteijn doet onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis in de gemeente Putten;

o

De heren Th. Van den Brink en A. Klaassen werkten aan een project waarin foto’s van inwoners
van Putten in de jaren 1942-1943 werden gedigitaliseerd.

Conservering
•

Materiële verzorging Archief Gemeentebestuur Putten, 1814 – 1940;

•

Materiële verzorging kadastraal archief;

•

Schade-inventarisatie ten behoeve van restauratieplan;

•

Stukken uit het archief van de Kelnarij van Putten die waarschijnlijk in bruikleen waren gekomen uit
het Rijksarchief te Arnhem zijn op advies van het Streekarchivariaat bestraald.

•

Er werd in de archieven van de RK parochie Heilige Maria Zuivering en de afdeling Putten van de
Christelijke Plattelandsvrouwen schimmel ontdekt. Daarnaast bleek de tijdschriftencollectie
zilvervisjes te bevatten. De gemeente Putten heeft deze bestanden begin 2007 laten bestralen en
schoonmaken.

Archiefbewaarplaats
•

In verband met de besmetting van de belendende studiezaal met papiervisjes zijn ook in de
archiefbewaarplaats lokdoosjes geplaatst;

•

De brandblussers zijn in februari 2006 door Gebouwenbeheer / Brandweer Putten gecontroleerd.

