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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 
2007 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. 
 
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er twee zaken aangepast. Ten eerste zijn alle 
bezoekersstatistieken overzichtelijk bij elkaar geplaatst, waardoor er niet heen en weer hoeft te worden 
gebladerd om de resultaten van verschillende vestigingen onderling met elkaar te vergelijken. Ten tweede zijn 
de onderzoeksonderwerpen van onze klanten in één alfabetische lijst verwerkt en als bijlage achteraan opgenomen. 
 
Hanneke van Aalst - Houbraken 
Streekarchivaris 
Maart 2008 
 
 
 
 
 
 
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat 
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek werken samen in de 
gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. De uittreding van de gemeente Putten is 
met ingang van 1 januari 2007 gerealiseerd. 
 
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. Er werd vergaderd op 26 maart en op 1 oktober. 
 
De volgende personen waren in 2007 lid van de Archiefcommissie: 

�❍     De heer G. van der Velde, wethouder van Elburg, voorzitter; 
�❍     De heer ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo, plaatsvervangend voorzitter; 
�❍     De heer H. Schipper, wethouder van Harderwijk; 
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�❍     De heer ir. D.H.A. van Hemmen, burgemeester van Nunspeet; 
�❍     De heer mr. W.L. Zielhuis, burgemeester van Oldebroek.

 
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.

 
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 de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat in de loop van 2007 door de deelnemende 
gemeenten vastgesteld. De nieuwe regeling kent een drietal belangrijke wijzigingen: 

�❍     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; 

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

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

 
Medewerkers 
Na het uittreden van de gemeente Putten is besloten de indeling in rayons los te laten. De benaming van 
de functie rayonarchivaris is weer vervangen door die van adjunct-streekarchivaris. De streekarchivaris neemt 
sinds 1 januari de archivistische taken in Elburg voor haar rekening, in de andere gemeenten worden 
deze uitgevoerd door de adjunct-streekarchivaris. 
 
De voor de functie van streekarchivaris beschikbare formatie staat al sinds vele jaren vast op 0,6 fte. Ook toen 
de gemeenten Putten en Harderwijk toetraden, is hier niets aan veranderd. Door alle perikelen rond de 
uitbreiding en inkrimping van het Streekarchivariaat in de periode 2002-2007 is een aantal taken dat tot 
het basispakket behoort, onvoldoende uit de verf gekomen. Daarom is besloten om de uren van 
de Streekarchivaris met ingang van 1 april tijdelijk voor de duur van een jaar met 0,1 fte uit te breiden. Dit 
heeft ertoe geleid dat het in het Beleidsplan geformuleerde beleid op het gebied van de ICT voor een 
belangrijk deel kon worden uitgewerkt. 
In 2007 waren de volgende personen werkzaam bij het Streekarchivariaat: 

�❍     Mevrouw H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris; 
�❍     De heer G.A.C. Boon, waarnemend adjunct-streekarchivaris Oldebroek periode 1 juni - 6 juli i.v.m. ziekteverlof 

van de heer Hovenkamp; 
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�❍     De heer J.C. van Gelder, archiefmedewerker Nunspeet; 
�❍     De heer T. Goossens, archiefmedewerker Harderwijk; 
�❍     De heer G.W. Hemstede, inventarisator Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek; 
�❍     De heer H.A.R. Hovenkamp, adjunct-streekarchivaris; 
�❍     De heer J. Kolkman, archiefmedewerker Oldebroek en Elburg, beheerder website en applicatiebeheerder AskSam; 
�❍     Mevrouw E. van der Meulen, archiefmedewerker Elburg; 
�❍     Mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerker Ermelo.

 
Stagiaires 

�❍     De heer D. Daalderop, stagiair van De Ambelt, Elburg, mei en juni; 
�❍     De heer J. Henseler, stagiair Archiefschool, Elburg, Oldebroek en Harderwijk; tot 4 juli; 
�❍     De heer A. Korteweg, stagiair van De Ambelt, Elburg, tot begin maart.

 
Opleiding 

�❍     Mevrouw Van Aalst volgde een eendaagse cursus Archiefrecht en de leergang Strategisch sturen van het 
archief naar de toekomst, gericht op het structureel inbedden van ICT in archiefinstellingen; 

�❍     De heer Hemstede rondde de cursus Klassiek inventariseren van historische archieven af; 
�❍     De heer Henseler rondde de opleiding Archiefassistent af; 
�❍     De heer Hovenkamp volgde een eendaagse cursus Regels voor archiefbeheer in een digitale omgeving en 

een eendaagse cursus Archiefrecht.
 
Vrijwilligers 

�❍     In 2007 waren bij het Streekarchivariaat 71 vrijwilligers actief; 
�❍     Om uitdrukking te geven aan de waardering die het Streekarchivariaat heeft voor de inzet van de vele 

vrijwilligers waren de vrijwilligers op 12 december uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Stadsmuseum 
te Harderwijk. Hier kon men na het bekijken van een diaklankbeeld over Harderwijk onder leiding van twee 
gidsen genieten van de tentoonstellingen Linnaeus was here!, Intieme delen van bloemen en Van Zwerfkei 
tot verrassend dier, tuinversieringen van Michat Batkiewicz. Aan alle vrijwilligers werd als dank voor de 
verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar een exemplaar van de Archiefschattenagenda 2008 uitgereikt; 

�❍     Tijdens de bijeenkomst werd tevens de overeenkomst voor vrijwilligerswerk geïntroduceerd, waarin de rechten 
en plichten die het Streekarchivariaat en de vrijwilliger ten opzichte van elkaar hebben, worden vastgelegd.

 
Externe activiteiten

�❍     Mevrouw Van Aalst was betrokken bij de selectieprocedure voor de benoeming van een afdelingshoofd voor 
de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, die in de zomer van 2007 als gevolg van de reorganisatie van 
de gemeente Elburg ontstond; 
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�❍     De heren Hemstede, Hovenkamp en Kolkman en de dames Van Aalst en Van der Meulen namen deel aan 
het Medewerkers Ontwikkel Traject, dat plaatsvond in het kader van de reorganisatie van de gemeente Elburg; 

�❍     Mevrouw Van Aalst ondertekende op 7 november namens het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe het 
convenant voor de blijvende samenwerking binnen het Preventienetwerk voor calamiteiten bij 
erfgoedbeherende instellingen op de Noordwest-Veluwe; 

�❍     Op 21 maart woonde mevrouw van Aalst te Amsterdam de oprichtingsbijeenkomst van de Stichting 
Erfgoed Nederland bij; 

�❍     Op 2 april woonde mevrouw Van Aalst tijdens feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van Groevenbeek 
in Ermelo, de symbolische overdracht van het archief van deze school aan burgemeester Omta bij; 

�❍     Op 14 april woonde de heer Goossens te Harderwijk de presentatie van het boek Markante Harderwijkers bij; 
�❍     Op 16 april woonde de heer Hovenkamp een vergadering bij van de Gelderse Archiefinspecteurs; 
�❍     Op 19 juni nam de heer Hemstede in Ermelo deel aan een Brainstormsessie die werd georganiseerd voor 

het Gebiedsgericht Cultuurbeleid op de West-Veluwe; 
�❍     Op 6 september woonde de heer Kolkman in het Gemeentemuseum Elburg de opening van de 

tentoonstelling Varen en Vissen van Peter Dorleijn en de presentatie van het nieuwe nummer van het 
tijdschrift Monumenten bij. Dit tijdschrift was geheel gewijd aan de monumenten in Elburg; 

�❍     Op 7 september voerde mevrouw Van Aalst een gesprek met de heer G. Kouwenhoven, streekarchivaris op 
de Noord-Veluwe en mevrouw D. Verhoeven van Storia over de wenselijkheid en de mogelijkheden met 
betrekking tot de vorming van Historische Informatiepunten bij de openbare bibliotheken op de Noordelijke Veluwe; 

�❍     Op 12 september woonden mevrouw Van Aalst en de heer Kolkman in Hattem de feestelijke lancering van 
de website www.MijnGelderland.nl bij; 

�❍     Op 13 september bezocht de heer Hovenkamp de opening van het nieuwe Stadsarchief Amsterdam; 
�❍     Op 20 september woonde mevrouw Van Aalst in Arnhem de opening van de culturele seizoen in Gelderland bij; 
�❍     Op 26 september woonde mevrouw Van Aalst in Amsterdam het Symposium Archives and new technologies bij; 
�❍     Op 8 oktober woonde de heer Hovenkamp in Amsterdam een vergadering van het Werkverband van 

Gemeentelijke Archiefinspecteurs bij; 
�❍     Op 31 oktober woonde mevrouw Van Aalst in Utrecht een studiedag bij over het opzetten van beeldbanken; 
�❍     Op 22 november woonde mevrouw Van Aalst in Nijmegen een vergadering van het Gelders 

Diensthoofdenoverleg bij; 
�❍     Op 26 november woonde mevrouw Van Aalst in Elburg de presentatie van de nieuwe uitgave van het periodiek 

van de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop bij.
 
Conservering

�❍     Er is een format ontwikkeld aan de hand waarvan in alle gemeenten kan worden geïnventariseerd welke 
stukken voor restauratie in aanmerking komen. Deze inventarisatie worden uitgevoerd tijdens de komende 
(her)verpakking van de daarvoor in aanmerking komende archieven; 
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�❍     De heer Hovenkamp was lid van de regionale werkgroep die zich onder leiding van Gelders Erfgoed bezighield 
met de vorming van een regionaal netwerk voor de voorkoming en opvang van calamiteiten bij 
erfgoedinstellingen. De resultaten van deze werkgroep werden op 7 november gepresenteerd. Bijkomend 
resultaat van dit project was een verbetering van de contacten met collega-erfgoedbeheerders in de regio; 

�❍     Tot nu toe zijn de etiketten op omslagen en dozen altijd gemaakt van gewoon wit papier, dat daarna op 
maat gesneden en met stijfsel opgeplakt werd. In het verlengde van de herverpakkingsslag die gemaakt 
moet worden, is voor vier van de vijf gemeenten (1) een grote voorraad zuurvrije etiketten aangeschaft. Doordat 
in één keer een grote voorraad kon worden aangeschaft, kon groot financieel voordeel worden behaald; 

�❍     Doordat er in de regio slechts één adequate quarantaineruimte is, spelen de archiefmedewerkers in dienst van 
de gemeente Elburg een belangrijke rol bij het identificeren en bestrijden van schimmels voor de hele regio; 

�❍     Bij een aantal bestanden werd schimmel geconstateerd. Deze werden bestraald of ontsmet: 
�❍     Bibliotheek van het Gemeentemuseum Elburg (gammastralen); 
�❍     Fotocollectie van de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop Elburg (gammastralen); 
�❍     Archief van het bestuur van de Protestants Christelijke Basisschool De Duif op 't Harde (gammastralen); 
�❍     Retro-acta van de burgerlijke stand van Oldebroek en Oosterwolde (gammastralen); 
�❍     Repertorium Notaris Elema te Oldebroek (gammastralen); 
�❍     Archief van de Smederij Oldebroek (gammastralen); 
�❍     Archief (gedeelte) van voetbalvereniging OWIOS Oldebroek (gammastralen); 
�❍     Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk (gammastralen in 2008); 
�❍     Suppletiefonds Sonnevanck te Harderwijk (gammastralen in 2008); 
�❍     Nieuwjaarscommissie Harderwijk (gammastralen in 2008) 
�❍     Archief van het Vredeskomitee Ermelo (vals alarm); 
�❍     Archief van Groevenbeek Ermelo (wordt nog nader onderzocht); 
�❍     Een beperkt aantal stukken uit het archief van de Nederlands Hervormde gemeente Nunspeet. (deels in eigen 

beheer ontsmet, deels gammastralen in 2009); 
�❍     Een deel van het archief van het gemeentebestuur van Ermelo 1795-1913 (wordt nog nader onderzocht). 

Het toenemende aantal besmettingen is op zich geen reden tot alarm. Schimmelbesmettingen worden gewoonlijk 
pas ontdekt wanneer er sprake is van een uitbraak die duidelijk zichtbaar is. Doordat het Streekarchivariaat nu 
alerter is op deze materie, kunnen eventuele (slapende) besmettingshaarden eerder opgespoord en preventief 
bestreden worden; 

�❍     In 2006 is door de Provinciale Archiefinspectie van Noord-Brabant inktvraat in registers van de Burgerlijke Stand 
uit de periode 1982-1988 vastgesteld. Nader onderzoek door het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecties 
en de Erfgoedinspectie bracht naar voren dat dit een landelijk probleem is. De inktvraat is vermoedelijk 
ontstaan door de inkt uit een bepaald soort schrijfmachinelint. Deze ernstige schade is reeds in 2000 in de 
registers van de Gelderse gemeenten aangetroffen. Omdat er toen echter geen pasklare oplossing 
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voorhanden was, is het probleem niet aangepakt. Momenteel wordt op landelijk niveau onderzoek gedaan naar 
de precieze oorzaak van de schade en een eventuele remedie ertegen.

 
Kwaliteitsmonitor 2007 
Het Streekarchivariaat deed in 2007 voor de derde keer mee met de landelijke Kwaliteitsmonitor voor 
archieven. De waardering van onze klanten was opnieuw redelijk tot goed. De medewerkers werken er hard 
aan onze klanten goed te helpen en het is dan ook prettig om te zien dat dit gewaardeerd wordt. Dit 
betekent echter niet dat wij er zijn. Op enkele punten kan de score beter. 
 
www.streekarchivariaat.nl

�❍     Het Streekarchivariaat werkt voor de website met het programma PHP-Nuke. Dit is een gratis 
en open source 
content management systeem . Het 
grote voordeel van dit systeem is de flexibiliteit en de gebruiksvriendelijkheid; 

�❍     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 2007 door de heer P. Baars van Emwel te 
't Harde uitgevoerd; 

�❍     Het Streekarchivariaat neemt op proef deel aan de website www.MijnGelderland.nl. Bij de lancering op 
12 september waren mevrouw Van Aalst en de heer Kolkman aanwezig. Over definitieve deelname is in 
het verslagjaar geen duidelijkheid gekomen door het uitblijven van een bedrijfsplan voor dit project. 
Concreet resultaat van dit project is voorlopig dat de archievenoverzichten van het Streekarchivariaat 
zijn toegevoegd aan de lijst met doorzoekbare bestanden van deze website, waardoor deze informatie een 
groter bereik heeft gekregen.

 
Digitalisering en ICT 
De virtuele studiezaal, een van de drie speerpunten uit het Beleidsplan 2006-2010, begint duidelijke vormen aan 
te nemen. Er is inzicht gekomen in: 

�❍     Inhoud van de virtuele studiezaal, m.a.w. welke bronnen willen we gedigitaliseerd beschikbaar gaan stellen? 
�❍     Welke kosten zijn aan digitalisering van dit materiaal verbonden? 
�❍     Welke software is er beschikbaar voor realisatie van een en ander? 
�❍     Wat kosten de verschillende pakketten? 
�❍     Welk pakket voldoet het meest aan onze eisen?

Voor de realisatie van dit project is subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. 
Door de versnippering van het Streekarchivariaat is het moeilijk om goed inzicht te krijgen in de 
inhoud, toegankelijkheid en materiële kwaliteit van de collecties. Voor het stroomlijnen van deze gegevens 
bestaan zogenaamde archiefbeheerssystemen. Voor de individuele gemeenten waren dergelijke pakketten tot 
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voor kort altijd te groot en te duur. Als gevolg van de technische ontwikkelingen is het nu echter mogelijk om 
voor alle gemeenten in één keer hetzelfde pakket aan te schaffen. Het beheer van de archieven en collecties 
die van de verschillende gemeenten, kunnen vervolgens in één database worden ondergebracht die zowel 
centraal als decentraal kan worden ingezien en beheerd. Inzicht is gekomen in: 

�❍     Welke de software is op dit gebied beschikbaar? 
�❍     Wat kosten de verschillende pakketten? 
�❍     Welk pakket voldoet het meest aan de eisen die wij stellen?

Welke consequenties de implementatie van een dergelijk pakket heeft voor de ict-infrastructuur van 
de verschillende gemeenten (bv. Hoe moet de beveiliging van de verschillende netwerken worden ingericht 
zodat er moeiteloos met de database kan worden gecommuniceerd), wordt nog onderzocht. 
 
Het is de bedoeling het digitaliseren van de fotocollecties in eigen beheer te doen. In verschillende gemeenten 
zijn er vrijwilligers die hier graag mee willen beginnen. Er is onderzoek gedaan voor het opstellen van een plan 
van aanpak. Daaruit is echter gebleken een dergelijk project meer voeten in de aarde heeft dan men op het 
eerste gezicht denkt. Daardoor is de oorspronkelijke planning van starten in het voorjaar van 2007 niet 
gehaald. Wel is er inmiddels veel meer kennis op dit gebied vergaard, waardoor het starten van het 
project dichterbij komt. 
 
Het Streekarchivariaat werkt nog altijd met het databaseprogramma AskSam. 
Inmiddels draait versie 6 in alle vestigingen. 
 
STATISTIEKEN 

 
bezoekers bezoeken inlichtingen

Hele gebied
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Genealogisch
183 227 208 207 155 962 1136 807 723 368 119 119 132 139 142

Lokaalhistorisch
251 253 279 272 283 1745 1885 2095 2192 2452 97 98 121 186 319

Totaal
434 480 487 479 438 2707 3021 2902 2915 2820 216 217 253 325 461

Elburg
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Genealogisch
52 41 50 42 38 127 85 131 88 60 27 24 40 43 33

Lokaalhistorisch
58 37 55 61 56 368 330 385 533 474 8 22 43 53 54

Totaal
110 78 105 103 94 495 415 516 621 534 35 46 83 96 87

Ermelo
 

 
 

 
 

 

Genealogisch
25 26 22 21 7 94 56 91 28 7 8 7 4 6 16

Lokaalhistorisch
35 52 49 36 49 428 577 614 549 526 7 9 13 19 66

Totaal
60 78 71 57 56 522 633 705 577 533 15 16 17 25 82

Harderwijk
 

 
 

 
 

 

Genealogisch
42 80 69 67 47 151 266 352 325 76 39 41 28 38 48

Lokaalhistorisch
50 69 54 70 76 346 523 396 563 741 26 25 15 70 101

Totaal
92 149 123 137 123 497 789 748 888 817 65 66 43 108 149

Nunspeet
 

 
 

 
 

 

Genealogisch
30 41 33 31 34 489 631 161 182 178 28 23 24 17 16

Lokaalhistorisch
71 71 78 71 71 411 288 590 410 593 48 19 28 16 45

Totaal
101 112 111 102 105 900 919 751 592 771 76 42 52 33 61

Oldebroek
 

 
 

 
 

 

Genealogisch
34 39 34 46 29 101 98 72 100 47 17 24 36 35 29
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Lokaalhistorisch
37 24 43 34 31 192 167 110 137 118 8 23 22 28 53

Totaal
71 63 77 80 60 293 265 182 237 165 25 47 58 63 82

 
 
Gebruik Website 
Voor 2006 moesten de juiste bezoekersaantallen in verband met een storing nog geschat worden. Dit 
verslagjaar kon voor het eerst gedurende het hele jaar gebruik gemaakt worden van Google Analytics: 
 
 2006 2007

Bezoeken 225.532 286.500

Gemiddeld aantal pagina's per bezoek 3,19 3,265

Bekeken pagina's (pageviews) 736.365 913.922
 
 
ELBURG 
Het was al enige tijd duidelijk dat er in de gemeente Elburg door de zeer beperkte formatie grote achterstanden 
op het gebied van behoud en beheer ontstaan zijn. Daarom is besloten mevrouw Van der Meulen voor de duur 
van twee jaar te benoemen tot archiefmedewerker voor de gemeente Elburg. Haar aanstelling bedraagt 18 uur 
per week. 
 
Dienstverlening en studiezaal

�❍     Doordat mevrouw Van der Meulen aanvankelijk voor acht uur, en sinds 1 november voor achttien uur 
kan bijspringen, is er meer tijd voor de begeleiding van de vrijwilligers en komt een aantal BackOffice taken 
beter van de grond; 

�❍     Er is een A3-scanner aangeschaft, waarvan met name voor het scannen van oude bouwtekeningen veel 
gebruik gemaakt wordt; 

�❍     De studiezaal is sinds jaar en dag gelegen in de kelder van het gemeentekantoor. Het meubilair van de ruimte 
is deels verouderd. Hiervoor zijn we afhankelijk van wat de gemeentelijke organisatie afdankt. In 2007 kon 
een aantal gammele stoelen worden vervangen door steviger exemplaren.

 
Educatie 
In februari en maart hebben mevrouw Van Aalst en de heer Hovenkamp een vijftal Atheneum-2 klassen van 
het Lambert Francken College te Elburg laten kennismaken met het archief. Zij werden rondgeleid door 
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de archiefbewaarplaats waar de heer Kolkman een kleine expositie van interessant materiaal had 
samengesteld. Daarna konden de leerlingen een klein onderzoekje doen in de registers van de burgerlijke stand 
en het bevolkingsregister. 
 
Uitlening van stukken 
Aan Het Nieuwe Feithenhof werden archiefstukken uit het eigen archief uitgeleend. 
 
Toezicht op het modern archiefbeheer

�❍     Mevrouw Van Aalst heeft gesprekken gevoerd met de Werkgroep Rechtmatigheid van de gemeente Elburg. 
Zij heeft gewezen op het belang van adequaat archiefbeheer bij het aantonen van rechtmatig handelen; 

�❍     De beoordeling van de vernietigingslijsten over de jaren 1999-2003 werd afgerond.
 
Ac- en dequisitie

�❍     Van de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop werd de omvangrijke fotocollectie in bruikleen 
ontvangen. Deze wordt door een groep vrijwilligers toegankelijk gemaakt en gedigitaliseerd; 

�❍     Het archief van de Protestants Christelijke Basisschool De Duif op 't Harde werd in bruikleen genomen; 
�❍     Het archief van Scouting N.S. Rambonnet te Elburg werd aan de gemeente geschonken 
�❍     Enkele stukken uit het archief van de Zeepolder Oosterwolde werden overgebracht naar Apeldoorn omdat 

zij onderdeel zijn van het waterschapsarchief; 
�❍     Met een medewerker van de Nederlands Hervormde gemeente Elburg werd gesproken over de toegankelijkheid 

en de volledigheid van het archief dat het Streekarchivariaat van deze gemeente in beheer heeft; 
�❍     Het Gemeentemuseum Elburg bracht de bibliotheek onder bij het Streekarchivariaat. Met name het gedeelte 

dat toebehoorde aan Admiraal van Kinsbergen (1735-1819) vormt een kostbare aanvulling op de collectie; 
�❍     In de Johannahoeve op 't Harde werd voorafgaand aan de overdracht van het huis, een verzameling foto's 

en familiepapieren van de familie De Jong, daterend van rond de eeuwwisseling gevonden; 
�❍     Fotocollectie panden Binnenstad uit de gemeentelijke organisatie; 
�❍     Archief Interkerkelijk Ouderen Contact; 
�❍     Van het Gelders Archief werden de volgende archieven ontvangen: 
�❍     In enkelvoud gehouden huwelijksbijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Doornspijk (1935 - 1973); 
�❍     In enkelvoud gehouden huwelijksbijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Elburg (1933 - 1989); 
�❍     De registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Elburg (1916 - 1925).

 
Toegankelijkheidsprojecten

�❍     Bibliotheek Van Kinsbergen (mevrouw Van Aalst); 
�❍     Voor de bewerking van de overgebrachte archieven van de gemeentebesturen van Doornspijk en Elburg werd 

door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld; 
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�❍     Offertes werden aangevraagd omdat ernaar wordt gestreefd hiermee in 2008 te beginnen; 
�❍     Nieuwe index op het Bevolkingsregister Elburg 1900-1920 (de heer H. Kuiper); 
�❍     Bewoningsgeschiedenis Vesting Elburg (De heer H. Kuiper, dames E. Kranenburg-van der Beek en S. van Zweden); 
�❍     Index Begraafboek Doornspijk 1843 - 1871 (mevrouw Van der Meulen, de heer Kolkman); 
�❍     Transcriptie archivalia Weduwenhof (E. Kranenburg-van der Beek); 
�❍     Transcriptie archivalia Agnietenklooster (E. Kranenburg-van der Beek); 
�❍     Transcriptie ingekomen stukken uit het Oud Rechterlijke Archief Elburg (de heer H. Kranenburg); 
�❍     Index Elburger Courant (mevrouw M. Fikse); 
�❍     Beschrijving Fotocollecties Streekarchivariaat en Elburger Courant (dames L. van de Burg en L. Kuiper); 
�❍     Beschrijving Fotocollectie Arent thoe Boecop (de heren A. van Commenee en C.C. Hengeveld en de dames L. 

van de Burg, C. Erkemeij, , L. Kuiper en H. van der Meulen- Mijnheer); 
�❍     Transcripties protocollen vrijwillige rechtspraak uit het Oud Rechterlijke Archief van Elburg, inv. Nr. 117, 1515-

1532 (de heer H. Fikse); 
�❍     Transcriptie op het Register van resolutiën van het stadsbestuur 1703-1808 (inv. 1 stadsarchief Elburg) 

(Mevrouw E. Kranenburg-van der Beek); 
�❍     Index op het Register van huizen en bewoners 1798 (de heer Korteweg); 
�❍     Transcriptie op de Criminalia uit het Oud Rechterlijke Archief van Elburg, inv. Nr. 4, 1549-1809 (de heer 

H. Kranenburg). 
Op het moment van voltooiing werden deze stukken zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

 
Conservering

�❍     Materiële verzorging fotocollecties (de dames Van de Burg en Kuiper); 
�❍     Materiële verzorging Bijlagen bij de huwelijken (De heren Daalderop en Korteweg); 
�❍     Materiële verzorging archief gemeentebestuur Elburg 1814-1912 (de heer Kolkman); 
�❍     Materiële verzorging archief Arend baron thoe Boecop (mevrouw Van der Meulen); 
�❍     Materiële verzorging bijlagen bij de huwelijken Elburg en Doornspijk (heren Korteweg en Daalderop);  
�❍     Een aantal jaargangen van tijdschriften werd ingebonden en boeken werden hersteld (de heer B. Nobach); 
�❍     Bibliotheek Van Kinsbergen (mevrouw Van Aalst); 
�❍     Krantencollectie (de heer Kolkman).

 
Archiefbewaarplaats

�❍     Omdat de deur van de archiefbewaarplaats niet goed genoeg sloot, is deze voorzien van een elektromagneet; 
�❍     Door ziekte van de medewerker van het schoonmaakbedrijf moest de voor december geplande schoonmaak van 

de archiefbewaarplaats uitgesteld worden; 
�❍     De brandblusapparatuur werd gecontroleerd in november 2007.
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ERMELO 
Om het contact met de vrijwilligers beter te onderhouden, werd afgesproken in het vervolg ook in Ermelo 
elk kwartaal even samen te komen om de stand van zaken van het Streekarchivariaat in het algemeen, en van 
de archieven en projecten in Ermelo in het bijzonder te bespreken. 
 
Dienstverlening en studiezaal

�❍     De studiezaal annex werkruimte is gesitueerd in het souterrain van het gemeentehuis. In het verslagjaar 
is besloten deze met de verbouwing van het gemeentehuis te verplaatsen naar de begane grond, recht boven 
de huidige locatie. Daar zal, naast een afgescheiden ruimte voor de medewerkers, meer ruimte voor de 
bezoekers beschikbaar zijn. Deze verbouwing zal naar verwachting in de loop van 2008 plaatsvinden; 

�❍     De bouw- en milieuvergunningen worden in Ermelo door het Streekarchivariaat beheerd en beschikbaar gesteld. 
 

 2004 2005 2006 2007

Bouwvergunningen 284 293 415 422

Milieuvergunningen 170 67 60 65

Totaal 454 360 475 487
 
Uitlening van stukken 
Gedurende dit kalenderjaar is voor twee gelegenheden een aantal op spaanplaat geplakte presentatiefoto's uit 
de collectie Jansen uitgeleend aan de Oudheidkundige vereniging Ermeloo. 
 
Toezicht op het modern archiefbeheer 
Het Streekarchivariaat heeft de lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken gecontroleerd 
en goedgekeurd. Daarnaast is er incidenteel gesproken over zaken betreffende het modern archiefbeheer. 
Doordat de archivarissen standaard alle e-mail ontvangen die bestemd is voor de medewerkers van 
de documentaire informatievoorziening, worden zij actief betrokken bij de zaken die op dit gebied in Ermelo 
spelen. Ondanks dat er eigenlijk te weinig tijd is voor het uitvoeren van de wettelijke inspectietaak, blijft 
het Streekarchivariaat zo wel op de hoogte. 
 
Acquisities

�❍     Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Christelijk College Groevenbeek werd aan burgemeester Omta 
het eerste stuk van het archief van deze honderdjarige school overgedragen. Deze handeling stond symbool 
voor de overbrenging van het archief van de school naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats; 

�❍     Van het Gelders archief werden de in enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand 
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van Ermelo 1972 - 1989 ontvangen; 
�❍     Het archief van de Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging werd in beheer van de afdeling FAD overgenomen; 
�❍     Een archief betreffende ziekenhuis Salem werd eveneens in beheer van de afdeling FAD overgenomen; 
�❍     Het archief van Dindoa blijkt ernstig besmet te zijn met schimmel waardoor het archief thans noch bewerkt 

noch overgedragen kan worden; 
�❍     Met de R.K. Parochie De Goede Herder is contact geweest over het in bewaring nemen van de 

parochiearchieven. Na bewerking en materiële verzorging door vrijwilligers van de parochie wordt 
overbrenging van dit archief in 2008 verwacht.

 
Toegankelijkheidsprojecten

�❍     Toegankelijkheid en materiële verzorging van de fotocollectie (dames G.A. Kortman, E.J. Loedeman - Gijsberten, 
C. Nijboer-van Diermen en I. Termaat-Vlijm 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.) De heer Paulus bedankt in januari voor 
verdere deelname aan de werkgroep, de heer Beekman eind december; 

�❍     Werkgroep Ermelo 1910 (dames T. Elbertsen - Hoekstra, T. Hazeu - van Veldhuizen en de heren H.J. Bouw en 
W. Paulus) is dit jaar weer voorzichtig gestart. Er is een aantal jaargangen met ingekomen stukken van 
het gemeentebestuur van Ermelo overgebracht van Nunspeet naar Ermelo zodat ter plekke onderzoek gedaan 
kon worden in dit belangrijke materiaal. Mevrouw Elbertsen-Hoekstra en de heer Paulus hebben dit jaar 
bedankt voor verdere deelname aan de werkgroep; 

�❍     De heer G.H. Klopman werkte verder aan een overzicht van de voor Ermelo interessante artikelen in de 
periodieken van de oudheidkundige verenigingen; 

�❍     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 zou dit werk in 2007 gereed komen doch de beoogde vrijwilligster kon hiervoor 
niet ingezet worden. Er wordt naar gestreefd dit werk in 2008 af te ronden. 

�❍     Het archief van het Vredeskomité Ermelo wordt beschreven en zou naar verwachting in 2007 
volledig geïnventariseerd zijn. Naar aanleiding van een mogelijke schimmelbesmetting is het archief echter 
in quarantaine gezet. Inventarisatie kon hierdoor geen doorgang vinden. Naar verwachting zal de inventarisatie 
in 2008 afgerond kunnen worden; 

�❍     Het archief van de Centrale Antenne Inrichting is voor een groot deel ontdaan van voor vernietiging in 
aanmerking komende bescheiden en zal naar verwachting in 2008 volledig geschoond en geïnventariseerd worden; 

�❍     In samenwerking met de afdeling Burgerij werkte de heer Th. Kamp verder aan het indiceren van de 
grafregisters van de algemene begraafplaats.

 
Conservering
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�❍     Materiële verzorging collecties bouwvergunningen; 
�❍     Materiële verzorging fotocollectie; 
�❍     Materiële verzorging archief Salem (de heer Hovenkamp); 
�❍     Materiële verzorging archief Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging (de heer Hovenkamp); 
�❍     Een aantal jaargangen van tijdschriften werden ingebonden (de heer B. Nobach).

 
Archiefbewaarplaats

�❍     De archiefbewaarplaats is in samenwerking met de afdeling FAD opnieuw ingedeeld. Hierdoor is meer ruimte 
voor de archieven en collecties van het Streekarchivariaat beschikbaar; 

�❍     Het klimaat is redelijk stabiel maar vooral in de zomer duidelijk veel te warm en te vochtig. Tijdens 
kantooruren wordt bij hoge luchtvochtigheid de verrijdbare ontvochtiger ingeschakeld. Het college heeft dit 
jaar een krediet van € 142.000,- beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de archiefbewaarplaats aan 
de wettelijke eisen. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2009 zal worden gestart met de aanleg van 
een klimaatbeheersingssysteem en de overige aanpassingen aan de bewaarplaats; 

�❍     Begin 2007 is een afsluitbare stalen kast in de gang voor de studiezaal gezet om te dienen als 
provisorische quarantaineruimte. Hoewel hiermee volstrekt niet wordt voldaan aan de wettelijke 
bepalingen, hoeven de verdachte archieven niet langer in de studiezaal te staan; 

�❍     Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak van de schoonmaak van de ruimte. Tevens is een 
stofzuiger met speciaal filter aangeschaft; 

�❍     De brandblusapparatuur is gecontroleerd in januari 2007.
 
 
HARDERWIJK

�❍     Vier maal per jaar werd er met alle vrijwilligers gezamenlijk koffie gedronken en gesproken over de lopende 
zaken bij het Streekarchivariaat in het algemeen en de projecten in het bijzonder; 

�❍     Op 23 april bracht de Oudheidkundige vereniging Herderewich 's avonds een bezoek aan het Streekarchivariaat 
te Harderwijk. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd verteld over de werkzaamheden van 
het Streekarchivariaat. Door de inzet van alle medewerkers konden er rondleidingen door de 
archiefbewaarplaats worden gegeven en de studiezaal worden opengesteld voor het doen van onderzoek.

 
Dienstverlening en studiezaal

�❍     In het vorige jaarverslag werd al geschreven dat de studiezaal te klein is. Er is vooral gebrek aan ruimte 
om originele stukken te raadplegen. Regelmatig moet worden uitgeweken naar de werkruimte; 

�❍     Op de studiezaal is een extra pc neergezet. Deze wordt door zowel bezoekers als vrijwilligers en personeel 
intensief gebruikt voor raadpleging en invoering van data; 

�❍     Gedurende het verslagjaar is voor het beantwoorden van genealogische vragen verscheidene malen beroep 
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gedaan op de leden van de Werkgroep Genealogie van Herderewich.
 
Uitlening van stukken

�❍     Voor kunstproject Shelter 2007 in de Catharinakapel is een exemplaar van Inter-Nos revue nr. 59 uitgeleend; 
�❍     De aan het Stadsmuseum voor de tentoonstelling Groeten uit Harderwijk uitgeleende prentbriefkaarten 

werden geretourneerd.
 
Toezicht op het modern archiefbeheer

�❍     In de loop van het jaar zijn met verschillende partijen diverse besprekingen gevoerd over de renovatie van 
de archiefbewaarplaats; 

�❍     De jaarlijkse lijst met voor vernietiging in aanmerking komende stukken werd gecontroleerd en goedgekeurd; 
�❍     Er zijn incidenteel gesprekken gevoerd over het toezicht op het modern archiefbeheer.

 
Acquisities

�❍     Persoonlijk archief F.W. Drijver; 
�❍     Van het Gelders Archief werden de volgende archieven ontvangen: 

�❍     In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Harderwijk 1933 - 1989; 
�❍     Registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Harderwijk 1916 - 1925; 
�❍     Aanvulling op het reeds in 1999 aan de gemeente Harderwijk vervreemde archief van de Kamer van Koophandel 

Harderwijk van vóór 1922.
�❍     Stadsdichten van de stadsdichter, 2007; 
�❍     Tekeningenarchief gemeentewerken en stedenbouw; 
�❍     Kaartmateriaal collegekamer B&W; 
�❍     Documentatiecommissie voor zuivering van overheidspersoneel, archief secretaris J. Kok, 1945-1946; 
�❍     Archief H. Kraaienbrink, 1940-1986; 
�❍     Politie afdeling Bijzondere Wetten, register verleende wapenvergunningen, 1919-1966; 
�❍     Burgerlijke Stand, register overlijden 1954-1956; 
�❍     Classis Gereformeerde Kerk, aanvulling; 
�❍     Gemeente Harderwijk, pachtregister 1962-1970; 
�❍     Suppletiefonds Sonnevanck, aanvulling; 
�❍     Collectie Schilderman, aanvullingen; 
�❍     Vereniging Herderewich, aanvullingen; 
�❍     Brochure "Waar gaan we heen" door E. den Herder (schenking mw. Kamp, Almere); 
�❍     Ansichtkaarten (2x) (schenking door mw. Goeken, Zwolle); 
�❍     Met stedebouwkundige Bos werden afspraken gemaakt om zijn archieven betreffende Harderwijk in 2008, na 

de renovatie van de bewaarplaats, over te nemen.
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Toegankelijkheidsprojecten

�❍     Inventarisatie van het archief van de Geldersche maatschappij voor de Landbouw afd. Overveluwe, 1846 - 
1896 (de heer Hemstede); 

�❍     Inventarisatie van het archief van de Luchtbeschermingsdienst, 1941 - 1946 (de heer Hemstede); 
�❍     Inventarisatie van het archief van de Kamer van Koophandel, 1858 - 1915 (de heer Hemstede); 
�❍     Inventarisatie van de Wegenlegger, 1893 - 1898 (de heer Hemstede); 
�❍     Projectgroep Belgenkamp Harderwijk (de heren J. van Aken, G. Berends, R.W. den Besten, A. Daniëls en G. v.

d. Poel en mevrouw L. Elewout). Deze projectgroep is in 2006 aan de slag gegaan met het nader 
toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot vooral de Belgische bewoners van het Interneringskamp 
in Harderwijk in de periode 1914-1918. Inmiddels is het idee ontstaan om op internet een digitaal kenniscentrum 
in te richten met betrekking tot de verschillende vluchtelingenkampen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
onze regio hebben bestaan. De betrokken vrijwilligers hebben inmiddels bijna 8.000 records aangemaakt 
met gegevens van Belgische krijgsgevangenen die in Harderwijk geïnterneerd waren. Er is met het 
Stadsmuseum Harderwijk overleg gevoerd over een in de toekomst te organiseren tentoonstelling; 

�❍     Plaatsingslijst Archief Athenaeum, 1815-1819 (de heer Hovenkamp); 
�❍     Plaatsingslijst archief H. Kraaijenbrink 1940-1986 (de heer Hovenkamp); 
�❍     Plaatsingslijst archief J. Kok, documentatiecommissie Zuivering overheidspersoneel 1945-1946 (de 

heer Hovenkamp) Afronding verwacht in 2008; 
�❍     Inventarisatie Archief buurtvereniging Vischmarkt 1976-1993 (de heer Henseler) Afronding verwacht in 2008; 
�❍     Plaatsingslijst Vereniging voor Christelijk Onderwijs (de heer Henseler) Afronding verwacht in 2008; 
�❍     Transcriptie van de notulen van de curatoren van het Athenaeum (de heer Dirix); 
�❍     Bibliografie van Harderwijk (de heer den Besten; digitalisering door de dames M. Beun Bootsman, J. Brouwer, 

J. van Boven en G. van Essen-Vels).
 
Conservering

�❍     Materiële verzorging Gezinskaarten 1920-1939 (de heer Goossens); 
�❍     Materiële verzorging Burgerlijke Stand 1811-1958 (de heer Henseler); 
�❍     Materiële verzorging archief Vereniging Christelijk Onderwijs 1963-2001 (de heer Henseler); 
�❍     Materiële verzorging fotocollectie (de heer Goossens); 
�❍     Materiële verzorging archief Athenaeum 1815-1818 (de heer Hovenkamp); 
�❍     Materiële verzorging Oud Archief Harderwijk 1231-1812 (de heer Henseler); 
�❍     Materiële verzorging Nieuw Archief Harderwijk 1813-1943 (de heer Goossens); 
�❍     Materiële verzorging archief Bethel 1692-1984 (de heer Henseler); 
�❍     Materiële verzorging archief voetbalvereniging VVOG 1968-1985 (de heer Henseler); 
�❍     Materiële verzorging archief hockeyclub De Mezen 1963-1987 (de heer Henseler); 



Jaarverslag 2007

�❍     Materiële verzorging archief Burgerweeshuis 1407-1932 (de heer Henseler); 
�❍     Materiële verzorging archief Burgerweeshuis 1932-1990 (de heer Henseler); 
�❍     Een aantal jaargangen van tijdschriften en enkele zwaar versleten boeken werden ingebonden (de heer B. Nobach).

 
Archiefbewaarplaats

�❍     Bij zijn bezoek op 15 november heeft de Provinciale Archiefinspecteur o.a. de bewaarplaats en 
archiefruimte geïnspecteerd. In zijn schrijven aan het college van 26 november wordt geconcludeerd dat 
ondanks jarenlang plannen maken de gebreken die in 2000 aan de depots zijn geconstateerd, nog altijd 
niet verholpen zijn. De inspectie gedoogt geen verder uitstel aangezien het klimaat in de depots structureel niet 
in orde is. De noodzakelijke werkzaamheden dienen nog in 2008 te worden uitgevoerd waardoor de depots 
zullen voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor een archiefruimte . 
Alleen dan zal de Archiefinspectie de huidige archiefbewaarplaats  gedogen 
tot uiterlijk 2012.  
Het voornaamste bezwaar is dat de bakstenen wanden de archieven onvoldoende bescherming kunnen 
bieden wanneer bij een calamiteit het gebouw (deels) zou instorten. Op korte termijn zal moeten worden 
omgezien naar een nieuwe huisvesting; 

�❍     In verband met de schimmelbesmetting van het archief van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs is 
een gedeelte van de bewaarplaats in eigen beheer ontsmet; 

�❍     In de bewaarplaats zijn onvoldoende faciliteiten om de verschillende tekeningencollecties adequaat op te 
bergen. Tekeningen worden nu in rollen bewaard en zijn niet toegankelijk. Verwacht wordt dat door aanschaf 
van nieuwe stellingen met de voor 2008 geplande renovatie van de bewaarplaats dit probleem wordt opgelost. 
De Provinciale Archiefinspectie dringt in zijn jongste brief aan op deze voorziening; 

�❍     De blusapparatuur is gecontroleerd in maart 2007; 
�❍     Er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt over het schoonhouden van de archiefbewaarplaats en archiefruimte; 
�❍     Op de tweede verdieping van het Stadhuis kon tijdelijk een kamer vrijgemaakt worden waar besmet archief 

kon worden geplaatst, in afwachting van bestraling. Deze moest aan het eind van het jaar helaas weer 
worden ontruimd. Het is zeer gewenst dat ook Harderwijk de beschikking krijgt over de wettelijk 
voorgeschreven quarantaineruimte. 

 
 
NUNSPEET

�❍     Op 5 mei werd het NCRV televisieprogramma 'Wonderlijke wegen' gewijd aan het verhaal van het echtpaar 
Bakker en het Verscholen Dorp bij Vierhouten. Het Streekarchivariaat leverde achtergrondinformatie, foto's 
en bronnen die door de redactie zijn gebruikt bij de samenstelling van het programma. Voor de opnamen 
werden enkele originele distributiebonnen uitgeleend; 

�❍     Op 23 juli waren mevrouw Van Aalst en de heer Hovenkamp te gast bij een bestuursvergadering van 
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de Heemkundige vereniging Nuwenspete. Gesproken werd over gezamenlijke projecten; 
�❍     Op 3 oktober kwam de Zonnehal te Vierhouten aan bod in de strijd om restauratiegelden in het kader van 

het AVRO televisieprogramma 'De Restauratie'. Het Streekarchivariaat leverde achtergrondinformatie en 
bronnen die door de redactie zijn gebruikt bij de samenstelling van het programma. Helaas kreeg het gebouw 
nét te weinig stemmen om door te dringen in de finale; 

�❍     Op 18 oktober presenteerden het Streekarchivariaat, de Heemkundige vereniging Nuwenspete en de 
Openbare Bibliotheek Nunspeet in het kader van de landelijke Week van de Geschiedenis, de eerste 
grote geschiedenisquiz Nunspeet. De kandidaten moesten in drie ronden een aantal vragen beantwoorden over 
de geschiedenis van Gelderland en van Nunspeet. Een en ander werd met verve aan elkaar gepraat door 
oud-burgemeester C. de Kovel. Met meer dan 70 deelnemers kan dit nieuwe evenement een succes 
worden genoemd. Een van de prijzen, een Museumkaart, werd door het Streekarchivariaat ter beschikking 
gesteld. De gedeelde eerste plaats werd veroverd door de heer D. Osinga en mevrouw A. Pul-Tasseron; 

�❍     Om het contact met de vrijwilligers beter te onderhouden, werd afgesproken in het vervolg ook in Ermelo 
elk kwartaal even samen te komen om de stand van zaken van het Streekarchivariaat in het algemeen, en van 
de archieven en projecten in Nunspeet in het bijzonder te bespreken.

 
Dienstverlening en studiezaal

�❍     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 adjunct-streekarchivaris en 
de inventarisator moeten momenteel het grootste deel van hun tijd hieraan besteden, waardoor zij 
nauwelijks toekomen aan hun andere taken, zoals het inventariseren van archieven en het begeleiden 
van vrijwilligers. Het aantal actieve vrijwilligers is daardoor de laatste jaren sterk teruggelopen.

 
Publicaties 
Er werd enkele malen een bijdrage geleverd aan De Animator, het personeelsblad van de gemeente Nunspeet. 
 
Educatie 
Op 7 juni brachten de twee groepen 8 van CNS De Bron een bezoek aan het Streekarchivariaat te Nunspeet. 
In kleine groepen werden de leerlingen door de archiefbewaarplaats geleid, terwijl de achterblijvers aan de 
hand van een aantal genealogische vragen over voorouders van klasgenoten een indruk kregen van wat er zoal 
in het archief te vinden is. Door de heer H. Kuiper, vrijwilliger uit 't Harde werd assistentie verleend. 
 
Toezicht op het modern archiefbeheer 
Er werden enkele gesprekken gevoerd over het modern archiefbeheer. Ook dit jaar is deze taak helaas niet 
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verder van de grond gekomen dan het beoordelen van de vernietigingslijst. 
 
Acquisities

�❍     Met vertegenwoordigers van Hervormde gemeente De Ontmoeting werd een oriënterend gesprek gevoerd 
over mogelijke overbrenging van het archief naar de archiefbewaarplaats te Nunspeet; 

�❍     Van het Gelders Archief werden de volgende archieven ontvangen: 
�❍     In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Ermelo (1933 - 1972); 
�❍     In enkelvoud gehouden bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Nunspeet (1972 - 1989); 
�❍     De registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Nunspeet, 1916 - 1925).

�❍     Krantenknipsels over Militair Nunspeet (schenking de heer Van Well te Nunspeet); 
�❍     Glasnegatieven ansichten door J. Bakker, (schenking de heer H. Ramkema te Nunspeet); 
�❍     Archief Ondernemersvereniging De Binnenhof 1994-2007; 
�❍     Op het archief van Valentijn is een aanvulling binnengekomen: de stukken van de Directie Beheer van de 

Rijks Gebouwendienst inzake de gebouwen van Valentijn. Het is nog even de vraag of wij deze stukken 
in Nunspeet zullen houden of dat wij deze zullen overdragen aan de beheerder van het archief van deze Dienst. 

 
Toegankelijkheidsprojecten

�❍     Aan de Inventaris Archief Nederlands-Hervormde Kerk werd verder gewerkt (heren Boon en Hemstede); 
�❍     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, R. Loopik en P.B.J.M. Zwetsloot); 
�❍     Index Notariële akten (de heer A.A.E.F. van Eijck); 
�❍     Index op het bevolkingsregister van Veldwijk (de heer Van Gelder); 
�❍     Index op de ingekomen stukken van het gemeentebestuur van Ermelo (de heer H. Smit).

 
Conservering

�❍     Materiële verzorging archief Nederlands-Hervormde Kerk; 
�❍     Materiële verzorging fotocollectie; 
�❍     Materiële verzorging archief Veluvine; 
�❍     Een aantal jaargangen van de Mothoek werd ingebonden (de heer B. Nobach).

 
Uitlening archiefbescheiden 
Ten behoeve van het project Ermelo 1910 is de correspondentie van de voormalige gemeente Ermelo uit 
de periode 1900-1910 tijdelijk overgebracht naar de bewaarplaats van de huidige gemeente Ermelo. 
 
Archiefbewaarplaats
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�❍     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; 
�❍     Er is in Nunspeet geen quarantaineruimte. Momenteel wordt gebruik gemaakt van de ruimte die in 

Elburg beschikbaar is; 
�❍     De blusapparatuur werd in december 2007 gecontroleerd.

 
 
OLDEBROEK

�❍     Het was de bedoeling om, net als in 2006 een open dag te organiseren voor de leden van de 
Oudheidkundige vereniging De Broeklanden. Als gevolg van geconstateerde schimmel kon deze bijeenkomst 
echter niet doorgaan. Omdat kort daarop de reeds geplande ontruiming en verbouwing van de 
archiefbewaarplaats plaatsvond, werd besloten tot uitstel naar 2008; 

�❍     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.

 
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. 
 
Publicaties

�❍     Index op de bevolkingsregisters, 1830 - 1927 A-G (mevrouw Van der Meulen); 
�❍     Index op de bevolkingsregisters, 1830 - 1927 I-M (mevrouw Van der Meulen). 

 
Toezicht op het modern archiefbeheer 
Er werden enkele gesprekken gevoerd over het modern archiefbeheer. 
 
 
Ac- en dequisitie

�❍     Met de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek werd gesproken over aanvullingen op, en de toegankelijkheid 
van het archief dat door het Streekarchivariaat wordt beheerd 

�❍     Deel van het archief van de Timotheüsschool te Oldebroek; 
�❍     Christelijk militair tehuis Pro Rege Wezep 1938 - 1973; 
�❍     Aanvulling archief van het Groene kruis Oldebroek 1922 - 1984; 
�❍     De overbrenging van de waterschapsarchieven die eigendom zijn van het Waterschap Veluwe naar CODA 

in Apeldoorn werd voltooid. Het betrof de volgende archieven: 
�❍     Archief van Zeepolder Oosterwolde, 1359-1959 (gedeelte); 
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�❍     Archief van Polder Oldebroek, 1730-1959; 
�❍     Archief van Waterlandspolder Doornspijk, 1863-1959; 
�❍     Archief van Buitenpolder Hulshorst, 1921-1959; 
�❍     Archief van Polderdistrict Noordwest-Veluwe, 1959-1985.

�❍     Van het Gelders Archief werden de volgende bestanden ontvangen: 
�❍     In enkelvoud gehouden huwelijksbijlagen bij de registers van de burgerlijke stand van Oldebroek 1933 - 1989; 
�❍     Registers van de notarissen ter standplaats de gemeente Oldebroek 1916 - 1925.

 
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 2008 wel kunnen worden afgerond; 

�❍     Inventarisatie van het archief van Gemeentewerken 1940-1987 (de heer Hovenkamp); 
�❍     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 (de heer Kolkman); 
�❍     Index op de kohieren van de hoofdelijke omslag 1815-1850 (Archief gemeentebestuur Oldebroek 1814-1919, 

inv. nr. 540); (de heer Kolkman); 
�❍     Catalogus bibliotheek (de heer Kolkman); 
�❍     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; 

�❍     Inventarisatie Nederlands Hervormde Kerk Wezep (de heren Boon en Hovenkamp).
 
Conservering

�❍     Materiële verzorging archief van Voetbalvereniging OWIOS (bestraling met gammastralen); 
�❍     Materiële verzorging DTB Oldebroek en Oosterwolde (bestraling met gammastralen); 
�❍     Materiële verzorging burgerlijke stand, kadaster, bevolkingsregisters, financieel archief 1940-1987 en 

aparte formaten verpakt (t.b.v. tijdelijke verhuizing naar Elburg i.v.m. de verbouwing van de archiefbewaarplaats); 
�❍     Een aantal jaargangen van tijdschriften werd ingebonden en boeken hersteld (heer Nobach).

 
Archiefbewaarplaats

�❍     De aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie en aanpassingen van de archiefbewaarplaats werden eind 
2007 voltooid. Tijdens de werkzaamheden vonden de oude archieven tijdelijk onderdak in de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Elburg. Dit project heeft met de nodige tegenslagen te kampen 
gehad. Vooral dankzij de extra inzet van de heer Van Vuuren van de afdeling Interne Dienstverlening en van 
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de heer Kolkman is een en ander toch zeer soepel verlopen; 
�❍     Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de schoonmaak van de bewaarplaats; 
�❍     De brandblussers zijn in mei 2007 goedgekeurd.

 
Bijlage 
 

Onderzoeksonderwerpen: Vestiging: 
Academie en Athenaeum Harderwijk 
Advertenties en nieuws in 1967 Harderwijk 
Altena (zuivelfabriek + gemeentehuis) Elburg 
Architecturatis, Stichting Nunspeet 
Ardesch, N.W. Elburg 
Armenzorg Nunspeet 1900-1940 Nunspeet 
Bachenheimer, Theodore Elburg 
Beekhuizerzand Harderwijk 
Beekstraat 46, bewonersgeschiedenis Elburg 
Begraafplaats Elburg Elburg 
Begraafplaats Eperweg Nunspeet 
Begraafplaats Ermelo Ermelo 
Bejaardencentrum Veldheem Wezep Elburg 
Bevolking Nunspeet Nunspeet 
Bevolkingsgroei, (im)migratie Harderwijk 
Biblebelt, interview met A. Sulman, TV opnamen Nunspeet 
Bierbrouwerij in Elburg Oldebroek 
Boerderijnamen en veldnamen Nunspeet 
Boerderijonderzoek algemeen Nunspeet 
Boerkoel, Graf in Ermelo van in 1940 gesneuvelde sergeant Harderwijk 
Bombardementen/beschietingen tijdens 1940 - 1945 in omgeving huidige N302 Harderwijk 
Bomhoffspaadje Nunspeet 
Boomplanten in Elspeet Nunspeet 
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Bouwstijlen in de jaren dertig Nunspeet 
Brandrapporten Nunspeet 
Bruine Eng, de, werkkamp Nunspeet 
Bruylandts, geboorteakte van vader Nunspeet 
Bunte, de Nunspeet 
Buurtbus, 25 jaar Ermelo 
Buurtschappen Oldebroek Oldebroek 
Christelijk Gereformeerde Kerk Harderwijk 
Dam, van, Harmonium uit ca. 1925, gebouwd door Harderwijk 
Damclub ONASV Nunspeet 
"De Duif" CNS school 't Harde Elburg 
"De Hoeve", bewoningsgeschiedenis Harderwijk 
"De Hoop", Sociëteit Harderwijk 
Den Hagen, boerderij bij Landgoed Staverden Ermelo 
"De Marse", bewoning Nunspeet 
Dennenkamp Ermelo 
Doeven, Karst, notities Nunspeet 
Doornhof, woonadressen vader Harderwijk 
EFC '58, jubileum voetbalclub Ermelo 
EFC '58, jubileum voetbalclub Harderwijk 
Eibertjesdag 2006, schilder Nunspeet 
Eigendomsgeschiedenis huizen Harderwijk Nunspeet 
Elburger Courant Elburg 
Elspeet Nunspeet 
Emaille pannen, grijs gewolkte Nunspeet 
Enkweg 64-66 Nunspeet 
Eperweg, Koloniehuis Nunspeet 
Familie Amptmeijer Harderwijk 
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Familie Balk Elburg 
Familie Beer Elburg 
Familie Binnekamp Oldebroek 
Familie Binnekamp Elburg 
Familie Blatter Oldebroek 
Familie Boer Oldebroek 
Familie Boeve Ermelo 
Familie Bonestroo Harderwijk 
Familie Bos, Tijmen Nunspeet 
Familie Bosch Nunspeet 
Familie Brands Nunspeet 
Familie Brands Harderwijk 
Familie Cirkel Harderwijk 
Familie Dalhuizen, Dalhuijsen Harderwijk 
Familie De Beer Elburg 
Familie De Bruin Nunspeet 
Familie De Groot Nunspeet 
Familie De Jong Harderwijk 
Familie De Paauw Harderwijk 
Familie De Vroom Harderwijk 
Familie Dekker Harderwijk 
Familie Den Harder Nunspeet 
Familie Doornekamp Harderwijk 
Familie Doornhof Harderwijk 
Familie Doppenberg Ermelo 
Familie Doreleijers Nunspeet 
Familie Dreesen Nunspeet 
Familie Fijnvandraat Harderwijk 
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Familie Fockens Nunspeet 
Familie Foppen Harderwijk 
Familie Franken Nunspeet 
Familie Gelderman Nunspeet 
Familie Gerards Harderwijk 
Familie Gerverdinck Nunspeet 
Familie Goudbeek Oldebroek 
Familie Hagedoorn Oldebroek 
Familie Hoekert Nunspeet 
Familie Hoeven Ermelo 
Familie Hofman Oldebroek 
Familie Hofmeijer Oldebroek 
Familie Hoogwolde Nunspeet 
Familie Hop Harderwijk 
Familie Hop Elburg 
Familie Hup Nunspeet 
Familie Hup Harderwijk 
Familie IJzerman Nunspeet 
Familie Jansen Harderwijk 
Familie Junte Nunspeet 
Familie Kagei Harderwijk 
Familie Kamphorst, woonadres Harderwijk 
Familie Karssen Harderwijk 
Familie Klopman Nunspeet 
Familie Klopman Harderwijk 
Familie Knul / Knol Oldebroek 
Familie Kok Harderwijk 
Familie Koldenkoven Nunspeet 
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Familie Koopsen Harderwijk 
Familie Kortleven Ermelo 
Familie Kroeze, Kroese Oldebroek 
Familie Kroon Elburg 
Familie La Verge Nunspeet 
Familie Lindeboom Oldebroek 
Familie Locht Oldebroek 
Familie Louche Nunspeet 
Familie Louw Harderwijk 
Familie Meijer Harderwijk 
Familie Middelkoop Harderwijk 
Familie Molen Elburg 
Familie Molijn Nunspeet 
Familie Moons Nunspeet 
Familie Mossink Nunspeet 
Familie Niessen Oldebroek 
Familie Opgelder Oldebroek 
Familie Petersen Harderwijk 
Familie Petersen Elburg 
Familie Petit Harderwijk 
Familie Pieterse uit Rotterdam Ermelo 
Familie Platte Oldebroek 
Familie Plender Oldebroek 
Familie Prophitius Nunspeet 
Familie Pul Nunspeet 
Familie Rackwitsz Harderwijk 
Familie Rocataliata Harderwijk 
Familie Roosen Harderwijk 
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Familie Sandberg Harderwijk 
Familie Schakelaar Oldebroek 
Familie Smit Harderwijk 
Familie Sneller Oldebroek 
Familie Spruit Harderwijk 
Familie Staal Telgt Ermelo 
Familie Ten Hoope Elburg 
Familie Ten Hove Elburg 
Familie Timmer Nunspeet 
Familie Timmer Harderwijk 
Familie Van Asselt Harderwijk 
Familie Van Asselt Nunspeet 
Familie Van Beek Elburg 
Familie Van Dam Nunspeet 
Familie Van de Weg Oldebroek 
Familie Van den Broek Nunspeet 
Familie Van der Heiden Elburg 
Familie Van der Linden Nunspeet 
Familie Van Dijk Oldebroek 
Familie Van Dijk Harderwijk 
Familie Van Leerdam Harderwijk 
Familie Van Manen - du Mesnil de l' Estrille Oldebroek 
Familie Van Oene Oldebroek 
Familie Van 't Hul Elburg 
Familie Van Tongeren Nunspeet 
Familie Van Tongeren Elburg 
Familie Van Wiglinkhuizen Oldebroek 
Familie Vastenburg Harderwijk 
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Familie Verschuur Ermelo 
Familie Verschuur (R.K. geloof) Harderwijk 
Familie Vlijm Nunspeet 
Familie Vrijhof Nunspeet 
Familie Weeghel Elburg 
Familie Wessels Oldebroek 
Familie Wiersma, S. Nunspeet 
Familie Wijnsgoed Nunspeet 
Familie Witteveen Harderwijk 
Families op de Noordwest-Veluwe Oldebroek 
Families op de Veluwe Nunspeet 
Families uit Hattemerbroek Oldebroek 
Families uit Oosterwolde Nunspeet 
Families uit Oosterwolde Oldebroek 
Foto's Nunspeet 
Frans-Bataafse tijd Elburg 
Garderenseweg 390, bewoningsgeschiedenis Ermelo 
Garderenseweg 97-101 Ermelo Nunspeet 
Gasfabriek Elburg Elburg 
Gemeente Nunspeet 1798 Elburg 
gemeentehuis, (voormalig) bouwgeschiedenis Nunspeet 
Gemeentewapen Nunspeet 
Gereformeerde school / School met den Bijbel, Reünie klasgenoten Nunspeet 
Gereformeerde school aan de Stationsstraat (1952-1958), klassefoto's Nunspeet 
Gerlings, mw. Nunspeet 
Gesneuvelde militair Nunspeet 
Grafheuvels Groevenbeek Ermelo 
Grafheuvels te Ermelo Ermelo 
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Groene zoom, bouwvergunning Nunspeet 
Groenteveiling Elburg aan de Bloemstraat Elburg 
Groenvoorziening Oostendorp, scheiding Elburg en Doornspijk Elburg 
Groevenbeek College 100 jaar Ermelo 
Grote Kerk Harderwijk 
Grote Poortstraat 27 Harderwijk 
Hanzelijn: Sloop ouderlijke woning Oldebroek 
Harderwijk als lid van de Hanze Harderwijk 
Harderwijk in 2006 Harderwijk 
Harderwijkerweg 35-37 Nunspeet 
Harmonium uit ca. 1925, gebouwd door Van Dam Harderwijk 
´s-Heeren Loo, Bouwvergunning Ermelo 
Heide, Doornspijkse Nunspeet 
Heidevelden Elburg 
Heidevelden Oldebroek 
Hertsenberg, Dirkje Oldebroek 
"Het Erve" (verkoop boerderij in Apeldoorn) Harderwijk 
Historische Steekproef Nederland Nunspeet 
Historische Steekproef Nederland Harderwijk 
Inval Engelsen - Russen in 1799 Elburg 
Invloed protestantse kerk 1580 - heden Harderwijk 
Jaar 1967 uit Elburger Courant Elburg 
Joden op de Noordwest-Veluwe Harderwijk 
Joods Elburg Oldebroek 
Joodse families Elburg Elburg 
Kanomeer Ermelo 
Kleine Kolonie Nunspeet 
Klokkenluidersgilde Elburg 
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Kolmansweg, Boerderij Nunspeet 
Koot, van, Arrestatie Joden in kapperszaak juni 1944 Nunspeet 
Kranten rond 1900 Harderwijk 
Landgoederen Nunspeet Nunspeet 
Landschapsplan Nunspeet 
Legerjeeps Ermelo 
Linnaeustoren, Architectuur Harderwijk 
Lub Elburg 
Luctor et Emergo Oldebroek 
Maandag wasdag + graanoogst Elburg 
Maissan Elburg 
Maranatha Kerk Ermelo 
Margrietlaan 6 Elburg 
Marree, 75-jarig bestaan firma Harderwijk 
Migratiestromen i.v.m. project Shelter 07 Harderwijk 
Molen De Hoop Nunspeet 
Molen De Koe (Ermelo) Nunspeet 
Molen De Koe (Ermelo) Ermelo 
Molenmakers Oldebroek 
Molijnlaan 125 Nunspeet 
Naaldhof, de Nunspeet 
Nassaulaan 2 Ermelo 
Nederlands Hervormde Kerk Wezep Oldebroek 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) in Nunspeet Nunspeet 
Noodwoningbeleid Nunspeet 
Nunspeet na 1945, economisch/sociaal/cultureel Nunspeet 
Oldhorst Elburg 
ONASV, Damclub Nunspeet 
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Onder de bos Nunspeet 
Openluchttheater Nunspeet 
Oud Groevenbeek Ermelo 
OWIOS Elburg 
OWIOS Oldebroek 
Padvinderij Nunspeet 
Poire, le Elburg 
R.K. parochie Harderwijk 
R.K. parochie Ermelo 
Refugium, Kindervakantiekolonie 1960 (zie ook Stakenberg) Nunspeet 
Renteloosvoorschotbos, naamsoorsprong Nunspeet 
Reurink, Lubbigje Elburg 
Romeins marskamp Ermelo Ermelo 
Romeins marskamp Ermelo Nunspeet 
Rustige, Ds. (Hierden) Harderwijk 
Sandberg, jhr. Ermelo 
Sande, Otto van der, 80-jarige oorlog Harderwijk 
Schalk den Oudsten, van. Liquidatie 23 juli 1943 Nunspeet 
School Bas Backerlaan Elburg 
School met den Bijbel / Gereformeerde school, Reünie klasgenoten Nunspeet 
School Speuld Nunspeet 
Schouwenburg Elburg 
Schreurs, Winkelpand in Doornspijk Oldebroek 
Smederij Oostendorperstraatweg Oldebroek 
Sociaal werk in Ermelo (30 jaar geleden) Ermelo 
Sociale voorzieningen 1975 - 1979 Harderwijk 
Sociëteit "De Hoop" Harderwijk 
Sonnevanck, 100 jaar suppletiefonds Harderwijk 
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Splitsing gemeente Ermelo en Nunspeet in 1972 Nunspeet 
Spoelstra, Ds. Ermelo 
Spoorweg Amersfoort-Zwolle Nunspeet 
Stadsarchitect, Benoeming in 1836 Harderwijk 
Stadsdennen, Hotel Harderwijk 
Stadsdennenweg 11 Harderwijk 
Stakenberg, landgoed. Vroeger Refugium Nunspeet 
Stakenberg, landgoed. Vroeger Refugium Harderwijk 
Stationslaan 127 Harderwijk 
Stationsstraat 21 Ermelo 
Stationsstraat, Historische topografie Ermelo 
Staverden, landgoed Nunspeet 
Stedebouwkundige ontwikkelingen na 1800 Harderwijk 
Stratenboek van Nunspeet Nunspeet 
Streek, Jan van de Elburg 
Succes, Historie bedrijf Ermelo 
Supermarkt, Foto's, krantenartikelen Elburg 
Suriname Harderwijk 
Timotheüs (Gereformeerde school) Oldebroek Jubileum Oldebroek 
Tol, De Elspeet Nunspeet 
Tweede Kamerverkiezingen, uitslagen (database) Harderwijk 
Tweede Kamerverkiezingen, uitslagen (database) Oldebroek 
Vakantieparken in Nederland Harderwijk 
Vakantieparken in Nederland Ermelo 
Veldheem, Bejaardencentrum Wezep Elburg 
Veldkamp Elburg 
Veldkampkerk Harderwijk 
Veluvine, glas-in-loodramen Harderwijk 
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Veluvine, glas-in-loodramen Jan Wijkmans Nunspeet 
Verdronken vissers Harderwijk 
Verkiezingen, 1795 - 1813 Harderwijk 
Vijandelijkheden van 1799 Harderwijk 
Visserij Elburg Elburg 
Visserijdag, 25 jaar Harderwijk 
Visserijschip, registratie Ermelo 
Voetbal Nunspeet 
Voetbalverenigingingen in Putten Harderwijk 
VOGG Oldebroek Elburg 
Vollenhof Oldebroek 
"Vol Moed", IJsclub Harderwijk 
Vonhof , Foto's grootvader Harderwijk 
Voskuil, Albert Johannes Oldebroek 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Oldebroek 
Vrouwen in de 17e eeuw Elburg 
Vuurwerkongeval, 1988 Ermelo 
Waterfront, woonhuizen die moeten verdwijnen Harderwijk 
Wenzel, G. Ermelo 
Westerink, Dirk, verdronken 12 juni 1943 Elburg 
Wiersma, Sietse, Musicus in Ermelo Ermelo 
Wijbergen, Sywert van (ca. 1703) Harderwijk 
Willy, Villa Nunspeet 
Wisch 1490 Elburg 
WO I op de Noord(west)-Veluwe Elburg 
WO I op de Noord(west)-Veluwe Nunspeet 
WO I, Vluchtoord Nunspeet Nunspeet 
WO II, 10 tot 15 mei 1940 binnen Ermelo Ermelo 
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WO II, Anderson, verdronken vliegenier Elburg 
WO II, Arrestatie Joden in kapperszaak Van Koot juni 1944 Nunspeet 
WO II, Boerkoel, Graf in Ermelo van in 1940 gesneuvelde sergeant Harderwijk 
WO II, Bombardementen/beschietingen tijdens 1940 - 1945 in omgeving huidige N302 Harderwijk 
WO II, documentatie Nunspeet 
WO II, Evacuatietijd 1944-1945 Oldebroek 
WO II, gesneuvelden in 1940-1945 Ermelo 
WO II, Graf in Ermelo van in 1940 gesneuvelde sergeant Boerkoel Harderwijk 
WO II, Interneringskamp Wezep, NSB burgemeester Elburg 
WO II, liquidatie Van Schalk den Oudsten 23 juli 1943 Nunspeet 
WO II, Nunspeet in de oorlog Nunspeet 
WO II, trouwringen langs spoorlijn Nunspeet 
WO II, Verscholen dorp / opa Bakker en tante Cor Nunspeet 
WO II, Vincent, Henk, Stootgroep Bart Nunspeet 
WO II, Westerink, Dirk, verdronken 12 juni 1943 Elburg 
WO II, Zwaluwenburg Oldebroek 
WO II, Zwaluwenburg Elburg 
Woningonderzoek, verblijf onze woning 1947 Nunspeet 
Woonsituatie vroeger Elburg 
Woonwagenkamp Hierden Harderwijk 
Wulfer Aerts (XVII) Harderwijk 
Zangkoor Hierden Harderwijk 
Zeebuurt, Nachthok, bankje Oranjepark Harderwijk 
Zeemuur, leeftijd Harderwijk 
Zonnehal bij de Paasheuvel te Vierhouten Nunspeet 
Zonneheuvel Nunspeet 
Zwarteweg 50 Oldebroek 
 
 



Jaarverslag 2007

1. In Nunspeet zijn deze etiketten al in gebruik.
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