Gemeentearchief Voorst, verslag 2014-2015
Gemeentearchief Voorst.
 De gemeente Voorst beschikt over een eigen archiefbewaarplaats, die voldoet aan
alle eisen. Voor bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden worden in de
regel na twintig jaar overgebracht naar de archiefbewaarplaats en zijn dan door
iedereen kosteloos te raadplegen.
 Naast de overgedragen archieven en collecties van de gemeente Voorst worden ook
archieven en collecties van andere instellingen en organisaties uit de gemeente in het
gemeentearchief van Voorst beheerd.
 Het gemeentearchief is gevestigd in het gemeentehuis in Twello en heeft de
beschikking over een studiezaal.
 Hoewel de gemeente Voorst geen archivaris in de zin van de wet heeft benoemd, zijn
bij de vakgroep Documentaire Informatieverzorging (DIV), waar de
archiefbewaarplaats organisatorisch is ondergebracht, twee personen werkzaam met
een diploma archivistiek. Een van de twee wordt ‘archivaris’ genoemd.
Archiefbewaarplaats en apparatuur.
 De temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid in het archiefdepot bleef op een
aanvaardbaar niveau.
 Het abonnement op DocumentenWacht werd gecontinueerd.
 Aan de twee lees- en kopieerapparaten voor microfiches in de studiezaal werden
reparaties uitgevoerd.
Studiezaal en inlichtingenfunctie.
 Studiezaal: elke maandag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
 Bezoekersaantallen:
2014: 66 bezoekers, 241 bezoeken
2015: 62 bezoekers, 238 bezoeken
50% afkomstig uit de gemeente Voorst, waarvan het overgrote deel uit Twello; 25% uit de
buurgemeenten Zutphen, Deventer, Apeldoorn, Epe, Brummen; 25% van elders.



Aantallen bezoeken webpagina’s:
2014: 4499 paginaweergaven waarvan 2.575 uniek
2015: 3484 paginaweergaven waarvan 2.243 uniek
 Verzoeken om inlichtingen (extern):
2014: 50
2015: 39
 Verzoeken om inlichtingen (intern):
2014: 36
2015: 29
 Onderwerpen: o.a. genealogie, architect Van Harte, zonnewijzer Wilp, bodedienst,
steen Villa Nova, OBS de Bongerd, oudste gemeenteraadslid, geschiedenis Nijbroek,
route Lebuïnus, scholenbouw, naamgeving Statenhoed, Buitensociëteit, geschiedenis
De Vecht, Gelderse Luchtvaart Maatschappij, vleesindustrie, maalderij Terwolde,
joodse oorlogsslachtoffers, gedenksteen Wilpseklei, naaischolen, grafkelder familie
Schimmelpenninck van der Oije, naamgeving Voorst.
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Archieven en collecties.
 Inventarisatieprojecten:
dossierarchief 1980-2010; archief Nederlands Hervormde gemeente Voorst;
prentbriefkaartencollectie; fotocollectie Wegener; bibliotheekcatalogus; indicering
Voorster Nieuws; fotocollectie Sevenster.
 Vrijwilligersprojecten:
indicering bouwvergunningen; transcriptie markeboeken.
 Materiële verzorging:
de bewerkte archieven en collecties werden verpakt in materialen, die voldoen aan
alle eisen.
Aanwinsten.
 Begraafplaatsencommissie Oudheidkundige Kring Voorst: 4 cd’s met inventarisaties
particuliere begraafplaatsen (schenking)
 Inschrijvingsregisters voor de dienstplicht, lichtingen 1941-1970
 Register betreffende aangiften van overlijden van vermisten
 De heer Klein Oonk, Twello: archiefbescheiden Vereeniging Ziekenhuisverpleging en
operatiefonds Voorst (schenking)
 De heer P. Boesveld, Twello: oorlogsdocumentatie (schenking)
 De heer J.A. van Wijhe, Vught: familiedocument ds. Henricus van Wijhe (schenking)
 Reiskaart voor het schoonste gedeelte van Gelderland en Overijssel, ca. 1920
(aankoop)
 Potloodtekening ‘Oude gemeentehuis’ door J. Jansen, Twello 1981
 Mevrouw Petra Wouters-Lenssen: 2 albums met prentbriefkaarten, 7 losse
prentbriefkaarten (schenking)
 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer: tien kadastrale kaarten (schenking)
 Zes pentekeningen van Voorster molens door A. de Vries, 1943
 Mevrouw Betty Veldwachter: collectie negatieven betreffende gemeente Voorst
(schenking)







Bibliotheek: ca. 25 uitgaven waaronder:
Lammert Lugtenberg. Verslag briefwisseling van mijn verblijf als militair op Biak in
Nieuw Guinea. 2014
Lucas Meurkens (red.). Graven en bewoningssporen van het laat-neoliyhicum tot en
met de Romeinse tijd: Opgravingen in het plangebied De Schaker in Twello (gemeente
Voorst). Leiden, 2014
Griselda Molemans. Opgevangen in andijvielucht. Amsterdam, 2014
G.J. Roeterdink. 90 jaar vrijzinnigheid in Twello. 2013
Milly Westerhuis-Duvoort. Van vleeschhouwers en spekslagers: twee eeuwen
vleesindustrie in de gemeente Voorst. 2015

Toezicht op de niet overgebrachte archieven.
 De provinciale archiefinspecteur bracht een inspectiebezoek en oordeelde positief
over de kwaliteit van het archiefbeheer in de gemeente.
 Bij de audit ter voorbereiding van het Vervangingsbesluit per 1 januari 2015 werd een
interview afgenomen. De audit werd uitgevoerd door een extern bureau en behelsde
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te onderzoeken of de gemeente Voorst alles op orde had om papieren
archiefbescheiden te vervangen door digitale. Het eindrapport van de audit bevatte
dwingende aanbevelingen, waar voor het grootste deel aan was voldaan, toen het
Vervangingsbesluit per 1 januari 2015 in werking trad. Aan een gemeente-breed
informatiebeleidsplan moet in de komende jaren nog invulling worden gegeven.
De Archiefwet 1995 schrijft voor dat de archiefbescheiden in perioden overgebracht
dienen te worden naar de archiefbewaarplaats, maar niet later dan tien jaar nadat de
bescheiden de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt. In de gemeente Voorst is het
archief tot 1980 overgebracht. Het gedeelte 1980-2010 is in bewerking om
overgebracht te worden.
De overbrenging van de serie bouwvergunningen is met toestemming van
Gedeputeerde Staten opgeschort.
De vernietigingslijsten 2014 en 2015 werden beoordeeld en na aanpassing
goedgekeurd.
Er werden op verzoek van de provinciale archiefinspecteur notities opgesteld
betreffende het archiefbeheer van de WABO-dossiers en de ervaringen met de
archief-KPI’s.
Het handboek Substitutie en het nieuwe besluit Informatiebeheer werden
beoordeeld.
Ter voorbereiding op het op termijn noodzakelijke e-depot werd een drietal
informatiebijeenkomsten bezocht. Ook werd in de verslagperiode een keer
deelgenomen aan het halfjaarlijks Gelders Inspecteursoverleg en het Gelders
Diensthoofdenoverleg.

Website.
 De webpagina’s van het gemeentearchief werden geactualiseerd.
 Transcripties van de markeboeken van Appen en van Voorst en Noord Empe werden
bewerkt voor de website en geplaatst in de rubriek Openbaar bestuur van het
Archievenoverzicht.
Publieks- en andere activiteiten.
 Intern: er werden 53 geschiedenis-blogs op het gemeentelijke intranet geplaatst;
voor de organisatie-dag 2014 werd een blog geschreven en voorgedragen over de
bestuurs-geschiedenis van de gemeente Voorst; voor de gemeenteraad werd op
verzoek van de griffier een aantal quiz-vragen over de geschiedenis van de gemeente
bedacht.
 Extern: er werden twee artikelen in het kwartaalblad Kroniek van de Oudheidkundige
Kring Voorst geplaatst.
Belgische vluchtelingen in de gemeente Voorst (jaargang 37, nr. 4)
Het ongelooflijke verhaal van Edith Feuerstein (jaargang 38, nr. 1)



Op verzoek van de redactie van het Archievenblad werd een recensie geschreven
over het tiende en laatste deel van het Biografisch Woordenboek Gelderland.
Geplaatst in Archievenblad 2015, nr. 3





Het gemeentearchief werd lid van de Coöperatie Gelders Erfgoed.
Er werd een interview gegeven voor een artikel in het Archievenblad over de
toekomst van zelfstandige gemeentearchieven.
De onthulling van de zonnewijzer in Wilp werd bijgewoond.
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De initiatiefnemers deden onderzoek in de archieven en collecties van het
gemeentearchief.




Het jubileum van de Oudheidkundige Kring Voorst werd bezocht.
De presentatie van het boek van Milly Westerhuis-Duvoort Van vleeschhouwers en
spekslagers werd bijgewoond.
Het onderwerp van het boek van mevrouw Westerhuis, de opkomst en ondergang van
de vleesverwerkende industrie in de gemeente Voorst, was een suggestie van het
gemeentearchief. De documentatie, die in 2006 verzameld was voor de
tentoonstelling Geslacht verleden heeft zij gebruikt als startmateriaal. Haar
onderzoek resulteerde in november 2015 in het boek ‘Van vleeschhouwers en
spekslagers’: Twee eeuwen vleesindustrie in de gemeente Voorst. Er was gedurende
de verslagperiode veelvuldig contact met haar over haar onderzoek.






Naar aanleiding van vragen van collega’s werden korte artikelen geschreven over De
Vecht, de Martinusweg, de gemeenteatlas van Kuyper, Hof ten Dale, de route van
Lebuïnus, de naamgeving van Voorst.
Het meerjarige onderzoeksproject naar oorlogsslachtoffers werd voortgezet met de
research naar de Joodse slachtoffers van Voorst.
Er werden richtlijnen voor de inventarisatie en materiële verzorging van archieven en
collecties verstrekt aan verschillende vrijwilligersorganisaties.

AG, 18-5-2016
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