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Woord vooraf

Het jaar 2002:
van Streekarchivariaat Elburg-Ermelo-Nunspeet-Oldebroek naar
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Het jaar 2002 kan voor het streekarchivariaat met recht een roerig jaar genoemd worden.
Enerzijds werd een lang gekoesterde wens vervuld: de gemeente Putten sloot zich per 1
oktober 2002 aan bij de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat en de gesprekken
over de aansluiting van de gemeente Harderwijk kwamen in een beslissend stadium.
Met de aansluiting van de gemeente Putten werd gekozen voor een ander soort organisatie
van de werkzaamheden en een nieuwe naam voor het streekarchivariaat. De naam werd
veranderd in Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en het werkgebied werd gesplitst in
twee rayons: het noordelijke deel dat bestaat uit de gemeenten Elburg, Nunspeet en
Oldebroek en het zuidelijke deel dat bestaat uit de gemeenten Ermelo, Putten en, als alles
goed gaat, binnenkort Harderwijk. Beide rayons zullen worden aangestuurd door een
rayonarchivaris, die onder verantwoordelijkheid van de streekarchivaris de dagelijkse
aansturing voor zijn of haar rekening zal nemen.
Anderzijds moest afscheid genomen worden van de streekarchivaris, de heer Peter van
Beek. Na acht jaar besloot hij zijn horizon te verbreden en zijn benoeming tot
gemeentearchivaris van Ede te aanvaarden. Op 21 maart werd tijdens een goedbezochte
receptie in het gemeentekantoor van Elburg afscheid van hem genomen. De heer Van Beek
heeft het streekarchivariaat uitgebouwd tot een professionele organisatie die zich, ondanks
de relatief geringe grootte, op een aantal punten kan meten met grote archiefdiensten in
het land.
Bijkomend probleem was het vele ziekteverzuim onder de medewerkers en mijn langdurige
afwezigheid in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof, waardoor de
dienstverlening in Elburg en Oldebroek tot het minimum werd teruggebracht en een aantal
belangrijke werkzaamheden moest worden uitgesteld. De vacature streekarchivaris werd
pas per 1 december vervuld waardoor pas begin december kon worden begonnen met de
werving van twee nieuwe rayonarchivarissen.
Door de grote inzet van de archiefmedewerkers is de overlast voor de bezoekers gelukkig
tot een minimum beperkt gebleven. Aangezien dienstverlening een van de belangrijkste
taken van het streekarchivariaat is, denk ik dat het streekarchivariaat dankzij hen, ondanks
alle hiaten en onvoltooide projecten die uit dit jaarverslag naar voren komen, het afgelopen
jaar heel redelijk gedraaid heeft.
Hanneke van Aalst-Houbraken
januari 2003

Bestuur
Het personeel van het streekarchivariaat werkt op aanwijzing van de Archiefcommissie
Streekarchivariaat. Deze commissie adviseert in het kader van de Gemeenschappelijke
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regeling Streekarchivariaat de betrokken gemeentebesturen.
De archiefcommissie vergaderde op 21 februari, 28 maart, en 6 november. Alle
vergaderingen vonden plaats te Elburg.
Als gast woonden burgemeester Van Putten van de gemeente Putten op 21 februari, en M.
Hofstede, hoofd van de afdeling Welzijn en Onderwijs van de gemeente Elburg op 28 maart
2002 de vergaderingen bij.
De volgende personen waren in 2002 lid van de archiefcommissie:
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍

de heer H. van der Veen, wethouder van Elburg, voorzitter (tot 1 mei);
de heer G. van der Velde, wethouder van Elburg, voorzitter (vanaf 1 mei);
de heer B. Bossenbroek, raadslid van Elburg;
de heer ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo, vanaf 6 november
plaatsvervangend voorzitter;
de heer J.W. Urbach, raadslid van Ermelo (tot en met 28 maart);
mevrouw M.H. Bosch-Oldenhof, raadslid van Ermelo (vanaf 6 november);
de heer ing. C. de Kovel, burgemeester van Nunspeet, plaatsvervangend voorzitter
(tot 1 april);
de heer ir. D.H.A. van Hemmen, burgemeester van Nunspeet (vanaf 16 mei);
de heer C. Vissenberg, raadslid van Nunspeet;
de heer mr. W.L. Zielhuis, burgemeester van Oldebroek;
mevrouw J.J. van Grootheest-Heidmeijer, raadslid van Oldebroek;
de heer E. de Graaf, wethouder van Putten (vanaf 1 oktober).

De volgende personen traden op als adviseur van de archiefcommissie:
❍
❍
❍

de heer dr. F.W.J. Scholten, provinciaal archiefinspecteur;
de heer P. van Beek, streekarchivaris (tot 1 mei);
mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris (vanaf 1 december).

De adjunct-archivaris mevrouw Van Aalst-Houbraken verzorgde, uit hoofde van haar functie
als adjunct-streekarchivaris, de verslaglegging van de vergaderingen.
De archiefcommissie hield zich in het verslagjaar onder meer bezig met het volgende:
❍
❍
❍
❍

❍

❍
❍
❍

rekening 2001, begroting 2003;
aansluiting gemeenten Harderwijk en Putten;
ontslag en opvolging streekarchivaris;
naamswijziging van 'Streekarchivariaat Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten'
in 'Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe';
vervanging functie 'adjunct-streekarchivaris' door twee 'rayonarchivarissen' en
daarmee de verdeling van het werkgebied in de rayons 'noord' (Elburg, Oldebroek,
Nunspeet) en 'zuid' (Ermelo, Putten);
tijdelijke invulling formatie Putten;
organisatievorm streekarchivariaat;
samenwerking met het streekarchivariaat Noord-Veluwe.
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Organisatie
Het streekarchivariaat was ook dit jaar in de centrumgemeente Elburg ingedeeld bij de
afdeling Welzijn en Onderwijs van de sector Maatschappelijke Zaken en Middelen. In 2002
werd regelmatig deelgenomen aan het overleg van deze afdeling. Besprekingen over een
mogelijk andere plek in de organisatie of een geheel andere organisatievorm, zijn in
afwachting van het definitieve besluit van de gemeente Harderwijk over aansluiting bij het
streekarchivariaat, op een laag pitje gezet. Wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat,
kan bekeken worden of het streekarchivariaat bij de gemeente Elburg ondergebracht zal
blijven, er binnen de organisatie naar een andere plek gekeken zal worden, of dat er elders
naar een andere plek zal worden gezocht.
Personeel
In het verslagjaar 2002 waren bij het streekarchivariaat werkzaam:
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, adjunct-streekarchivaris (per 1
december streekarchivaris);
de heer P. van Beek, streekarchivaris (tot 1 mei);
de heer J.C. van Gelder, archiefmedewerker te Nunspeet;
de heer T. Goossens, archiefmedewerker te Nunspeet;
mevrouw T. de Gunst, archiefmedewerker te Elburg;
de heer G.W. Hemstede, inventarisator te Putten (vanaf 4 december);
de heer J. Kolkman, archiefmedewerker te Oldebroek en Elburg;
mevrouw E. van der Meulen, archiefmedewerker te Elburg en Oldebroek (per 1 juni);
mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerker te Ermelo;
mevrouw J.H. Vos, archiefmedewerker te Elburg en Oldebroek.

Te Nunspeet was vanuit de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning de heer G. Koele
ingeschakeld voor de inhoudelijke begeleiding van de bezoekers en de afhandeling van
schriftelijke verzoeken om inlichtingen. Te Putten werd deze taak door de heer L.A.F.
Godschalk, medewerker van de afdeling Interne Zaken, vervuld.
De medewerkers van het streekarchivariaat hielden in 2002 vijfmaal een gezamenlijk
werkoverleg om de diverse werkzaamheden op de afzonderlijke locaties, en met name de
uitvoering van de dienstverlening, op elkaar af te stemmen. Tijdens het werkoverleg
werden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
❍
❍

❍
❍
❍
❍

vacature streekarchivaris;
aansluiting Putten en Harderwijk en consequenties voor de organisatie (splitsing in
rayons, aantrekking rayonarchivarissen);
consequenties van invoering Wet bescherming persoonsgegevens;
nieuwe bezoekersregistratie;
invoering AskSam 4.1;
regels ten aanzien van het fotokopiëren en scannen van stukken en boeken.
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De heer Van Beek aanvaardde per 1 mei de functie van gemeentearchivaris van Ede maar
bleek bereid nog tot 1 januari 2003 het streekarchivariaat met raad en daad ter zijde te
staan. In zijn functie als extern adviseur heeft hij een aantal praktische zaken afgehandeld.
Het is gedurende een aantal maanden onduidelijk gebleven wie de heer Van Beek als
streekarchivaris zou opvolgen. Op 28 november benoemde de gemeenteraad van Elburg
mevrouw Van Aalst-Houbraken tot streekarchivaris. Zij was sinds 13 september 1999 bij het
streekarchivariaat werkzaam als adjunct-archivaris.
Mevrouw Van Aalst ging per 1 mei met zwangerschapsverlof. Omdat ook de heer Van Beek
met ingang van die datum zijn nieuwe functie had aanvaard, is de dagelijkse leiding van het
streekarchivariaat opgedragen aan de heer Kolkman. Waar nodig zocht hij contact met de
heer Van Beek of mevrouw Van Aalst, die op de achtergrond betrokken bleven. De heer
Kolkman heeft zich op uitstekende wijze van zijn taak gekweten. Hier is ook een woord van
waardering voor de andere medewerkers van het streekarchivariaat op zijn plaats. Ondanks
de soms moeilijke omstandigheden is de dienstverlening op peil gebleven en hebben zij de
lopende projecten zoveel mogelijk gaande gehouden. Het streekarchivariaat mag zich
gelukkig prijzen met dit team.
Externe activiteiten
In 2002 nam de heer Van Beek deel aan een aantal externe activiteiten:
❍
❍
❍

❍
❍

14 januari : commissie Open Monumentendag;
25 januari en 15 maart: provinciaal educatief project Gelderland Binnenste Buiten;
29 januari: Gebiedsgericht Cultuurbeleid. Naar aanleiding van de provinciale
cultuurnota Verbindingen is in 2001 in de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek,
Epe, Heerde en Hattem gebiedsgericht cultuurbeleid van de grond aan het komen.
Een van de eerste projecten die zo totstand zullen komen, is een cultuurhistorische
route door deze zes gemeenten die in het voorjaar van 2003 zal worden
gepubliceerd;
13 februari: Digitaal Educatief Project Omgevingsgeschiedenis;
de heer Van Beek was lid van de werkgroep die de ontwikkeling van de
gemeentelijke websites van Elburg en Putten voorbereidde. Verder is hij voorzitter/
secretaris van de adviescommissie van de Stichting Vicarieën Elburg en lid van de
redactieraad van de Schaffelaarreeks (historische publicaties voor de Veluwe).

Mevrouw Van Aalst nam deel aan de volgende activiteiten:
❍

❍

❍

27 februari: het presenteren van de nieuwe website van de Oudheidkundige
vereniging Ermeloo tijdens de Ledenvergadering van deze vereniging. De site is
gebouwd door mevrouw Van Aalst en werd ondergebracht bij het Historisch Platform
Veluwe.
4 april: presentatie te Arnhem van het rapport 'Van blikken naar blozen', een plan
van aanpak voor de audiovisuele collecties in de provincie Gelderland;
2 november: presentatie CNS 't Harde 100 jaar; 1902-2002 jubileumboek CNS-
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❍

Scholen (de Petraschool en de Duif (voorheen De Hoeksteen en Ichtus) op 't Harde.
Deze presentatie woonde zij samen met de heer Kolkman bij;
lid van de gemeentelijke werkgroep te Elburg die de consequenties van de invoering
van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de gemeentelijke organisatie
onderzocht.

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

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

mevrouw H.G. Van Aalst-Wams
de heer H.J. van Beek
de heer P. van Beek
de heer J. Beekman
de heer G. Berends
de heer J. Bilder
de heer A. Blokland
de heer H. de Boer
mevrouw M. Boer-van de Werfhorst
de heer W. Bonestroo
mevrouw W. Boot-Nieuwenhuizen
mevrouw A.A. Bos
de heer F. Bosch
de heer C. van den Bosch
de heer H. Bouw
de heer D.J. te Brake
de heer W. Bultman
de heer J.W.P. van Dijk
de heer B. Doornewaard
de heer A.A.E.F. van Eijck
de heer H. Fikse
mevrouw M. Fikse
de heer G.J. Garritsen
de heer W.J. de Gunst
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de heer H. Kranenburg
❍
mevrouw E. Kranenburg-van der
Beek
❍
mevrouw C. Kühne
❍
de heer J. Lingen
❍
de heer J. Loedeman
❍
de heer R. Loopik
❍
de heer B. Meeboer
❍
mevrouw C. Molenkamp-Rutten
❍
de heer K. Mosterd
❍
de heer J. Mulder
❍
de heer W. van Norel
❍
mevrouw D. Oenema-Van der
Laan
❍
de heer R. Olthuis
❍
mevrouw A. van Oorschot
❍
de heer B. van Os
❍
de heer W. Paulus
❍
de heer J. Poelhekken
❍
mevrouw C.A.M. Rousseau
❍
de heer M. Seijbel
❍
de heer H. van Sloten
❍
de heer M.J. Smit
❍
de heer D. Spaan
❍
de heer G. Spaan
❍
de heer B. van de Streek
❍
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❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

de heer G. Hak
mevrouw W. Haverkamp-Vis
mevrouw T. Hazeu-van Veldhuizen
mevrouw T. Hoekstra
mevrouw J. ten Hoor-van Maren
de heer P. Th. van Hout
de heer A. Jansen
de heer L. Jansen
mevrouw G. Jansen-Noordereijk
mevrouw W.A.S. Jasper

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

de heer G. Uitslag
de heer J. Vegt
mevrouw G. Vegt-Snel
de heer P. van de Velde
mevrouw D. van de Velde-Rens
mevrouw B. de Waard-Ruijs
mevrouw A. Winters
de heer D.J. van Wijngaarden
de heer P. Zunderman

Gebruik van archieven
Statistisch overzicht 2000-2002 voor het hele werkgebied
bezoekers

bezoeken

inlichtingen

Jaren

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Genealogie

209

198

195

1068 1019 1158 75

69

74

Lokaalhistorisch 160

184

172

1259 1266 1374 65

70

66

Putten

-

-

-

-

-

16

Totaal

369

382

367

2327 2285 2572 140

139

156

-

40

-

In dit overzicht zijn de cijfers van Elburg, Ermelo, Nunspeet en Oldebroek bij elkaar
opgeteld. De cijfers van de gemeente Putten zijn genomen vanaf 1 oktober 2002, het
moment dat deze gemeente zich aansloot bij de gemeenschappelijke regeling. In Putten is
niet gemeten hoeveel bezoekers dit aantal bezoeken heeft gebracht, vandaar dat die kolom
niet is ingevuld.
Het is interessant te constateren dat er in 2001 een daling is geweest in de
bezoekaantallen, die echter het afgelopen jaar ruimschoots is goedgemaakt. Het grootste
gedeelte van de stijging komt voor rekening van de gemeente Ermelo, waar als gevolg van
het starten van enkele projecten, de aantallen drastisch zijn toegenomen.
Kwaliteit van dienstverlening
Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, is goede communicatie met de
bezoekers noodzakelijk. Op dit moment is daarom in alle bezoekersruimten een ideeënbus
aanwezig waarin suggesties en klachten gedeponeerd kunnen worden. Hiervan wordt
sporadisch gebruik gemaakt (ongeveer eenmaal per jaar per gemeente). In de toekomst
kan voor een actievere opstelling gekozen worden door rechtstreeks naar de mening van de
onderzoekers te vragen. Sinds 1 januari 2002 wordt daarom aan de bezoekers gevraagd
aan te geven of men lid is van een van de historische verenigingen in de aangesloten
gemeenten. Zo ontstaat een beeld van de mate waarin deze verenigingen
vertegenwoordigd worden door onze bezoekers. Omdat uit de cijfers blijkt dat het aandeel
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van de historische verenigingen onder de bezoekers groot is, zou op dit gebied de
communicatie via deze verenigingen kunnen lopen.
De cijfers over 2002 zijn:
Regio

Elders

Arent thoe Boecop

36

H.H.V.Heerde

1

Arent thoe Boecop; De Broeklanden

9

Heemkunde Hattem

1

Arent thoe Boecop; De Broeklanden;
Nuwenspete

5

Amstelland Genealogie

1

Arent thoe Boecop; Nuwenspete

2

Oudheidkundige vereniging
Staphorst

1

De Broeklanden

20

Ermeloo

24

Geen lid

242

Nuwenspete

22

Nuwenspete, Ermeloo

2

Nuwenspete; De Broeklanden

1

Subtotaal

121 Eindtotaal

367

Uit deze tabel blijkt dat bijna 33% van de bezoekers lid is van één of meer regionale
verenigingen. (N.B. Dit is exclusief de bezoekers van de gemeente Putten.)
Dienstverlening op afstand
Sinds december 1997 heeft het streekarchivariaat een eigen website op internet. Tot nu toe
hebben 17.745 bezoekers onze site geraadpleegd, waarvan meer dan 6.000 in 2002.
In dit verslagjaar is er achter de schermen veel gedaan aan een grondige renovatie,
waarvan de eerste fase begin 2003 het licht zal zien.
Mevrouw Van Aalst en de heer Kolkman werken hierbij nauw samen met de webmeester,
de heer P. Baars. Inhoudelijk is ook mevrouw Van der Meulen betrokken bij de
werkzaamheden voor de website.
De site is te vinden op www.hpveluwe.nl/archivariaat.html
Automatisering
In het verslagjaar zijn alle vestigingen definitief overgegaan op versie 4.1 van het
databaseprogramma AskSam. Het applicatiebeheer werd uitgevoerd door de heer Kolkman.
Ook de instructie van medewerkers en vrijwilligers nam hij voor zijn rekening.
Uitbreiding van het streekarchivariaat
De heer Van Hell, gemeentearchivaris van Putten en Harderwijk, is eind september 2002
met pensioen gegaan.
De gemeente Putten heeft al in een vrij vroeg stadium aangegeven zich per 1 oktober 2002
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te willen aansluiten bij de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat. Ter
voorbereiding hierop is de heer Van Beek al in 2001 gedurende een dag in de week bij de
gemeente Putten als adviseur gedetacheerd geweest. Als gevolg van het vertrek van de
heer Van Beek naar de gemeente Ede en het zwangerschapsverlof van mevrouw Van Aalst
kon er met ingang van 1 oktober in Putten echter geen archivaris beginnen. Wel is de heer
Van Beek ook in de maanden na zijn vertrek adviserend in Putten werkzaam geweest (zie
ook hierboven onder het kopje Personeel). In overleg met de afdeling Interne Zaken heeft
hij de formele afhandeling van de aansluiting van de gemeente Putten bij het
streekarchivariaat, de aanleg van een klimaatbeheersingsinstallatie in de
archiefbewaarplaats en de herinrichting van de archiefbewaarplaats met verrijdbare
archiefstellingen voorbereid.
In afwachting van de vervulling van de vacature rayonarchivaris is de heer G.W. Hemstede
per 4 december tijdelijk aangesteld voor de inventarisatie van het archief van het
gemeentebestuur van Putten over de periode 1815-1940.
In de zomer van 2002 zijn er contacten geweest tussen de voorzitter van de
archiefcommissie en de heer W. Sanderse, gemeentesecretaris van Harderwijk. Ook was er
regelmatig overleg tussen de heren Van Beek en Van Hell. Na 1 oktober is in Harderwijk de
voorbereiding voor de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling gestart.
De heer Van Beek heeft in zijn functie als adviseur van het streekarchivariaat de aansluiting
van de gemeente Harderwijk voorbereid en naar verwachting zal het Harderwijker college
van burgemeester en wethouders eind januari 2003 een formeel verzoek tot aansluiting aan
het Elburger college richten.

Gemeente Elburg
Huisvesting
De werkruimte is, ondanks de krappe oppervlakte, in orde gemaakt voor vier medewerkers.
Eind 2002 werd onderzoek gedaan naar eventuele uitbreidingsmogelijkheden, deze zijn
echter nog niet gevonden.
De bezoekersruimte voor het raadplegen van originele stukken biedt plaats aan negen
personen. In deze ruimte staan enkele computers voor invoer van gegevens en een
computer voor het raadplegen van digitale bestanden. Hier bevindt zich ook de
handbibliotheek van het streekarchivariaat.
De bezoekersruimte voor het raadplegen van bronnen door zelfbediening biedt plaats aan
zes personen. In deze ruimte staan drie gewone readers, twee grote readers voor het lezen
van de krantenfiches en een reader-printer.
Beide bezoekersruimten zijn geopend op maandag en dinsdag en gesloten op woensdag.
De opening op afspraak op donderdag en vrijdag is in 2002 als gevolg van langdurige ziekte
onder het personeel, het zwangerschapsverlof van mevrouw Van Aalst en het vertrek van
de heer Van Beek, slechts mondjesmaat gelukt.
De archiefbewaarplaats beschikt nog niet over een klimaatbeheersingsinstallatie. Als gevolg
van tijdgebrek bij de streekarchivaris en de afdeling Bouwen en Wonen, is het niet gelukt
dit in 2002 te realiseren.
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Brandblusmiddelen
De brandblusmiddelen zijn in januari 2002 gecontroleerd en in orde bevonden.
Toezicht modern archiefbeheer
In 2002 is er op het gebied van het toezicht op het modern archiefbeheer geen overleg
geweest met het hoofd en de medewerkers van de afdeling Interne Zaken en Voorlichting.
Acquisitie
In 2002 werden de volgende aanwinsten ontvangen:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

aanvulling op het archief van het Feithenhof;
aanvulling op het archief van de Nederlandse Hervormde Kerk Elburg;
archief van de Nederlands-Christelijke Vrouwenbond afdeling 't Harde;
gedeelte van de nalatenschap van C.W.A. de Jong;
familiearchief Hoefhamer (18e-20e eeuw)
persoonlijk archief van Arent baron Van Boecop;
bibliotheek en fotocollectie werden met een aantal stukken uitgebreid.

Inventarisatie en indicering
De archiefmedewerkers hebben op het gebied van inventarisatie en indicering de volgende
werkzaamheden verricht:
Mevrouw De Gunst
❍
❍
❍

controle en invoer van de catalogus op de fotocollectie;
controle en invoer van de bibliotheekcatalogus;
rubriceren van de collectie krantenknipsels.

De heer Kolkman
❍
❍
❍

indicering van het Oud-rechterlijk archief Doornspijk;
begeleiding werkgroep Indicering Elburger Courant;
eindcontrole van de door (vrijwillige) medewerkers gemaakte indexen.

Mevrouw Van der Meulen
❍

❍

indiceren van de registers van naamsaanneming van Doornspijk en Elburg, 1813,
1826;
indiceren en controleren van de index op het dienstbodenregister Doornspijk, 18601910.

Mevrouw Vos
❍
❍

indicering van het notarieel archief (1850-1853);
indicering van de bouwvergunningen Elburg 1913-1939;
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❍

indicering van het dienstbodenregister Doornspijk 1860-1910.

In 2002 werden de volgende uitgaven afgerond:
❍

❍

❍

Samenvatting van het Elburger Protocol van de vrijwillige rechtspraak 1678-1811 (inv.
nrs. 126-134 Oud-rechterlijk Archief Elburg) door de heer H. Fikse werd in drie delen
uitgegeven;
Index op de registers van naamsaanneming van Doornspijk en Elburg, 1813, 1826
door mevrouw Van der Meulen;
Index op het dienstbodenregister van Elburg, 1860-1910, door de dames Van der
Meulen en Vos.

Daarnaast werden door diverse vrijwillige medewerkers in concept enkele nieuwe uitgaven
aangeleverd. Helaas ontbrak de tijd om ze af te ronden en te publiceren. Deze achterstand,
waarvoor een structurele oplossing nodig is, bedraagt aan het einde van het verslagjaar
zo'n vijftien uitgaven.
De dames J. Brouwer-Witteveen, G. van Essen-van de Velde, M. Beun-Boonstra en A.
achter de Molen-Hulsman, receptionistes van de gemeente Elburg, werkten mee aan de
digitalisering van de indexen op het bevolkingsregister van Doornspijk van 1840 en 1850 en
de inventaris van het Oud-rechterlijk archief van Elburg.
Conservering en schaduwarchivering
De dames De Gunst, Van der Meulen en Vos hebben op het gebied van de materiële
verzorging de volgende werkzaamheden verricht:
❍
❍
❍

het Stadsarchief Elburg 1219-1813 werd opnieuw verpakt;
het archief van het gemeentebestuur Elburg 1913-1940 werd opnieuw verpakt;
de fotocollectie werd materieel verzorgd.

Er werden archiefstukken gerestaureerd uit het Oud-rechterlijk archief Elburg.
De volgende archiefbescheiden werden verfilmd:
❍

❍

❍

❍

Burgerlijke stand Elburg en Doornspijk:
❍
registers van naamsaanneming 1812, 1826;
❍
overlijdensregisters, 1940-1950;
bevolkingsregister Elburg:
❍
register van Belgische vluchtelingen (1915-1917);
❍
register van ingeschreven vreemdelingen (1914-1916);
bevolkingsregister Doornspijk:
❍
register van Belgische vluchtelingen (1914-1916);
kadastrale archiefbescheiden 1830-1890.

Gebruik van archieven
Statistisch overzicht 2000-2002
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bezoekers

bezoeken

inlichtingen

Jaar

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Genealogie

57

62

71

200

218

227

18

17

25

Lokaalhistorisch 50

53

48

474

366

459

15

13

20

Totaal

115

119

674

584

686

33

30

45

107

In vergelijking met vorige jaren hebben meer bezoekers een fors groter aantal bezoeken
gebracht. Hoewel Elburg als gevolg van langdurige ziekte onder het personeel, het
zwangerschapsverlof van mevrouw Van Aalst en het vertrek van de heer Van Beek alleen
geopend was op de vaste openingsdagen maandag en dinsdag, is het bezoekersaantal toch
gestegen. De verklaring hiervoor is het vaste aandeel van enkele trouwe bezoekers die het
afgelopen jaar veel onderzoek hebben gedaan.
Veel van de onderzoeken ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen, zijn verricht
door de archiefmedewerkers. Ook namen zij het grootste deel van de bezoekersbegeleiding
voor hun rekening.
Historisch onderzoek en voorlichting
In het verslagjaar werd door de archiefmedewerkers veelvuldig geadviseerd bij het
verrichten van historisch onderzoek. Deze advisering was zowel methodisch als inhoudelijk
van aard.
Lopende projecten
In 2002 werd gewerkt aan een aantal projecten:
❍

❍

❍

❍

De werkgroep Bewoningsgeschiedenis werkt aan een overzicht van de bewoners van
de stad Elburg door de eeuwen heen. De werkgroep is tweemaal samengekomen.
Mevrouw Van Aalst coördineert dit project. De werkgroep bestaat uit de dames M.
Fikse, J. ten Hoor-van Maren, G. Jansen-Noordereijk en C. Kühne en de heren W.J.
de Gunst, L. Jansen en M. J. Smit. Vanuit de afdeling Bouwen en Wonen
(monumentenzorg) is de heer W. Bultman betrokken. Daarnaast wordt medewerking
verleend door de heer J. Kolkman.
De werkgroep Oorkondenboek werkt nog steeds aan de transcriptie van stukken uit
het stadsarchief van Elburg. De begeleiding vanuit het streekarchivariaat was dit jaar
helaas minimaal, waardoor de afronding van een publicatie opnieuw is opgeschoven.
Leden van deze werkgroep zijn de dames A.A. Bos, M. Fikse, J. ten Hoor-van Maren,
B. de Waard-Ruijs en E. Kranenburg-van der Beek en de heren H. Kranenburg en M.
J. Smit. Mevrouw Van Aalst was belast met de begeleiding van dit project.
De werkgroep Elburger Courant werkte langzaam maar zeker verder aan de
indicering. De werkzaamheden zijn zeer tijdrovend, waardoor er nog geen publicatie
op stapel staat. Wel is men in 2002 ertoe overgegaan de gegevens direct in de
computer in te voeren waardoor de voortgang iets vlotter gaat. Leden van deze
werkgroep zijn mevrouw M. Fikse en de heren G. Hak, D. Spaan en G. Spaan.
De werkgroep Burgemeestersonderzoek doet onderzoek naar de burgemeesters van
Elburg en Doornspijk. Dit is een initiatief uit 1995 van het Gelders Oudheidkundig
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

Contact en de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. De leden van deze
werkgroep hebben in het verslagjaar in beperkte mate onderzoek verricht. Leden van
de werkgroep zijn mevrouw E. Kranenburg-van der Beek en de heren P. van Beek, C.
van den Bosch, P. Th. van Hout, H. Kranenburg en W. van Norel.
De eind 2001 door de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop opgerichte
werkgroep voor Politieke geschiedenis 1880-1950 heeft nog geen
onderzoeksresultaten gepubliceerd. Vanuit het streekarchivariaat wordt deze
werkgroep (nog) niet begeleid.
In het kader van '2003: Jaar van de Boerderij', is vanuit de Oudheidkundige
vereniging Arent thoe Boecop de werkgroep Boerderijenonderzoek van start gegaan.
Deze werkgroep doet onderzoek naar de geschiedenis van monumentale boerderijen
in de gemeente Elburg. Leden van deze werkgroep zijn de dames J. Hagens, E. Klein,
D. Vet, V.J. van Vossen-van Soest en de heren P. van Beek, W. Geerdink, K. van der
Linde, W. van Norel, L. Trommel, J.K. Westerink, W. van der Weide, H. van de
Werfhorst en H. Wieldraaijer. Vanuit het streekarchivariaat wordt deze werkgroep
(nog) niet begeleid.
De werkgroep Hanzegeschiedenis die in 2001 van start ging, heeft als doel de rol van
Elburg in de Hanze te bestuderen. Deze werkgroep bestaat uit de heren H. de Boer,
C. van den Bosch, W.J. de Gunst, G. Hak, J. Lingen en M. Seijbel. Ook de heer Van
Beek en mevrouw Van Aalst maakten deel uit van de werkgroep. De werkgroep heeft
een relatie met de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop en met het Sint
Nicolaasgilde Elburg-Haselünne. In totaal kwam de werkgroep driemaal bijeen en
werden er voor academische assistentie contacten gelegd met de Rijksuniversiteit
Groningen.
Het project 'Gelderland Binnenste Buiten', dat met steun van de provincie wordt
uitgevoerd, heeft in 2002 verder vorm gekregen. Hierin wordt samengewerkt met het
Gelders Archief te Arnhem, het gemeentearchief van Ede, het Gelders Oudheidkundig
Contact, EduArt en Biblioservice Gelderland. Er is een website gebouwd voor
leerlingen van de derde klas in het VMBO met het patriciërshuis van notaris
Hoefhamer in Elburg als onderwerp. De inhoud van deze site is totstandgekomen na
onderzoek in de archieven en collecties van het streekarchivariaat te Elburg. Het
adres is: www.gelderlandbinnenstebuiten.nl
Aan dit project is het 'Digitaal Educatief Project Omgevingsgeschiedenis' gekoppeld.
Deze samenwerking met het Gelders Archief te Arnhem en het gemeentearchief van
Ede heeft als doel een digitale gids voor de geschiedenis van de woonomgeving in
Gelderland tot stand te brengen. In deze gids komen gegevens over ruimtelijke
objecten per gemeente vanaf 1800.
mevrouw Van Aalst-Wams adviseert over de indeling van de bibliotheekcatalogus.

De heer M.J. Smit is in de loop van het jaar gestopt als vrijwillig medewerker van het
streekarchivariaat. Hij wordt hartelijk bedankt voor al het werk dat hij in de loop der jaren
voor het streekarchivariaat heeft gedaan.
Educatie
Het jaar 2002 heeft de nodige educatieve activiteiten opgeleverd.
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❍

❍

Leerlingen van de Petraschool op 't Harde kwamen in januari op bezoek om kennis te
maken met het streekarchivariaat en de beschikbare bronnen met betrekking tot de
Tweede Wereldoorlog. De heer N.H. Gruppen van de verzetsgroep 'Old Putten'
vertelde over deze periode.
Drie VMBO-2 groepen en twee Atheneum-2 groepen werden voorgelicht over de
activiteiten van het streekarchivariaat.
De Atheneum groepen kregen daarnaast de opdracht om zelf een klein onderzoekje
te verrichten.

Een overzicht van de onderwerpen van het in 2002 verrichte onderzoek:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Agnietenklooster
Genealogie Van de Wetering
Armenjager Petersen
Genealogie Van der Maaten
Beeld leeuwen bij de poort
Genealogie Van der Meulen
Belgenkampen
Genealogie Van Doesburg
Beroeringen 18e eeuw
Genealogie Van Zeeburg (begraafplaats)
Bevolkingsgroei in Elburg
Genealogie Veenstra
Bevolkingsonderzoek Doornspijk, Elburg en Oldebroek
Genealogie Vinke/Van Werven
Bloemstraat 24
Genealogie Westeri(n)k
Boerderijen
Gerichtenweg 17
CNS school 't Harde
Historische achtergronden bevindelijkheid 19e eeuw
Coehoorn
Huis´Altena´
Cuba crisis
Joodse gemeenschap in Elburg.
De Dellen
Joodse slachtoffers Tweede Wereldoorlog
Factorij van Elburg op Schonen (Skäne) (Hanze)
Landgoed "de Haere"
Familienaam Van de Walle
´moffenmeiden´ (1940-1945)
G. Kauderer (schilder)
Neergestort Tsjechisch vliegtuig (1936)
Gasfabriek Elburg
Notarissen Hoefhamer
Genealogie Balk
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❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

Notulen gemeenteraad 1918
Genealogie Bouwman, Van de Kolk
Overlijden/begraven Nicolaas Johannes Vesseur
Genealogie Busweiler
Overval Distributiekantoor Elburg (1940-1945)
Genealogie Elzerman
Reintje Vos
Genealogie Feith
Restauratie `Oude Stadshuis` Elburg
Genealogie Goosensen
Scheepswerf Balk
Genealogie Haze/Haas
Sint-Nicolaaskerk
Genealogie Hop
Spoorwegaanleg Utrecht-Zwolle-Kampen
Genealogie Land, Van Loo, Van 't Goor, Van Raalte
Stadsrekening Elburg 1550-1600
Genealogie Plette
Stemborn, Dolheim
Genealogie Roebers
T. Vos Oliemulder, benoeming tot burgemeester 1786
Genealogie Rozeboom, Van 't Goor
Titanic
Genealogie Schuurman
Vicarieën
Genealogie Steert
Vrouwenkiesrecht 1919
Genealogie Stoffer
VVV Elburg
Genealogie Tatje
W.C. Nieuwenhuis, gefusilleerd koerier Trouw (1940-1945)
Genealogie Ten Hoope
Wapen van Elburg
Genealogie Ten Hove
Willem van Oranje in Elburg
Met de heer Wielink van de afdeling Welzijn en Onderwijs te Elburg werd overleg
gevoerd over eventueel in te voeren gemeentebrede coördinatie van educatieve
projecten, met name waar het gaat om de contacten met de scholen.

Avondopenstelling
In de periode oktober 2001-maart 2002 is de bezoekersruimte op proef gedurende twee
avonden per maand geopend geweest. De bezoekers werden geholpen door een
medewerker en een vrijwilliger. In totaal hebben tijdens deze avonden 16 bezoekers 61
bezoeken gebracht, waarvan 39 in 2002. Een deel van deze bezoekers is overdag niet in de
gelegenheid het archief te bezoeken en was daarom erg blij met de geboden gelegenheid.
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Deze proef heeft is de bezoekers erg goed bevallen en daarom kan geconcludeerd worden
dat avondopenstelling in een redelijke behoefte voorziet. Het was de bedoeling de
avondopenstelling tijdens het winterseizoen 2002-2003 opnieuw in te stellen, mits de
personele situatie per 1 oktober 2002 op orde zou zijn. Omdat de vacatures op dit moment
echter nog niet vervuld zijn, is besloten hervatting van de avondopenstelling nog even uit te
stellen.
Deze proef was alleen mogelijk dankzij de inzet van de vrijwillige medewerkers mevrouw E.
Kranenburg-van der Beek en de heren W.J. De Gunst, H. Kranenburg, W. van Norel en M.J.
Smit.
Contacten met de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop
Er waren regelmatig contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de Oudheidkundige
vereniging Arent thoe Boecop. De heer Van Beek is voorzitter van deze vereniging en
mevrouw Van Aalst adviseur van de redactie van het periodiek, dat vier keer per jaar
verschijnt. De heer Van Beek schreef enkele artikelen voor dit periodiek.
Mevrouw Van der Meulen actualiseerde de catalogus op de bibliotheek van de vereniging.

Gemeente Ermelo
Huisvesting
In de bezoekersruimte zijn twee werkplekken met een computer waar door vrijwilligers
gegevens worden ingevoerd. Verder zijn er acht bezoekersplaatsen. Voor de bezoekers
staan er drie readers en een reader-printer. In 2002 zijn nieuwe boekenkasten
geïnstalleerd, waardoor de bibliotheek, inventarissen en indexen eindelijk overzichtelijk en
netjes opgeborgen konden worden. De computers waarop door de vrijwilligers gewerkt
wordt, zijn sterk verouderd. Hopelijk kunnen ze in 2003 worden vervangen door meer
recente modellen.
Bezoekers konden vóór 1 april gedurende vier, en na 1 april gedurende vijf dagen per week
op afspraak terecht voor hun onderzoek.
Op maandag was mevrouw Van Aalst aanwezig, de heer Van Beek was op afstand
betrokken bij de werkzaamheden in Ermelo.
De archiefbewaarplaats beschikt nog niet over een installatie voor het regelen van het
klimaat. Als gevolg van tijdgebrek is het niet gelukt dit in 2002 te realiseren. Wel heeft de
heer H. Adam, adjunct-archiefinspecteur van de provincie, op 9 december een
inspectiebezoek aan Ermelo gebracht.
Brandblusmiddelen
De poederblussers in en buiten de archiefbewaarplaats zijn in februari 2002 gecontroleerd
en in orde bevonden.
De materiële verzorging van de fotocollectie wordt door de leden van de werkgroep
audiovisuele collecties tijdens het beschrijven aangepakt.
Toezicht modern archiefbeheer
In het verslagjaar heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met de heer Pap, hoofd van
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de afdeling Facilitaire Zaken en de heren De Roo en LeComte, medewerkers van deze
afdeling. Er werd onder meer gesproken over het depotbeheer, selectie en vernietiging en
het klimaat in de archiefbewaarplaats.
Acquisitie
❍
❍

❍

❍

het archief van de Vrouwen Advies Commissie Ermelo 1991-2001;
de bibliotheek is in het verslagjaar uitgebreid door schenking en aankoop van boeken
en tijdschriften van plaatselijk historisch en genealogisch belang. De
bibliotheekcatalogus wordt door mevrouw Stam in het databaseprogramma AskSam
bijgehouden;
de Oudheidkundige vereniging Ermeloo schonk de jaargangen van een aantal
tijdschriften;
de fotocollectie werd met enkele aanwinsten uitgebreid. Zo werden in samenwerking
met vrijwillig medewerker de heer J. Loedeman, uit het fotoalbum van de heer D.
Bark een groot aantal foto's uit de periode 1957-1969 gereproduceerd. De heer Bark
was hoofd van de Openbare Lagere School te Ermelo en de foto's bevatten een schat
aan informatie over activiteiten en leerlingen van deze school.

Inventarisatie en indicering
Lopende projecten
❍

❍

De heren A. Blokland, H. Bouw en J. Mulder werkten aan het nader toegankelijk
maken van de collectie bouwvergunningen van de gemeente Ermelo van na 1906.
Mevrouw Stam begeleidt dit project.
In het voorjaar van 2002 is door de werkgroep Audiovisuele collecties een begin
gemaakt met de ontsluiting en materiële verzorging van de fotocollectie van de
gemeente Ermelo. Leden van deze werkgroep zijn: de dames W.A.S. Jasper, D.
Oenema-Van der Laan en A. Winters en de heren H.J. van Beek, J. Beekman, J.
Bilder, F. Bosch, A. Jansen, J. Loedeman, K. Mosterd, W. Paulus, P. van de Velde en
D.J. van Wijngaarden. Mevrouw G. Vegt-Snel uit Nunspeet is enkele malen naar
Ermelo gekomen om de werkgroep te instrueren en op weg te helpen.

Gebruik van archieven
Statistisch overzicht 2000-2002
bezoekers

bezoeken

inlichtingen

Jaar

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Genealogie

29

40

29

103

156

183

11

13

9

Lokaalhistorisch 18

36

49

77

164

380

7

14

8

Totaal

76

78

180

320

563

18

27

17

47

De toename van het aantal bezoeken komt vooral voort uit de inbreng van de vrijwilligers.
Het is duidelijk dat ook in deze gemeente met de vestiging van het streekarchivariaat in een
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behoefte wordt voorzien, ondanks het feit dat men er over relatief weinig historisch archief
kan beschikken.
De bezoekersbegeleiding werd hoofdzakelijk verricht door mevrouw Stam. Ook de
verzoeken om inlichtingen, zowel schriftelijk als telefonisch, werden door haar behandeld.
In overleg met de afdeling Facilitaire Zaken zijn de series bouw- en milieuvergunningen op
proef in beheer overgedragen aan het streekarchivariaat. Dat betekent dat deze stukken bij
mevrouw Stam worden opgevraagd en dat zij een aanzienlijk deel van haar tijd bezig is met
het opzoeken van vergunningen. Gedurende het verslagjaar heeft zij ruim achthonderd
aanvragen in behandeling genomen. Het is de vraag of deze situatie in de toekomst
gehandhaafd kan blijven. De begeleiding van de bezoekers lijdt er weliswaar nog niet
onder, maar er zijn dagen dat zij aan niets anders dan het opzoeken van
bouwvergunningen toekomt. Bijkomend probleem is dat er in het oudere gedeelte van het
archief tot 1972 in de loop der jaren veel dossiers verkeerd zijn teruggeplaatst, waardoor
het soms erg veel tijd kost de juiste stukken boven water te krijgen. Doordat mevrouw
Stam echter kan doorzoeken totdat zij het dossier gevonden heeft, is het afgelopen jaar
een aantal lang vermiste stukken teruggevonden.
In 2002 werd door mevrouw Stam geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek.
De adviezen waren zowel op het gebied van de onderzoeksmethodiek als inhoudelijk.
Een overzicht van de onderwerpen van het in 2002 verrichte onderzoek:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Begraafplaats ´s-Heerenloo
Genealogie van Leuveren
De Dennenkamp
Harderwijkerweg 56
Genealogie Bosman
Horloseweg 69
Genealogie Bouw Nunspeet
Kasteel Staverden
Genealogie Compaijen
Kostersland
Genealogie de Jager
Lijsje Pater (Moord)
Genealogie de Vries
Loesje Opmeer (1938)
Genealogie Gerrit Leene
Molen ´De Koe´
Genealogie Kamphorst
Oude Nijkerkerweg 77, 79
Genealogie Krijger
Paalberg (1954)
Genealogie Marinus Timmer
Stationsstraat 79
Genealogie Storm
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❍
❍
❍
❍
❍
❍

Suikerbakker 55
Genealogie Van Bentum
Weisteeg (gebied)
Genealogie Van de Vlis
Woningbouwvereniging De Groene Zoom
Genealogie Van Engelen/Vis

Lopende projecten
❍

❍

❍

De werkgroep Ermelo 1910, bestaande uit de dames T. Hazeu-van Veldhuizen en T.
Hoekstra en de heren J. Garritsen, B. Meeboer, B. van Os en J. Poelhekken, werkte
verder aan de voorbereiding van een uitgave over het Ermelo van 1910. In
samenwerking met de Oudheidkundige vereniging Ermeloo zal worden geprobeerd
deze uitgave te realiseren. Hiertoe werd enkele malen overleg gevoerd met
bestuursleden van de vereniging. Het grootste deel van de gegevens die konden
worden ontleend aan het gezondheidsonderzoek Ermelo van 1910 is ingevoerd. De
verdere uitwerking van het project is in afwachting van het aantrekken van een
rayonarchivaris op een laag pitje gezet. De begeleiding van dit project was in handen
van mevrouw Van Aalst. Men kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen.
Evenals in andere deelnemende gemeenten is het de bedoeling dat er ook in Ermelo
een heruitgave van de kadastrale atlas 1832 zal verschijnen. Door de heren H. van
Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) werd hieraan gewerkt. Mevrouw Van Aalst
is ook bij dit project betrokken. Helaas hebben de werkzaamheden in 2002
stilgelegen.
De website voor Open Monumentendag Ermelo 2002 is dit jaar niet op het Historisch
Platform Veluwe geplaatst. Hoewel dit onderdeel een vaste plek heeft op het
Historisch Platform Veluwe, zijn er in 2002 geen contacten geweest met de
organisatoren van Open Monumentendag Ermelo. Omdat de pagina's van de
jaargangen 2000 en 2001 inhoudelijk interessant zijn, is deze informatie nog niet van
het internet verwijderd.

Contacten met Oudheidkundige vereniging Ermeloo
Er was regelmatig contact met (bestuurs)leden van de Oudheidkundige vereniging Ermeloo.
De vereniging heeft haar website ondergebracht bij het Historisch Platform Veluwe. Deze
site wordt onderhouden door mevrouw Van Aalst. Op 27 februari presenteerde ze deze
tijdens een lezing voor de Ledenvergadering.

Gemeente Nunspeet
Huisvesting
De huisvesting van de werk- en bezoekersruimte onderging begin 2002 een metamorfose:
de afzonderlijke werkkamer van de archivaris werd samengevoegd met een naastliggende
ruimte en een gedeelte van de hal van het gemeentehuis. Zo kon eindelijk een nieuwe,
ruime werk- en bezoekersruimte worden gerealiseerd. De nieuwe ruimte heeft een aantal
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voordelen boven de oude en bevordert een goede manier van werken.
Het bezoekersgedeelte van de ruimte is ingericht voor zes bezoekers. Er staan vier readers,
waarvan er een geschikt is voor het lezen van krantenfiches. Verder staan er een readerprinter en twee computers die door vrijwilligers gebruikt worden voor het invoeren van
gegevens.
Voor de veiligheidsrisico's die de aanwezige nooduitgang met zich meebrengt, is een
oplossing gevonden, maar deze is nog niet gerealiseerd.
Het klimaat in de archiefbewaarplaats is na installatie van een nieuw verwarmingssysteem
in het gemeentehuis ontregeld geraakt. De temperatuur is sindsdien vrij stabiel op circa 20
graden Celsius en 43% luchtvochtigheid. Ondanks regelmatig signaleren is deze
onwenselijke situatie nog niet opgelost. Het risico van een schimmelexplosie, zoals die in
2001 in Putten heeft plaatsgevonden, is daarom niet denkbeeldig.
Brandblusmiddelen
In de archiefbewaarplaats hangen twee CO2blussers. Deze zijn, net als de schuimblusser
buiten de archiefbewaarplaats, gekeurd en in orde bevonden in oktober 2002.
Toezicht modern archiefbeheer
In het verslagjaar werd enkele malen met het hoofd en de medewerkers van de afdeling
Documentbeheer en Ondersteuning overleg gevoerd. Naast selectie en vernietiging en
digitaal archiefbeheer kwam ook de archiefbewaarplaats aan de orde. Omdat deze
langzamerhand vol begint te raken, wordt gezocht naar oplossingen voor het bergen van
vernietigbare archiefbescheiden.
De werkgroep Digitaal archiefbeheer kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen.
Acquisitie
❍

❍

❍

❍

❍

stukken betreffende de restauratie van boerderij De Beiaard te Hulshorst werden
ontvangen van Stedenbouwkundig adviesbureau Sonsbeek Adviseurs te Arnhem;
microfiches van de akten van de burgerlijke stand van Elspeet en Vierhouten over de
periode 1811-1818 werden ontvangen van het Gemeentearchief Barneveld. Als
tegenprestatie worden kopieën van de retroacta van de burgerlijke stand van Elspeet
naar Barneveld gestuurd;
voorbereidingen werden getroffen voor de acquisitie van de archieven van het
Nunspeets Mannenkoor, de Belangenvereniging 't Hul en de journalist W.H.
Kooijmans;
de handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door
aankoop en schenking van enkele boeken. De registratie van de boeken wordt
bijgehouden door een medewerker van de afdeling Documentbeheer en
Ondersteuning in het databaseprogramma AskSam;
de fotocollectie werd regelmatig met grote en kleine aanwinsten uitgebreid. De
Heemkundige vereniging Nuwenspete heeft haar collectie audiovisuele materialen in
de archiefbewaarplaats te Nunspeet ondergebracht. Deze collectie werd in 2002
aangevuld met de uiterst belangrijke diacollectie van de heer W. te Flierhaar te
Nunspeet.

file:///N|/Jaarverslag-2002.html (21 van 30) [9-11-2011 23:23:39]

file:///N|/Jaarverslag-2002.html

Inventarisatie en indicering
De archiefmedewerkers hebben naast de reguliere werkzaamheden de volgende projecten
uitgevoerd:
De heer Van Gelder
❍

❍

❍

afronding van de index op De Mothoek, het periodiek van de Heemkundige
vereniging Nuwenspete, zoals die in 2001 werd samengesteld door mevrouw A. PulTasseron;
de transcriptie van het Resolutieboek van de ambtsjonkers is helaas in 2002 niet
afgekomen;
indiceren van het Nunspeets Nieuws en Advertentieblad.

De heer Goossens
❍
❍

indiceren notarisakten 1825;
beschrijven en invoeren van de fotocollectie.

Mevrouw Van Aalst werkte verder aan de inventarisatie van het archief van de Hervormde
gemeente Nunspeet.
Lopende projecten
❍

❍

❍

❍

De heer J. Bonestroo van de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning werkte aan
de index bij de uitgave van de Volkstelling van 1797 door W. Bonestroo.
De heren J. Bonestroo en W. Bonestroo besteedden veel tijd aan het invoeren en
controleren van de gecombineerde index op de burgerlijke stand, 1811-1940. Een
voorlopige afdruk van dit enorme bestand is inmiddels beschikbaar in de
bezoekersruimte.
De heren A.A.E.F. van Eijck en J. Vegt werkten aan de indicering van de notarisakten
over de jaren 1812, 1813, 1820 en 1830. De heer Vegt heeft in 2002 aangegeven te
willen stoppen met zijn activiteiten als vrijwilliger en wordt daarom hartelijk bedankt
voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet.
Bij het nader toegankelijk maken van de collectie audiovisuele media waren
betrokken de dames W. Haverkamp-Vis, C. Molenkamp-Rutten, C. Rousseau en G.
Vegt-Snel en de heren J. Beekman, G. Berends, W. Bonestroo, D.J. te Brake, A.A.E.F.
van Eijck, R. Loopik en R. Olthuis. De heer Te Brake heeft aangegeven voorlopig met
dit project te willen stoppen.
De werkzaamheden in dit project betreffen momenteel de foto- en diaverzamelingen
van de gemeente Nunspeet en de Heemkundige vereniging Nuwenspete. In totaal
zijn inmiddels ruim 8990 (dat zijn bijna 1700 stuks in het jaar 2002) foto's en dia's
ingevoerd in database AskSam. In 2002 is de gebruikelijke werkwijze losgelaten
waarbij één persoon de foto's die door de andere leden van de werkgroep waren
beschreven, invoerde. Omdat er grote achterstanden bij het invoeren ontstonden, is
besloten dat meer mensen hieraan gingen werken, waarna alle invoer door één
persoon wordt nagekeken. Zo worden de onvermijdelijke verschillen die optreden in
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❍

❍

de formulering van beschrijvingen wanneer verschillende personen invoeren,
opgelost. De heer Goossens, aangetrokken als projectleider voor dit project, is
inmiddels goed ingewerkt geraakt in het project en heeft zich ook de werking van het
programma AskSam goed eigen gemaakt. Hij is nauw betrokken geweest bij de
instructie van de vrijwilligers over het gebruik van AskSam 4.1.
De heer D.J. te Brake werkte in 2002 gestaag verder aan de indicering van de
ingekomen stukken van het gemeentebestuur Ermelo 1811-1913.
Mevrouw A. van Oorschot werkte aan de indicering van het Nunspeets Nieuws- en
Advertentieblad. Zij heeft echter in 2002 aangegeven te willen stoppen met haar
activiteiten als vrijwilliger en wordt daarom hartelijk bedankt voor het werk dat zij
heeft verzet.

Conservering en schaduwarchivering
De restauratie van het notulenboek van de School met den Bijbel te Nunspeet, waarover in
het vorige jaarverslag werd geschreven, is nog niet afgerond. Wel is nu al duidelijk dat het
boek in de toekomst door onderzoekers geraadpleegd zal kunnen worden.
Gebruik van archieven
Statistisch overzicht 2000-2002
bezoekers

bezoeken

inlichtingen

Jaar

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Genealogie

73

53

43

543

525

567

28

25

21

Lokaalhistorisch 63

59

49

458

527

367

28

28

26

Totaal

112

92

1001 1052 934

56

53

47

136

De oorzaak van de daling in het aantal bezoeken is deels te wijten aan het door enkele
vaste bezoekers oppakken van bezigheden buiten het streekarchivariaat. Verdere oorzaken
zijn op dit moment niet aan te wijzen.
Historisch onderzoek en voorlichting
Vrijwel alle verzoeken om inlichtingen werden behandeld door de heer G. Koele,
medewerker van de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning. Ook dit jaar nam hij weer
een groot deel van de bezoekersbegeleiding voor zijn rekening, waarbij de heer Van Gelder
voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uitvoerde. Bezoekers werden
geadviseerd bij het verrichten van historisch onderzoek op het gebied van methodiek en
bronnengebruik.
De heer Goossens schreef enkele artikelen voor de Animator, personeelsorgaan van de
Nunspeetse Personeelsvereniging Animo. Na een vraag vanuit de gemeentelijke organisatie
verrichtte hij uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van de Generaal
Winkelmankazerne.
Op 5 oktober vond er in het gemeentehuis van Nunspeet een open dag plaats. Tijdens deze
dag werden bezoekers door de heer Van Gelder en mevrouw Van Aalst voorgelicht over de
activiteiten van het streekarchivariaat. Een van de vrijwilligers, de heer A.A.E.F. van Eijck,
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was beschikbaar om uitleg te geven over de fotocollectie en er werden rondleidingen door
de archiefbewaarplaats verzorgd.
De geannoteerde uitgave van de Nunspeetse karakterschetsen van Milo is ook dit jaar
helaas niet afgekomen. Wel is er door de heer Goossens onderzoek gedaan naar de
achtergronden bij deze artikelen en is er door de heer Van Gelder een lijst van relevante en
beschikbare afbeeldingen opgesteld.
Een overzicht van de onderwerpen van het in 2002 verrichte onderzoek:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Aartjes huis
Genealogie Riezebos
AJC - ´Paasheuvel´
Genealogie Schaap
Architectuur ´De Heuvels´
Genealogie Scholz
Begraafboek Elspeet
Genealogie Steen
E. Brands, schilder
Genealogie Storm
Eibertje
Genealogie Veerman
Genealogie Blanker/Bolland
Genealogie Vierhout
Genealogie Bokhorst/Besselsen
Genealogie Van Wiehem
Genealogie Van den Broek
Genealogie Zwanink/Weber
Genealogie Haas/Hase
Geheime Dorp
Genealogie Hammen
Geschiedenis woonwijk ´t Hul
Genealogie Ten Hoope/De Nooy
Groenelaantje 5
Genealogie Jansen
Korenmolen ´De Maagd´ Hulshorst
Genealogie Koetse
Locomotiefhuisje
Genealogie Van de Kolk
Napoleonboom
Genealogie Van der Meer
Plaats van begraving van Kluinhaar
Genealogie Meijlof
St. Willibrord
Genealogie Nijhuis
Valentijn
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Genealogie Pilaj/Weitzenbichter

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

Gemeente Oldebroek
Huisvesting
De werkruimte biedt plaats aan drie personen.
In de bezoekersruimte zijn tien ruime werkplekken, waarvan twee met een computer voor
werkzaamheden van vrijwillige medewerkers. Voor raadpleging van microfiches zijn twee
gewone readers en twee grote readers voor het lezen van krantenfiches beschikbaar. De
reader-printer die nog dateerde uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw, moest worden
vervangen. Eind december 2002 werd een readerscanner besteld, waarmee de
dienstverlening kan worden uitgebreid met het leveren van digitale reproducties van de
microfiches.
De bezoekersruimte was geopend op de vaste dagen donderdag en vrijdag. Opening op
afspraak tijdens de andere dagen van de week was in verband met langdurige ziekte onder
het personeel, het zwangerschapsverlof van mevrouw Van Aalst en het vertrek van de heer
Van Beek, helaas niet mogelijk.
Naar aanleiding van de overstroming van de werk- en bezoekersruimte in 2001 zijn
bouwkundige voorzorgsmaatregelen getroffen. Verdere calamiteiten zijn dit jaar gelukkig
uitgebleven.
De archiefbewaarplaats beschikt nog niet over een installatie voor het regelen van het
klimaat. Als gevolg van tijdgebrek van de streekarchivaris en de afdeling Brovom is het niet
gelukt dit in 2002 te realiseren.
Brandblusmiddelen
De CO2 blussers in de archiefbewaarplaats werden in maart 2002 vervangen. De
CO2blusser buiten de archiefbewaarplaats werd in april 2002 gecontroleerd.
Toezicht modern archiefbeheer
Met de heer M. Hein, hoofd van de afdeling Personele en Materiële Zaken, en de heren H.
Dekker, H. Tabak en W. van Vuuren, medewerkers van de sectie Documentaire Informatie
Voorziening, heeft in het verslagjaar weliswaar sporadisch, maar goed overleg
plaatsgevonden. Hierbij ging het over de dagelijkse gang van zaken binnen het
streekarchivariaat. Over het toezicht op het modern archiefbeheer is in 2002 geen overleg
geweest.
Acquisitie
❍

het archief van de Melkfabriek Kamperveen wordt in het stadsarchief Zutphen
beheerd. Dit archief is met behulp van een financiële bijdrage van Oudheidkundige
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❍

❍

vereniging De Broeklanden ten behoeve van het streekarchivariaat verfilmd.
de handbibliotheek van het streekarchivariaat werd in het verslagjaar uitgebreid door
schenking en aankoop van boeken en brochures.
de fotocollectie werd verrijkt met enkele aanwinsten.

Inventarisatie en indicering
De archiefmedewerkers hebben op het gebied van inventarisatie en indicering de volgende
werkzaamheden verricht:
Mevrouw Van der Meulen
❍

controle van de digitale index op het bevolkingsregister Oldebroek 1830-1927

De heer Kolkman
❍

❍
❍
❍

❍

begeleiding van de werkgroep Bevolking Oldebroek die in 2002 haar werk, het maken
van een digitale index op het bevolkingsregister van Oldebroek over 1830-1927
voltooide. Deze index kwam tot stand door alle bevolkingsgegevens over deze
periode in de computer te zetten;
controle van de digitale index op het bevolkingsregister Oldebroek 1830-1927;
indicering van het Oud-rechterlijk Archief Doornspijk, deel Oosterwolde;
begeleiding van de werkgroep die de negentiende-eeuwse grafboeken van het
Gemeente-erf, de gemeentelijke begraafplaats van Oldebroek indiceert;
bijhouden van de catalogus van de bibliotheek.

Mevrouw Vos
❍

indicering van het Notarieel archief (1875-1879)

Lopende projecten
❍

❍

De werkgroep Bevolking Oldebroek werkte de afgelopen jaren aan de vervaardiging
van een digitale index op het bevolkingsregister van Oldebroek over de periode 18301927. De leden van de werkgroep mogen trots zijn op het monnikenwerk dat zij dit
jaar hebben afgerond. Op het moment dat dit verslag wordt geschreven, zijn de heer
Kolkman en mevrouw Van der Meulen bezig met de eindcontrole van dit
gegevensbestand waarin zo´n 36.000 namen van bijna een eeuw Oldebroekers
staan. Tot nu toe was het bevolkingsregister van Oldebroek alleen toegankelijk door
middel van een kaartsysteem, met het nadeel dat het alleen in de vestiging
Oldebroek te raadplegen is. In de loop van 2003 zal de nieuwe index waarschijnlijk
beschikbaar komen voor de rest van de gemeenten. Leden van de werkgroep waren:
de dames M. Boer-van de Werfhorst, W. Boot-Nieuwenhuizen en D. van de VeldeRens en de heren B. Doornewaard en G. Uitslag.
De heer B. van de Streek werkte gestaag verder aan de index op de negentiendeeeuwse grafboeken van het Gemeente-erf, de gemeentelijke begraafplaats van
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❍

❍

Oldebroek.
De heer Kolkman begeleidt de werkgroep Fotoproject van de Oudheidkundige
vereniging De Broeklanden. Deze werkgroep maakt de fotocollectie van de vereniging
digitaal toegankelijk, waarbij ook digitale reproducties van de foto's aan de
beschrijvingen worden toegevoegd.
De heer P. Zunderman heeft gewerkt aan de transcripties van de kohieren van
verponding. Zijn magnum opus, de transcriptie van en indexen op de Protocollen van
vrijwillige rechtspraak van het Richterambt Oldebroek, is begin 2002 afgerond. Een
groot deel van dit werk is inmiddels beschikbaar gekomen op de website van het
streekarchivariaat.

Conservering en schaduwarchivering
Mevrouw Van der Meulen werkte aan de materiële verzorging van de fotocollectie.
De volgende archiefbescheiden werden verfilmd:
❍
❍
❍
❍

❍

Burgerlijke stand:
geboorteregisters 1893-1907;
huwelijksregisters 1918-1927;
overlijdensregisters 1941-1955;
❍
register van naamsaanneming 1813, 1826.
het archief van de melkfabriek Kamperveen (kijk voor meer informatie onder het
kopje Acquisitie).

Gebruik van archieven
Statistisch overzicht 2002
bezoekers

bezoeken

inlichtingen

Jaar

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Genealogie

50

43

52

222

120

181

18

14

19

Lokaalhistorisch 29

36

26

250

209

168

15

15

12

Totaal

79

78

472

329

349

33

29

31

79

Een iets lager aantal bezoekers heeft aan de bezoekersruimte te Oldebroek een iets hoger
aantal bezoeken gebracht. Dit ondanks de verminderde openstelling als gevolg van ziekte,
zwangerschapsverlof en vacature.
De begeleiding van de bezoekers werd hoofdzakelijk door de dames Vos en Van der Meulen
en de heer Kolkman uitgevoerd.
Historisch onderzoek en voorlichting
In het verslagjaar is door de archiefmedewerkers geadviseerd bij het verrichten van
historisch onderzoek. Deze advisering was zowel op het gebied van de methodiek als
inhoudelijk, alsook op het gebied van het gebruik van bronnen.
De heer Kolkman schreef voor de presentatiegids van Voetbalvereniging V.S.C.O. een
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artikel over molen "de Zon" te Oosterwolde.
Lopende projecten
❍

❍

De heer P. Zunderman werkte verder aan de historische bibliografie van Oldebroek,
waarmee hij in 2001 begonnen was.
Er wordt gewerkt aan Archiefwijzer nr. 4: Genealogie voor gevorderden. De teksten
van deze folder zijn geschreven door de heer P. Zunderman.

Contacten met Oudheidkundige vereniging De Broeklanden
Er waren regelmatig contacten met bestuur, werkgroepen en leden van de Oudheidkundige
vereniging De Broeklanden. De heer Van Beek was lid van de redactie van het tijdschrift
Uth het Oulde-Bruck, dat vier keer per jaar verschijnt. Ook schreef hij enkele artikelen voor
dit blad. Mevrouw Van Aalst nam zijn functie als redacteur aan het einde van 2002 van hem
over.
Een overzicht van de onderwerpen van het in 2002 verrichte onderzoek:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Atoombom op Hiroshima 1945
Genealogie Steert
Katholieke begraafplaats Hattemerbroek
Genealogie Stoffer
Beschrijving Hattemerbroek
Genealogie Van den Bosch
Bewoning Zwarteweg
Genealogie Van der Beek
Brandweer
Genealogie Van der Meulen
CNS school 't Harde
Genealogie Van Gelder en Wilsum
Genealogie Pleyter
Genealogie Van Ommen
Genealogie Aan 't Goor
Geschiedenis Oosterwolde
Genealogie Bastiaan
Gevangenen Razzia Rotterdam in Kamp Wezep (1944)
Genealogie Brommer-Sels
Hoefhamer
Genealogie De Leeuw, Van 't Oever, Eenkhoorn
Hoofd Gereformeerde school, Van Dorp
Genealogie Doornewaard
Internering NSB-ers in Kamp Wezep (1946)
Genealogie Feith Feijth
Kerken
Genealogie Flier
Landgoed "de Dellen"
Genealogie Gols, Golts
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❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

'Moffenmeiden' (1940-1945)
Genealogie Kragt en Boom
Molen "de Hoop" Oldebroek
Genealogie Kro(o)neman
Molen "de Zon" Oosterwolde
Genealogie Locht/Logt/Lucht
Ned. Herv. kerkgebouw
Genealogie Neppelenbroek
Ontstaan van Oldebroek
Genealogie Olthuis
Overval distributiekantoor Wezep (1944)
Genealogie onderzoek
Schouwenburg
Genealogie Sandberg
Stoomgemaal polder Oosterwolde

Gemeente Putten
Huisvesting
De bezoekersruimte biedt plaats aan twee bezoekers. Er wordt echter gekeken naar een
andere ruimte, omdat deze qua grootte en ligging (naast de archiefbewaarplaats) niet
voldoet. In het kader van de algehele verbouwing van het gemeentehuis van Putten zal ook
gekeken worden naar een nieuwe bezoekersruimte. De heer Van Beek stelde hiervoor een
programma van eisen op.
Voor de raadpleging van de registers van de burgerlijke stand zijn readers en een
readerprinter aanwezig.
De bezoekersruimte is geopend op afspraak. De begeleiding van de bezoekers wordt
gedaan door de heer L.A.F. Godschalk, medewerker van de afdeling Interne Zaken.
De voorbereidingen voor de aanpassing van de archiefbewaarplaats zijn in 2002 nagenoeg
afgerond. In 2003 zal de archiefbewaarplaats worden voorzien van een
klimaatbeheersingsinstallatie en verrijdbare stellingen.
Brandblusmiddelen
De CO2blussers in de archiefbewaarplaats werden in maart 2002 gecontroleerd.
Toezicht modern archiefbeheer
De heer Van Beek voerde gesprekken over het documentair informatiebeheer en de
uitwerking van verschillende onderdelen. Verder beoordeelde hij enkele gemeentelijke
beleidsstukken op dit gebied en was hij betrokken bij het onderdeel informatieverstrekking
van de gemeentelijke website.
Inventarisatie en indicering
In december 2002 begon de heer G.W. Hemstede aan de inventarisatie van het archief van
het gemeentebestuur over de periode 1815-1940. In samenwerking met de heer Van Beek
is een globaal archiefbewerkingsplan opgesteld.
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Conservering en schaduwarchivering
In 2002 is opdracht gegeven voor de verfilming van de jaargangen 1974-1983 van het
Puttens Nieuwsblad.
Gebruik van archieven
Statistisch overzicht 2000-2002
bezoeken

inlichtingen

Jaar

2000 2001 2002

2000 2001 2002

Genealogie

174

156

135

-

-

-

Lokaalhistorisch 26

30

31

-

-

-

Totaal

186

166
(40)

65

57

63
(16)

200

Bij het totaal aantal bezoeken en inlichtingen staan de aantallen over het laatste kwartaal
(dus sinds de aansluiting van de gemeente Putten bij het streekarchivariaat) tussen
haakjes. Omdat er in de telling van de bezoekers nog geen rekening werd gehouden met
de verhouding bezoekers-bezoeken, konden deze gegevens in dit verslag niet worden
opgenomen.
Historisch onderzoek en voorlichting
❍

De heer Godschalk schreef in maart voor 'De Graver', orgaan van het Puttens
Historisch Genootschap, een artikel over Stationsstraat 1, een voormalig
gemeentehuis.

Lopende projecten
❍

❍

Vanuit het Puttens Historisch Genootschap loopt sinds jaar en dag een aantal
projecten op het gebied van de geschiedschrijving van de gemeente Putten. Zo wordt
door de werkgroep genealogie sinds 1995 gewerkt aan een Gezinsboek Putten,
waarin de gegevens van zo mogelijk alle inwoners van deze gemeente uit de periode
1600-1920 worden verzameld.
Ook is er een werkgroep 'Bewoningsgeschiedenis van de Puttense adressen' en een
fotoproject van mannelijke inwoners van Putten in de jaren 1942-1943. Deze
projecten worden niet aangestuurd door het streekarchivariaat.
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