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STREEKARCHIVARIAAT NOORDWEST-VELUWE  

JAARVERSLAG 2005 
 
Inleiding 
Op grond van de instructie van de streekarchivaris dient jaarlijks voor 1 april verslag te worden uitgebracht aan 
het gemeentebestuur over de verrichtingen in het afgelopen jaar. In het voorliggende verslag wordt getracht 
een beeld te geven van wat het Streekarchivariaat in 2005 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.  
 
Dit eerste concept wordt nu aangeboden aan de vakambtenaren in de deelnemende gemeenten en aan alle 
medewerkers van het Streekarchivariaat, zodat die de gelegenheid hebben commentaar te leveren. In de 
eerste week van april zal dan het tweede concept aan de leden van de archiefcommissie worden toegestuurd. 
 
Hanneke van Aalst-Houbraken 
Streekarchivaris 
Maart 2006 
 
 

ORGANISATIE 
Het personeel van het Streekarchivariaat werkt op aanwijzing van de Archiefcommissie Streekarchivariaat. 
Deze commissie adviseert in het kader van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de betrokken 
gemeentebesturen. 
 
De volgende personen waren in 2005 lid van de archiefcommissie: 
• De heer G. van der Velde, wethouder van Elburg, voorzitter;  
• Mevrouw M.E. Verbree-Eikelenboom, raadslid van Elburg;  
• De heer ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo, plaatsvervangend voorzitter;  
• Mevrouw M.H. Bosch-Oldenhof, raadslid van Ermelo; 
• De heer H. Schipper, wethouder van Harderwijk; 
• De heer J.L. de Jong, raadslid van Harderwijk; 
• De heer ir. D.H.A. van Hemmen, burgemeester van Nunspeet;  
• De heer C. Vissenberg, raadslid van Nunspeet;  
• De heer mr. W.L. Zielhuis, burgemeester van Oldebroek;  
• De heer F. Welmers, raadslid Oldebroek  
• De heer E.H. de Graaf, wethouder van Putten; 
• De heer G. van den Ham, raadslid van Putten.  
 
De volgende personen traden op als adviseur van de archiefcommissie: 
• De heer dr. F.W.J. Scholten, provinciaal archiefinspecteur;  
• Mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris. 
 
Er werd in 2005 vergaderd op 26 april, 23 juni en 14 december. Alle vergaderingen vonden plaats in Elburg. 
 
Medewerkers 
• Mevrouw H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris; 
• De heer J.C. van Gelder, archiefmedewerker Nunspeet; 
• De heer T. Goossens, archiefmedewerker Harderwijk; 
• Mevrouw T. de Gunst, archiefmedewerkster Elburg, tot 1 maart; 
• De heer G.W. Hemstede, inventarisator Harderwijk en Putten; 
• De heer G.A. Koele, medewerker afdeling Documentbeheer en Ondersteuning (Per 1 juni afdeling Facilitaire 

Zaken (DIV)) gemeente Nunspeet, periode 1 januari – ca. 1 augustus; 
• De heer J. Kolkman, archiefmedewerker Oldebroek en Elburg; 
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• De heer M. Koopstra, rayonarchivaris Ermelo, Harderwijk en Putten; 
• Mevrouw E. van der Meulen, archiefmedewerkster Elburg, Nunspeet en Oldebroek (periode 1 januari - 1 

maart via Uitzendbureau Start); 
• De heer R.G.J. Spanings, rayonarchivaris Nunspeet en Oldebroek, per 1 augustus; 
• Mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerkster Ermelo; 
• Mevrouw E. Voogd, vrijwillig archiefmedewerkster Elburg; 
 
Stagiaires 
• De heer J. Sabur, stagiair Landstede, Harderwijk (tot 1 juni); 
• Mevrouw K. Dieffenthaler, stagiair Landstede, Harderwijk (vanaf 1 december); 
• De heer A. Korteweg, stagiair van De Ambelt, Oldebroek (vanaf 1 september). 
 
Bijzonderheden 
• De heer Hemstede kon in 2005 dankzij twee projecten tijdelijk extra worden ingezet. In Oldebroek werd 

budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de toegankelijkheid van het archief van het gemeentebestuur 
1940-1987. In Putten was in 2005 nog geen archiefmedewerker aangetrokken. Het hiervoor beschikbare 
budget kon echter worden gebruikt om de heer Hemstede extra uren te laten besteden aan de 
inventarisatie van enkele archieven en aan extra dienstverlening aan de burger. 

• De heer Koopstra maakte per half oktober gebruik van de mogelijkheid gedurende zes maanden voor de 
helft van zijn werktijd ouderschapsverlof op te nemen. 

• Voor de rayonarchivarissen, de inventarisator en de archiefmedewerker, heeft in de gemeente Elburg 
definitieve functiebeschrijving en -waardering plaatsgevonden. 

• Mevrouw Van Aalst woonde op 27 januari in Rotterdam een studiemiddag over de vorming van een e-depot 
bij. 

• Voor de bijwoning van het Gelders Diensthoofdenoverleg en het Gelders Inspecteursoverleg was in 2005 
helaas geen tijd beschikbaar. 

 
Opleiding 
• De heer T. Goossens rondde de cursus Archiefassistent aan de Archiefschool in Amsterdam af. 
• De heer G.W. Hemstede volgde de cursus Archiefbewerking aan de Archiefschool in Amsterdam. 
 
Vrijwilligers 
Als blijk van waardering werden er voor de vrijwilligers twee bijeenkomsten georganiseerd.  
• Op 22 april vergastte Dr. A. Sulman het gezelschap op een lezing over zijn boek Geloven aan de zoom van 

de Veluwe, een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe in de 
negentiende eeuw.  

• Op 16 november waren de vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Gemeentemuseum Elburg. 
Hier kon men kiezen voor deelname aan een rondleiding langs de tentoonstelling Van klooster tot 
gemeentemuseum, zes eeuwen Agnietenconvent te Elburg of voor een stadswandeling onder leiding van de 
heer W. van Norel met als thema Joods leven in Elburg. Tijdens deze laatste bijeenkomst werd aan alle 
vrijwilligers een exemplaar van de Archiefschattenagenda 2006 uitgereikt. 

 
In 2005 heeft het Streekarchivariaat helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers.  
• De heer D.J. te Brake heeft in Nunspeet meegewerkt aan de toegankelijkheid van de fotocollectie. Hij hield 

zich de laatste jaren echter vooral bezig met de index op de negentiende-eeuwse serie ingekomen stukken 
van het gemeentebestuur van Ermelo. Hij overleed op 18 augustus 2005. 

• De heer W.J. de Gunst inventariseerde de archieven van de Nederlandse Hervormde Gemeente over de 
periode 1981-2002 en was lid van de werkgroep van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop die 
zich bezighield met de inventarisatie van het archief van het Feithenhof. Daarnaast leverde hij met zijn 
grote kennis over de stad Elburg in het algemeen en de daar aanwezige monumenten in het bijzonder, een 
belangrijke bijdrage aan het project bewoningsgeschiedenis. De laatste jaren werkte hij voor dit project 
aan een overzicht van de beschikbare afbeeldingen van panden en bewoners. Hij overleed op 8 juni 2005. 

• Mevrouw G. Jansen-Noorderijk stond met haar man aan de wieg van het project Bewoningsgeschiedenis. 
Daarnaast heeft zij een groot aantal transcripties van stukken uit het Stadsarchief op haar naam staan. Zij 
had in verband met haar hoge leeftijd al enkele jaren geleden haar werkzaamheden voor het 
Streekarchivariaat in Elburg beëindigd, maar kwam nog graag op de bijeenkomsten die voor de vrijwilligers 
werden georganiseerd. Zij overleed op 12 augustus 2005. 
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• De heer M.J. Smit was jarenlang lid van de werkgroepen Bewoningsgeschiedenis en Oorkondenboek. 
Daarnaast maakte hij een groot aantal transcripties van archiefstukken uit het Stadsarchief met betrekking 
tot de gilden. Ook hij had zijn werkzaamheden voor het archief enkele jaren geleden beëindigd maar bleef 
toch op afstand betrokken bij het Streekarchivariaat. Hij overleed op 19 september 2005. 

 
Beleid 
In 2005 werd gewerkt aan de voltooiing van het Beleidsplan 2006-2010. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag, is het plan door burgemeester en wethouders van de centrumgemeente vastgesteld. In dit 
beleidsplan zijn in grote lijnen een drietal voornemens geformuleerd, die per gemeente in plannen van aanpak 
zijn uitgewerkt. 
 
Dienstverlening op afstand 
Sinds december 1997 heeft het Streekarchivariaat een eigen website op Internet. In het verslagjaar is de 
website verder gevuld met gegevens. Ook het gebruik is verder toegenomen (593.670 pageviews in 2005). Om 
het gebruik van de website beter in kaart te brengen, is op 14 november begonnen met het gebruik van de 
zogenaamde Google analytics. Met behulp van deze gratis service van Google, kan gedetailleerde informatie 
worden verkregen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s worden het meest 
bekeken? Hoeveel van de bezoekers keert na een eerste keer nog terug naar deze site?). Ook de 
bezoekersaantallen kunnen nu veel preciezer worden gemeten. Tot nu toe kon alleen het aantal pageviews (het 
aantal malen dat alle pagina’s in totaal bekeken zijn) worden bepaald, nu kan ook het aantal pageviews worden 
afgezet tegen het aantal hits (het aantal malen dat de site bezocht is), wat een beter beeld geeft van het 
gebruik dat van de site wordt gemaakt.  
Tot slot kan een schat aan technische informatie worden verkregen over de systemen waarmee de bezoekers 
de website bekijken, met behulp waarvan het Streekarchivariaat de on-line dienstverlening verder kan 
optimaliseren.  

aantal hits afgezet tegen aantal pageviews
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Het inhoudelijke beheer van de website werd gedurende dit jaar voornamelijk uitgevoerd door de heer 
Kolkman. Het technische beheer van de website werd ook in 2004 door de heer P. Baars van Emwel te ’t Harde 
uitgevoerd. In 2005 werd besloten dat de heer Kolkman gedurende een dag in de week het inhoudelijke beheer 
van de website en het applicatiebeheer van het archiefbeheerssysteem op zich kan nemen. Dit is verheugend 
omdat hiermee de digitale dienstverlening een volwaardige plek in het dienstenpakket van het 
Streekarchivariaat heeft veroverd. 
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ELBURG 
 
Acquisities 
• Fanfare Excelsior, 1923-1985; 
• Fam. Docter te Elburg schonk een aantal stukken uit de periode na de Tweede Wereldoorlog; 
• J.S. Kramer te Elburg schonk en aantal foto’s van werkzaamheden van de gemeentelijke plantsoenendienst, 

1973-1998; 
• H.J. Van den Bremen-Jonker te Epe schonk een middeleeuwse oorkonde en enkele foto’s van de families Van 

de Bosch en Van de Beek; 
• P. van Beek, voormalig streekarchivaris gaf de tijdschriften Nederlandsche Leeuw, 1969- 2002, De 

Hoeksteen, 1983-1988, (Nederlands) Archievenblad, 1983 - maart 2002, Veluwse Geslachten, 1986-1997 en 
Gens Nostra 1982, 1984-1997 in bruikleen; 

• Archief van het Couragefonds 1913-2002; 
• Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Kerk 1988-2002; 
• Archief van Zwembad De Hokseberg 1999-2003. 
 
Inspectie 
Op het gebied van het toezicht op het modern archiefbeheer is in 2005 in verband met de vacature 
rayonarchivaris slechts sporadisch overleg gevoerd. Naar verwachting zal dit in 2006 veranderen, aangezien 
ook de Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
Conservering 
• Materiële verzorging fotocollectie 
• Een groot aantal tijdschriften dat zich in de bibliotheek bevindt, is per jaargang ingebonden 
 
Archiefbewaarplaats 
• Er werden remmen aangebracht op de verrijdbare stellingen in de archiefbewaarplaats.  
• In december werd begonnen met de aanleg van een klimaatbeheersingsinstallatie. Ook de inrichting van een 

(wettelijk voorgeschreven) quarantaineruimte werd mogelijk gemaakt. De projecten werden begin 2006 
afgerond. 

• De brandblusapparatuur werd gecontroleerd in november 2005. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Toegankelijkheid van de fotocollectie (dames E. van der Meulen en E. Voogd, de heer S. Saad) 
• Afronding herordening bibliotheek (mevrouw E. Voogd) 
• Index op de Elburger courant 1923 (mevrouw M. Fikse en de heer G. Spaan) 
• Index op het Régistre Civique Elburg 1812 (de heer J. Kolkman) 
• Transcripties oorkonden Stadsarchief (dames M. Fikse, J. ten Hoor-Van Maren, E. Kranenburg-Van der 

Beek en B. de Waard-Ruijs en de heer H. Kranenburg) 
• Transcripties stukken uit het oud-rechterlijk archief Elburg 1549-1748 (de heer H. Kranenburg) 
• Samenvatting protocollen vrijwillige rechtspraak 16e- 17e eeuw (de heer H. Fikse) 
• Index registers notaris Hoefhamer 19e eeuw (mevrouw E. Voogd en de heer H. Kuiper)  
• Transcriptie van stukken uit het archief van het Weduwenhofje 1549-1950 (mevrouw E. Kranenburg-Van 

der Beek) 
• Burgemeesters vóór 1950 (de heer H. Kranenburg) 
• Index op het Vreemdelingenregister Elburg 1915-1917 (de heer R. van der Lans) 
• Index op het begraafregister van Doornspijk 1843-1871 (de heer R. van der Lans) 
• Index op de ingekomen stukken van Elburg 1900 (mevrouw G. Laanstra) 
• Het project Bewoningsgeschiedenis Elburg, dat enkele jaren nagenoeg heeft stilgelegen, is in overleg met 

de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop, opnieuw op gang gekomen. De heer H. Kuiper bleek 
bereid de leiding op zich te nemen en de heer en mevrouw Kranenburg-Van der Beek hebben zich bij de 
werkgroep aangesloten (dames M. Fikse, J. ten Hoor-Van Maren, E. Kranenburg-Van der Beek en de heren 
J. Kolkman, H. Kranenburg en H. Kuiper) 

 
Publicaties 
• Index op het overlijdensregister Doornspijk 1941-1950 (de heer G. Meindertsma) 
• Index op het overlijdensregister Elburg 1941-1950 (mevrouw E. van der Meulen) 
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Aan de volgende instellingen/personen werden stukken uitgeleend: 
• Feithenhof, Elburg (Archief Feithenhof) 
• Gereformeerde Kerk, Elburg (archief Gereformeerde Kerk) 
• Gemeentemuseum, Elburg (een Almanak van mevrouw Deetman en een aantal stukken uit het 

Stadsarchief voor enkele tentoonstellingen) 
• J. Degewij, Amsterdam (archief Arent baron Van Boecop) 
 
Statistieken 

Elburg bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 62 71 52 41 50 218 227 127 85 131 17 25 27 24 40 
Lokaalhistorisch 53 48 58 37 55 366 459 368 330 385 13 20 8 22 43 
Totaal 115 119 110 78 105 584 686 495 415 516 30 45 35 46 83 

 
Onderwerpen 

Agnietenklooster  Fam. Mahne 

Aka Lichtmastenfabriek  Fam. Meijer  

Altena, stoomzuivelfabriek  Fam. Petersen 

Autobusondernemingen  Fam. Ponstein/Ponsteen  

Bijssel  Fam. Rochet 

Bloemstraat 18 Elburg, bouwhistorie 
kerkgebouw 

Fam. Ruijs  

Burgemeesters vóór 1850  Fam. Schutten  

C.J. Berghuis  Fam. Schuurman  

C.W.A. de Jongh  Fam. Sneller  

Canadezen in Elburg, foto's  Fam. Steert  

Christelijke feestdagen, Viering Fam. Ten Hove  

Demografie Doornspijk  Fam. Van Boven  

Ds. Baxschool in Doornspijk, 100 jaar bestaan  Fam. Van den Hul  

Ds. Van Diermen Fam. Van der Maaten  

Eerste naoorlogse gemeentebestuur  Fam. Van Oene  

Ellestraat 44 Elburg Fam. Van Tongeren  

Emancipatie v/d vrouw in Elburg (1945-1970)  Fam. Veldkamp  

Fam. Balk  Fam. Westerink  

Fam. Bonenberg  Fam. Zoet  

Fam. Boom  Families uit Oosterwolde  

Fam. Bosch  Gasfabriek Elburg  

Fam. Brasse Grafnummer van Grietje Vlijm  

Fam. Bres Henk van Ulsen, biografie 

Fam. Brosius  Islego  

Fam. De Hondt  Johan Georg van Thiel 

Fam. De Vries  Landgoed Vollenhof & bewoners  

Fam. Deetman  Landschappelijke historische en sociale analyse Elburg 

Fam. Du Mesnil  Ledige Stede 33 Elburg 

Fam. Goossensen  Morren en Beltgraven  

Fam. Hekkert  Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen  

Fam. Hoeve  Politieke partijen 1880-1974  

Fam. Krijns / Crijns  Spaanse griep  

Fam. Kroese  Spijkerberg rond 1825  

Fam. Labots, Junte  Spoorweg aanleg Utrecht-Zwolle-Kampen  

Fam. Leusink  't Harde  

Fam. Lokhorst  Tuinstraat Elburg 

Verkoop tienden uit 1698  Werk haven Elburg 1902-1903 (start familie bedrijf)  
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Vlag Doornspijk  Willem van Oranje  

Voetbalvereniging OWIOS   

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

Ermelo 
 
Acquisitie 
• Notulen Wijkplatform Oost 
• Archief Vredescommittee en Zoutkoepeloverleg 
• Enkele dia’s 
 
Inspectie 
Er werd een aantal gesprekken gevoerd met de afdeling Facilitaire Zaken over het modern archiefbeheer. Naar 
verwachting zal dit in 2006 een meer structureel karakter krijgen, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer 
tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
 
Conservering 
• Materiële verzorging collecties bouwvergunningen 
• Materiële verzorging fotocollectie 
• Bestraling kranten en foto’s 
 
Archiefbewaarplaats 
• De voorbereidingen voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie zijn ook in 2005 niet verder 

gekomen dan de toezegging dat het project in 2006 weer opgepakt zal worden.  
• De brandblusapparatuur is gecontroleerd in april 2005. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Index op de collecties bouwvergunningen, die in de afgelopen jaren door de heren H. Bouw en J.R. Mulder 

is gemaakt, wordt momenteel door mevrouw Stam gecontroleerd. De controle van de periode 1907-1933 is 
inmiddels afgerond. Naar verwachting kan in de loop van 2006 een eerste gedeelte on-line beschikbaar 
worden gesteld. 

• Toegankelijkheid van de fotocollectie (de dames G.H. Kortman en J. Ubels-Noordhuis en de heren J. 
Beekman, D.K. Boll, F. Bosch, A. Jansen, G. Jansen, M.K. Krijger, J. Loedeman, K. Mosterd, J.R. Mulder, W. 
Paulus, en D.J. van Wijngaarden; de heer Van Wijngaarden heeft dit jaar helaas zijn werkzaamheden voor 
de werkgroep beëindigd.) 

• Werkgroep Ermelo 1910 (de dames T. Elbertsen-Hoekstra, T. Hazeu-Van Veldhuizen, en de heren H. Bouw, 
en W. Paulus. De heren J. Garritsen, B. Meeboer, B. van Os, J. Poelhekken en J. Quintus hebben dit jaar 
helaas hun werkzaamheden voor de werkgroep beëindigd.) 

• Indicering Kroniek van Ermelo (de heer G. Klopman) 
• Catalogisering bibliotheek (de heer J.R. Mulder) 
 
Publicaties 
In 2005 is de heruitgave van de kadastrale atlas 1832 van de kadastrale gemeente Ermelo verschenen. Door de 
heren H. van Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) werd hieraan gewerkt. Mevrouw Van Aalst was 
zijdelings bij dit project betrokken.  
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Statistieken 

Ermelo bezoekers   bezoeken   inlichtingen vergunningen 
  2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005  2004 2005 
Genealogie 29 25 26 22 183 94 56 91 9 8 7 4 bouw- 284 293 
Lokaalhistorisch 49 35 52 49 380 428 577 614 8 7 9 13 milieu- 170 67 
Totaal 78 60 78 71 563 522 633 705 17 15 16 17  454 360 

 
Onderwerpen 
Begraafplaatsen in Ermelo Fam. Van Surksum 

Bevrijding Veluwe Fam. Zoet 

Fam. Dekker Familiefoto De Voogd 

Fam. Draaijer Historie van Ermelo 

Fam. Groothuis Huis van Barmhartigheid 

Fam. Klopman J.P. van Limburg Stirum 

Fam. Koster, Mouw Leuvenum 

Fam. Moll Perceel Zeeweg 

Fam. Plakke Restauratie boerderij Staverden 

Fam. Docter St. van de Brink, 60 jarig bestaan firma 

Fam. Pliester Verblijf Canadezen in Ermelo 1945 

Fam. Van de Bor en Dokter Witteveenlaan, Woningen 

Fam. Van der Horst Zorginstellingen 

Fam. Van Rhoon  
 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd in de kelder van het gemeentehuis. Deze ruimte is langzamerhand te klein 
geworden om de hoeveelheid bezoekers aan te kunnen. Dat de medewerkers en de bezoekers in één ruimte 
zitten, werkt over en weer storend. Er worden momenteel plannen gemaakt voor de verbouwing van de 
benedenverdieping van het gemeentehuis. Het is wenselijk dat de vorm en de omvang van de studiezaal in 
deze plannen worden betrokken. 
 
 

Harderwijk 
 
Acquisities 
• Aanvulling op het archief van archief Burgerweeshuis 
• Aanvulling op het archief van Collectie Schilderman 
• Aanvulling op het archief van ‘School Tonsel’ 
• Aanvulling op het archief van Voetbal- en Athletiekvereniging V.O.G. 
• Aanvulling op het archief van de Gereformeerde Kerk 
• Losse aanwinsten fotocollectie 
 
Inspectie 
Er vond sporadisch overleg plaats met de afdeling IDA over het modern archiefbeheer in de gemeente 
Harderwijk. Naar verwachting zal dit in 2006 een meer structureel karakter krijgen, aangezien ook de 
Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
Conservering 
• Materiële verzorging Oud Rechterlijk Archief (de heer T. Goossens) 
• Materiële verzorging Notarieel archief (de heer T. Goossens) 
 
Archiefbewaarplaats 
• In 2005 is opnieuw geen uitvoering gegeven aan de verplichting in de archiefbewaarplaats een adequate 

klimaatbeheersingsinstallatie aan te brengen. 
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• De brandblusapparatuur is gecontroleerd in maart 2005. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Catalogisering bibliotheek (de heer G. Berends) 
• Index op de microfiches bevolkingsregister 1885–1918 (de heer J. Sabur) 
• Index op het lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk, 1741 – 1814 (in 2004 begonnen 

door mevrouw A. van de Hazel, in 2005 afgerond door mevrouw E. Numan) 
• Eigendomshistorie panden binnenstad Harderwijk (de heer K.Chr. Uittien) 
• Index op de collecties bouwvergunningen tot 1943 (de heer N.C.R. de Jong) 
• Index op het repertorium van notaris Neeb 1886-1915 (de heer J. Pettinga) 
• Inventaris archief Cultureel Centrum (de heer R.W. den Besten) 
• Index op het bevolkingsregister 1855-1862 (de dames J. van Bruggen-Moorkamp, R. Uittien-Jacobs, G. 

Verwijs-ten Hove en de heren A. Jansen, K.Chr. Uittien en W. van Wijk) 
• Nadere toegang op de civiele procesdossiers uit het Oud Rechterlijk Archief (de heer J. van Hell) 
• De heer J.J.H. Kooiman, die gedurende vele jaren de krantenknipselcollectie bijhield, heeft zijn 

werkzaamheden in 2005 helaas beëindigd. 
• Inventarisatie archief Gemeentewerken Harderwijk (de heer G.W. Hemstede) 
• Ambtenaar Burgerlijke Stand, 1838 – 1944 (de heer G.W. Hemstede) 
• Gelderse maatschappij van landbouw 
 
Publicaties 
• Commissie van bijstand gemeentefinanciën, 1925 – 1949 (de heer G.W. Hemstede) 
• Commissie voor uitdeling van warme spijzen (Soepcommissie), 1821 – 1951 (de heer G.W. Hemstede) 
• Harderwijker Torenfonds, 1925 – 1974 (de heer G.W. Hemstede) 
• Openbare leeszaal en bibliotheek te Harderwijk, 1924 – 1930 (de heer G.W. Hemstede) 
• Overveluwsche Oudheidkamer te Harderwijk, 1931 – 1951 (de heer G.W. Hemstede) 
• Plaatselijke Commissies (de heer G.W. Hemstede) 

• Inzameling van giften in 1878 voor een Nationale Huldeblijk aan Prins Hendrik 
• 300e Verjaardag van de Unie van Utrecht 
• Nationale Huldeblijk bij de komst van Koningin Emma (de heer G.W. Hemstede) 

• Vereniging tot feestelijke herdenking in 1931 van het 700-jarig bestaan van Harderwijk als stad (de heer 
G.W. Hemstede) 

• R. Veen Valck als lid van het Collegie voor de Zeevisscherijen, 1882 - 1889 (1919) (de heer G.W. 
Hemstede) 

• Provinciaal Kerkbestuur der Nederlands-Hervormde Kerk, 1843 - 1846 (de heer G.W. Hemstede) 
• Stukken met betrekking tot de wegenlegger 1893 – 1898 (de heer G.W. Hemstede) 
• Commissie van bijstand beheer landelijke eigendommen der gemeente Harderwijk en sinds 1934 

“Landerijen en woningbedrijf” 1898 – 1958 (de heer G.W. Hemstede) 
 
Educatie 
• Op 7 december bezocht een groep van circa twintig secretaresses in opleiding van Landstede het 

Streekarchivariaat.  
 
Statistieken 

Harderwijk bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Genealogie 42 80 69 151 266 352 39 41 28 
Lokaalhistorisch 50 69 54 346 523 396 26 25 15 
Totaal 92 149 123 497 789 748 65 66 43 

 
Onderwerpen 

"Etta Helena", beurtschip op Amsterdam van Dirk Visch Fam. Thomas 

Belgenkamp te Harderwijk Fam. Van Ark 

Belgische militairen in Harderwijk (1914-1918)  Fam. Van Pieterson  

Bewaarschool in de Hoogstraat  Fam. Veldhoven  

Bodemverontreiniging (asbest) Fam. Vlijm/Vliem  

boerderij in Hierden  Fam. Weidgraaf  

 9



Brand in gemeentehuis Ermelo in 1977  Fam. Zeeboer  

Chr. Lyceum Harderwijk Gelderse landdagen 1423-1584  

Cultureel Centrum, 40 jaar  Gereformeerde Kerk te Harderwijk; eigendommen 

De Jong Saakes, burgemeester gezinsverpleging en bewoningsgeschiedenis Ermelo e.o.  

Diederich Bellmann Havenlicht op Vischpoort  

Dolfinarium  Hervormde Kerk; Afscheiding in de negentiende eeuw  

Ermelo 1910  Hoog-Soeren, gedenkteken voor gefusilleerden (W.O. II) 

Fam. Boonen  Hortus Botanicus 

Fam. Bras Hugenoten in Harderwijk  

Fam. Bres Jacobus Kremer (Kramer), R.K. militair 

Fam. Bronsveld  Joden in Harderwijk  

Fam. Dalhuijs kapper Frielink 

Fam. De Ridder Koloniaal werfdepot 

Fam. De Vente krantenknipsels  

Fam. Dokter  Luchtballon Hierden in 1871 

Fam. Draayer luchtballon uit Parijs die in 1871 in Hierden landde  

Fam. Drost melkfabriek aan de Stationslaan 

Fam. Foppen Muyldermans, aalmoezenier van het Belgenkamp 1914-1918 

Fam. Gakes  naamgeving in de Franse tijd  

Fam. Goossensen  Nachthok  

Fam. Hop  Nellie Bloemendal 

Fam. Huigen  Revius, gedichten in geschriften Ernst Brinck  

Fam. Karssen Schilder's Nieuwsblad 

Fam. Klaassen  St. Catharinaparochie 

Fam. Kuijlman  stadsbeschrijvingen uit de eerste helft 17e eeuw 

Fam. Lokhorst Stationslaan 101  

Fam. Mostert  taptoe Harderwijk 

Fam. Nolden  Telgt 

Fam. Plancius  Tennisvereniging Strokel, 40 jaar 

Fam. Reekers  
Theodore de Bèze: bijdrage aan Album Amicorum van Herman 
Winhovius  

Fam. Reijerse  toerisme in Harderwijk  

Fam. Roersch  Verzet in Harderwijk (WO II)  

Fam. Roosen  Vijhestraat 3  

Fam. Snoeren (Snoers) Weidgraaf, boerderij 

Fam. Stuart (Utrechtse tak)  Zuiderzee 

Fam. Stui(j)venberg  Zuiderzeesteunwet  

Fam. Termaat Zuiderzeestraatweg  

 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd op de onderste verdieping van het Stadhuis. Voor de aantallen bezoekers die hier 
wekelijks worden ontvangen, is de ruimte inmiddels te klein. Daar komt nog bij dat de werkplekken in de 
archiefbewaarplaats, die door een aantal vrijwilligers worden gebruikt, in 2006 eindelijk zullen worden 
ontruimd. Het is vanuit oogpunt van klimaatbeheersing en depothygiëne ongewenst dat er in de 
archiefbewaarplaatsen werkplekken zijn. Daarnaast moet ruimte worden gemaakt voor speciale kasten waarin 
grootformaat archiefstukken. 
 
 

Nunspeet 
 
Acquisities 
• Collectie aantekeningen van genealogische en kadastrale aard betreffende het dorp Vierhouten, 

bijeengebracht door de heer A.C. Jacobsen 
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• De besprekingen betreffende de acquisitie van het archief van de Gereformeerde Kerk Nunspeet (1887-
1987) zijn in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2006 kunnen worden 
overgegaan tot overbrenging van dit belangrijke archief. 

 
Inspectie 
Met de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning (Per 1 juni Facilitaire Zaken (DIV)) bestaan goede 
contacten. Over het modern archiefbeheer werd incidenteel gesproken maar voor het adequaat uitoefenen van 
de inspectie- en adviestaken ontbrak de tijd omdat de rayonarchivaris moest worden ingezet voor de 
dienstverlening. Naar verwachting zal dit in 2006 iets verbeteren, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer 
tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
Conservering 
• Materiële verzorging collectie bouwvergunningen 
• Materiële verzorging fotocollectie 
• Bestraling archieven CNS-school en Montessorischool 
 
Depotbeheer 
In de nacht van 12 op 13 juni 2005 trad als gevolg van een verstopte regenpijp buiten het gemeentehuis, 
wateroverlast op in de archiefbewaarplaats. Als gevolg van snel en adequaat optreden van de afdeling 
Documentbeheer en Ondersteuning (Per 1 juni Facilitaire Zaken (DIV)) bleef de schade binnen de perken. Een 
gedeelte van de huwelijksbijlagen en diverse kranten en tekeningen waren nat geworden en werden preventief 
ingevroren. Het plafond van de archiefbewaarplaats is gerepareerd. Inmiddels is de schade hersteld door 
Sterken Restauratie atelier in Beekbergen. De stukken zijn teruggeplaatst in de archiefbewaarplaats 
 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Generale index op de registers van de Burgerlijke stand Ermelo/Nunspeet 1811 – 1950 (de heren J. en W. 

Bonestroo); inmiddels is de index op de geboorteakten tot 1912 voltooid, waarvan het gedeelte tot 1890 on-
line raadpleegbaar is. 

• Index op de ingekomen stukken van de gemeente (de heer D.J. te Brake) 
• Index op notariële registers (de heer A.A.E.F. van Eijck) 
• Index op het Nunspeets Nieuws- en advertentieblad (de heer J. van Gelder) 
• Toegankelijkheid Fotocollectie (de dames S. Hamer, C. Molenkamp-Rutten en G. Vegt-Snel en de heren J. 

Beekman, G. Berends, A.A.E.F. van Eijck en R. Loopik) 
• Inventarisatie van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente (R.G.J. Spanings) 
• Index op de Collectie Jacobsen (mevrouw C. Molenkamp-Rutten) 
• Index op een losse collectie Bouwvergunningen vanaf ongeveer 1912 (mevrouw C. Molenkamp-Rutten) 
• Index op het trouwboek van Nunspeet, 1662-1790 (mevrouw E. Voogd) 
 
Publicaties 
• De Heemkundige vereniging Nuwenspete werkt aan de uitgave van een Gevelboek voor Nunspeet. Het 

Streekarchivariaat verleent medewerking aan deze uitgave. 
 
Statistieken 

Nunspeet bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 53 43 30 41 33 525 567 489 631 161 25 21 28 23 24 
Lokaalhistorisch 59 49 71 71 78 527 367 411 288 590 28 26 48 19 28 
Totaal 112 92 101 112 111 1052 934 900 919 751 53 47 76 42 52 

 
Onderwerpen 

Archeologie Harderwijker panden in notariële registers 

Bad Hoophuizen, camping  Harderwijkerweg 60 

Belgische vluchtelingen in Nunspeet, 1914-1918 Hervormde gemeente Elspeet 

Belvédèrelaan, bruggetjes Het Ronde Huis 

Bevrijding 1940, kranten Het Verscholen Dorp 

Busondernemingen Hotel Malle Jan en het Koninklijk Huis 
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Concours Hippique Nunspeet Huize Moria 

De Bijenkorf, huis in 1959 Interview met St. Nicolaas 

De Wheme J. Korthals Altes 

Dorpsstraat Jan Bonenberg 

Fam. Beekman Jan Willem Roskamphuis 

Fam. Bonen Klokkenberg, Laan 50 

Fam. De Zwaan Laan 61, vroeger Elburgerweg 

Fam. Drost-Olst Luchtaanvallen, Tweede Wereldoorlog 

Fam. Hagen Mallejan Vierhouten, brand 

Fam. Hofman Marktplein 

Fam. Hop Molenweg 43 

Fam. Jacobs Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 

Fam. Klopman Nunspeet en omgeving 

Fam. Meijer Onderzoek eigenaar oorijzer 

Fam. Mouw Ontwikkeling bevolking Nunspeet 

Fam. Reesigt Prinses Beatrixschool, jubileum 

Fam. Reezigt Reelaan 12 vroeger Galerie Pandora 

Fam. Van de Kolk Sociale Werkvoorziening, 50 jaar 

Fam. Van den Hardenberg Stationslaan 73 

Fam. Van Essen Stoomzuivelfabriek “Altena” te Doornspijk 

Fam. Westhuis Tweede Wereldoorlog 

Fam. Zoet Vierhouten 

Foto’s Hotel Ittmann 1940 
Voetbalvereniging “Vierhouten” 25 jarig 
jubileum 

Foto’s van Staalhoeve en bewoners Voetbalvereniging SKV (Wageningen) 
Gemeentelijke herindeling Nunspeet-Ermelo 
1972 

Vossenberg 

Gerard Vethlaan 14 Zuiderzeestraatweg 

 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd in een geschikte ruimte op de begane grond van het gemeentehuis. Het 
feit dat bezoekers en medewerkers in één ruimte werken werkt regelmatig over en weer storend. 
Dit is in de organisatie onder de aandacht gebracht maar op dit moment kan dit niet worden 
opgelost. 
 

Oldebroek 
 
Acquisities 
• Aanvulling Voetbalvereniging OWIOS 
• Foto Interneringskamp Oldebroek 
• Tekeningenregister Legerplaats Oldebroek 
• Sinds een aantal jaren is bekend dat de polderarchieven op termijn moeten worden overgebracht naar het 

Waterschap De Veluwe in Apeldoorn. In 2004 is hierover enkele malen contact geweest met het 
Waterschap. Sindsdien is het echter stil gebleven rond deze archieven, en op dit moment bestaat er nog 
altijd geen duidelijkheid over dit onderwerp. 

 
Inspectie 
• Nadat op een aantal plaatsen in het gemeentehuis zilvervisjes werden ontdekt, zijn maatregelen genomen 

om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
• Met de afdeling Personele en Materiële zaken werd regelmatig overleg gevoerd over de ontwikkelingen die 

momenteel op het gebied van het modern archiefbeheer spelen. Naar verwachting zal dit in 2006 kunnen 
worden uitgebreid, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de 
inspectietaken. 

 
Conservering 
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• Bestraling archief GPV 
• Bestraling archief Huishoudschool Elburg/Oldebroek 
• Restauratie Richterambt inv. nr. 122-256 
 
Depotbeheer 
• In 2005 kwamen de voorbereidingen voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie weer goed op 

gang. 
• De brandblussers zijn in april 2005 goedgekeurd. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Inventarisatie archief gemeentebestuur Oldebroek 1940-1987. Dankzij het vrijmaken van extra middelen 

kon in dit project belangrijke vooruitgang worden geboekt. (de heer G.W. Hemstede) 
• 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 heren J. Kolkman, A. Korteweg, dames G. Laanstra, E. 

van der Meulen) 
• Index op de kohieren van verponding, 1812-1852 (de heer J. Kolkman) 
• Catalogus bibliotheek (de heer J. Kolkman) 
• Aanvullingen op de bestaande indexen op de burgerlijke stand, 1812-1852 (de heer A. Korteweg) 
• Index op de ingekomen stukken van het gemeentebestuur (mevrouw G. Laanstra) 
• De heer Hartman, rondde in 2005 het laatste project in het kader van het natekenen van oude Gelderse 

kadastrale kaarten af. Navraag in den lande leverde hem een nieuw project op; het natekenen van de 
oudste kadastrale kaart van Weesp voor het Gemeentearchief van die gemeente. Het kaartmateriaal is 
tijdelijk overgebracht naar de archiefbewaarplaats van Oldebroek en de werkzaamheden vinden dan ook 
hier plaats. 

• Nederlandse Hervormde Kerk Wezep (de heer R.G.J. Spanings) 
 
Publicaties 
• Index op de overlijdensregisters, 1933-1955 (mevrouw E. van der Meulen); 
• Index op het Régistre civique, 1811 (de heer J. Kolkman); 
• Index op de lijst van veehouders 1818 (de heer J. Kolkman); 
• Index op de lijst van nieuwe inwoners van de gemeente Oldebroek, opgesteld ten tijde van de 

gemeentelijke herindeling van 1818 (de heer J. Kolkman); 
• Index op de rotlijsten van Oldebroek, 1825 (de heer J. Kolkman). 
 
Statistieken 

Oldebroek bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 43 52 34 39 34 120 181 101 98 72 14 19 17 24 36 
Lokaalhistorisch 36 26 37 24 43 209 168 192 167 110 15 12 8 23 22 
Totaal 79 78 71 63 77 329 349 293 265 182 29 31 25 47 58 

 
Onderzoeksonderwerpen 

Bijzondere rechtspleging  Fam. Van Dijk  

Boerderij de Hull  Fam. Van Enk  

Burgemeesters  Fam. Van Eyk  

Cheresia  Fam. Van 't Veen  

Elburger Courant  Fam. Van Tongeren 

Fam. Balk  Fam. Veldkamp 

Fam. Boer, Boers Fam. Vinke 

Fam. De Leeuw Fam. Van Pijkeren 

Fam. Esselink Fam. Zeigers, Zegers  

Fam. Lans Gereformeerde school Oldebroek 

Fam. Hagedoorn Gerrit Blaauw, straatnaamgeving  

Fam. Groen Jubileumboek Vrij Evangelische Gemeente 

Fam. Heetveld  Katholieke bevolking Hattemerbroek  

Fam. Hofman Legerplaats bij Oldebroek   
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Fam. Hollander Nieuwbouw in Oldebroek  

Fam. Pompert NS-station 't Harde  

Fam. Korenberg  Oorlogsgeschiedenis  

Fam. Meijer Oorlogslachtoffers  

Fam. Bourgonje Schouwenburg, landgoed 

Fam. Miglinkhuizen  Stortplaats aan de Middeldijk  

Fam. Nagelhout  Vierhuizenweg 15  

Fam. Russchenberg/Russchenburg  Voetbalvereniging OWIOS 

Fam. Schoonhoven  Vollenhof en Oldhorst, landgoederen 

Fam. Spaan  Waterschapsgeschiedenis  

Fam. Steert  Watersnood 1916 en 1926  

Fam. Uitslag  Zuiderzeestraatweg  

Fam. Van Boven    
 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd in de kelder van het gemeentehuis. De ruimte is zeer geschikt en adequaat 
ingericht. De beperkte lichtinval maakt echter dat sommige van de medewerkers de ruimte als onprettig 
ervaren. Dit is onder de aandacht van de organisatie gebracht. Helaas is hier op dit moment echter niets aan te 
doen. 
 

Putten 
 
Acquisitie 
• Documentatiemateriaal W.O. II; 
• Jongelingsvereniging Abia 1905-2005; 
• De heer R. van Vuuren, voormalig rayonarchivaris, schonk een tweedehands reader voor microfiches aan 

het Streekarchivariaat. 
 
Inspectie 
Ook in 2005 werd het Streekarchivariaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Putten op het gebied 
van de documentaire informatievoorziening. Als gevolg van het feit dat er voor de dienstverlening ook in 2005 
nog geen archiefmedewerker was aangetrokken en de rayonarchivaris moest worden ingeschakeld in de 
dienstverlening, ontbrak helaas de tijd om meer invulling aan deze taken te geven. Naar verwachting zal dit in 
2006 veranderen, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de 
inspectietaken.  
 
Op verzoek van de afdeling Interne Zaken is in 2005 gestructureerd overleg tussen IZ en Rayonarchivaris 
gestart waarin de voortgang van de werkzaamheden aan de hand van een actielijst en werkwijzer wordt 
bewaakt. 
 
 
Conservering 
• Materiële verzorging Archief Gemeentebestuur Putten, 1814-1940 
• Materiële verzorging kadastraal archief 
• Bestraling archief RK parochie Heilige Maria Zuivering 
• Schade-inventarisatie ten behoeve van opstellen restauratieplan 
 
Depotbeheer 
• De brandblussers zijn in maart 2005 door Gebouwenbeheer/Brandweer Putten gecontroleerd. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
Streekarchivariaat 
• Inventarisatie archief Gemeentebestuur Putten, 1814-1940. (de heer G.W. Hemstede) 
• Inventarisatie archief RK Parochie Heilige Maria Zuivering (de heer G.W. Hemstede) 
• Inventarisatie Collectie Keemink (de heer G.W. Hemstede) 
• Inventarisatie Jongelingsvereniging Abia 1905-2005 (de heer M. Koopstra) 
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• Indiceren bouwvergunningen 1904-1940 (de heer G.W. Hemstede) 
• Transcriptie lidmatenregister 1742-1771 (de heer G.W. Hemstede) 
• Transcriptie lijst vertrokken of overleden mannelijke inwoners 1792-1796 (de heer G.W. Hemstede) 
• Transcriptie vergaderingen Municipaliteit 1795-1811 (de heer G.W. Hemstede) 

 
Puttens Historisch Genootschap 
• Het Puttens Historisch Genootschap werkt in het archief aan een aantal projecten. De begeleiding van 

deze projecten wordt door Interne Zaken gedaan.  
o De werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap werkt aan een Gezinsboek, 

waarin de gegevens van zoveel mogelijk inwoners van Putten door de eeuwen heen worden 
verzameld (de dames R. van Dam, T. Elbertsen-Hoekstra, M. Enter, T. Hazeu-Van Veldhuizen en 
de heren G. Hollanders, E. Steinmeier en W. Zijlstra).  

o De heer L. Luteijn doet onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis in de gemeente Putten. 
o De heren Th. Van den Brink en A. Klaassen werkten aan een project waarin foto’s van inwoners 

van Putten in de jaren 1942-1943 werden gedigitaliseerd. 
 
Educatie 
• Op 17 maart bezocht een groep Plattelandsvrouwen het Streekarchivariaat te Putten. 
 
Statistieken 

Putten bezoekers bezoeken inlichtingen 

  2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 28 39 45 156 135 110 98 236 - - 62 45 34 
Lokaalhistorisch 16 24 30 30 31 45 167 197 - - 22 5 10 
Totaal 44 63 75 186 166 155 265 433 57 63 84 50 44 

 
Voor de afdeling Burgerij worden wekelijks een of meer genealogische onderzoeken verricht. Deze afspraak is 
gemaakt in verband met de beperkte toegankelijkheid van de archiefbewaarplaats. 
 
Onderwerpen 

Fam. Bosch Fam. Van de Kraats 

Fam. De Ridder Fam. Van de Pol 

Fam. Knevel Fam. Van de Velden 

Fam. Mosterd Fam. Van Renselaar(ler) 

Fam. Motshagen Fam. Versteeg 

Fam. Riksen 
Heemstede, huis aan de 
Garderenseweg 

Fam. Ruvekamp Korenmolen Het Hert 

Fam. Schipper Nijkerkerstraat 67a 

Fam. Stuivenberg Schovenhorst, school 

 
Studiezaal 
De burger kan voor het doen van onderzoek nog altijd terecht in de werkruimte die gelegen is naast de 
archiefbewaarplaats. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, wordt bij grote drukte uitgeweken naar de 
naastgelegen gang. Aan de tafels waar op maandagmiddag de vrijwilligers van het Puttens Historisch 
Genootschap hun onderzoek doen, kunnen dan nog ongeveer vier bezoekers terecht. Het is duidelijk dat deze 
situatie vanuit oogpunt van toezicht en dienstverlening niet bevredigend is.  
De gemeente Putten heeft oog voor het probleem en het is dan ook een van de aspecten die een rol spelen in 
de afwegingen over eventuele verbouwing van het gemeentehuis. Hierbij wordt ook meegewogen dat de ruimte 
als werkruimte in verband met het lage plafond en het gebrek aan lichtinval voor de medewerkers niet echt 
geschikt is. Voor de momenten dat er geen bezoekers aanwezig zijn, kan in overleg met Interne Zaken gebruik 
gemaakt worden van een werkplek op de afdeling. Helaas is er binnen afzienbare termijn geen uitzicht op een 
structurele oplossing voor dit probleem. 
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STREEKARCHIVARIAAT NOORDWEST-VELUWE  

JAARVERSLAG 2005 
 
Inleiding 
Op grond van de instructie van de streekarchivaris dient jaarlijks voor 1 april verslag te worden uitgebracht aan 
het gemeentebestuur over de verrichtingen in het afgelopen jaar. In het voorliggende verslag wordt getracht 
een beeld te geven van wat het Streekarchivariaat in 2005 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.  
 
Dit eerste concept wordt nu aangeboden aan de vakambtenaren in de deelnemende gemeenten en aan alle 
medewerkers van het Streekarchivariaat, zodat die de gelegenheid hebben commentaar te leveren. In de 
eerste week van april zal dan het tweede concept aan de leden van de archiefcommissie worden toegestuurd. 
 
Hanneke van Aalst-Houbraken 
Streekarchivaris 
Maart 2006 
 
 

ORGANISATIE 
Het personeel van het Streekarchivariaat werkt op aanwijzing van de Archiefcommissie Streekarchivariaat. 
Deze commissie adviseert in het kader van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de betrokken 
gemeentebesturen. 
 
De volgende personen waren in 2005 lid van de archiefcommissie: 
• De heer G. van der Velde, wethouder van Elburg, voorzitter;  
• Mevrouw M.E. Verbree-Eikelenboom, raadslid van Elburg;  
• De heer ing. W.P. Omta, burgemeester van Ermelo, plaatsvervangend voorzitter;  
• Mevrouw M.H. Bosch-Oldenhof, raadslid van Ermelo; 
• De heer H. Schipper, wethouder van Harderwijk; 
• De heer J.L. de Jong, raadslid van Harderwijk; 
• De heer ir. D.H.A. van Hemmen, burgemeester van Nunspeet;  
• De heer C. Vissenberg, raadslid van Nunspeet;  
• De heer mr. W.L. Zielhuis, burgemeester van Oldebroek;  
• De heer F. Welmers, raadslid Oldebroek  
• De heer E.H. de Graaf, wethouder van Putten; 
• De heer G. van den Ham, raadslid van Putten.  
 
De volgende personen traden op als adviseur van de archiefcommissie: 
• De heer dr. F.W.J. Scholten, provinciaal archiefinspecteur;  
• Mevrouw drs. H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris. 
 
Er werd in 2005 vergaderd op 26 april, 23 juni en 14 december. Alle vergaderingen vonden plaats in Elburg. 
 
Medewerkers 
• Mevrouw H.P.W.A. van Aalst-Houbraken, streekarchivaris; 
• De heer J.C. van Gelder, archiefmedewerker Nunspeet; 
• De heer T. Goossens, archiefmedewerker Harderwijk; 
• Mevrouw T. de Gunst, archiefmedewerkster Elburg, tot 1 maart; 
• De heer G.W. Hemstede, inventarisator Harderwijk en Putten; 
• De heer G.A. Koele, medewerker afdeling Documentbeheer en Ondersteuning (Per 1 juni afdeling Facilitaire 

Zaken (DIV)) gemeente Nunspeet, periode 1 januari – ca. 1 augustus; 
• De heer J. Kolkman, archiefmedewerker Oldebroek en Elburg; 
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• De heer M. Koopstra, rayonarchivaris Ermelo, Harderwijk en Putten; 
• Mevrouw E. van der Meulen, archiefmedewerkster Elburg, Nunspeet en Oldebroek (periode 1 januari - 1 

maart via Uitzendbureau Start); 
• De heer R.G.J. Spanings, rayonarchivaris Nunspeet en Oldebroek, per 1 augustus; 
• Mevrouw J.M. Stam, archiefmedewerkster Ermelo; 
• Mevrouw E. Voogd, vrijwillig archiefmedewerkster Elburg; 
 
Stagiaires 
• De heer J. Sabur, stagiair Landstede, Harderwijk (tot 1 juni); 
• Mevrouw K. Dieffenthaler, stagiair Landstede, Harderwijk (vanaf 1 december); 
• De heer A. Korteweg, stagiair van De Ambelt, Oldebroek (vanaf 1 september). 
 
Bijzonderheden 
• De heer Hemstede kon in 2005 dankzij twee projecten tijdelijk extra worden ingezet. In Oldebroek werd 

budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de toegankelijkheid van het archief van het gemeentebestuur 
1940-1987. In Putten was in 2005 nog geen archiefmedewerker aangetrokken. Het hiervoor beschikbare 
budget kon echter worden gebruikt om de heer Hemstede extra uren te laten besteden aan de 
inventarisatie van enkele archieven en aan extra dienstverlening aan de burger. 

• De heer Koopstra maakte per half oktober gebruik van de mogelijkheid gedurende zes maanden voor de 
helft van zijn werktijd ouderschapsverlof op te nemen. 

• Voor de rayonarchivarissen, de inventarisator en de archiefmedewerker, heeft in de gemeente Elburg 
definitieve functiebeschrijving en -waardering plaatsgevonden. 

• Mevrouw Van Aalst woonde op 27 januari in Rotterdam een studiemiddag over de vorming van een e-depot 
bij. 

• Voor de bijwoning van het Gelders Diensthoofdenoverleg en het Gelders Inspecteursoverleg was in 2005 
helaas geen tijd beschikbaar. 

 
Opleiding 
• De heer T. Goossens rondde de cursus Archiefassistent aan de Archiefschool in Amsterdam af. 
• De heer G.W. Hemstede volgde de cursus Archiefbewerking aan de Archiefschool in Amsterdam. 
 
Vrijwilligers 
Als blijk van waardering werden er voor de vrijwilligers twee bijeenkomsten georganiseerd.  
• Op 22 april vergastte Dr. A. Sulman het gezelschap op een lezing over zijn boek Geloven aan de zoom van 

de Veluwe, een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de Noordwest-Veluwe in de 
negentiende eeuw.  

• Op 16 november waren de vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Gemeentemuseum Elburg. 
Hier kon men kiezen voor deelname aan een rondleiding langs de tentoonstelling Van klooster tot 
gemeentemuseum, zes eeuwen Agnietenconvent te Elburg of voor een stadswandeling onder leiding van de 
heer W. van Norel met als thema Joods leven in Elburg. Tijdens deze laatste bijeenkomst werd aan alle 
vrijwilligers een exemplaar van de Archiefschattenagenda 2006 uitgereikt. 

 
In 2005 heeft het Streekarchivariaat helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers.  
• De heer D.J. te Brake heeft in Nunspeet meegewerkt aan de toegankelijkheid van de fotocollectie. Hij hield 

zich de laatste jaren echter vooral bezig met de index op de negentiende-eeuwse serie ingekomen stukken 
van het gemeentebestuur van Ermelo. Hij overleed op 18 augustus 2005. 

• De heer W.J. de Gunst inventariseerde de archieven van de Nederlandse Hervormde Gemeente over de 
periode 1981-2002 en was lid van de werkgroep van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop die 
zich bezighield met de inventarisatie van het archief van het Feithenhof. Daarnaast leverde hij met zijn 
grote kennis over de stad Elburg in het algemeen en de daar aanwezige monumenten in het bijzonder, een 
belangrijke bijdrage aan het project bewoningsgeschiedenis. De laatste jaren werkte hij voor dit project 
aan een overzicht van de beschikbare afbeeldingen van panden en bewoners. Hij overleed op 8 juni 2005. 

• Mevrouw G. Jansen-Noorderijk stond met haar man aan de wieg van het project Bewoningsgeschiedenis. 
Daarnaast heeft zij een groot aantal transcripties van stukken uit het Stadsarchief op haar naam staan. Zij 
had in verband met haar hoge leeftijd al enkele jaren geleden haar werkzaamheden voor het 
Streekarchivariaat in Elburg beëindigd, maar kwam nog graag op de bijeenkomsten die voor de vrijwilligers 
werden georganiseerd. Zij overleed op 12 augustus 2005. 
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• De heer M.J. Smit was jarenlang lid van de werkgroepen Bewoningsgeschiedenis en Oorkondenboek. 
Daarnaast maakte hij een groot aantal transcripties van archiefstukken uit het Stadsarchief met betrekking 
tot de gilden. Ook hij had zijn werkzaamheden voor het archief enkele jaren geleden beëindigd maar bleef 
toch op afstand betrokken bij het Streekarchivariaat. Hij overleed op 19 september 2005. 

 
Beleid 
In 2005 werd gewerkt aan de voltooiing van het Beleidsplan 2006-2010. Op het moment van schrijven van dit 
jaarverslag, is het plan door burgemeester en wethouders van de centrumgemeente vastgesteld. In dit 
beleidsplan zijn in grote lijnen een drietal voornemens geformuleerd, die per gemeente in plannen van aanpak 
zijn uitgewerkt. 
 
Dienstverlening op afstand 
Sinds december 1997 heeft het Streekarchivariaat een eigen website op Internet. In het verslagjaar is de 
website verder gevuld met gegevens. Ook het gebruik is verder toegenomen (593.670 pageviews in 2005). Om 
het gebruik van de website beter in kaart te brengen, is op 14 november begonnen met het gebruik van de 
zogenaamde Google analytics. Met behulp van deze gratis service van Google, kan gedetailleerde informatie 
worden verkregen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s worden het meest 
bekeken? Hoeveel van de bezoekers keert na een eerste keer nog terug naar deze site?). Ook de 
bezoekersaantallen kunnen nu veel preciezer worden gemeten. Tot nu toe kon alleen het aantal pageviews (het 
aantal malen dat alle pagina’s in totaal bekeken zijn) worden bepaald, nu kan ook het aantal pageviews worden 
afgezet tegen het aantal hits (het aantal malen dat de site bezocht is), wat een beter beeld geeft van het 
gebruik dat van de site wordt gemaakt.  
Tot slot kan een schat aan technische informatie worden verkregen over de systemen waarmee de bezoekers 
de website bekijken, met behulp waarvan het Streekarchivariaat de on-line dienstverlening verder kan 
optimaliseren.  

aantal hits afgezet tegen aantal pageviews
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Het inhoudelijke beheer van de website werd gedurende dit jaar voornamelijk uitgevoerd door de heer 
Kolkman. Het technische beheer van de website werd ook in 2004 door de heer P. Baars van Emwel te ’t Harde 
uitgevoerd. In 2005 werd besloten dat de heer Kolkman gedurende een dag in de week het inhoudelijke beheer 
van de website en het applicatiebeheer van het archiefbeheerssysteem op zich kan nemen. Dit is verheugend 
omdat hiermee de digitale dienstverlening een volwaardige plek in het dienstenpakket van het 
Streekarchivariaat heeft veroverd. 
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ELBURG 
 
Acquisities 
• Fanfare Excelsior, 1923-1985; 
• Fam. Docter te Elburg schonk een aantal stukken uit de periode na de Tweede Wereldoorlog; 
• J.S. Kramer te Elburg schonk en aantal foto’s van werkzaamheden van de gemeentelijke plantsoenendienst, 

1973-1998; 
• H.J. Van den Bremen-Jonker te Epe schonk een middeleeuwse oorkonde en enkele foto’s van de families Van 

de Bosch en Van de Beek; 
• P. van Beek, voormalig streekarchivaris gaf de tijdschriften Nederlandsche Leeuw, 1969- 2002, De 

Hoeksteen, 1983-1988, (Nederlands) Archievenblad, 1983 - maart 2002, Veluwse Geslachten, 1986-1997 en 
Gens Nostra 1982, 1984-1997 in bruikleen; 

• Archief van het Couragefonds 1913-2002; 
• Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Kerk 1988-2002; 
• Archief van Zwembad De Hokseberg 1999-2003. 
 
Inspectie 
Op het gebied van het toezicht op het modern archiefbeheer is in 2005 in verband met de vacature 
rayonarchivaris slechts sporadisch overleg gevoerd. Naar verwachting zal dit in 2006 veranderen, aangezien 
ook de Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
Conservering 
• Materiële verzorging fotocollectie 
• Een groot aantal tijdschriften dat zich in de bibliotheek bevindt, is per jaargang ingebonden 
 
Archiefbewaarplaats 
• Er werden remmen aangebracht op de verrijdbare stellingen in de archiefbewaarplaats.  
• In december werd begonnen met de aanleg van een klimaatbeheersingsinstallatie. Ook de inrichting van een 

(wettelijk voorgeschreven) quarantaineruimte werd mogelijk gemaakt. De projecten werden begin 2006 
afgerond. 

• De brandblusapparatuur werd gecontroleerd in november 2005. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Toegankelijkheid van de fotocollectie (dames E. van der Meulen en E. Voogd, de heer S. Saad) 
• Afronding herordening bibliotheek (mevrouw E. Voogd) 
• Index op de Elburger courant 1923 (mevrouw M. Fikse en de heer G. Spaan) 
• Index op het Régistre Civique Elburg 1812 (de heer J. Kolkman) 
• Transcripties oorkonden Stadsarchief (dames M. Fikse, J. ten Hoor-Van Maren, E. Kranenburg-Van der 

Beek en B. de Waard-Ruijs en de heer H. Kranenburg) 
• Transcripties stukken uit het oud-rechterlijk archief Elburg 1549-1748 (de heer H. Kranenburg) 
• Samenvatting protocollen vrijwillige rechtspraak 16e- 17e eeuw (de heer H. Fikse) 
• Index registers notaris Hoefhamer 19e eeuw (mevrouw E. Voogd en de heer H. Kuiper)  
• Transcriptie van stukken uit het archief van het Weduwenhofje 1549-1950 (mevrouw E. Kranenburg-Van 

der Beek) 
• Burgemeesters vóór 1950 (de heer H. Kranenburg) 
• Index op het Vreemdelingenregister Elburg 1915-1917 (de heer R. van der Lans) 
• Index op het begraafregister van Doornspijk 1843-1871 (de heer R. van der Lans) 
• Index op de ingekomen stukken van Elburg 1900 (mevrouw G. Laanstra) 
• Het project Bewoningsgeschiedenis Elburg, dat enkele jaren nagenoeg heeft stilgelegen, is in overleg met 

de Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop, opnieuw op gang gekomen. De heer H. Kuiper bleek 
bereid de leiding op zich te nemen en de heer en mevrouw Kranenburg-Van der Beek hebben zich bij de 
werkgroep aangesloten (dames M. Fikse, J. ten Hoor-Van Maren, E. Kranenburg-Van der Beek en de heren 
J. Kolkman, H. Kranenburg en H. Kuiper) 

 
Publicaties 
• Index op het overlijdensregister Doornspijk 1941-1950 (de heer G. Meindertsma) 
• Index op het overlijdensregister Elburg 1941-1950 (mevrouw E. van der Meulen) 
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Aan de volgende instellingen/personen werden stukken uitgeleend: 
• Feithenhof, Elburg (Archief Feithenhof) 
• Gereformeerde Kerk, Elburg (archief Gereformeerde Kerk) 
• Gemeentemuseum, Elburg (een Almanak van mevrouw Deetman en een aantal stukken uit het 

Stadsarchief voor enkele tentoonstellingen) 
• J. Degewij, Amsterdam (archief Arent baron Van Boecop) 
 
Statistieken 

Elburg bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 62 71 52 41 50 218 227 127 85 131 17 25 27 24 40 
Lokaalhistorisch 53 48 58 37 55 366 459 368 330 385 13 20 8 22 43 
Totaal 115 119 110 78 105 584 686 495 415 516 30 45 35 46 83 

 
Onderwerpen 

Agnietenklooster  Fam. Mahne 

Aka Lichtmastenfabriek  Fam. Meijer  

Altena, stoomzuivelfabriek  Fam. Petersen 

Autobusondernemingen  Fam. Ponstein/Ponsteen  

Bijssel  Fam. Rochet 

Bloemstraat 18 Elburg, bouwhistorie 
kerkgebouw 

Fam. Ruijs  

Burgemeesters vóór 1850  Fam. Schutten  

C.J. Berghuis  Fam. Schuurman  

C.W.A. de Jongh  Fam. Sneller  

Canadezen in Elburg, foto's  Fam. Steert  

Christelijke feestdagen, Viering Fam. Ten Hove  

Demografie Doornspijk  Fam. Van Boven  

Ds. Baxschool in Doornspijk, 100 jaar bestaan  Fam. Van den Hul  

Ds. Van Diermen Fam. Van der Maaten  

Eerste naoorlogse gemeentebestuur  Fam. Van Oene  

Ellestraat 44 Elburg Fam. Van Tongeren  

Emancipatie v/d vrouw in Elburg (1945-1970)  Fam. Veldkamp  

Fam. Balk  Fam. Westerink  

Fam. Bonenberg  Fam. Zoet  

Fam. Boom  Families uit Oosterwolde  

Fam. Bosch  Gasfabriek Elburg  

Fam. Brasse Grafnummer van Grietje Vlijm  

Fam. Bres Henk van Ulsen, biografie 

Fam. Brosius  Islego  

Fam. De Hondt  Johan Georg van Thiel 

Fam. De Vries  Landgoed Vollenhof & bewoners  

Fam. Deetman  Landschappelijke historische en sociale analyse Elburg 

Fam. Du Mesnil  Ledige Stede 33 Elburg 

Fam. Goossensen  Morren en Beltgraven  

Fam. Hekkert  Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen  

Fam. Hoeve  Politieke partijen 1880-1974  

Fam. Krijns / Crijns  Spaanse griep  

Fam. Kroese  Spijkerberg rond 1825  

Fam. Labots, Junte  Spoorweg aanleg Utrecht-Zwolle-Kampen  

Fam. Leusink  't Harde  

Fam. Lokhorst  Tuinstraat Elburg 

Verkoop tienden uit 1698  Werk haven Elburg 1902-1903 (start familie bedrijf)  
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Vlag Doornspijk  Willem van Oranje  

Voetbalvereniging OWIOS   

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

Ermelo 
 
Acquisitie 
• Notulen Wijkplatform Oost 
• Archief Vredescommittee en Zoutkoepeloverleg 
• Enkele dia’s 
 
Inspectie 
Er werd een aantal gesprekken gevoerd met de afdeling Facilitaire Zaken over het modern archiefbeheer. Naar 
verwachting zal dit in 2006 een meer structureel karakter krijgen, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer 
tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
 
Conservering 
• Materiële verzorging collecties bouwvergunningen 
• Materiële verzorging fotocollectie 
• Bestraling kranten en foto’s 
 
Archiefbewaarplaats 
• De voorbereidingen voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie zijn ook in 2005 niet verder 

gekomen dan de toezegging dat het project in 2006 weer opgepakt zal worden.  
• De brandblusapparatuur is gecontroleerd in april 2005. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Index op de collecties bouwvergunningen, die in de afgelopen jaren door de heren H. Bouw en J.R. Mulder 

is gemaakt, wordt momenteel door mevrouw Stam gecontroleerd. De controle van de periode 1907-1933 is 
inmiddels afgerond. Naar verwachting kan in de loop van 2006 een eerste gedeelte on-line beschikbaar 
worden gesteld. 

• Toegankelijkheid van de fotocollectie (de dames G.H. Kortman en J. Ubels-Noordhuis en de heren J. 
Beekman, D.K. Boll, F. Bosch, A. Jansen, G. Jansen, M.K. Krijger, J. Loedeman, K. Mosterd, J.R. Mulder, W. 
Paulus, en D.J. van Wijngaarden; de heer Van Wijngaarden heeft dit jaar helaas zijn werkzaamheden voor 
de werkgroep beëindigd.) 

• Werkgroep Ermelo 1910 (de dames T. Elbertsen-Hoekstra, T. Hazeu-Van Veldhuizen, en de heren H. Bouw, 
en W. Paulus. De heren J. Garritsen, B. Meeboer, B. van Os, J. Poelhekken en J. Quintus hebben dit jaar 
helaas hun werkzaamheden voor de werkgroep beëindigd.) 

• Indicering Kroniek van Ermelo (de heer G. Klopman) 
• Catalogisering bibliotheek (de heer J.R. Mulder) 
 
Publicaties 
In 2005 is de heruitgave van de kadastrale atlas 1832 van de kadastrale gemeente Ermelo verschenen. Door de 
heren H. van Sloten (kaarten) en J.W.P. van Dijk (tekst) werd hieraan gewerkt. Mevrouw Van Aalst was 
zijdelings bij dit project betrokken.  
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Statistieken 

Ermelo bezoekers   bezoeken   inlichtingen vergunningen 
  2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005  2004 2005 
Genealogie 29 25 26 22 183 94 56 91 9 8 7 4 bouw- 284 293 
Lokaalhistorisch 49 35 52 49 380 428 577 614 8 7 9 13 milieu- 170 67 
Totaal 78 60 78 71 563 522 633 705 17 15 16 17  454 360 

 
Onderwerpen 
Begraafplaatsen in Ermelo Fam. Van Surksum 

Bevrijding Veluwe Fam. Zoet 

Fam. Dekker Familiefoto De Voogd 

Fam. Draaijer Historie van Ermelo 

Fam. Groothuis Huis van Barmhartigheid 

Fam. Klopman J.P. van Limburg Stirum 

Fam. Koster, Mouw Leuvenum 

Fam. Moll Perceel Zeeweg 

Fam. Plakke Restauratie boerderij Staverden 

Fam. Docter St. van de Brink, 60 jarig bestaan firma 

Fam. Pliester Verblijf Canadezen in Ermelo 1945 

Fam. Van de Bor en Dokter Witteveenlaan, Woningen 

Fam. Van der Horst Zorginstellingen 

Fam. Van Rhoon  
 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd in de kelder van het gemeentehuis. Deze ruimte is langzamerhand te klein 
geworden om de hoeveelheid bezoekers aan te kunnen. Dat de medewerkers en de bezoekers in één ruimte 
zitten, werkt over en weer storend. Er worden momenteel plannen gemaakt voor de verbouwing van de 
benedenverdieping van het gemeentehuis. Het is wenselijk dat de vorm en de omvang van de studiezaal in 
deze plannen worden betrokken. 
 
 

Harderwijk 
 
Acquisities 
• Aanvulling op het archief van archief Burgerweeshuis 
• Aanvulling op het archief van Collectie Schilderman 
• Aanvulling op het archief van ‘School Tonsel’ 
• Aanvulling op het archief van Voetbal- en Athletiekvereniging V.O.G. 
• Aanvulling op het archief van de Gereformeerde Kerk 
• Losse aanwinsten fotocollectie 
 
Inspectie 
Er vond sporadisch overleg plaats met de afdeling IDA over het modern archiefbeheer in de gemeente 
Harderwijk. Naar verwachting zal dit in 2006 een meer structureel karakter krijgen, aangezien ook de 
Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
Conservering 
• Materiële verzorging Oud Rechterlijk Archief (de heer T. Goossens) 
• Materiële verzorging Notarieel archief (de heer T. Goossens) 
 
Archiefbewaarplaats 
• In 2005 is opnieuw geen uitvoering gegeven aan de verplichting in de archiefbewaarplaats een adequate 

klimaatbeheersingsinstallatie aan te brengen. 
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• De brandblusapparatuur is gecontroleerd in maart 2005. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Catalogisering bibliotheek (de heer G. Berends) 
• Index op de microfiches bevolkingsregister 1885–1918 (de heer J. Sabur) 
• Index op het lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk te Harderwijk, 1741 – 1814 (in 2004 begonnen 

door mevrouw A. van de Hazel, in 2005 afgerond door mevrouw E. Numan) 
• Eigendomshistorie panden binnenstad Harderwijk (de heer K.Chr. Uittien) 
• Index op de collecties bouwvergunningen tot 1943 (de heer N.C.R. de Jong) 
• Index op het repertorium van notaris Neeb 1886-1915 (de heer J. Pettinga) 
• Inventaris archief Cultureel Centrum (de heer R.W. den Besten) 
• Index op het bevolkingsregister 1855-1862 (de dames J. van Bruggen-Moorkamp, R. Uittien-Jacobs, G. 

Verwijs-ten Hove en de heren A. Jansen, K.Chr. Uittien en W. van Wijk) 
• Nadere toegang op de civiele procesdossiers uit het Oud Rechterlijk Archief (de heer J. van Hell) 
• De heer J.J.H. Kooiman, die gedurende vele jaren de krantenknipselcollectie bijhield, heeft zijn 

werkzaamheden in 2005 helaas beëindigd. 
• Inventarisatie archief Gemeentewerken Harderwijk (de heer G.W. Hemstede) 
• Ambtenaar Burgerlijke Stand, 1838 – 1944 (de heer G.W. Hemstede) 
• Gelderse maatschappij van landbouw 
 
Publicaties 
• Commissie van bijstand gemeentefinanciën, 1925 – 1949 (de heer G.W. Hemstede) 
• Commissie voor uitdeling van warme spijzen (Soepcommissie), 1821 – 1951 (de heer G.W. Hemstede) 
• Harderwijker Torenfonds, 1925 – 1974 (de heer G.W. Hemstede) 
• Openbare leeszaal en bibliotheek te Harderwijk, 1924 – 1930 (de heer G.W. Hemstede) 
• Overveluwsche Oudheidkamer te Harderwijk, 1931 – 1951 (de heer G.W. Hemstede) 
• Plaatselijke Commissies (de heer G.W. Hemstede) 

• Inzameling van giften in 1878 voor een Nationale Huldeblijk aan Prins Hendrik 
• 300e Verjaardag van de Unie van Utrecht 
• Nationale Huldeblijk bij de komst van Koningin Emma (de heer G.W. Hemstede) 

• Vereniging tot feestelijke herdenking in 1931 van het 700-jarig bestaan van Harderwijk als stad (de heer 
G.W. Hemstede) 

• R. Veen Valck als lid van het Collegie voor de Zeevisscherijen, 1882 - 1889 (1919) (de heer G.W. 
Hemstede) 

• Provinciaal Kerkbestuur der Nederlands-Hervormde Kerk, 1843 - 1846 (de heer G.W. Hemstede) 
• Stukken met betrekking tot de wegenlegger 1893 – 1898 (de heer G.W. Hemstede) 
• Commissie van bijstand beheer landelijke eigendommen der gemeente Harderwijk en sinds 1934 

“Landerijen en woningbedrijf” 1898 – 1958 (de heer G.W. Hemstede) 
 
Educatie 
• Op 7 december bezocht een groep van circa twintig secretaresses in opleiding van Landstede het 

Streekarchivariaat.  
 
Statistieken 

Harderwijk bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Genealogie 42 80 69 151 266 352 39 41 28 
Lokaalhistorisch 50 69 54 346 523 396 26 25 15 
Totaal 92 149 123 497 789 748 65 66 43 

 
Onderwerpen 

"Etta Helena", beurtschip op Amsterdam van Dirk Visch Fam. Thomas 

Belgenkamp te Harderwijk Fam. Van Ark 

Belgische militairen in Harderwijk (1914-1918)  Fam. Van Pieterson  

Bewaarschool in de Hoogstraat  Fam. Veldhoven  

Bodemverontreiniging (asbest) Fam. Vlijm/Vliem  

boerderij in Hierden  Fam. Weidgraaf  
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Brand in gemeentehuis Ermelo in 1977  Fam. Zeeboer  

Chr. Lyceum Harderwijk Gelderse landdagen 1423-1584  

Cultureel Centrum, 40 jaar  Gereformeerde Kerk te Harderwijk; eigendommen 

De Jong Saakes, burgemeester gezinsverpleging en bewoningsgeschiedenis Ermelo e.o.  

Diederich Bellmann Havenlicht op Vischpoort  

Dolfinarium  Hervormde Kerk; Afscheiding in de negentiende eeuw  

Ermelo 1910  Hoog-Soeren, gedenkteken voor gefusilleerden (W.O. II) 

Fam. Boonen  Hortus Botanicus 

Fam. Bras Hugenoten in Harderwijk  

Fam. Bres Jacobus Kremer (Kramer), R.K. militair 

Fam. Bronsveld  Joden in Harderwijk  

Fam. Dalhuijs kapper Frielink 

Fam. De Ridder Koloniaal werfdepot 

Fam. De Vente krantenknipsels  

Fam. Dokter  Luchtballon Hierden in 1871 

Fam. Draayer luchtballon uit Parijs die in 1871 in Hierden landde  

Fam. Drost melkfabriek aan de Stationslaan 

Fam. Foppen Muyldermans, aalmoezenier van het Belgenkamp 1914-1918 

Fam. Gakes  naamgeving in de Franse tijd  

Fam. Goossensen  Nachthok  

Fam. Hop  Nellie Bloemendal 

Fam. Huigen  Revius, gedichten in geschriften Ernst Brinck  

Fam. Karssen Schilder's Nieuwsblad 

Fam. Klaassen  St. Catharinaparochie 

Fam. Kuijlman  stadsbeschrijvingen uit de eerste helft 17e eeuw 

Fam. Lokhorst Stationslaan 101  

Fam. Mostert  taptoe Harderwijk 

Fam. Nolden  Telgt 

Fam. Plancius  Tennisvereniging Strokel, 40 jaar 

Fam. Reekers  
Theodore de Bèze: bijdrage aan Album Amicorum van Herman 
Winhovius  

Fam. Reijerse  toerisme in Harderwijk  

Fam. Roersch  Verzet in Harderwijk (WO II)  

Fam. Roosen  Vijhestraat 3  

Fam. Snoeren (Snoers) Weidgraaf, boerderij 

Fam. Stuart (Utrechtse tak)  Zuiderzee 

Fam. Stui(j)venberg  Zuiderzeesteunwet  

Fam. Termaat Zuiderzeestraatweg  

 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd op de onderste verdieping van het Stadhuis. Voor de aantallen bezoekers die hier 
wekelijks worden ontvangen, is de ruimte inmiddels te klein. Daar komt nog bij dat de werkplekken in de 
archiefbewaarplaats, die door een aantal vrijwilligers worden gebruikt, in 2006 eindelijk zullen worden 
ontruimd. Het is vanuit oogpunt van klimaatbeheersing en depothygiëne ongewenst dat er in de 
archiefbewaarplaatsen werkplekken zijn. Daarnaast moet ruimte worden gemaakt voor speciale kasten waarin 
grootformaat archiefstukken. 
 
 

Nunspeet 
 
Acquisities 
• Collectie aantekeningen van genealogische en kadastrale aard betreffende het dorp Vierhouten, 

bijeengebracht door de heer A.C. Jacobsen 
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• De besprekingen betreffende de acquisitie van het archief van de Gereformeerde Kerk Nunspeet (1887-
1987) zijn in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2006 kunnen worden 
overgegaan tot overbrenging van dit belangrijke archief. 

 
Inspectie 
Met de afdeling Documentbeheer en Ondersteuning (Per 1 juni Facilitaire Zaken (DIV)) bestaan goede 
contacten. Over het modern archiefbeheer werd incidenteel gesproken maar voor het adequaat uitoefenen van 
de inspectie- en adviestaken ontbrak de tijd omdat de rayonarchivaris moest worden ingezet voor de 
dienstverlening. Naar verwachting zal dit in 2006 iets verbeteren, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer 
tijd zal hebben voor de uitvoering van de inspectietaken. 
 
Conservering 
• Materiële verzorging collectie bouwvergunningen 
• Materiële verzorging fotocollectie 
• Bestraling archieven CNS-school en Montessorischool 
 
Depotbeheer 
In de nacht van 12 op 13 juni 2005 trad als gevolg van een verstopte regenpijp buiten het gemeentehuis, 
wateroverlast op in de archiefbewaarplaats. Als gevolg van snel en adequaat optreden van de afdeling 
Documentbeheer en Ondersteuning (Per 1 juni Facilitaire Zaken (DIV)) bleef de schade binnen de perken. Een 
gedeelte van de huwelijksbijlagen en diverse kranten en tekeningen waren nat geworden en werden preventief 
ingevroren. Het plafond van de archiefbewaarplaats is gerepareerd. Inmiddels is de schade hersteld door 
Sterken Restauratie atelier in Beekbergen. De stukken zijn teruggeplaatst in de archiefbewaarplaats 
 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Generale index op de registers van de Burgerlijke stand Ermelo/Nunspeet 1811 – 1950 (de heren J. en W. 

Bonestroo); inmiddels is de index op de geboorteakten tot 1912 voltooid, waarvan het gedeelte tot 1890 on-
line raadpleegbaar is. 

• Index op de ingekomen stukken van de gemeente (de heer D.J. te Brake) 
• Index op notariële registers (de heer A.A.E.F. van Eijck) 
• Index op het Nunspeets Nieuws- en advertentieblad (de heer J. van Gelder) 
• Toegankelijkheid Fotocollectie (de dames S. Hamer, C. Molenkamp-Rutten en G. Vegt-Snel en de heren J. 

Beekman, G. Berends, A.A.E.F. van Eijck en R. Loopik) 
• Inventarisatie van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente (R.G.J. Spanings) 
• Index op de Collectie Jacobsen (mevrouw C. Molenkamp-Rutten) 
• Index op een losse collectie Bouwvergunningen vanaf ongeveer 1912 (mevrouw C. Molenkamp-Rutten) 
• Index op het trouwboek van Nunspeet, 1662-1790 (mevrouw E. Voogd) 
 
Publicaties 
• De Heemkundige vereniging Nuwenspete werkt aan de uitgave van een Gevelboek voor Nunspeet. Het 

Streekarchivariaat verleent medewerking aan deze uitgave. 
 
Statistieken 

Nunspeet bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 53 43 30 41 33 525 567 489 631 161 25 21 28 23 24 
Lokaalhistorisch 59 49 71 71 78 527 367 411 288 590 28 26 48 19 28 
Totaal 112 92 101 112 111 1052 934 900 919 751 53 47 76 42 52 

 
Onderwerpen 

Archeologie Harderwijker panden in notariële registers 

Bad Hoophuizen, camping  Harderwijkerweg 60 

Belgische vluchtelingen in Nunspeet, 1914-1918 Hervormde gemeente Elspeet 

Belvédèrelaan, bruggetjes Het Ronde Huis 

Bevrijding 1940, kranten Het Verscholen Dorp 

Busondernemingen Hotel Malle Jan en het Koninklijk Huis 
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Concours Hippique Nunspeet Huize Moria 

De Bijenkorf, huis in 1959 Interview met St. Nicolaas 

De Wheme J. Korthals Altes 

Dorpsstraat Jan Bonenberg 

Fam. Beekman Jan Willem Roskamphuis 

Fam. Bonen Klokkenberg, Laan 50 

Fam. De Zwaan Laan 61, vroeger Elburgerweg 

Fam. Drost-Olst Luchtaanvallen, Tweede Wereldoorlog 

Fam. Hagen Mallejan Vierhouten, brand 

Fam. Hofman Marktplein 

Fam. Hop Molenweg 43 

Fam. Jacobs Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 

Fam. Klopman Nunspeet en omgeving 

Fam. Meijer Onderzoek eigenaar oorijzer 

Fam. Mouw Ontwikkeling bevolking Nunspeet 

Fam. Reesigt Prinses Beatrixschool, jubileum 

Fam. Reezigt Reelaan 12 vroeger Galerie Pandora 

Fam. Van de Kolk Sociale Werkvoorziening, 50 jaar 

Fam. Van den Hardenberg Stationslaan 73 

Fam. Van Essen Stoomzuivelfabriek “Altena” te Doornspijk 

Fam. Westhuis Tweede Wereldoorlog 

Fam. Zoet Vierhouten 

Foto’s Hotel Ittmann 1940 
Voetbalvereniging “Vierhouten” 25 jarig 
jubileum 

Foto’s van Staalhoeve en bewoners Voetbalvereniging SKV (Wageningen) 
Gemeentelijke herindeling Nunspeet-Ermelo 
1972 

Vossenberg 

Gerard Vethlaan 14 Zuiderzeestraatweg 

 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd in een geschikte ruimte op de begane grond van het gemeentehuis. Het 
feit dat bezoekers en medewerkers in één ruimte werken werkt regelmatig over en weer storend. 
Dit is in de organisatie onder de aandacht gebracht maar op dit moment kan dit niet worden 
opgelost. 
 

Oldebroek 
 
Acquisities 
• Aanvulling Voetbalvereniging OWIOS 
• Foto Interneringskamp Oldebroek 
• Tekeningenregister Legerplaats Oldebroek 
• Sinds een aantal jaren is bekend dat de polderarchieven op termijn moeten worden overgebracht naar het 

Waterschap De Veluwe in Apeldoorn. In 2004 is hierover enkele malen contact geweest met het 
Waterschap. Sindsdien is het echter stil gebleven rond deze archieven, en op dit moment bestaat er nog 
altijd geen duidelijkheid over dit onderwerp. 

 
Inspectie 
• Nadat op een aantal plaatsen in het gemeentehuis zilvervisjes werden ontdekt, zijn maatregelen genomen 

om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
• Met de afdeling Personele en Materiële zaken werd regelmatig overleg gevoerd over de ontwikkelingen die 

momenteel op het gebied van het modern archiefbeheer spelen. Naar verwachting zal dit in 2006 kunnen 
worden uitgebreid, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de 
inspectietaken. 

 
Conservering 
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• Bestraling archief GPV 
• Bestraling archief Huishoudschool Elburg/Oldebroek 
• Restauratie Richterambt inv. nr. 122-256 
 
Depotbeheer 
• In 2005 kwamen de voorbereidingen voor de aanleg van de klimaatbeheersingsinstallatie weer goed op 

gang. 
• De brandblussers zijn in april 2005 goedgekeurd. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
• Inventarisatie archief gemeentebestuur Oldebroek 1940-1987. Dankzij het vrijmaken van extra middelen 

kon in dit project belangrijke vooruitgang worden geboekt. (de heer G.W. Hemstede) 
• 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 heren J. Kolkman, A. Korteweg, dames G. Laanstra, E. 

van der Meulen) 
• Index op de kohieren van verponding, 1812-1852 (de heer J. Kolkman) 
• Catalogus bibliotheek (de heer J. Kolkman) 
• Aanvullingen op de bestaande indexen op de burgerlijke stand, 1812-1852 (de heer A. Korteweg) 
• Index op de ingekomen stukken van het gemeentebestuur (mevrouw G. Laanstra) 
• De heer Hartman, rondde in 2005 het laatste project in het kader van het natekenen van oude Gelderse 

kadastrale kaarten af. Navraag in den lande leverde hem een nieuw project op; het natekenen van de 
oudste kadastrale kaart van Weesp voor het Gemeentearchief van die gemeente. Het kaartmateriaal is 
tijdelijk overgebracht naar de archiefbewaarplaats van Oldebroek en de werkzaamheden vinden dan ook 
hier plaats. 

• Nederlandse Hervormde Kerk Wezep (de heer R.G.J. Spanings) 
 
Publicaties 
• Index op de overlijdensregisters, 1933-1955 (mevrouw E. van der Meulen); 
• Index op het Régistre civique, 1811 (de heer J. Kolkman); 
• Index op de lijst van veehouders 1818 (de heer J. Kolkman); 
• Index op de lijst van nieuwe inwoners van de gemeente Oldebroek, opgesteld ten tijde van de 

gemeentelijke herindeling van 1818 (de heer J. Kolkman); 
• Index op de rotlijsten van Oldebroek, 1825 (de heer J. Kolkman). 
 
Statistieken 

Oldebroek bezoekers bezoeken inlichtingen 
  2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 43 52 34 39 34 120 181 101 98 72 14 19 17 24 36 
Lokaalhistorisch 36 26 37 24 43 209 168 192 167 110 15 12 8 23 22 
Totaal 79 78 71 63 77 329 349 293 265 182 29 31 25 47 58 

 
Onderzoeksonderwerpen 

Bijzondere rechtspleging  Fam. Van Dijk  

Boerderij de Hull  Fam. Van Enk  

Burgemeesters  Fam. Van Eyk  

Cheresia  Fam. Van 't Veen  

Elburger Courant  Fam. Van Tongeren 

Fam. Balk  Fam. Veldkamp 

Fam. Boer, Boers Fam. Vinke 

Fam. De Leeuw Fam. Van Pijkeren 

Fam. Esselink Fam. Zeigers, Zegers  

Fam. Lans Gereformeerde school Oldebroek 

Fam. Hagedoorn Gerrit Blaauw, straatnaamgeving  

Fam. Groen Jubileumboek Vrij Evangelische Gemeente 

Fam. Heetveld  Katholieke bevolking Hattemerbroek  

Fam. Hofman Legerplaats bij Oldebroek   
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Fam. Hollander Nieuwbouw in Oldebroek  

Fam. Pompert NS-station 't Harde  

Fam. Korenberg  Oorlogsgeschiedenis  

Fam. Meijer Oorlogslachtoffers  

Fam. Bourgonje Schouwenburg, landgoed 

Fam. Miglinkhuizen  Stortplaats aan de Middeldijk  

Fam. Nagelhout  Vierhuizenweg 15  

Fam. Russchenberg/Russchenburg  Voetbalvereniging OWIOS 

Fam. Schoonhoven  Vollenhof en Oldhorst, landgoederen 

Fam. Spaan  Waterschapsgeschiedenis  

Fam. Steert  Watersnood 1916 en 1926  

Fam. Uitslag  Zuiderzeestraatweg  

Fam. Van Boven    
 
Studiezaal 
De studiezaal is gesitueerd in de kelder van het gemeentehuis. De ruimte is zeer geschikt en adequaat 
ingericht. De beperkte lichtinval maakt echter dat sommige van de medewerkers de ruimte als onprettig 
ervaren. Dit is onder de aandacht van de organisatie gebracht. Helaas is hier op dit moment echter niets aan te 
doen. 
 

Putten 
 
Acquisitie 
• Documentatiemateriaal W.O. II; 
• Jongelingsvereniging Abia 1905-2005; 
• De heer R. van Vuuren, voormalig rayonarchivaris, schonk een tweedehands reader voor microfiches aan 

het Streekarchivariaat. 
 
Inspectie 
Ook in 2005 werd het Streekarchivariaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Putten op het gebied 
van de documentaire informatievoorziening. Als gevolg van het feit dat er voor de dienstverlening ook in 2005 
nog geen archiefmedewerker was aangetrokken en de rayonarchivaris moest worden ingeschakeld in de 
dienstverlening, ontbrak helaas de tijd om meer invulling aan deze taken te geven. Naar verwachting zal dit in 
2006 veranderen, aangezien ook de Streekarchivaris nu meer tijd zal hebben voor de uitvoering van de 
inspectietaken.  
 
Op verzoek van de afdeling Interne Zaken is in 2005 gestructureerd overleg tussen IZ en Rayonarchivaris 
gestart waarin de voortgang van de werkzaamheden aan de hand van een actielijst en werkwijzer wordt 
bewaakt. 
 
 
Conservering 
• Materiële verzorging Archief Gemeentebestuur Putten, 1814-1940 
• Materiële verzorging kadastraal archief 
• Bestraling archief RK parochie Heilige Maria Zuivering 
• Schade-inventarisatie ten behoeve van opstellen restauratieplan 
 
Depotbeheer 
• De brandblussers zijn in maart 2005 door Gebouwenbeheer/Brandweer Putten gecontroleerd. 
 
Toegankelijkheidsprojecten 
Streekarchivariaat 
• Inventarisatie archief Gemeentebestuur Putten, 1814-1940. (de heer G.W. Hemstede) 
• Inventarisatie archief RK Parochie Heilige Maria Zuivering (de heer G.W. Hemstede) 
• Inventarisatie Collectie Keemink (de heer G.W. Hemstede) 
• Inventarisatie Jongelingsvereniging Abia 1905-2005 (de heer M. Koopstra) 
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• Indiceren bouwvergunningen 1904-1940 (de heer G.W. Hemstede) 
• Transcriptie lidmatenregister 1742-1771 (de heer G.W. Hemstede) 
• Transcriptie lijst vertrokken of overleden mannelijke inwoners 1792-1796 (de heer G.W. Hemstede) 
• Transcriptie vergaderingen Municipaliteit 1795-1811 (de heer G.W. Hemstede) 

 
Puttens Historisch Genootschap 
• Het Puttens Historisch Genootschap werkt in het archief aan een aantal projecten. De begeleiding van 

deze projecten wordt door Interne Zaken gedaan.  
o De werkgroep Genealogie van het Puttens Historisch Genootschap werkt aan een Gezinsboek, 

waarin de gegevens van zoveel mogelijk inwoners van Putten door de eeuwen heen worden 
verzameld (de dames R. van Dam, T. Elbertsen-Hoekstra, M. Enter, T. Hazeu-Van Veldhuizen en 
de heren G. Hollanders, E. Steinmeier en W. Zijlstra).  

o De heer L. Luteijn doet onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis in de gemeente Putten. 
o De heren Th. Van den Brink en A. Klaassen werkten aan een project waarin foto’s van inwoners 

van Putten in de jaren 1942-1943 werden gedigitaliseerd. 
 
Educatie 
• Op 17 maart bezocht een groep Plattelandsvrouwen het Streekarchivariaat te Putten. 
 
Statistieken 

Putten bezoekers bezoeken inlichtingen 

  2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Genealogie 28 39 45 156 135 110 98 236 - - 62 45 34 
Lokaalhistorisch 16 24 30 30 31 45 167 197 - - 22 5 10 
Totaal 44 63 75 186 166 155 265 433 57 63 84 50 44 

 
Voor de afdeling Burgerij worden wekelijks een of meer genealogische onderzoeken verricht. Deze afspraak is 
gemaakt in verband met de beperkte toegankelijkheid van de archiefbewaarplaats. 
 
Onderwerpen 

Fam. Bosch Fam. Van de Kraats 

Fam. De Ridder Fam. Van de Pol 

Fam. Knevel Fam. Van de Velden 

Fam. Mosterd Fam. Van Renselaar(ler) 

Fam. Motshagen Fam. Versteeg 

Fam. Riksen 
Heemstede, huis aan de 
Garderenseweg 

Fam. Ruvekamp Korenmolen Het Hert 

Fam. Schipper Nijkerkerstraat 67a 

Fam. Stuivenberg Schovenhorst, school 

 
Studiezaal 
De burger kan voor het doen van onderzoek nog altijd terecht in de werkruimte die gelegen is naast de 
archiefbewaarplaats. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, wordt bij grote drukte uitgeweken naar de 
naastgelegen gang. Aan de tafels waar op maandagmiddag de vrijwilligers van het Puttens Historisch 
Genootschap hun onderzoek doen, kunnen dan nog ongeveer vier bezoekers terecht. Het is duidelijk dat deze 
situatie vanuit oogpunt van toezicht en dienstverlening niet bevredigend is.  
De gemeente Putten heeft oog voor het probleem en het is dan ook een van de aspecten die een rol spelen in 
de afwegingen over eventuele verbouwing van het gemeentehuis. Hierbij wordt ook meegewogen dat de ruimte 
als werkruimte in verband met het lage plafond en het gebrek aan lichtinval voor de medewerkers niet echt 
geschikt is. Voor de momenten dat er geen bezoekers aanwezig zijn, kan in overleg met Interne Zaken gebruik 
gemaakt worden van een werkplek op de afdeling. Helaas is er binnen afzienbare termijn geen uitzicht op een 
structurele oplossing voor dit probleem. 
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