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Kee Waaijer in Veluwse klederdracht. 1919 [4902 Fotocollectie gemeente Ermelo - 1023]



Het hoeft niet te verbazen dat de coronacrisis ook voor het SNWV in 2021 flinke 
gevolgen heeft gehad. Net toen we dachten dat we met een beperkte openstelling van 
onze studiezalen onze bezoekers en vrijwilligers weer op afspraak konden ontvangen, 
gooiden nieuwe coronagolven en lockdowns wederom roet in het eten. Onze studiezalen 
moesten weer sluiten. Veel van onze medewerkers moesten lange tijd verplicht 
thuiswerken, met alle beperkingen van dien.

Toch is er veel werk verzet in 2021. De digitale dienstverlening nam een flinke vlucht. Via 
sociale media hebben we ons bereik flink vergroot. Achter de schermen werkten onze 
medewerkers in onze depots door aan het uniformeren van ons archiefbeheer, digitaal 
duurzaam informatiebeheer kwam met de inrichting van het e-Depot een stap dichterbij 
en de medewerkers advies en toezicht voerden verschillende inspecties uit. Onze 
archiefmedewerkers beantwoordden de vele vragen en informatieverzoeken die ons via 
onze informatiekanalen bereikten. De coronacrisis heeft veel ellende gebracht, maar het 
heeft ook laten zien dat het SNWV een flexibel team heeft die uitdagingen als kansen 
ziet om de dienstverlening en het archiefbeheer continu te verbeteren.

Het SNWV is en blijft het duurzame, collectieve geheugen van de regio. De 
organisatieontwikkeling van het SNWV naar een toekomstgerichte, robuuste 
archiefinstelling op basis van ons meerjarenbeleidsplan werd voortgezet. Op personeel 
vlak was er veel verloop: er gingen enkele medewerkers met pensioen, er kwam een 
nieuwe streekarchivaris en voor enkele functies konden niet direct nieuwe medewerkers 
worden gevonden. Ondanks alle beperkingen van afgelopen jaar is het SNWV gestart 
met een aantal projecten gericht op de digitalisering en nadere ontsluiting van een deel 
van onze collecties, zoals het online beschikbaar stellen van de bevolkingsregisters.

Daarmee werken we gestaag door aan een van onze maatschappelijke taken: 
het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe maakt bronnen zichtbaar!

Voorwoord

Rudolf Bosch, Streekarchivaris



Genealogie, bouwdossiers en 
informatie over de regio zijn de 
onderwerpen die bezoekers het 

meest onderzoeken.

DIENSTVERLENING
Door Corona was dienstverlening in 2021 niet vanzelfsprekend. 

Van januari t/m mei moesten de studiezalen dicht en zijn we overgegaan op digitale 
dienstverlening. 

Vanaf juni mochten we - met beperkingen - weer open.

  139
BEZOEKERS

Ondanks de lockdowns konden we toch 
nog 139 fysieke bezoekers verwelkomen 

in de studiezalen.

VRIJWILLIGERS

537 informatieverzoeken
Van 1 januari 2021  tot en met 31 december 2021 werden er 

537 digitale informatieverzoeken 
afgehandeld door de archiefmedewerkers.

We zijn begonnen met het project 
om de bevolkingsregisters van alle 
vestigingen te laten digitaliseren. 

Hierdoor worden deze documenten 
digitaal raadpleegbaar.

Helaas konden we de vrijwilligers lange tijd niet
verwelkomen. Toch hebben zij buiten de lockdowns om 
veel werk verzet. Er werd voor het eerst gewerkt met de 

transcriptietool! 

Vanwege Corona konden we geen 
schoolklassen ontvangen in Oldebroek. 
We hebben 4 lessen op locatie gegeven. 
We gingen aan de slag met de stamboom 

van Stan en het archief Aleid Kanis.



OVERBRENGING

TOEZICHT & ADVISERING
In 2021 vonden er archiefinspecties plaats bij de gemeenten Ermelo en Harderwijk. 

Daarnaast is ook inspectie uitgevoerd bij de gemeenschappelijke regelingen 
 Meerinzicht en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

PERIODIEK OVERLEG

Met alle gemeenten en de twee 
gemeenschappelijke regelingen (MIZ en 
ODNV) is periodiek overleg gevoerd met 

betrekking tot het informatiebeheer.

Er werden verschillende machtigingen 
afgegeven voor te vernietigen archief. 

Onder andere aan de gemeenten Elburg, 
Harderwijk & Oldebroek en aan de 

gemeenschappelijke regeling Meerinzicht 
en de Voormalige Sociale Dienst 

Veluwerand.

BIJZONDERE SCHENKING

Soms krijgen we wat bijzonders in de brievenbus:
Er werd ons een serie stereoscoopplaten van de Veluwe 

geschonken. Deze werden gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

Het Archief Bouwvergunningen 1950-
1999 en het Bestuursarchief 1988-1999 

van de gemeente Oldebroek zijn 
overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats.



Onze eerste vlogs kwamen online in 
2021! In het kader van de Maand v/d 

Geschiedenis lieten wij ons werk zien. 
Rudolf, Joost & Mirjan lieten je hun werk 

zien door middel van een vlog.

PUBLIEK
Ondanks de maatregelen rondom Corona konden we toch op verschillende manieren het 

publiek bij onze werkzaamheden betrekken. We vroegen ons publiek hoe zij de 
coronaperiode ervaarden en gaven aandacht aan het thema 'Aan het werk!" in het kader van 

de Maand van de Geschiedenis.

Oktober is traditioneel de Maand van de 
Geschiedenis. Elke werkdag in die maand 

kwam er een artikel online op 
www.snwv.nl over het thema "Aan het 

werk" in onze regio.

FOTOWEDSTRIJD 

In het begin van 2021 wilden we de coronaperiode in beeld brengen. We 
vroegen mensen om foto's in te sturen door middel van een fotowedstrijd. Er 

was veel animo, hierboven enkele resultaten van de weekwinnaars!

 Hajo de Roo en Els van Nieuwenhuizen 
gingen van hun pensioen genieten. 

Rudolf Bosch volgde Hajo op en Mariëlle 
Bos kwam het team archiefmedewerkers 

versterken.

Ons Harderwijker topstuk werd 
overgebracht naar het Stadsmuseum 

Harderwijk, om daar voor onbepaalde tijd 
tentoongesteld te worden voor het grote 

publiek. Het gaat om het 
Stadsrechtprivilege uit 1231.



1001    Stadsbestuur Elburg, 1320-1813 
5001   Stadsbestuur Harderwijk, 1231 - 1813 
1005   Gemeentebestuur Doornspijk, 1940 - 1974 
5004  Burgerweeshuis Harderwijk, 1554 - 1932 
5057   Vereniging voor Chr. Onderwijs Harderwijk, 1879 - 1991 

Om alle coronamaatregelen te reguleren, is 
een

 reserveringssysteem ingevoerd.

WWW.SNWV.NL 
Onze website is vanaf 2019 in de lucht. Dagelijks wordt onze website door honderden 

mensen bezocht. Voor onderzoek en informatie, maar het SNWV publiceert ook wekelijks 
één of meerdere artikelen. 

  54
   ARTIKELEN

Onze weblog wordt elke week gevuld. 
Sinds de zomer van 2021 is er een 

vaste rubriek: Afgestoft! 
Hierin belichten we allerlei 

archiefstukken uit onze collectie.

 onze URL werd makkelijker, van 
www.streekarchivariaat.nl

naar www.snwv.nl.

Dit is het totaal aantal bezoeken dat in 2021 aan www.snwv.nl is gebracht. 
Het aantal zoekopdrachten steeg naar 232.284 tegenover 

186.015 zoekopdrachten in 2020.

867.489 bezoekers

De 5 meest bezochte toegangen

KRANTEN
CONTACT

PERSONEN
BEELDBANK
ARCHIEVEN

zijn de meest bezochte websitepagina's.



  SOCIALE MEDIA  
In 2021 is het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gegroeid op sociale media. Vanaf 

mei '21 hebben we ingezet op een contentstrategie.
Daarnaast hebben we een nieuwe Instagram-pagina opgericht!

  + 51,  + 58, 
  + 71

Op Twitter konden we na het invoeren 
van de contentstrategie 51 nieuwe 

volgers verwelkomen. 58 op Facebook, 
en 71 op onze nieuwe Instagrampagina.

Gemiddeld komen er 2 posts per week 
online op de sociale media kanalen die de 

collectie belichten.

Andere posts geven aandacht aan 
collega-organisaties, organisatorische 

onderwerpen en nieuwsberichten.

We zijn actief op Twitter, Facebook & Instagram.
Op deze manieren kunnen we verschillende doelgroepen bereiken.

@SNwVeluwe @snwveluwe
Streekarchivariaat

Noordwest-Veluwe

HET MERENDEEL WOONT 
IN NEDERLAND

Maar volgers wonen ook in België, 
Polen, Italië, Duitsland, Canada en 

de Verenigde Staten.

Er werd een 
speciale avatar 

voor onze 
sociale mediakanalen 

ontworpen!



Onafhankelijkheidspoort Harderwijk, 1921 [5900 Prentbriefkaarten Harderwijk - 781]


