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Dat er in het jaar 2018 veel is gebeurd, laat zich onder meer aflezen aan de omvang van het
jaarverslag. Bijna 70 pagina’s waren nodig om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te
documenteren. Als handreiking naar de ongeduldige lezer is daarom ook een verkort
jaaroverzicht gepubliceerd, een samenvatting met de kerncijfers en een kort overzicht van
de belangrijkste zaken. Voor ons als Regionaal Archief is een uitgebreid overzicht echter
belangrijk. Samen met de verslagen uit voorgaande jaren leggen de jaarverslagen de
geschiedenis van het Archief vast, zoals we ook vele geschiedenissen van overheden,
bedrijven, verenigingen en individuen vastleggen.
In dit verslagjaar is er veel archiefmateriaal binnengekomen, evenals vele foto’s en boeken.
De archieven en collecties leggen de geschiedenis van de regio vast, die door onze
medewerkers toegankelijk wordt gemaakt en gehouden.
Er is dit jaar ook aan de toekomst van het archief gewerkt, want om de instroom van digitale
archieven van overheid en burger op te kunnen vangen, wordt een ‘elektronisch depot’, een
e-depot, gebouwd. In 2018 is daarvoor de software aangeschaft en geïnstalleerd, en zijn de
eerste testen uitgevoerd. Hiermee bereidt het archief zich voor op het vastleggen van
geschiedenis die nu nog toekomst is. Het schakelen in de tijd is daarmee voor een archivaris
onderdeel van het dagelijkse werk geworden. Vandaar dat het nieuwe beleidsplan, waar in
2018 aan gewerkt is, de naam Tijdreizen heeft gekregen.
Reizen in de tijd, dat betekent voor de meeste bezoekers van onze studiezaal en website
het maken van uitstapjes naar vroegere tijden. In de archieven en collecties ontmoeten ze
hun voorouders, zien de huizen en bedrijven waarin hun familieleden woonden en werkten,
en waar zich soms onverwachte familiegeschiedenissen hebben afgespeeld. Wie wel eens
naar het televisieprogramma Verborgen Verleden heeft gekeken, weet waarover het gaat.
In het Regionaal Archief worden dagelijks van die Verborgen Verledens ontdekt. Het zijn
interessante verhalen, die enthousiaste onderzoekers graag doorvertellen. Zo wordt er heel
wat gepubliceerd door de genealogen, amateurhistorici en professionele onderzoekers, en
ook de archiefmedewerkers zelf laten actief zien, zowel op schrift als ook via lezingen,
workshops en cursussen wat een bezoeker hier aan persoonlijke geschiedenis terug kan
vinden. Speciaal gericht op het lager en voortgezet onderwijs zijn er mogelijkheden om met
een klas fysiek of digitaal het archief te bezoeken. Jong geleerd is vaak oud gedaan.
Voor de aangesloten gemeenten vervullen wij nog een andere rol. De wettelijke taken die
wij voor hen uitvoeren nemen wij zeer serieus. Naast toezicht op het archiefbeheer, met de
jaarlijkse benchmark als ijkpunt, brengen wij bijna dagelijks adviezen uit aan de
ambtenaren die samen met ons werken aan de toekomst van de informatie. Die moet
openbaar zijn, en duurzaam toegankelijk, zodat ook in later jaren de burger informatie
terug kan vinden, en zijn recht kan halen. Zo proberen we een belangrijke voorwaarde voor
een goed functionerende democratie te garanderen.
Hier wordt door de medewerkers in het Regionaal Archief hard aan gewerkt. Een betrokken
groep mensen, die zoals wel blijkt uit dit verslag, wederom veel heeft bereikt!
Paul Post
Directeur Regionaal Archief Alkmaar

Een van de belangrijkste taken van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) is het toezicht
houden op informatiebeheer in het werkgebied. Gemeenten hebben groot belang bij goed
en betrouwbaar informatiebeheer. Dit is noodzakelijk om taken effectief uit te kunnen
voeren en voor het afleggen van bestuurlijke en politieke verantwoording. In de Archiefwet
1995 staat omschreven hoe en waarom de overheid zorgvuldig om moet gaan met haar
informatie. Kenmerken als authenticiteit, betrouwbaarheid en duurzame bewaring staan
hoog in het vaandel als het gaat om overheidsinformatie.
Het huidige beleidsplan liep tot en met 2018. Om ervoor te zorgen dat in de komende
beleidsperiode concrete doelen worden gesteld om het informatiebeheer en de
bijbehorende dienstverlening in de juiste banen te leiden, is er in 2018 gewerkt aan het
opstellen van het beleidsplan 2019-2022.

Betrouwbare informatie is van groot belang voor het functioneren van overheid en
democratie. Om dat te kunnen garanderen houdt de gemeentelijke archiefinspecteur
toezicht op het archiefbeheer en voert hij inspecties uit. Jaarlijks wordt aan de hand van de
Kritische Prestatie Indicatoren het KPI-verslag over archiefbeheer uitgebracht aan het
college van B&W van de gemeenten. Het college legt middels dit verslag bestuurlijke
verantwoording af aan de gemeenteraad over de kwaliteit van informatiehuishouding en
de mate waarin de gemeente aan archiefwettelijke eisen voldoet.
KPI-monitoring
In het kader van het toezicht op het niet-overgebracht archief is in de zomer van 2018
verslag uitgebracht over de mate waarin de aangesloten gemeenten en de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord voldoen aan de hieraan gestelde wettelijke eisen. De verslaglegging
wordt gebaseerd op de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's).
Benchmark archief
Net als het voorgaande jaar is er weer een benchmark opgesteld, waarbij door middel van
kleuren duidelijk wordt hoe de gemeenten ten opzichte van elkaar presteren, naar
aanleiding van de KPI-verslaglegging.1 De overzichten zijn met een begeleidende brief naar
het bestuur van de verschillende gemeenten verzonden. De benchmark is opgebouwd uit
negen kerncompetenties, gerangschikt naar prioriteit, zoals beoordeeld door het RAA. Zo
wegen het hebben van overzicht op de informatiehuishouding en beschikken over
voldoende mensen en middelen zwaarder dan de andere competenties.
Ten opzichte van vorig jaar hebben vier van de tien gemeenten progressie geboekt. Vier
gemeenten hebben een gelijke score behaald en twee gemeenten tonen achteruitgang.
Deze achteruitgang heeft vooral te maken met de ambtelijke fusie van gemeenten.
Desondanks laat de benchmark een positieve trend zien. De gemeenten besteden ruim
voldoende zorg en aandacht aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van hun
informatiehuishouding. Wel ligt er bij het merendeel van de gemeenten net als vorig jaar
nog een taak in de verbetering en optimalisatie van de digitale informatievoorziening en
van geordende overzichten van zowel fysiek als digitaal archief.

1

Zie bijlage ‘Resultaten benchmark archief-KPI’s 2017-2018’ op pagina 42 voor de uitslag van de benchmark.

Inspecties
In 2018 zijn inspecties uitgevoerd bij verschillende gemeenten (Castricum en
Werkorganisatie BUCH) en is verslag uitgebracht van eerdere inspecties (Schagen). De
inspecties richtten zich onder meer op de controle op volledigheid en kwaliteit van
zaakdossiers. Dit kan van belang zijn wanneer gemeenten om advies vragen voor het
vervangen van archiefbescheiden door digitale reproducties.
In de tweede helft van 2018 is er een Monitor Papieren Informatie ontwikkeld en gestuurd
naar alle gemeenten in de regio om inzichtelijk te maken hoeveel en welke archieven er op
termijn naar het depot van het RAA zullen komen. De resultaten zullen in het voorjaar van
2019 worden opgeleverd. In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven
heeft de gemeentelijke archiefinspectie de Sector Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie
Noord-Holland ondersteund in de uitvoering van haar (inspectie)werkzaamheden.
Advies
De archiefinspectie geeft binnen de kaders van archiefwet- en regelgeving advies over
selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging, kwaliteitszorg en (digitaal)
informatiebeheer. Ook in 2018 speelde vervanging een grote rol bij gemeenten. Bij veel
gemeenten is sprake van een hybride situatie bij het archiefbeheer. Het beheren van in feite
twee archieven (analoog en digitaal) brengt extra kosten met zich mee. Het is daarom voor
gemeenten wenselijk de hybride situatie achter zich te laten en volledig digitaal te gaan,
onder meer door vervanging van papieren door digitale dragers. Het RAA ondersteunt die
ontwikkeling, mits de inrichting van de digitale informatiehuishouding op orde is. Om dat te
bewerkstelligen moeten gemeenten grip krijgen op de digitale informatie in alle
gemeentelijke systemen, dit in samenwerking met afdelingen als Documentaire Informatie
Voorziening en Informatisering & Automatisering.
In 2018 zijn adviezen uitgebracht over het voorgenomen besluit van de gemeenten
Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den Helder en Heiloo om archiefbescheiden te gaan
vervangen door digitale reproducties. Samen met de archiefinspectie van het NoordHollands Archief en Westfries Archief respectievelijk zijn de vervangingstrajecten bij de
BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) en de RUD NHN beoordeeld.
In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven heeft de archiefinspectie
de ontwikkelingen gevolgd bij de BUCH-gemeenten, de gemeenten Alkmaar, Texel en
Langedijk en de Veiligheidsregio NHN en de GGD HN. Waar nodig zijn kaders gesteld en is
advies gegeven.
De archiefinspectie heeft het hele jaar door advies (binnen de kaders van archiefwet- en
regelgeving) gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging,
kwaliteitszorg en (digitaal) informatiebeheer.

De overheid schakelt steeds meer over op volledig digitale werkwijzen. Digitalisering heeft
grote consequenties voor de informatievoorziening en het archiefbeheer. Om ervoor te
zorgen dat digitale informatie op de lange termijn raadpleegbaar blijft, is het van belang
dat het RAA en de lokale overheden al bij de inrichting van informatieprocessen
samenwerken. Dit vraagt om een andere verhouding tussen gemeenten en het RAA.
Daarnaast is het van groot belang dat ook digitale informatie goed wordt beheerd en
betrouwbaar blijft na overdracht. Daartoe is in 2018 begonnen met de bouw van een e-

depot door Picturae, het softwarebedrijf dat de e-depotvoorziening van het RAA realiseert.
Inmiddels beschikt het RAA over een werkend e-depot.

Tijdens de Archiefdagen kondigde minister Slob de
langverwachte wijziging van de Archiefwet aan, de
overbrengingstermijn gaat van 20 naar 10 jaar! Op
zich ben ik niet eens zo gehecht aan een verplichte
overbrengingstermijn, maar het feit dat de
Archiefwet doorgelicht wordt en aangepast aan het
digitale tijdperk, lijkt me een hele goede
ontwikkeling. Met de Wet Open Overheid die ook in
voorbereiding is, ontstaat een heel nieuw juridisch
kader.
Anje van der Lek, adviseur digitale informatie & e-depot

Naast
het
beheer
over
de
overgebrachte archieven, het toezicht
op de niet overgebrachte archieven
en de formelere adviesrol, krijgt het
RAA een kennisfunctie op het gebied
van het duurzaam beheren en beter
toegankelijk maken van digitale
informatie. Ook streeft het RAA ernaar
om dienstverlening te ontwikkelen
die enerzijds gemeenten ontlast en
schaalvoordeel
oplevert,
en
anderzijds overheidsinformatie beter
toegankelijk maakt voor zowel de
ambtenaren van de aangesloten
gemeenten als voor burgers en
bedrijven.

Kennisnetwerk
Het RAA is actief in verschillende landelijke kennisnetwerken, zoals het Kennisnetwerk
Informatie en Archieven (KIA) en het overleg van Adviseurs Digitale Informatie. In deze
netwerken leren wij van andere organisaties en delen wij kennis opgedaan in onze eigen
projecten. Daarnaast zijn diverse werkbezoeken van aangesloten gemeenten aan het RAA
gebracht. Ook organiseerde het RAA op 15 mei en 16 oktober DIV-bijeenkomsten waarbij
vertegenwoordigers van alle gemeenten en soms de Veiligheidsregio aanwezig waren. Op
beide bijeenkomsten waren 18 personen aanwezig.

De omschakeling van overheden naar digitale werkwijzen blijft een belangrijke prioriteit.
Het RAA heeft in 2017 de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om een e-depot in
te richten, zodat het digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale
informatie van alle aangesloten gemeenten gezamenlijk duurzaam kan worden geborgd.
Het streven is om per 2021 alle partijen aangesloten te hebben op het e-depot. Hiervoor is
in het najaar van 2017 het project ‘e-depot’18’ opgestart.
Na het besluit van het Algemeen Bestuur in 2017
en het doorlopen van een zorgvuldige
inkoopprocedure, koos het RAA voor Picturae als
leverancier/technische partner voor het
realiseren van het e-depot. Picturae biedt een
implementatie van het open source product
Archivematica voor het digitale archiefbeheer
en de preservering van het digitaal archief, met
Memorix Archieven als component voor de
toegang tot in het e-depot opgenomen
informatie.

16 april 2018, de ondertekening van het
e-depotcontract tussen Picturae en het RAA.

Implementatie van het e-depot
Gedurende de zomer van 2018 is de e-depotsoftware geïnstalleerd en in een testomgeving
opgeleverd. Voorafgaand aan die implementatie heeft een groep medewerkers van het RAA

deelgenomen aan een driedaags Archivematica Camp, een bijeenkomst met trainingen en
discussies over het gebruik van Archivematica en wensen voor de doorontwikkeling van dit
product. Zo maakte het RAA kennis met de internationale gebruikerscommunity en is er
veel nieuwe kennis opgedaan van digitaal preserveren.
Na de implementatie zijn de medewerkers van het RAA begonnen met het testen van het edepot. Om die testen goed en onafhankelijk te kunnen uitvoeren, heeft het RAA een speciaal
daarvoor bedoelde testdataset samengesteld. De test-dataset bevat eigenschappen die ook
kunnen worden aangetroffen in de datasets die door de gemeenten aangeleverd zullen
worden. De test-dataset is in Archivematica (het e-depot) opgenomen en vervolgens zijn de
functionaliteiten systematisch getoetst aan alle eisen. In januari 2019 heeft het RAA het edepot van Picturae geaccepteerd, onder de voorwaarde dat nog enkele knelpunten worden
opgelost.

Van datastandaarden naar praktijk
Hoewel het e-depot van het RAA in 2018 is geïmplementeerd, is er nog geen aansluiting van
een gemeente gerealiseerd. Er zijn daartoe, met name door de koploper-gemeenten, wel
belangrijke stappen in de voorbereiding gezet. Een van de drempels voor de aansluiting is
dat er nog geen tools beschikbaar zijn om de data aan te bieden conform de vereiste
standaarden. Die standaarden zijn beschreven in het Toepassingsprofiel Metagegevens
voor Lokale Overheden (TMLO) en ToPX, het XML-schema dat wordt gebruikt om
metagegevens gestructureerd volgens het TMLO uit te wisselen.
Het TMLO is inmiddels redelijk ingeburgerd bij de gemeenten. ToPX is een nog wat minder
bekende term. Het RAA heeft gemerkt dat er bij gemeenten behoefte is aan een generieke
tool om metadata ‘TMLO-proof’ te kunnen exporteren. Het omzetten van metadata naar het
gevraagde TMLO/ToPX formaat moet nu worden uitgevoerd door een ICT-specialist, die
daarvoor in sommige gevallen moet worden ingehuurd, en is vrij tijdrovend.
Het RAA heeft daarom samen met het Regionaal Archief Tilburg, West Brabants Archief en
Regionaal Archief Zutphen het initiatief genomen om een tool te ontwikkelen waarmee het
omzetten van metagegevens naar TMLO/ToPX eenvoudiger zal worden, waardoor er geen
specialist meer hoeft worden ingeschakeld. De eerste versie van de ToPX-Creator is
december 2018 opgeleverd; de gemeente Den Helder heeft deelgenomen aan het testen
van de tool.
Op initiatief van de gemeente Schagen heeft het RAA een cursus TMLO-mapping
aangeboden. Tijdens deze cursusdag hebben de informatiespecialisten van een aantal

gemeenten hun eigen metadatamodellen langs het TMLO gelegd. Als de ToPX-Creator
beschikbaar is, kan deze mapping meteen in de praktijk worden gebracht.
Monitor Digitale Informatie
Om een accurate meerjarenplanning te kunnen maken voor het e-depot en de kosten op de
lange termijn in te kunnen schatten, is het nodig om zo goed mogelijk zicht te hebben op
de risico’s op dataverlies bij gemeenten en de verwachte aanwas aan informatie in het edepot. Het RAA heeft daarom samen met een extern adviseur de Monitor Digitale Informatie
ontwikkeld, een onderzoek waarmee jaarlijks in kaart wordt gebracht welke informatie in
aanmerking komt voor opname in het e-depot en hoe het te verwachten volume aan
informatie zich ontwikkelt.
Door de inzet van de contactpersonen van het RAA bij de afdelingen informatievoorziening,
is de eerste uitvraag van de Monitor Digitale Informatie succesvol verlopen. Iedere
aangesloten gemeente heeft de vragenlijst ingevuld aangeleverd, waardoor een eerste
indruk gevormd is van de datavolumes die de komende jaren overgebracht kunnen gaan
worden naar het e-depot. Die volumes zijn te interpreteren als een minimale verwachting,
die zeer waarschijnlijk hoger zal uitvallen. Het was namelijk nog niet mogelijk voor de
gemeenten om een compleet beeld van alle relevante procesapplicaties en opslaglocaties
te geven.
Het is op basis van deze eerste uitvraag daarom nog te vroeg om verregaande conclusies te
trekken over de aard en de omvang van de digitale informatie of uitspraken te doen over
kengetallen. Toch is de informatie die is opgehaald zeer van belang voor het RAA om het
beleid ten aanzien van het e-depot vorm te geven. Er is nu bijvoorbeeld duidelijk wat de
omvang van informatie in enkele DMS’en, zaaksystemen en gezamenlijke schijven is. Ook
kunnen de vragen bij de volgende monitor veel gerichter worden gesteld dankzij de
resultaten van deze eerste monitor. Zo zal het RAA een steeds completer beeld krijgen van
de verwachte instroom in het e-depot.
Kennisontwikkeling en digitale duurzaamheid in de organisatie
In 2018 heeft het RAA niet alle vacatures voor functies rond het e-depot kunnen invullen.
Daar staat tegenover dat er is geïnvesteerd in verbreding van de kennis over digitale
duurzaamheid: maar liefst elf collega’s van
het Regionaal Archief Alkmaar hebben,
samen met vijf collega’s van archiefdiensten
in de regio, de cursus Leren Preserveren
gevolgd. Deze cursus is verzorgd door het 2018 stond voor mij in het teken van een eerste
Netwerk Digitaal Erfgoed en biedt een echte kennismaking met het duurzaam bewaren,
goede basiskennis over wat er allemaal beheren en beschikbaar stellen van digitaal
komt kijken bij het duurzaam beheren en erfgoed.
Ruud Bankras, medewerker beheer & behoud
toegankelijk houden van digitale informatie.
Naast de adviseur digitale informatie zijn ook andere werknemers van het RAA steeds
meer betrokken bij het e-depotproject en is in december de tweede adviseur digitale
informatie begonnen.

Het e-loket bouwdossiers is een web-portaal waarmee de dossiers van bouwvergunningen
digitaal kunnen worden aangevraagd en ingezien, door zowel de burgers als de

ambtenaren. Medewerkers van het RAA digitaliseren bouwvergunningendossiers op
verzoek. Wanneer een dossier gedigitaliseerd is, blijft het via het e-loket toegankelijk en is
inzage verder kosteloos. Via het e-loket kunnen bouwdossiers van de gemeente Den Helder
vanaf 1900 tot 2010 worden aangevraagd. Deze dienstverlening loopt sinds mei 2016 en
wordt kostendekkend aangeboden.
Gedurende 2018 zijn er binnen het e-loket 807 (2017: 1.148) bouwdossiers van de gemeente
Den Helder gedigitaliseerd. Van deze gedigitaliseerde dossiers zijn er 548 (68%) door de
gemeente Den Helder zelf aangevraagd en 259 (32%) door particulieren. Ook zijn er ruim
37.000 downloads (2017: 25.000) gedaan, zowel complete dossiers als losse pagina’s. 18%
van de 17.413 bouwdossiers is inmiddels gedigitaliseerd.
Er zijn dit jaar ook voorbereidingen getroffen voor aansluiting van de gemeente Langedijk
op het e-loket. De bouwvergunningen van die gemeente zijn momenteel in bewerking bij
de gemeente, onder begeleiding van het RAA. Na de bewerking zullen ze worden
overgebracht. Ook is een eerste versie van de metadata gedeeld met het RAA, die nog moet
worden aangepast voor opname. Wanneer de fysieke bewerking van het betreffende
archiefblok is afgerond, kunnen verdere stappen worden ondernomen.
Naast het e-loket heeft het RAA 260 (2017:
350)
verzoeken
afgehandeld
van
verschillende gemeenten om de inhoud van
specifieke dossiers te digitaliseren. Ook
particulieren
hebben
van
deze
dienstverlening gebruikt gemaakt, ruim 50
(2017: 50) keer. Uiteraard was het ook
mogelijk om tegen vergoeding stukken op de
studiezaal te laten scannen.

Welke nieuwe ontwikkeling ik toejuich? De komst
van Scanning on demand: om als archief bij te
blijven bij de digitale ontwikkeling, waarbij het
mes aan twee kanten snijdt: de vraag van de
eindgebruiker naar goed toegankelijk materiaal
en het digitaal preserveren van analoog
materiaal.
Renate Meijer, bibliotheek

Om het voor bezoekers nog laagdrempeliger
te maken om scans van archiefstukken aan te
vragen, wordt vanaf 2019 gewerkt aan het optimaliseren van deze dienstverlening.

Het RAA voert een proactief publieksbeleid waarbij mensen in het werkgebied worden
opgezocht en actief naar buiten wordt getreden met de collectie. Een belangrijk deel van
het publiek wordt digitaal bereikt. De zichtbaarheid van het RAA wordt vergroot via de
social media, met name Facebook, Twitter en Instagram. Naast het digitale publiek is ook
het publiek dat een bezoek brengt aan het RAA van belang. Dat publiek wordt bediend door
het in standhouden van de openingstijden en het organiseren van en meewerken aan
activiteiten, zoals lezingen en tentoonstellingen. Zo blijft het RAA streven naar een steeds
verdere vergroting van het publieksbereik.
Toegankelijkheid en openbaarheid
Een belangrijke ontwikkeling in 2018 die grote invloed had op de dienstverlening, was het
vervangen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei. Deze vernieuwde wetgeving heeft
veel invloed op het bedrijfsleven, maar ook op de archiefwereld. Zo besloot het RAA de
gedigitaliseerde gezinskaarten uit de periode 1920-1940 offline te halen. Daarop staan
bijzondere persoonsgegevens, die volgens de AVG niet mogen worden gepubliceerd van

nog levende personen. Op de kaarten uit de periode 1920-1940 staan relatief veel personen
die nog in leven zijn. De BRAIN en KVAN, overkoepelende organisaties op het gebied van
archieven, riepen daarom op om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden.
Om ervoor te zorgen dat de AVG binnen
de organisatie goed wordt toegepast
en nageleefd is er een Functionaris
Gegevensbescherming
aangesteld
Interessant in 2018 vond ik de ontwikkelingen in het
binnen
het
RAA.
De
werknemer
die
kader van de privacy, waarbij enerzijds de
deze functie op zich heeft genomen,
openbaarheid via open data en de Wet Hergebruik
heeft tal van vragen van bezoekers
Overheidsinformatie wordt bevorderd maar
anderzijds via de AVG weer wordt ingeperkt.
(digitaal en fysiek) afgehandeld rond
Interessante problematiek die ik op de voet volg,
AVG, privacy en openbaarheid. Ook
mede omdat zeer veel zaken nog lang niet zijn
binnen
de
organisatie
wordt
uitgekristalliseerd en binnen het archiefwezen de
regelmatig advies gegeven over hoe
wijze van hoe ermee om te gaan, sterk verschilt.
om te gaan met (bijzondere)
Annemarie Ettekoven, medewerker dienstverlening en
persoonsgegevens. Vakliteratuur en
Functionaris Gegevensbescherming
(landelijke) ontwikkelingen op het
gebied van de AVG en het archiefwezen
werden (en worden) op de voet gevolgd. Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is ook
het privacyreglement van het RAA aangescherpt en op de website geplaatst, het
bezoekersreglement aangepast en is er een verwerkingsregister opgezet met informatie
over persoonsgegevens die bij het RAA worden verwerkt.

De digitale dienstverlening van het RAA maakt het voor onderzoekers mogelijk om dag en
nacht op afstand hun werk te doen. De website www.regionaalarchiefalkmaar.nl biedt
toegang tot informatie over de organisatie en archiefonderzoek, en biedt de mogelijkheid
tot online zoeken in en het bekijken van bronnen. Bijvoorbeeld in databases van
gedigitaliseerde genealogische bronnen, afbeeldingen, kranten en tijdschriften.
Een belangrijk deel van de digitale dienstverlening, of ‘dienstverlening op afstand’, laat zich
niet gemakkelijk in cijfers vatten. Door de toenemende digitalisering van bronnen worden
er bijvoorbeeld veel vragen gesteld over de raadpleging van het digitale materiaal. Dat
soort en andersoortige vragen komen vaak via de e-mail binnen, zowel via het algemene emailadres als bij individuele medewerkers.
Ook op de studiezaal komen er veel vragen binnen over hoe en waar men de
gedigitaliseerde stukken kan raadplegen. Bovendien komen er via de social media veel
informatieverzoeken binnen. Zo levert digitalisering ook weer extra werk op voor het team
dienstverlening. De cijfers die volgen zijn een belangrijke manier om te peilen wat het
volume van de digitale dienstverlening van het RAA is, maar geven niet het volledige beeld.
De genealogische bronnen bieden inmiddels bijna 2,6 miljoen (2017: 2,4) records op naam.2
In 2018 hebben de 38 genealogie-vrijwilligers uitsluitend notariële repertoria verwerkt.3
Eén persoon kan in meerdere digitale archiefstukken voorkomen, maar in één archiefstuk kunnen ook
meerdere personen genoemd worden.
3
Een repertorium is een index van bijvoorbeeld namen of straatnamen, uit de bestanden waarnaar wordt
verwezen. Repertoria zijn opgesteld om personen of andere informatie makkelijker terug te vinden in grote
bronbestanden, zoals het bevolkingsregister. Ook notarissen maken repertoria op, waarin ze de akten
beschrijven die ze hebben opgesteld.
2

Hierdoor is het aantal ingevoerde namen voor Bevolkingsregister, DTB en Burgerlijke Stand
hetzelfde gebleven ten opzichte van 2017 (respectievelijk 840.730, 501.669, 291.806). Het
aantal ingevoerde ‘personen’ in repertoria is in 2018 gestegen naar 932.451 (2017: 790.519).
Dankzij vrijwilligers zijn dus 139.646 nieuwe namen aan de database toegevoegd, afkomstig
uit 80.161 akten. Het totaalaantal ingevoerde namen tot en met 31 december 2018 komt

De beeldbank bevat in totaal ruim 76.000 (2017: 78.000) beelden.4 Die afname van online
gepubliceerde beelden is met name het gevolg van het volgende: in 2018 werd Erfgoed
Leiden veroordeeld tot een boete voor het online publiceren van anonieme
prentbriefkaarten, na een procedure over auteursrechten op ansichtkaarten die door
Uitgeverij Voet was aangespannen. Als reactie daarop heeft het RAA ook beeldmateriaal
offline gehaald waarvan de auteursrechten mogelijk nog in handen waren van derden.
Website regionaalarchiefalkmaar.nl
De website van het RAA is in 2018 weer veelvuldig bezocht. Hieronder de cijfers:
Het aantal paginaweergaven was 3.908.600 (2017: 3.555.984). De meeste bezoekers
gebruikten de website voor het raadplegen van genealogische gegevens en de
gedigitaliseerde kranten.
Het totaalaantal paginaweergaven van de eigen website, gecombineerd met de
paginaweergaven via wiewaswie.nl (547.106) en openarch.nl (236.692), lag in 2018 op
4.692.398 (2017: 4.876645).
Deze bezoekers zorgden samen voor 443.171 sessies op regionaalarchiefalkmaar.nl
(2017: 464.051).
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Zie bijlage 7 ‘Ontsloten beeldmateriaal’ op pagina 63 voor een overzicht van ontsloten beeldmateriaal.

Sinds 2017 heeft de website een chatfunctie. Naast telefonisch en per mail, kunnen
gebruikers hun vragen op afstand ook via de chat stellen (gedurende openingstijden van
de studiezaal). In 2018 gebeurde dat 182 keer (2017: 190). De meeste chats worden
gestart vanuit de genealogiepagina’s, de piekmomenten zijn dinsdag rond 14.00 uur en
woensdag rond 11.00 uur. De vragen die worden gesteld zijn meestal snel te
beantwoorden en gaan vaak over het vinden van bronnen, het doen van onderzoek of de
functionaliteit van de website. Er is geen verschuiving geconstateerd van vragen van email naar de chat.

Bezoekers van de website gebruiken
de chatfunctie niet alleen voor
onderzoeksvragen.

De opvallendste veranderingen op de website in 2018 zitten in de beeldbank. Een nieuwe
filterfunctie in de beeldbank maakt het mogelijk te filteren op beelden die recentst zijn geupload. Er is nu ook een filter om te zoeken op beelden die zijn ge-georefereerd (de locatie
van de beelden is aangegeven op Google Maps). De beelden uit het Vele Handen-project
zijn nu ook online. Oude en nieuwe kaarten kunnen over elkaar heen gelegd worden,
waardoor oude en nieuwe situaties makkelijk kunnen worden vergeleken.
Naast het raadplegen van databases en toegangen, kunnen bezoekers op de website ook
terecht voor verdieping. Bijvoorbeeld in de vorm van blogs, nieuws, transcripties en de
verdiepingspagina’s over het Beleg en de Tweede Wereldoorlog. Door de
transcriptiewerkgroep, bestaande uit vrijwilligers, zijn in 2018 vier inventarisnummers
online gekomen.5 Er zijn ook artikelen in blogvorm te vinden over uiteenlopende
onderwerpen. De meest gelezen blog van 2018 gaat over bunkers.
Voor de digitale beschikbaarstelling van bronnen is de samenwerking met de historische
verenigingen van groot belang. Sommige historische verenigingen beheren en ontsluiten
hun eigen (beeld)collecties via het beheersysteem Memorix Maior, gefaciliteerd door het
RAA. Het gaat om de historische verenigingen van Bergen, Callantsoog, Den Helder,
Schagen, Schermereiland en Sint Pancras. Ook de tijdschriften van de historische
verenigingen worden zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld. Bijna alle verenigingen
uit onze regio werken hieraan mee. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe jaargangen digitaal
beschikbaar gesteld: 3.049 pagina’s.6
Open Data
In lijn met de gedachte achter de Wet Hergebruik Overheidsinformatie worden zoveel
mogelijk open datasets van het RAA zo bruikbaar mogelijk gemaakt en worden die op
verschillende manieren aangeboden. Veel beeldmateriaal wordt via de beeldbank
beschikbaar gesteld, waar rechtenvrije afbeeldingen vrij zijn te downloaden. In 2018
werden er 26.836 afbeeldingen uit de beeldbank gedownload.
Ook wordt rechtenvrij beeldmateriaal aangeboden via de websites Flickr Commons (2,5
miljoen weergaven sinds 2015) en Wikimedia Commons (185.200 weergaven sinds 2016). In
2018 zijn alle foto’s (148) die we van de Bergense fotograaf A.J. Bonda hebben op Wikimedia
Commons geplaats. Tevens is er door het RAA een Wikipediapagina over Bonda gemaakt.
Zie bij ‘Personeel’ onder ‘Vrijwilligers en werkgroepen’ op pagina 41 een overzicht van de gemaakte
transcripties.
6
Zie ‘Digitalisering bibliotheek’ op pagina 19 voor een specificatie.
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Genealogische data en afbeeldingen worden daarnaast via API’s (Application Programming
Interface) vrijgegeven. Tot slot zijn de inventarissen van archieven beschikbaar via OAIPMH-aanvragen (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Die laatste
worden gebruikt door de websites wiewaswie.nl, openarch.nl en het Archieven Portaal
Europa. De datasets staan ook op OpenCultuurdata.nl en data.overheid.nl (het dataportaal
van de Nederlandse overheid).
De open data van het RAA zijn onderdeel van veel platforms die open data verzamelen,
zoals www.oorlogsbronnen.nl, www.opencultuurdata.nl, https://data.overheid.nl en
www.archivesportaleurope.net). Hoe de data worden gebruikt via die platforms is
onduidelijk, de betreffende websites kunnen daarover geen inzicht verschaffen. Er zijn wel
cijfers bekend van een aantal andere platforms waarlangs de open data worden
aangeboden: wiewaswie.nl (154.577 gebruikers en 547.106 paginaweergaven, een afname
van ca. 10% t.o.v. 2017) en openarch.nl (236.692 getoonde akten, een toename van ca. 35%).
De pagina op de website van het RAA met informatie over de open datasets ontving 782
weergaven.
Op de kaart
Naast de reguliere website beheert het RAA verschillende ‘op de kaart’-websites. Er zijn ‘op
de kaart’-sites voor Alkmaar en de regio rond Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard en
Heiloo. Deze interactieve websites bieden verschillende partijen de mogelijkheid hun
collectie te ontsluiten. Het RAA gaat hierin graag de samenwerking aan met derden, zoals
historische verenigingen en bibliotheken. Die pagina’s voldoen aan een behoefte: naarmate
er meer informatie aanwezig is in de interactieve kaarten, worden die ook meer bekeken.
Alkmaaropdekaart.nl is in 2018 bezocht door 4.288 gebruikers die samen in 5.404 sessies
23.524 pagina’s (2017: 18.000) bekeken. Er was een gemiddelde bezoekduur van 2:38
minuten. Er waren onder andere updates op het gebied van de herdenkingsstenen Joods
Alkmaar en de Open Monumentendag. Deze twee categorieën werden ook het meeste
bekeken. Het aantal paginaweergaven steeg met 32%.
‘Den Helder op de Kaart’ deed het erg goed in 2018 met 105% meer paginaweergaven. Er
was een enorme piek rond de meidagen met veel interesse voor de foto’s over de Tweede
Wereldoorlog. De pagina werd 16.945 maal (2017: 8.259) weergegeven. Het aantal
gebruikers was 1.357, circa 200 meer dan in 2017. Er waren 2.375 sessies. De Helderse
Historische Vereniging werkt doorlopend aan nieuwe content ervan.
Heerhugowaard op de Kaart ontving 28% meer paginaweergaven ten opzichte van 2017
(3.922 totaal) en er waren 1.062 bezoekers die 1.216 sessies maakten. Heiloo op de Kaart
had 28% minder paginaweergaven (1.183) en er waren 292 bezoekers die 331 sessies
maakten. Regio Alkmaar op de kaart kreeg 515 paginaweergaven, 192 bezoekers en 515
sessies. De drie ‘op de kaart’-pagina’s ontvingen samen 2.062 sessies in 2018 (2017: 500-700).
Eerder zijn al het ‘digitaliseren op verzoek’ en het e-loket aan bod gekomen. Ook die
dienstverleningsproducten kunnen onder de digitale dienstverlening worden geschaard.

Naast de bovenvermelde ontwikkelingen in de beeldbank (de nieuwe filterfunctie en de
mogelijkheid om oude en nieuwe kaarten over elkaar heen te leggen) heeft het RAA
(mee)gewerkt aan een aantal nieuwe initiatieven en vernieuwingen op het gebied van de
digitale ontsluiting van de collectie.

Google Cultural Institute
Het RAA is lid geworden van het Google Cultural Institute en heeft daar een digitale
presentatie gezet over het Beleg van Alkmaar: http://bit.ly/RAAGoogleCultural Daarin
worden afbeeldingen over het Beleg van Alkmaar gepresenteerd met een uitleg (in het
Nederlands en Engels) over de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het Beleg. Door
deelname aan Google Cultural Institue hoopt het RAA de zichtbaarheid van de collectie te
vergoten.
Nieuwe toen-en-nu’s en ingekleurde foto’s
Net als in voorgaande jaren zijn er weer nieuwe toen-en-nu-foto’s gemaakt, waarin de oude
en nieuwe situatie in elkaar overlopen. Er zijn onder meer toen-en-nu-foto’s gemaakt van
de Wieringermeer, Alkmaar, Schagen en Heerhugowaard. Ook heeft het RAA weer oude
foto’s laten inkleuren uit Alkmaar, Heiloo en Den Helder. Dit leverde veel positieve reacties
op. In mei heeft het RAA een digitale reconstructie gemaakt van een bunker in Alkmaar uit
de Tweede Wereldoorlog, en deze gedeeld via YouTube en Facebook.
Re.photos
We maken gebruik van de website Re.photos om ‘toen-en-nu-sliders’ te maken
(https://www.re.photos/en/compilation/). Een oude en nieuwe foto van dezelfde situatie
staan daar naast elkaar, waardoor de twee situaties goed met elkaar vergeleken kunnen
worden. In 2018 stonden er 45 ‘sliders’ op de pagina (2017: 24).

Overzicht van
sliders van het
RAA.

Jaar in beeld
In 2017 werd een oproep gedaan aan inwoners van het werkgebied van het RAA om
zelfgemaakte (digitale) foto’s op te sturen, om het tijdsbeeld van 2017 te waarborgen. Die
foto’s zijn begin 2018 op Flickr gezet. De oproep leverde mooie resultaten op. Uit de

Een greep uit de ingezonden foto’s van 2017, die in 2018 online werden geplaatst. V.l.n.r. het Bloemencorso te Winkel,
leerlingen van het Regius College Schagen en winkelcentrum de Mare in Alkmaar.

inzending is een selectie van tien foto’s gemaakt, die worden bewaard in de beeldbank
van het RAA. Voor het jaar 2018 is eenzelfde oproep gedaan.

Ook in 2018 is er gewerkt aan verdere digitalisering van archieven en collecties bij het RAA.
Naast de reguliere activiteiten liepen er enkele projecten, zoals de digitalisering van het
oud-rechterlijk archief van Alkmaar en de afronding van het Metamarfoze-project Graft.
Door collecties digitaal te ontsluiten zijn ze 24 uur per dag bereikbaar voor
geïnteresseerden.
Het overzicht van het aantal gedigitaliseerde pagina’s:
Bibliotheek (kranten, tijdschriften)
Atlas (prenten, foto’s, kaarten, tekeningen enz.)
Archieven (m.n. genealogische bestanden)

2017
4.1317
750
170.000

2018
31.238
9.200
483.125

Metamorfoze-project Graft
Dit jaar is het digitaliseringsproject van de oudere archieven van Graft van 1348 tot ca. 1813
afgerond. Het betreft in totaal 26 meter archief, goed voor 103.125 scans. Na afronding van
het project is begonnen met het online beschikbaar stellen van de scans via de website van
het RAA, waar ze voor iedereen raadpleegbaar zijn.
Notariële en oud-rechterlijke archieven
Familysearch heeft in 2018 de digitalisering van een aantal notariële en oud-rechterlijke
archieven afgerond, waaronder het belangrijke en omvangrijke oud-rechterlijk archief van
Alkmaar en een aantal gemeenten in de kop van Noord-Holland. Daaraan werd eind 2017
begonnen – de scans worden pas dit jaar meegerekend, omdat ze in 2018 beschikbaar zijn
gesteld. Het betreft in totaal 100 meter archief en ca. 380.000 opnames. Het RAA heeft gratis
kopieën ontvangen van de vervaardigde scans.8
Aanvulling en vervolg charterproject
Enkele jaren geleden heeft het RAA in een groot project alle charters (officiële oorkonden
op perkament) onder handen genomen. De documenten, die vaak nog opgevouwen zaten,
werden gevlakt en goed opgeborgen. Tegelijkertijd werden ze gedigitaliseerd. In 2018 zijn
alle scans die tijdens dat project zijn gemaakt, gekoppeld aan de inventarissen op de
website van het RAA. Ze zijn nu dus voor iedereen te raadplegen. Daarnaast zijn ook de
bijlagen bij de charters gedigitaliseerd en aan de website gekoppeld.
Om de charters ook bij een breder publiek zo bekend mogelijk gemaakt, is het RAA in 2018
aangesloten bij de Digitale Charterbank Nederland (DCN), een initiatief van het Huygens
Instituut. Archieven uit heel Nederland koppelen hun charters aan die DCN, waardoor
onderzoekers en geïnteresseerden op één plaats (bijna) alle charters kunnen vinden die in
Nederland worden bewaard. Het project is in 2018 opgezet, en is 25 januari 2019
gepresenteerd. Tijdens het aanleveren van de betreffende inventarissen, kwam het RAA veel
archieven tegen waarin charters zaten die niet als zodanig waren beschreven – en daarom
Het RAA heeft in 2017 zelf 4.131 pagina’s gedigitaliseerd. Daarnaast werden er 80.000 door de uitgever
gedigitaliseerde pagina’s van de Texelse Courant toegevoegd aan de krantenviewer.
8
Familysearch, een genealogische organisatie van de Mormonen, digitaliseert genealogische bronnen om ze
beschikbaar te stellen op hun website. Het RAA ontvangt de scans ook, zodat het RAA ze zelf ook beschikbaar
kan stellen.
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niet meegenomen waren in het charterproject. Om die charters ook te kunnen vlakken en
digitaliseren, zijn in 2018 de eerste stappen gezet voor een vervolgproject.
Eikelenberg
In 2017 is begonnen met het digitaliseren van de schilderkunstige aantekeningen van Simon
Eikelenberg (1663-1738) voor een interdisciplinaire werkgroep van de universiteiten te
Amsterdam (UVA) en Utrecht, in het kader van het NICAS-programma (Netherlands Institute
for Conservation, Art and Science). Die digitalisering is in 2018 afgerond. Er wordt binnen
het project onder andere gekeken naar de overdracht en circulatie van technieken en
praktische kennis in de (historische) schilderpraktijk, en naar experimenten die kunstenaars
uitvoerden. De aantekeningen van Eikelenberg bevatten informatie over die onderwerpen.
Op basis daarvan zal ook worden geprobeerd enkele van zijn experimenten te
reconstrueren.
In 2018 hebben restaurator Benita Jansma en Harry de Raad deelgenomen aan het
studentenoverleg op het RAA over het handschrift Eikelenberg en waar mogelijk studenten
geholpen met materiaal. De bijeenkomst vond plaats op 12 april 2018. Verder heeft de
transcriptiewerkgroep zich in 2018 onder andere toegelegd op het transcriberen van
Eikelenbergs schilderkunstige aantekeningen, zodat die binnen het project kunnen worden
gebruikt.

Er zijn in 2018 ook enkele belangrijke beeldcollecties gedigitaliseerd. Het betreft collecties
van fotografen en technische tekeningen en diapositieven van de gemeente Alkmaar. In
totaal betreft dit ca. 9.200 (2017: 750) items.9 Te weten:
o 4.000 kleurnegatieven uit de collectie Piet Kager, Heerhugowaard.
o 3.000 divers fotonegatief en diapositief materiaal uit de collectie Cor Mooij, Egmond
aan Zee.
o 1.600 prentbriefkaarten uit de collectie Kapitein, Graft-de Rijp.
o 200 grootformaat technische tekeningen uit het gemeentearchief Alkmaar.
o Circa 400 stuks divers los-vast materiaal.
o Circa 6 uur (2018: 4) historisch filmmateriaal.
Een grote scanopdracht van circa 8.000 diapositieven uit het archief van de gemeente
Alkmaar is voorbereid om gedigitaliseerd te worden. Die voorbereiding kostte veel tijd
omdat diapositieven ongeordend zijn aangeleverd. Begin 2019 zal deze collectie gescand
worden door Picturae.

Een greep uit het gedigitaliseerde materiaal uit de collectie Cor Mooij, Egmond aan Zee

Het grote verschil tussen 2017 en 2018 komt doordat er in 2017 geen ruimte was bij het bedrijf dat de
digitalisering moest realiseren; daar was dus een werkvoorraad die in 2018 is aangepakt.
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Ter beschikkingstelling beeldmateriaal
Van deze en eerder gedigitaliseerde beeldcollecties zijn in 2018 2.450 (2017: 5.250) beelden
beschreven én gepubliceerd in de beeldbank. Die kwamen uit de volgende collecties: RAA,
Monumentenzorg Alkmaar, prentbriefkaarten, Historische Vereniging Callantsoog,
gemeentelijke foto’s Den Helder. Verder zijn 2.900 items beschreven, maar nog niet
gepubliceerd. In totaal zijn er circa 5.350 nieuwe beschrijvingen gemaakt (2017: 6.100),
waarvan 2.450 (2017: 5.250) bijbehorende afbeeldingen zijn gepubliceerd in de beeldbank.
Om het beeldmateriaal nog beter doorzoekbaar te maken is in 2018 een proef gedaan met
het automatisch toekennen van trefwoorden aan beeldmateriaal. De proef is gedaan bij de
4.000 kleurnegatieven uit de collectie Piet Kager (Heerhugowaard). De resultaten van de
proef zijn nog niet gepubliceerd, maar deze wijze van het beschrijven van beeldmateriaal
is veelbelovend voor het verwerken van omvangrijke collecties.

In 2018 is ook bibliotheekmateriaal gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op de website
van het RAA. Het gaat in totaal om 28.279 (2017: 2.500) krantenpagina’s en 3.049 (2017:
1.000) pagina’s tijdschriftenmateriaal. Het betreft:
o Badbode Callantsoog 1938-1974, 530 pagina’s.
o Alkmaarsche Courant 1920-1929, 24.700 pagina’s.
o Kroniek van Oudorp 2006-2013, 370 pagina’s.
o De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard 1994-2015, 844 pagina’s.
o Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo 1989-2015, 737 pagina’s.
o Van Otterplaat tot Groenveldsweid 1995-2017 (tijdschrift van de historische
vereniging Langedijk), 1.098 pagina’s.

Een belangrijke tak van de digitale dienstverlening van het RAA speelt zich af via de social
media. Daarmee wordt een breed publiek bereikt, worden nieuwe doelgroepen
aangesproken en kunnen de collecties op vernieuwende manieren gedeeld worden. In 2018
is de interactiviteit op de social media verder uitgebreid. Het RAA is op deze kanalen niet
alleen zender, maar ook ontvanger: berichten worden meer gedeeld en deze genereren
meer reacties.
De interactie met berichten van het RAA is in 2018 weer gestegen. Er werd meer gedeeld,
geliked en gereageerd. Ook de Facebook Messenger wordt steeds meer gebruikt om vragen
te stellen aan het RAA. In 2018 kwamen er circa 120 verzoeken om inlichtingen binnen via
social media. Opvallend is dat er ook meer negatieve of kritische reacties binnenkwamen
op berichten. Dat is te verklaren door het groeiende aantal volgers, waardoor het bereik is
vergroot en steeds meer reacties binnenkomen. Op de negatieve reacties werd vaak door
de volgers zelf gereageerd, waardoor de ‘problemen’ zichzelf grotendeels oplosten.
Het bereik van berichten is groot waardoor vaker berichten worden opgepikt door online
en offline media zoals kranten of nieuwspagina’s. Het valt op dat er meer directe en
inhoudelijke vragen aan het RAA werden gesteld via Facebook (messenger), Twitter en
Instagram. Bovendien was er een duidelijke verschuiving van activiteit naar Instagram. Via
Twitter worden met name vakgenoten en de media bereikt.
Het aantal volgers van de belangrijkste socials:

De twee berichten die de meeste interactie genereerden op Facebook en Instagram waren
het bericht over de Alkmaarse voorouders van Robert De Niro (433 likes, 39 opmerkingen
en 68 keer gedeeld) en een kort kleurenfilmpje uit 1958 van de Schermervlotbrug in
Alkmaar (227 likes, 31 opmerkingen en 70 keer gedeeld). Het bericht over De Niro werd
zelfs opgepikt door het NH-nieuws en de Alkmaarsche Courant. Het bericht dat op Twitter
de meeste interactie veroorzaakte was een bericht over de deelname van medewerker
Jesse van Dijl aan de #wandelnaarjewerkdag. Hij liep van zijn huis in Egmond naar het RAA
aan de hand het ‘Hyló-er Ryskaartje’ uit 1704. Ook een tweet over de ‘verjaardag’ van de
stadsrechten van Alkmaar scoorde hoog.
Naast de drie grote kanalen is het RAA ook actief geweest op andere social media en online
communicatiekanalen, zoals YouTube, Pinterest, Flickr en LinkedIn. Ook zijn we te vinden
op re.photos en Thinglink waar we interactieve overzichtskaarten over de Tweede
Wereldoorlog en het Beleg van Alkmaar presenteren. Het RAA is gestopt met de pagina’s
op Google+ (dat houdt op te bestaan) en Tumblr.
Het YouTubekanaal van het RAA is sinds 2009 actief. In 2018 steeg het aantal volgers met
44 (tot 231 in totaal). Totaal werden de filmpjes 16.249 keer bekeken (circa 38.700 minuten
in totaal). De Dorpsfilms van Broek op Langedijk en Koedijk deden het erg goed. De film die
het meeste bekeken werd, ging over bunker R12 in Den Helder (2.037 keer). In 2018 zijn er
20 filmpjes (waaronder nieuwe ‘Hands of History’ vlogs) bijgekomen. Totaal staan er nu 91
filmpjes op het YouTubekanaal van het RAA.

In 2018 bezochten in totaal 7.035 (2017: 7.301) bezoekers en gebruikers (activiteiten van)
het RAA. De studiezaal werd 3.527 (2017: 3.416) keer bezocht (waarvan 341 (2017: 318)
bezoeken aan de leeskamer. De overige 3.434 (2017: 3.885) bezoeken werden gebracht in
het kader van activiteiten, cursussen/workshops, lezingen, rondleidingen en de vaste
expositie in de hal van het pand aan de Bergerweg.10 In verband met de kwetsbare aard van
sommige items uit de beeldcollectie, ontvangt de Atlas-afdeling regelmatig bezoekers op
afspraak: 74 personen in 2018. 11
Opvallend is dat het aantal fysieke
bezoeken aan de studiezaal ten opzichte
van 2017 een kleine stijging van 3,2%
vertoond, terwijl de landelijke trend al
jaren een daling in het studiezaalbezoek
laat zien. Vooral in de laatste maanden
van 2018 steeg het bezoekersaantal –
daardoor werd de aanvankelijke daling
van
het
bezoekcijfer
in
2018
gecompenseerd. Die daling werd
veroorzaakt
door
de
beperkte
dienstverlening door het aanleggen van
een nieuwe depotvloer.

‘Wat mij in het algemeen opviel was dat er juist door
het digitaliseren van archief- en beeldmateriaal meer
aandacht en nieuwe bezoekers lijken te komen voor
het niet-digitale archief.’
Erik Groot, archieven & atlas

Uitgesplitst: 254 bij activiteiten (onder andere de CP Cultuurmarkt), 1.227 scholieren en leerlingen, 169
cursisten en bezoekers van workshops, 1.368 bezoekers van lezingen (incl. Historisch Café), 66 deelnemers aan
rondleidingen en circa 350 bezoekers van de vaste tentoonstellingsruimte. De circa 5.000 bezoekers aan de
historische markt in de Grote Kerk tijdens Open Monumentendag zijn niet meegerekend.
11
Zie bijlage 2.2 ’Fysiek publiek’, pagina 46 voor een overzicht van publicaties door bezoekers.
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De relatieve drukte in het laatste 4500
halfjaar kan te maken hebben met
de stijging van het aantal 4000
bezoekers dat bouwvergunningen 3500
komt raadplegen. Ook zijn er een
aantal succesvolle publieksacties 3000
geweest die bezoekers naar het 2500
overig
pand aan de Bergerweg trokken. 2000
studiezaal
De
verkoop
van
het
Geuzenbordspel en de korting die 1500
(nieuwe) Vrienden van het Archief 1000
op de Historische Atlas van
500
Alkmaar konden krijgen zijn daar
voorbeelden van. Daarnaast valt
0
op
dat
digitalisering
van
2014 2015 2016 2017 2018
archiefstukken soms juist tot
archiefbezoek lijkt te leiden.
Mensen zien bijvoorbeeld in de gedigitaliseerde notariële inventarissen dat er akten zijn
die ze op de studiezaal kunnen bekijken en brengen dan een bezoek. Of gedigitaliseerde
stukken, zoals de charters, wekken nieuwsgierigheid op en lokken zo een bezoek uit.
In 2018 werden er 5.825 archiefstukken aangevraagd voor raadpleging op de studiezaal.
Per maand komt dat neer op 485 aanvragen, en per openingsdag (dinsdag tot en met
vrijdag) op gemiddeld 30 aanvragen. Dit is exclusief de aanvragen uit de bibliotheek (circa
560) en de atlas. Er werden 26.836 beelden gedownload uit de beeldbank (in 2017 werd er
vanaf april geteld, toen werden er 13.241 beelden gedownload). Daarnaast worden er ook
regelmatig originelen uit de atlas-collectie geraadpleegd.

Het RAA nam in 2018 deel aan evenementen en organiseerde een aantal activiteiten op
eigen initiatief. Deze werden bezocht door in totaal 254 (2017: 520) personen. De daling is
te verklaren doordat er in 2018 twee activiteiten minder georganiseerd zijn dan in 2017: er
werd geen open dag gehouden (die vindt tweejaarlijks plaats en wordt in 2019 weer
georganiseerd) en het RAA heeft besloten niet meer deel te nemen aan Kunst tot de Nacht.
Uit de deelname van voorgaande jaren werd duidelijk dat de inspanningen die het
organiseren van de deelname kostte, niet opwogen tegen de resultaten. Bovendien sloten
de programmering en de doelgroep van Kunst tot de Nacht niet altijd even goed aan op de
mogelijkheden en doelen die het RAA met betrekking tot de deelname voor ogen had.
Het RAA participeert in activiteiten waarbij cultuur of erfgoed lokaal, regionaal of landelijk
onder de aandacht wordt gebracht. Zoals tijdens:
• Open Monumentendag op zaterdag 8 september. Het RAA was met een stand
vertegenwoordigd in de Grote Kerk, waar het centrale informatiecentrum was gevestigd.
De landelijke organisatie telde 10.000 bezoekers/deelnemers in Alkmaar.12 Redelijk is te
denken dat zeker de helft hiervan een bezoek heeft gebracht aan de centrale historische
markt in de Grote Kerk. De ansichtkaarten met afbeeldingen uit de regio vonden zeer
gretig aftrek.

http://persberichten.deperslijst.com/94415/persbericht-32ste-open-monumentendag-zeer-succesvol-metruim-1-miljoen-bezoekers-.html

Het RAA neemt ook zelf initiatieven voor activiteiten. Zo is in 2018 een themamiddag
Tweede Wereldoorlog georganiseerd. Vrijdagmiddag 4 mei werd de studiezaal van het
RAA ingericht met vitrines waarin archiefstukken werden getoond uit de Tweede
Wereldoorlog. Uit iedere gemeente van het werkgebied was iets te zien. Ook waren er
experts op het gebied van de Tweede Wereldoorlog aanwezig, evenals medewerkers
van de Stichting Alkmaar 40-45. De bibliotheek had voor de gelegenheid het
themaboekje ‘Het Noorderkwartier in de Tweede Wereldoorlog’ geactualiseerd. De
middag trok 78 bezoekers uit het hele werkgebied.
In samenwerking met andere partijen werden
in het RAA de volgende activiteiten
georganiseerd:
• De Koude Oorlog-avond, in samenwerking Het was erg leuk om tijdens de Koude Oorlogmet Erfgoed Alkmaar, op 18 oktober trok avond te zien hoe enthousiast onze bezoekers
65 bezoekers en leverde veel PR op. waren. En het was ook fijn om te zien dat het niet
Tijdens de avond werden lezingen alleen ouderen zijn die ons bezoeken, maar dat
gegeven over en verhalen verzameld uit er met dit soort thema’s ook een heel andere
de Koude Oorlog, in de studiezaal van het generatie wordt aangetrokken.
Miep Huisman, managementassistent & huismeester
RAA. In het verlengde hiervan werkte het
RAA
mee
aan
rondleidingen
in
verschillende Koude Oorlogsbunkers in Alkmaar: de noodbestuurspost onder het
Alkmaarse stadhuis in de Langestraat (30 deelnemers) en het Nucleair Chemisch
Onderkomen onder de Telefooncentrale in Alkmaar (10 deelnemers). In totaal kwamen
er dus 105 personen op de activiteiten af.
• Netwerkbijeenkomst Cultuurprimair op 30 mei in het RAA, 71 bezoekers. Hierover meer
onder ‘Educatie’, primair onderwijs (p. 25).
Activiteiten zonder bijeenkomst
Om de zichtbaarheid van het RAA te
vergroten, werkt het RAA ook mee aan
activiteiten waaraan geen bijeenkomst is
verbonden. In 2018 deed het RAA mee aan
de Maand van de Geschiedenis, die als
onderwerp ‘Opstand’ had. De ‘Dat was toen’rubrieken (de wekelijkse rubriek van het
RAA in de Alkmaarsche Courant, voorheen
‘Ik was erbij’) tijdens die maand werden
allemaal afgestemd op het thema Opstand.
Ook werd er een Hands of History-vlog
gemaakt over het Beleg van Alkmaar/de
Opstand en gaf het RAA het spel
‘Geuzenbord’ (zie hierna) uit. De deelname
aan de Maand van de Geschiedenis leverde
met name online meer zichtbaarheid op.
Het Geuzenbord en de originele polsstokbriefjes

Gekoppeld aan de Maand van de
Geschiedenis was de tweejaarlijkse Stuk van het Jaar-verkiezing, waarvoor alle
Nederlandse archieven een archiefstuk kunnen nomineren als mooiste of interessantste
archiefstuk binnen een thema. Het RAA deed mee met de polsstokbriefjes. Om extra
aandacht te genereren ontwierp het RAA in samenwerking met illustrator Eric Coolen en
Alkmaarse spellenspecialist De Spellentoren het Geuzenbord: een variant van het
ganzenbord, met de tocht die polsstokbriefjes-koerier Van der Mey aflegde van het door de

Spanjaarden belegerde Alkmaar naar het hoofdkwartier van de geuzen in het slot van
Schagen.
Het Geuzenbord werd door bezoekers
en volgers van het RAA enthousiast
ontvangen
en
genereerde
veel
positieve
aandacht
en
extra
studiezaalbezoek. Er werd ook een
lesbrief verzorgd bij het spel en de
gratis versies werden verspreid onder
alle basisscholen in Alkmaar en
Schagen. De limited edition kon ook
worden opgehaald door scholen: er zijn
35 spellen met lesbrief opgehaald door
scholen uit de gemeenten Alkmaar,
Schagen en Bergen. Door het spel is de
zichtbaarheid van het RAA bij de
scholen vergroot.

Leerlingen van OBS De Cocon (Alkmaar) spelen Geuzenbord.

De polsstokbriefjes verwierven uiteindelijk de zesde plaats bij de Stuk van het Jaarverkiezing, van de totaal 44 deelnemers.

Het RAA biedt (toekomstige) gebruikers van archieven cursussen, workshops en andere
educatieve programma’s aan om vaardigheden eigen te maken die nodig zijn bij
archiefonderzoek. We springen met ons cursusaanbod in op het overbrengen van kennis die
direct in verbinding staat met het gebruik van de collectie.

In 2018 namen 169 (2017: 206) mensen deel aan een cursus of workshop.13 Met name de
gratis introductiemiddagen werken drempelverlagend en leveren vaak nieuwe gebruikers
van de collectie op. De in totaal 26 deelnemers van de beginners- en gevorderdencursussen
‘lezen van oud schrift’ kwamen 10 cursusmiddagen naar het Regionaal Archief (5 in 2018 en
5 in 2019).
Onderzoek doen naar de bewoningsgeschiedenis van huizen, winkels, straten en wijken is
de laatste jaren erg populair geworden. Het RAA sluit hierop aan met workshops over het
doen van onderzoek naar dat onderwerp. Ook werden specifieke workshops verzorgd over
kadastrale en notariële archieven, die vooral voor bewoningsgeschiedenis van groot belang
zijn. In 2018 werd de in 2017 voor het eerst gegeven cursus ‘Kadaster Archiefviewer’
voortgezet. Hierin leren deelnemers werken met de Kadaster Archiefviewer, een
onlinedatabase waarmee de geschiedenis van een pand achterhaald kan worden. Deze
viewer is te benaderen via een abonnement – het RAA biedt middels zo’n abonnement
onderzoekers de mogelijkheid op de studiezaal met het programma aan het werk te gaan.

13

Zie bijlage 2.3 ‘Educatie’ op pagina 49 voor een overzicht van de gegeven cursussen en workshops.

Het RAA draagt graag bij aan de
kennisontwikkeling op het gebied van
regionale geschiedenis van leerlingen van het
basis- en voortgezet onderwijs. We stimuleren
geschiedbeoefening onder kinderen en
jongeren door middel van educatieprogramma’s. Het RAA vindt dat ieder kind een
keer in zijn schooltijd in aanraking moet zijn
gekomen met het archief, net zoals velen een
museum of bibliotheek bezoeken. De
geschiedenis van de stad of het dorp waar de
leerlingen opgroeien en in sommige gevallen
de familiegeschiedenis van deze leerlingen
ligt immers in het archief! Daarnaast ligt er in
het onderwijs steeds meer nadruk op het leren
van goede zoekvaardigheden en het kunnen
werken met betrouwbare, het liefst primaire
bronnen. Het archief is een van de plekken bij
uitstek waar leerlingen met zulke bronnen in
aanraking komen en meer leren over het
zoeken in en naar betrouwbare informatie.
Het RAA zet in op een actieve rol in het lokale
erfgoedonderwijs en het relevant blijven voor
het onderwijs. Daarvoor is het van groot
belang de zichtbaarheid van het RAA te
vergroten. Het archief is vaak niet de eerste
locatie waaraan gedacht wordt voor een
excursie, en dat is jammer. Daarom zijn
initiatieven als het Geuzenbord, waardoor het
RAA onder de aandacht van het onderwijs
komt, van belang.

Een greep uit de bronnen op de geschiedenislokaalwebsite van het RAA

Een van de uitdagingen voor het RAA is het bereiken van scholen die verder van het
archiefgebouw af liggen. Voor een school op Wieringen of Texel is het lastiger om langs te
komen dan voor een Alkmaarse school – maar de bronnen en het aanbod van het RAA zijn
voor die scholen net zo relevant. Daarom is in 2018 een start gemaakt met het project
GeschiedenisLokaal. Dat is een ‘online bronnenbox’ waarmee het RAA scholen uit het hele
werkgebied wil gaan bereiken – de primaire doelgroep is de onderbouw van het middelbaar
onderwijs. Het project is in het najaar van 2018 van start gegaan. Daarvoor is een
projectmedewerker aangetrokken voor vier maanden. Eind 2018 was het eerste thema ‘De
Tweede Wereldoorlog in de regio’ gevuld. De website zal in het voorjaar van 2019 worden
gelanceerd. Verschillende docenten van het middelbaar onderwijs zijn vanaf het begin
betrokken geweest bij het project in een adviserende rol. Het RAA hoopt de komende jaren
meer scholen en docenten bekend te maken met en te betrekken bij het
Geschiedenislokaal.
Primair Onderwijs
Het RAA ontving in 2018 941 (2017: 377) leerlingen uit het primair onderwijs. De klassen
kwamen uit Alkmaar, Bergen, Oudorp, Heiloo, Heerhugowaard, Schermerhorn, Langedijk en
Koedijk. Voor de leerlingen uit Schermerhorn en Heiloo is het bestaande lespakket
aangepast aan de plaatselijke en/of relevante thema’s die aansluiten op het curriculum van

de school. Tijdens het bezoek gaan de leerlingen zo veel mogelijk zelf aan de slag met de
informatie uit het archief. Ook bezoeken ze de depots tijdens een rondleiding.
Naast het reguliere programma zijn een aantal groepen op projectbasis op bezoek geweest
bij het RAA. Een belangrijke ontwikkeling in het primair onderwijs is dat steeds meer
scholen op projectbasis of met een thema werken, en dat merkt het RAA aan de aanvragen
die binnenkomen. Zo vroeg een school om een excursie die paste bij hun project rond
‘informatie-schatten’, en kwam een andere school voor een project over de middeleeuwen.
Voor het laatste project maakte het RAA een nieuw programma dat ook voor andere
groepen gebruikt kan worden. Opvallend aan dit type aanvragen is dat ze vaak relatief kort
van tevoren binnenkomen en altijd voor meerdere klassen, van groep 5 tot en met 8,
bedoeld zijn. Dit vraagt extra aandacht voor het verschil in lesniveau. Een grote hulp bij dit
soort projecten was de educatievrijwilligster die als leerkracht op een basisschool werkt.
Een groot deel van de leerlingen die het RAA
bezocht in 2018, kwam in het kader van het
project De Mythe van de Grote Kerk (596
leerlingen). Dit project, een initiatief van
Stichting de Vier in samenwerking met het
Stedelijk Museum Alkmaar, de Historische
Vereniging Alkmaar en het RAA, werd
georganiseerd ter ere van het 500-jarig
bestaan van de Grote Kerk in Alkmaar. Het
project werd in 2017 opgezet en in 2018
uitgevoerd.
Leerlingen
speelden
een
toneelstuk, waar de personages historische
personen waren over wie ze meer te weten
konden komen tijdens hun bezoek aan het
RAA. Leerlingen, leerkrachten en aanbieders
waren erg enthousiast over het project. Voor
het RAA zorgde het project ervoor dat veel
leerlingen en leerkrachten een beeld kregen
van de mogelijkheden van het RAA. Enkele
scholen kwamen na afloop van het project
terug naar het RAA voor een excursie in het
kader van een eigen schoolprogramma.

Bijzonder was het enorme succes van ‘De Mythe
van de Grote Kerk’. Wij werden gevraagd om ‘op
één of andere manier’ mee te doen. Door
inhoudelijke tips, samenwerking en afstemming
met o.a. het Stedelijk Museum hebben we een
programma gemaakt dat supergoed in elkaar
zat. Elk onderdeel had een eigen rol en waarde
en droeg op zijn eigen manier bij aan het
eindresultaat. Daarmee is het een goed
voorbeeld van een kwalitatief goede leerlijn in
cultuureducatie vanuit meerdere instanties.
Behalve dat we heel veel leerlingen hebben
ontvangen, hebben weer veel nieuwe scholen
een eerste kennismaking met het Archief en de
mogelijkheden van de collectie kunnen krijgen.
Maanden later hoor ik nog steeds van
leerkrachten hoe leuk de excursie was en hoe
geslaagd ze de afstemming van de
verschillende onderdelen vonden.
Emmie Snijders, dienstverlening & educatie

Een nieuw initiatief in 2018 was het opzetten van het programma Van Mondriaan tot Van
Everdingen in samenwerking met de in hetzelfde gebouw gevestigde Kunstuitleen. Klassen
ontdekken tijdens dit programma dat er ook kunstwerken en informatie over kunstwerken
en kunstenaars in het archief bewaard worden. Bij de Kunstuitleen leren de leerlingen weer
meer over moderne kunst. Het programma werd enthousiast ontvangen door de
deelnemende groepen.
Net als voorgaande jaren was het RAA in 2018 aangesloten bij CultuurPrimair, het
samenwerkingsverband tussen scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in de regio
Noord-Kennemerland. Via dat netwerk vond in 2018 weer een deel van de klassen zijn weg
naar het RAA. Om de zichtbaarheid van het archief te vergroten, was het RAA
medeorganisator en ‘host’ van de cultuurmarkt van CultuurPrimair op 30 mei. Daarbij waren
71 bezoekers aanwezig (38 schoolvertegenwoordigers van 32 scholen, 20
vertegenwoordigers van 15 cultuuraanbieders, en 13 externen die bijvoorbeeld lezingen of
workshops gaven).

KunstNetTV maakte een aflevering over het project De mythe van de Grote Kerk. Bij de evaluatie noemen
leerlingen hun bezoek aan het RAA. Zo zegt een van de leerlingen over haar personage: ‘Ik kende
Wollebrand eerst niet echt, maar toen we naar het archief waren geweest dacht ik: o ja, hij is op zich wel
een belangrijk mens geweest.’ Zie voor het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=RYZ7iUgaKjQ

Voortgezet Onderwijs
Ook zijn er 286 middelbare scholieren (2017: 359) uit Alkmaar, Bergen, Schagen en
Heerhugowaard bij het RAA geweest in verband met het schrijven van een profielwerkstuk,
een project of andere schoolopdrachten.14 De bezoeken vanuit het voortgezet onderwijs
worden samen met de docenten voorbereid.
Tijdens het bezoek gaan de leerlingen na een algemene introductie op zoek naar gegevens
over historische onderwerpen in de collecties van het RAA. Het verschilt per groep wat die
onderwerpen zijn. Soms heeft een leerjaar of een klas een gezamenlijk project, zoals het
project over Jodenvervolging van het Huygenscollege (Heerhugowaard). Soms hebben
(groepjes) leerlingen een eigen onderwerp: zoals de leerlingen van het Regius College
(Schagen), die in het RAA op zoek gingen naar informatie voor hun profielwerkstuk. De
samenwerking met het Murmellius Gymnasium Alkmaar is in 2018 voortgezet. In de
projectweek waarin ze kennis maken met hun school, kwamen alle groepen langs voor een
bezoek van 2 uur. Ze maakten kennis met het archief en de geschiedenis van hun school.
Het aantal middelbare scholieren dat het RAA in groepsverband bezocht is ten opzichte van
2017 afgenomen, ondanks dat er evenveel groepsbezoeken plaatsvonden: er is geen groep
afgevallen in 2018. Dat kan mogelijk worden verklaard door de afname van de
leerlingenaantallen op sommige scholen. Bovendien heeft het RAA in 2018 buitengewoon
veel leerlingen van het basisonderwijs ontvangen en is gestart met het project
GeschiedenisLokaal.

Vanwege de structurele aard van deze bezoeken zijn reeksen van onderwerpen voor profielwerkstukken in
een overzichtelijk bestand ondergebracht, met vermelding van aanbevolen literatuur, beschikbaar
beeldmateriaal en te raadplegen archiefstukken. Docenten en leerlingen kunnen daaruit putten voor alle
mogelijke projecten.
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Opvallend is dat er in 2018 veel leerlingen van het voortgezet onderwijs spontaan binnen
zijn gelopen. Zij worden niet ‘geteld’ als scholieren, omdat ze niet in groepsverband komen.
Een voorbeeld van dit type bezoek zijn
de leerlingen van het Petrus Canisius
College in Alkmaar, die een foto van
zichzelf moesten maken met een
historische bron uit de middeleeuwen.
Deze leerlingen kwamen op eigen
gelegenheid langs en werden gewoon
in de studiezaal geholpen. Verder zijn er
ook in 2018 weer leerlingen die uit
zichzelf langskomen op zoek naar
informatie voor een schoolproject of
(profiel)werkstuk. Ook de leeskamer Leerlingen van het Jan Arentsz (Alkmaar) aan het werk
wordt regelmatig gebruikt door
tijdens hun jaarlijks terugkerende bezoek aan het RAA.
leerlingen en studenten om te studeren.

Het RAA streeft ernaar middels online platforms mensen te inspireren onze collecties te
gebruiken. Daarom vinden we de zichtbare toename in interactiviteit op social media zeer
geslaagd. Het RAA is actief op Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, YouTube, Instagram,
HistoryPin, Thinklink, LinkedIn en Wikipedia/Wikimedia. Daarnaast dragen de traditionele
media bij aan een breed publieksbereik. Persberichten worden gericht en met succes
verspreid onder lokale en regionale media in het werkgebied.
PR
Het RAA verstuurde in 2018 in totaal 20 (2017:
18) persberichten. Deze zijn, afhankelijk van
het onderwerp, verspreid over lokale en
regionale media in het werkgebied.15 Het Ik vind het leuk om te zien dat de samenwerking
nieuws werd onder meer overgenomen door tussen online en offline media enorm goed werkt.
de Alkmaarsche Courant, Helderse Courant, Op goed geplande momenten weet het Archief
Schager Courant, Texelse Courant en vele zichtbaar te worden voor de vele mensen in ons
huis-aan-huis- en nieuwsbladen in de gehele werkgebied.
Mark Alphenaar, website, social media &
regio. Ook werden de berichten regelmatig
communicatie
verspreid op de websites van de
verscheidene historische verenigingen en op
social media. De afstemming tussen online berichtgeving en het versturen van berichten
naar de traditionele media wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
De berichten gingen over de verscheidene lezingen die door het Historisch Café zijn
georganiseerd, het cursusaanbod van het RAA, de deelname aan Stuk van het Jaar en het
Geuzenbord, schenkingen aan het RAA, de uitkomst van de kwaliteitsmonitor 2017, de
Tweede Wereldoorlog-middag, de foto-oproep voor foto’s uit 2018, de ondertekening van
het e-depotcontract en het verschijnen van de Historische Atlas van Alkmaar.
Het RAA is ook regelmatig in de pers verschenen in terugkerende rubrieken als ‘Dat was
toen’ (vroeger ‘Ik was erbij’). Ook de filmpjes van het RAA voor de rubriek ‘Bewegend
Verleden’ in de Alkmaarsche Courant waren succesvol, met onder meer beelden van
stoomtram Bello, Alkmaar Packet en de Schermervlotbrug. Daarnaast werd het archief
15

Zie bijlage 2.4 ‘Communicatie en PR’ op pagina 50 voor een overzicht van de verstuurde persberichten.

regelmatig genoemd in berichtgeving door derden. Zo is het RAA regelmatig aan bod
gekomen in de berichtgeving rond het boek De verrijzenis van Roselyntje, de berichtgeving
rond een nieuw paneel in de Grote Kerk over de Alkmaarse Librije waaraan het RAA
bijdroeg, de berichtgeving rond het theaterproject ‘Victorie’ en het project ‘De mythe van
de Grote Kerk’.
Televisie en radio
Het RAA was in 2018 een aantal keer te zien
op televisie, of droeg in belangrijke mate bij
aan bepaalde uitzendingen:
Het was leuk om mee te werken aan de televisieen radio-uitzendingen! Het geeft de kans om te
• Er werd gefilmd in het RAA voor een
laten zien dat archieven tal van stukken bevatten
uitzending van ‘Verborgen Verleden’
waarin Karin Bloemen op zoek ging naar die ook voor de burger van nu nog relevant zijn en
mensen kunnen helpen om een beter beeld te
haar familiegeschiedenis (NPO2, 15
krijgen van het verleden, zowel dat van de eigen
september).
persoon of familie, als ook dat van de eigen plaats
• Het RAA leverde veel filmmateriaal aan
of van Nederland als geheel.
voor de documentaire ‘Nederland op
Harry de Raad, coördinator team dienstverlening
film’, over de jaren ’80 in Nederland, die
volledig was gebaseerd op
amateurfilmmateriaal (NPO2, 6 afleveringen, eerste uitzending op 7 februari).
• Het RAA droeg bij aan de aflevering van ‘Andere Tijden’ over Den Helder in de Tweede
Wereldoorlog (NPO2, 21 februari).
• Een van de afleveringen van de documentaireserie ‘Tachtig jaar oorlog’ werd deels
gefilmd in het RAA (NPO2, 12 oktober).
• Harry de Raad van het RAA droeg bij aan de uitzending van O.V.T. vanuit Alkmaar over
Victorientje en het Beleg en Ontzet van Alkmaar (NPO Radio 1, 7 oktober).
Nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrief is populair en heeft
inmiddels 924 (2017: 823) abonnees (per 31-122018). Dit jaar ontvingen de abonnees tien keer de
digitale nieuwsbrief. Het openingspercentage van
de nieuwsbrief ligt rond de 50% en het
doorklikpercentage ligt op 18%, wat boven de
landelijke gemiddelden van nieuwsbrieven uit de
archieven-/historische branche ligt.
Sinds april 2018 verstuurt het RAA ook een digitale
nieuwsbrief over de ontwikkeling op het gebied
van het e-depot. Deze nieuwsbrief heeft een veel
specifiekere doelgroep dan de algemene
nieuwsbrief, en is in de kern bedoeld voor
medewerkers van de aangesloten gemeenten op
het gebied van informatievoorziening en archief.
Deze nieuwsbrief heeft 63 abonnees, en werd in
2018 drie keer verzonden. Het gemiddelde
openingspercentage lag hier op 77% en 41% van
de lezers klikte door om meer over een onderwerp
te lezen.

Een blik op de nieuwsbrief van juli 2018

Daarnaast is er de papieren nieuwsbrief Archivaria voor de Vrienden van het RAA, die dit
jaar twee keer is uitgebracht. Dit magazine blijft vooralsnog op veler verzoek naast de
digitale nieuwsbrief bestaan.16
Publicaties
Het RAA laat graag zien welke informatie te vinden is in de archieven en collecties die de
archiefdienst bewaart. Medewerkers van het RAA schrijven daarom korte artikelen
gebaseerd op informatie uit die collectie. Deze worden gepubliceerd in lokale kranten en
in historische en genealogische tijdschriften.17
Wekelijks verzorgen de medewerkers van het RAA de populaire rubriek ‘Ik was erbij’ in het
Noord-Hollands Dagblad, editie Alkmaarsche Courant (soms wordt de rubriek ook herdrukt
in de Schager Courant of andere edities van het dagblad, tot Zaanstreek-Waterland aan
toe). In de rubriek wordt aandacht besteed aan recente historische gebeurtenissen in het
werkgebied van de krant. Na de zomerstop heeft de rubriek een naamsverandering
ondergaan naar ‘Dat was toen’. Op die manier kunnen ook oudere onderwerpen
aangesneden worden. Naast de ‘Dat was toen’-rubriek verschenen er bijdragen van
medewerkers in verschillende publicaties.
In het verslagjaar zijn weer vele publicaties en bijdragen in boeken, kranten, tijdschriften
verschenen waarbij de archieven en collecties van het RAA zijn gebruikt als bron.

Het RAA treedt graag naar buiten met de collectie om het publiek de door historicus Johan
Huizinga zo mooi omschreven ‘historische sensatie’ te laten ervaren. Het gevoel in direct
contact te staan met het verleden door het zien (en zelfs aan mogen raken) van een
authentiek archiefstuk is een belevenis. Door middel van rondleidingen door depotruimten,
lezingen en tentoonstellingen delen we de collectie van het RAA actief. Ook de eerder
beschreven educatieactiviteiten laten mensen deze historische sensatie ervaren.

Het RAA beschikt over een expositieruimte
waar een vaste tentoonstelling is ingericht
over de archieven en collecties. De ruimte is
gratis te zien voor alle bezoekers van het
pand. Het RAA leverde in verschillende
vormen (advies, research, bruiklening) een
bijdrage aan tentoonstellingen van diverse
organisaties.18 Zo leverde de bibliotheek- en
restauratieafdelingen ondersteuning bij een
nieuwe vitrine over de Alkmaarse Librije in
de vaste expositie in de Grote Kerk van
Alkmaar en werd er onderzoek gedaan en
een audiotour ingesproken voor een
tentoonstelling over het werk van de
schilders Saenredam en Van Ruysdael in het
Stedelijk Museum Alkmaar.

Een bijzondere gebeurtenis was het inrichten van
de vitrine over de Librije van Alkmaar in de Grote
of Sint-Laurenskerk. Daarvoor hebben we twee
boeken uit de Librije gekozen. Onze eigen
exemplaren konden niet in bruikleen worden
gegeven, dus van beide werd een exemplaar
gekocht op de antiquarische markt: het Groot
recht-ghevoelende Christen martelaersboeck van
Abraham Mellinus (1619), waarin een afbeelding
staat van de marteling van Laurentius op een
gloeiend rooster, en een deeltje uit de
Observationes van Pieter van Foreest (1591). Van
de handgeschreven opdracht die voorin het
Librije-exemplaar zit hebben we een facsimile
gemaakt en in het boekje gevoegd.
Marijke Joustra, bibliotheek

Zie bijlage 3 op pagina 55 voor meer informatie over de Vrienden van het Archief.
Zie bijlage 2.5 op pagina 52 voor een lijst van de publicaties door medewerkers van het RAA.
18
Zie bijlage 2.6 ‘Historische sensatie’ op pagina 53 voor een overzicht van de tentoonstellingen waaraan het
RAA een bijdrage leverde.
16
17

In 2018 is er ook veelvuldig contact geweest via e-mail met Musée d’ Orsay te Parijs
vanwege een tentoonstelling over het leven van Picasso die daar werd georganiseerd.
Picasso heeft onder andere in Schoorl gewerkt. Via bemiddeling met een particulier is
uiteindelijk een prachtige scan van een panoramafoto van Schoorldam uit omstreeks 1905
geleverd. Deze plaat siert nu een grote wand in dit wereldberoemde museum.
Het RAA werkte dichterbij huis mee aan een ‘pop-up tentoonstelling’ ter ere van het 45jarig bestaan van de wijkvereniging Bergerhof (Alkmaar) in een voormalige basisschool,
waar schoolfoto’s uit het album van een bekende lerares de wanden sierden. Er kwamen
veel oud-leerlingen op de tentoonstelling af, met een soort spontane reünie tot gevolg
waarover betrokkenen het maanden later nog hadden. Er werd ook een ‘Ik was erbij’ en
een blog aan het onderwerp gewijd.
Er is verder beeldmateriaal verzameld voor een tentoonstelling in museum Kranenburgh
(Bergen) over kunstenares Ans Wortel, origineel materiaal geleverd voor een
tentoonstelling over waterschapsbelasting in het kantoor van het Hoogheemraadschap te
Heerhugowaard en meegewerkt aan een project in de Philisteinse Molen (Bergen) om een
kleine expositieruimte in te richten. Tot slot werd expositiemateriaal van een oude
tentoonstelling van het RAA over de tramlijn Bello geschonken aan de
modelspoorvereniging van Alkmaar, waar het een tweede leven heeft gekregen.
Ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden vanaf
2015 ieder jaar enkele herdenkingssteentjes geplaatst op de laatste woonadressen van de
slachtoffers. Het RAA ondersteunt daarbij de precieze bepaling van het adres, vaak een
ingewikkeld karwei. Nieuwe stenen worden ook digitaal toegevoegd aan Alkmaar op de
Kaart.
Gebruik Beeldcollectie
De beeldcollectie wordt voor zeer uiteenlopende doeleinden ingezet door particulieren.
Van prentbriefkaarten voor op steigerdoeken en historische foto’s op vuilcontainers in de
stad, tot etalagemateriaal van winkels en horeca, foto’s voor in tijdschriften, werkstukken
van scholieren, afstudeerscripties, promoties, binnenlandse en buitenlandse
tentoonstellingen en websites. In 2018 kwamen beelden uit de collecties bijvoorbeeld
terecht in het boek De Grote Kerk van Alkmaar: 500 jaar bouwen en behouden dat uitkwam
ter ere van het 500-jarig bestaan van de kerk, en werd er materiaal aangeleverd aan een
Amerikaanse onderzoekster die bezig is met een studie naar de Amerikaanse
kunstschilderskolonie in de Egmonden rond 1903.
Doordat het mogelijk is veel materiaal kosteloos te downloaden via de beeldbank op onze
website is het niet mogelijk te achterhalen welk beeldmateriaal waarvoor wordt gebruikt
door derden. Er zijn 26.836 afbeeldingen uit de beeldbank gedownload in 2018.
Veel van onze beelden zien wij terug op facebookpagina’s als Je bent Alkmaarder als…,
waar particulieren uit eigen beweging veelvuldig foto’s uit onze collectie, vaak voorzien van
bronvermelding, met elkaar delen. Met bijna 30.000 leden heeft dat een groot bereik.
In 2018 is 5 (2017: 7) keer een groep geïnteresseerden rondgeleid door de ruimtes van het
RAA aan de Bergerweg, met een totaal van 66 (2017: 103) mensen. Deelnemers aan de
rondleidingen bezochten zowel de studiezaal als de vaste expositieruimte en het
showdepot, waar bijzondere archiefstukken in een vitrine klaarliggen. Het gebied waaruit
de groep afkomstig is staat daarbij centraal.

Groepen die in het pand van het RAA een rondleiding kregen:
Vrijdag 23 maart

Vrijwilligers Galerie De Kapberg (Egmond aan den Hoef)

19

Donderdag 5 april

Shuffle Magazine (Alkmaar)

10

Vrijdag 7 september

Historische Vereniging ’t Veld, Zijdewind en Moerbeek

15

Donderdag 8 november

Historische Vereniging Zijpe

12

Woensdag 21 november

Buurtcentrum De Rekere (Alkmaar)

10

Medewerkers van het RAA geven regelmatig lezingen buitenshuis. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de eigen collecties en archieven. Zo zijn er film- en foto-avonden gehouden
en lezingen gegeven over en met de collectie van het RAA. Vanuit het RAA werden 14 (2017:
13) lezingen verzorgd, en in totaal bezochten 855 (2017: 1.045) mensen deze bijeenkomsten.
Het betrof lezingen over het Beleg van Alkmaar voor de Historische Vereniging Alkmaar,
over de Alkmaarse wijk Hoefplan en de jaren ’50 en ’60 bij Bibliotheek Kennemerwaard.19
Speciaal dit jaar was de tweemaal uitverkochte historische filmvertoning in het Filmhuis
Alkmaar waarbij ‘stomme’ filmbeelden onder live pianomuziek en met live-commentaar
werden vertoond.
Het RAA participeert in de Werkgroep Cultuurhistorie van de Stichting UIT-IN-ALKMAAR.
Deze organiseert onder meer jaarlijks een lezingencyclus onder de naam het Alkmaars
Historisch Café. In 2018 zijn er 7 (2017: 8) lezingen georganiseerd. In totaal bezochten 513
(2017: 431) mensen een lezing van het Historisch Café.20 De lezing van Karel Emmens over
De Grote Kerk (129 bezoekers) werd zeer goed bezocht. Andere onderwerpen die tijdens de
lezingen aan bod kwamen waren schilders Saenredam en Ruysdael, droogmaking van de
Starnmeer en de Stedenatlas van Jacob van Deventer. Bij de lezingen varieerden het aantal
bezoekers van 44 tot 90. Tijdens de lezing van Reinout Rutte over de Stedenatlas van Jacob
van Deventer werd de gelegenheid genomen de Historische Atlas van Alkmaar officieel te
presenteren. Die uitgave is geschreven door Harry de Raad en Paul Post van het RAA.
Voor de lezingen wordt vaak samengewerkt met andere instellingen. Zo werd er in 2018
samengewerkt met Probus, de Historische Vereniging Alkmaar en Dag & Dauw (een initiatief
van Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Alkmaar, in samenwerking met TAQA Theater
De Vest en het RAA. Het samenwerkingsverband organiseert culturele activiteiten voor
iedereen vanaf 60 jaar).

Zie bijlage 2.6 ‘Historische sensatie’ op pagina 54 voor een overzicht van lezingen door medewerkers van het
RAA.
20
Zie bijlage 2.6 ‘Historische sensatie’ op pagina 54 voor een overzicht van de lezingen gegeven in het kader
van het Alkmaars Historisch Café.
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De collectie van het RAA blijft groeien. Daar zorgt in de eerste plaats de wettelijk verplichte
overbrenging van overheidsarchieven van 20 jaar en ouder voor. Daarnaast het RAA als taak
de geschiedenis van de aangesloten gemeenten op representatieve wijze te documenteren.
Dat doet het RAA door het verwerven van particuliere archieven, historisch beeldmateriaal
en publicaties uit en over het verzorgingsgebied.

Het RAA ontvangt gedurende een jaar
honderden meters aan archiefmateriaal,
foto’s, boeken, prenten, kranten, films, Elke aanwinst heeft zijn eigen verhaal. Mijn
publicaties, et cetera van gemeenten, eerste jaar als medewerker acquisitie was heel
particulieren en bedrijven uit het werkgebied. interessant, juist door de verscheidenheid aan
De acquisitie vindt zowel passief als actief soorten materiaal en verschillende mensen die
plaats. In het laatste geval gaan we op zoek ieder met eigen motivatie bij ons terecht zijn
naar archieven/collecties die hiaten in de gekomen.
Twan Mars, archieven & acquisitie
collectie kunnen opvullen. Dat kan een
onderwerp betreffen waar nog weinig van
bewaard is, maar ook collecties en archieven uit een bepaald gebied, of van bepaalde
verenigingen, stichtingen, bedrijven, families of personen.
Het afgelopen jaar ontving het RAA 305,42 (2017: 586,3) meter archief (gemiddelde is 300
meter per jaar). Een groot deel hiervan bestond uit overheidsarchief. Het grootste archief
dat is overgedragen, betreft de voormalige gemeente Schermer 1993-2014, dat is inclusief
bouw-, bodem-, milieu- en omgevingsdossiers en technische dienst. Het grootste
particuliere archief dat is overgedragen, is het familiearchief van de familie Conijn uit
Bergen/Alkmaar (10 meter), gevolgd door het archief van Stichting De Noordkop (3 meter)
en diverse archiefstukken van de Historische Vereniging Heiloo (2,5 meter). De grootste
aanvulling op een particulier archief die in 2018 binnenkwam betrof een aanvulling van 3,5
meter op de collectie G. Valk.
Het RAA heeft in het afgelopen jaar de volgende archieven en collecties verworven:21
Overheidsarchief:
259,65 meter
Particuliere archieven: 45,77 meter
Bibliotheekcollectie:
310 titels
Beeldcollectie:
59 aanwinsten
Net als voorgaande jaren wordt er steeds recenter overheidsarchief (vervroegd)
overgebracht. Veel gemeenten zijn bezig met digitaliseren en willen daarom van het
papieren archief af. Ook bij fusies en samenwerkingen wordt gekozen voor vervroegde
overbrenging. Omdat dit materiaal door de gemeenten zelf regelmatiger wordt
geraadpleegd dan het oudere archief, zal dit voor het RAA ook tot extra werk leiden. Via
‘digitalisering op verzoek’, waarbij ambtenaren tegen vergoeding van de kosten stukken
kunnen laten scannen, wordt in deze extra behoefte voorzien.
Zie voor een overzicht van geacquireerde overheids- en particuliere archieven bijlage 4 ‘Ontvangen archieven
2018’ op pagina 56. Zie voor aanwinsten van de beeldcollectie bijlage 6 ‘Aanwinsten beeldmateriaal in 2018’ op
pagina 60 en voor de aanwinsten van de bibliotheek bijlage 8 ‘Aanwinsten bibliotheek in 2018’ op pagina 64.
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Hoewel elk nieuwverworven archiefstuk, elk
boek en elke foto een belangrijk onderdeel
vormt van de collectie, zijn er altijd extra
bijzondere aanwinsten. Een voorbeeld
daarvan is de schenking van een
zeventiende-eeuws charter door de Stichting
Langedijker Verleden. Het charter is
ondertekend door Johan de Witt en gaat
over een heel typisch, lokaal onderwerp: het
betalen van belasting om de Westfriese
Omringdijk te behouden. Het charter was
vastgeplakt op een houten plank, en wordt
door de restauratieafdeling van het RAA
losgemaakt en hersteld. De Stichting
ontvangt een replica in de oorspronkelijke
lijst waarin het charter werd bewaard.

Een bijzondere aanwinst vond ik de schenking van
een zeventiende-eeuws charter door de Stichting
Langedijker Verleden.
Het charter
was
ondertekend door Johan de Witt en had alles te
maken met een heel typisch, lokaal onderwerp:
het betalen van belasting om de Westfriese
Omringdijk te onderhouden. Ik vond het bijzonder
dat zo’n opmerkelijk charter nog zijn weg naar ons
vond. De schenking laat ook de goede relatie met
de historische verenigingen zien.
Lisette Blokker, medewerker dienstverlening &
educatie

Detail van het charter,
met de handtekening
van Johan de Witt en
het grootzegel van de
Staten van Holland en
Westfriesland

Acquisitie beeldmateriaal
De beeldcollectie werd in 2018 uitgebreid met 59 (2017: 63) aanwinsten, variërend van een
enkele foto of ansichtkaart tot fotoalbums, diaseries, verzamelingen glasnegatieven,
luchtfoto’s, kaartmateriaal, technische tekeningen en 8mm films. Ook beeldmateriaal komt
steeds vaker digitaal binnen.
Enkele bijzondere aanwinsten zijn:
• Albums vol voorstellingen uit de nalatenschap van een Alkmaarse fotograaf die in de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een indrukwekkend fotografisch oeuvre
heeft opgebouwd. Het werk is artistiek zeer interessant.
• Een enkele fotoafdruk uit circa 1889 met daarop de poldermolen van Overdie en
Achtermeer te Alkmaar. Van die situatie, die inmiddels totaal is veranderd, is zeer weinig
beeldmateriaal bekend.
• De Historische Vereniging Heiloo heeft haar gehele audiovisuele collectie overgebracht
naar het RAA. Dat zal selectief gedigitaliseerd worden, waarna het materiaal aan de
bewoners van Heiloo zal worden gepresenteerd.

Acquisitie bibliotheek
De bibliotheekcollectie is in 2018 aangevuld met 310 uitgaven (2017: 326), waarvan 192
door schenking en 118 door aankoop. Van de aanwinsten betreft het overgrote deel
publicaties over de geschiedenis van de regio, de overige boeken hebben voornamelijk
betrekking op algemenere onderwerpen die ondersteunend zijn voor het onderzoek naar
de regionale geschiedenis, zoals boeken over waterstaatsgeschiedenis, naamkunde,
cartografie, monumenten en historisch erfgoed.
Een bijzondere aanwinst hier was een collectie bestaande uit 42 schoolboekjes,
centsprenten en schrijfoefeningen uit de periode 1850-1860. Ze zijn afkomstig van Pieter
Bruin, een leerling van een lagere school uit Graft. De collectie werd geschonken door een
kleinzoon.

Het Nieuw leerzaam letterschuurtje, ten geschenke voor vlijtige kinderen (Dordrecht, circa 1835), uit de
geschonken ‘Pieter Bruin collectie’.

De verworven archieven en collecties worden beschreven zodat ze toegankelijk zijn. Ze
worden ontsloten middels een archiefinventaris, plaatsingslijst of beschreven in een
catalogus. Zo zijn er in 2018 in totaal 63 (2017: 24) plaatsingslijsten en inventarissen
bewerkt of nieuw vervaardigd.22 Het materiaal wordt verpakt in speciale zuurvrije dozen
om duurzame bewaring te waarborgen. Ook de archieven van de rechtsvoorgangers van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden toegankelijk gemaakt. Om dat te
bewerkstelligen heeft een medewerker van het Hoogheemraadschap een vaste werkplek
bij het RAA.
Memorix
Voor de ontsluiting van diverse collecties werkt het RAA met softwareproducten van
Picturae. Als archiefbeheersysteem en tevens als medium voor de raadpleging van de
archiefinventarissen wordt ‘Memorix Archieven’ gebruikt. Voor de digitale beelden maakt
het RAA gebruik van het beheersysteem ‘Memorix Maior’. De gedigitaliseerde archivalia,
foto’s, kaarten, prenten en andere beelden worden hierin beschreven en voorzien van
metadata, waardoor publicatie op de beeldbank en binnen de genealogiemodule mogelijk
is. In 2018 zijn verschillende aanpassingen gedaan.

Zie bijlage 5 ‘Ontsloten archieven in 2018’ op pagina 58 voor een overzicht van de bewerkte en nieuw
gereedgekomen plaatsingslijsten en inventarissen.
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Ontwikkelingen beeldcollectie
In het digitale beheersysteem Memorix Maior worden gedigitaliseerde of digital-born
afbeeldingen beheerd. Aan deze beelden kan een beschrijving worden toegekend, waarna
deze na publicatie te zien is op de beeldbank. In totaal zijn er circa 5.350 nieuwe
beschrijvingen gemaakt (2017: 6.100), waarvan 2.450 (2017: 5.250) bijbehorende
afbeeldingen zijn gepubliceerd in de beeldbank.23
Ontwikkelingen bibliotheek
In oktober 2018 is een nieuwe versie van het catalogussysteem Vubis geïnstalleerd: V-Smart
Air. Een belangrijke vernieuwing is dat de gebruikersinterface webbased is, waardoor er
geen clientsoftware meer nodig is op de werkstations.

Om de archiefdepots zo schoon mogelijk te houden worden tests uitgevoerd voordat nieuw
archiefmateriaal in de depots wordt geplaatst. Wanneer het gaat om meer dan 3 strekkende
meter archief, wordt ter plaatse gecheckt op biologische besmettingen. Ook wordt
nagegaan of alles in goede en geordende staat is en of de verpakkingsmaterialen voldoen
aan de kwaliteitseisen. Indien er sprake is van een verdenking van zilvervis of actieve
schimmelbesmettingen,
wordt
het
materiaal
apart
gehouden
voor
een
gammastralenbehandeling, in nauw overleg met experts op dit gebied. De behandelingen
worden uitgevoerd bij een gespecialiseerd bedrijf.
Kwaliteit depots
Eenmaal in de depots wordt archiefmateriaal bewaard onder de juiste klimatologische
omstandigheden. Met behulp van het klimaatbeheersingssysteem bleef ook in 2018 het
klimaat in de archiefdepots optimaal. Door de hete zomer van 2018 en de werkzaamheden
aan de nieuwe depotvloeren in het voorjaar van 2018 hebben de installaties veel meldingen
en verstoringen te verwerken gehad. De temperatuur en vochtigheid van de depots waren
wel steeds binnen de gestelde normen.
Op 30 januari 2018 heeft er een onafhankelijke inspectie plaatsgevonden van de depots,
door een inspecteur van een collega-instelling. Die constateerde dat het calamiteitenplan
zou kunnen worden aangepast zodat de gehele organisatie, niet enkel de depotbeheerder,
volledig op de hoogte is van wat de eerste reddende handelingen zijn bij een archief om de
schade te beperken bij een calamiteit als waterschade of brand. Ook werden enkele
adviezen uitgebracht over berging en klimaat, die daar waar mogelijk zijn opgevolgd.
Digitalisering en conservering
In 2018 zijn weer veel archiefstukken gedigitaliseerd, zoals op pagina’s 17-19 is beschreven.
Voordat ze gedigitaliseerd kunnen worden, moeten ze ‘scan-klaar’ worden gemaakt.
Daarbij speelt restauratie een grote rol. De archiefstukken moeten daarbij veelal
(her)verpakt en eventueel gerestaureerd worden – dat geldt met name voor het buitenshuis
digitaliseren. Zowel voor als na transport en digitalisering wordt de materiële staat van de
stukken
gecontroleerd
en
waar
nodig
gerestaureerd.
Hiervoor
worden
conserveringsrapportages opgesteld.
Ook bij digitalisering binnen de deuren van het RAA speelt restauratie en materieelbeheer
een belangrijke rol. Ten behoeve van het digitaliseringsproject door Familysearch is overleg
Zie bijlage 7, ‘Ontsloten beeldmateriaal 2018’, op pagina 63 voor een overzicht van nieuw beschreven en/of
gepubliceerde collecties.
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geweest over het hanteren van de originelen en een protocol opgezet dat grotendeels
overeenkomt met de instructie voor het digitaliseren en hanteren van originelen in
Metamorfoze-projecten.
Bij het klaarmaken voor of tijdens de digitalisering komen soms zaken naar boven die de
aandacht van de restaurator vragen. Die worden tijdens de projecten in kaart gebracht en
aangepakt. Zo zorgt de digitalisering niet enkel voor een groter gebruikersgemak, maar
draagt ook bij aan de conservering van het originele archiefmateriaal.
Restauratie
In 2018 is begonnen met het herstellen van het resolutieboek van de Alkmaarse vroedschap
1598-1608 (inventarisnummer 41 uit het Archief van Alkmaar, 1254-1815). De schade wordt
hersteld met ‘remoistenable tissue’: met gelatine voorgeprepareerd reparatiepapier.

In 2018 zijn de depots aan de Bergerweg bijna helemaal gevuld. Van de totale capaciteit
van 18.589 strekkende meter, is nog 918 strekkende meter vrij, waarvan circa 296 meter
bruikbaar is voor standaard archief. Er is inmiddels dus 17.671 meter in gebruik, waarvan
6.354 meter door derden.
Een deel van de opslagruimte wordt aan derden beschikbaar gesteld voor de opslag van
archiefmateriaal: deze depotruimte wordt verhuurd door het RAA. Hiervan wordt zowel
door aangesloten overheden als door derden gebruik gemaakt. Om aan de vraag te kunnen
voldoen maakt het RAA gebruik van aanvullende depotruimten, onder meer op de
voormalige locatie van het RAA, aan de Hertog Aalbrechtweg. In totaal is nu 5.931 meter
depot in gebruik aan de Hertog Aalbrechtweg, waarvan 5.831 meter door derden.
Het totale depotgebruik op beide locaties komt zo neer op 23.602 meter, waarvan 12.185
wordt gebruikt door derden.

Het RAA is een zelfstandige organisatie in de gemeenschappelijke regeling Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). In deze regeling namen in 2018 10 gemeenten uit de
regio’s Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland deel (Alkmaar, Bergen,
Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en
Texel). Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier neemt deel op basis van een
bilaterale overeenkomst.

Algemeen Bestuur
Samenstelling op 31 december 2018:
De heer P.M. Bruinooge (Alkmaar), voorzitter
Mevrouw H. Hafkamp (Bergen)
De heer A. Mans (Castricum)
De heer R. Duijnker (Den Helder)
De heer G. E. Oude Kotte (Heerhugowaard)
De heer T. J. Romeyn (Heiloo)
De heer J.R.A. Nawijn (Hollands Kroon)
De heer J. Nieuwenhuizen (Langedijk)
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen (Schagen)
De heer M.C. Uitdehaag (Texel)
Adviserend lid mevrouw M.L. Loef (senior inspecteur Interbestuurlijk Toezicht, zitting
namens Provincie Noord-Holland) is gestopt.
Het Algemeen Bestuur is op 5 februari, 10 juli en 15 november 2018 bijeengekomen.

Dagelijks Bestuur
Samenstelling per 31 december 2018:
De heer P.M. Bruinooge (Alkmaar), voorzitter
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen (Schagen), vice-voorzitter
De heer J. Nieuwenhuizen (Langedijk), portefeuillehouder financiën
De heer P.J. Post (RHCA), secretaris
Het Dagelijks Bestuur is op 5 april en 15 oktober 2018 bijeengekomen.

Op 31 december 2018 bestond de formatie van het RAA uit 15,45 fte. In het verslagjaar heeft
het RAA drie nieuwe medewerkers aangetrokken: Twan Mars als medewerker beheer &
behoud, Erik Groot als medewerker archieven en beeldcollecties (atlas) en Daniëlle van
Mourik als adviseur digitale informatie/e-depot.
Wegens pensionering is Albert Zuurbier, coördinator bewerken en behouden en lid van het
managementteam, uit dienst getreden. Ook Claudia van Beek en Thijs Hessling (beide
adviseurs digitale informatie) hebben het RAA verlaten.
In oktober werd Erika Hokke aangetrokken als tijdelijke vervanger van de coördinator van
de afdeling bewerken en behouden.

Medewerkers per 31 december 2018
Directie en ondersteunende functies:
De heer P.J. Post, directeur
Mevrouw M. Huisman, managementassistent
De heer M.M. Alphenaar, medewerker informatiebeheer en automatisering
Mevrouw B.F. Jansma, medewerker restauratie en conservering
Team dienstverlening:
De heer H. de Raad, teamcoördinator
Mevrouw A. Ettekoven, medewerker dienstverlening en Functionaris
Gegevensbescherming
Mevrouw E.S. Snijders, medewerker dienstverlening en educatie
Mevrouw L. Blokker, medewerker dienstverlening, educatie en PR
De heer M.M. Alphenaar, website, PR en social media
Team bewerken en behouden:
Vacature, teamcoördinator
De heer T. Mars, medewerker beheer & behoud
De heer R.T. Bankras, medewerker beheer & behoud
De heer J. van Dijl, conservator beeldcollectie (atlas)
De heer E. Groot, medewerker archieven en collecties (atlas)
Mevrouw M. Joustra, bibliothecaris
Mevrouw R.S. Meijer, medewerker bibliotheek
Mevrouw A. van der Lek, medewerker e-depot en informatiebeheer
Mevrouw D. van Mourik, adviseur digitale informatie en e-depot
De heer F.A. van der Horst, medewerker archiefinspectie
Vacature, medewerker archieven/e-depot

Verzuimcijfers
Het verzuimpercentage in 2018 was 1.45 % (2017: 3,5%).
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Stagiairs
Het RAA Alkmaar begeleidt graag stagiairs.
• Vierdejaars Reinwardt Academie-studente Nicole Blom rondde in januari haar stage af
met een aanbeveling omtrent hotspots voor de gemeente Den Helder.
• Tweedejaars Reinwardt Academie-stagiaire Mellanie Dekker keek mee op meerdere
afdelingen. Ze hielp onder meer bij het bewerken van het archief ‘Vereniging Kaas- en
Botercontrolestation Alkmaar’ en bij het onderhouden van de social media.
• In de zomer liep de Franse stagiaire Enora Bagieu zes weken stage. Ze deed kennis op
in het restaureren en conserveren en heeft allerlei lastig benaderbaar beeldmateriaal
gescand. Ook heeft ze scans aan inventarissen gekoppeld in Memorix.
• In september 2018 begon vierdejaars Reinwardt Academie-stagiaire Savannah Aloserij
met haar stage. Zij hield zich onder andere bezig met het in kaart brengen van
particuliere archieven op Texel, waarover ze in 2019 een adviesrapport opstelt.
• Een vier-vwo-leerlinge van de Berger Scholen Gemeenschap bezocht het RAA voor een
maatschappelijke stage.
Projectmedewerkers en oproepkrachten
In 2018 werkten verschillende projectmedewerkers bij het RAA. Voor de digitalisering van
alle aanvragen in het e-loket bouwdossiers, in 2018 waren dit er 807, is een externe
projectmedewerker aangetrokken. In november en december was er daarnaast een
projectmedewerker aan het werk voor het project GeschiedenisLokaal. Voor de
studiezaalbezetting wordt ook met regelmaat een beroep gedaan op oproepkrachten, net
als voor projecten en verpakkingswerkzaamheden. Ook de educatieafdeling heeft voor het
ontvangen van schoolklassen regelmatig hulp van oproepkrachten.
Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het medezeggenschapsorgaan binnen de
organisatie en bestond op 31 december 2018 uit:
Annemarie Ettekoven (voorzitter)
Frans van der Horst (secretaris)
Mark Alphenaar (lid, specialiteit ARBO)
Marijke Joustra (ambtelijk secretaris, notulen overlegvergadering)

Er vonden vijf overlegvergaderingen plaats met de bestuurder (22 januari, 20 maart, 28 mei,
17 september, 19 november). De PVT voerde zeven keer intern overleg. Onderwerpen die
aan de orde kwamen waren de jaarstukken, het generatiepact en andere regelingen in het
kader van eventueel minder werken van oudere werknemers, ARBO,
functiewaarderingssysteem, vacatures en ontwikkelingen e-depot.

Vrijwilligers en werkgroepen
Het RAA maakt graag gebruik van vrijwilligers en werkgroepen om haar bronnen op een
steeds dieper niveau online te ontsluiten. Zo worden bronnen ook voor minder ervaren
onderzoekers, alsmede onderzoekers op afstand, bereikbaar. Tevens betrekt het RAA zo
mensen actief bij de lokale en regionale geschiedbeoefening.
De vrijwilligers ontsluiten zowel genealogische bronnen als de beeldcollectie. Ook is er een
transcriptiewerkgroep, bestaande uit 30 personen, die werkt aan transcripties van moeilijk
leesbare bronnen. De transcripties worden gepubliceerd op de website van het RAA.
Op 31 december 2018 waren er 43 (2017: 39) vrijwilligers24, waarvan 38 voor genealogie, 3
voor de beeldcollectie, 1 vrijwilliger voor archieven en 1 vrijwilliger voor educatie. De
vrijwilligers genealogie worden begeleid door uit de groep zelf aangestelde coördinatoren.
Zij voeren controles uit en helpen bij vraagstukken. Pas als een coördinator vastloopt,
neemt hij of zij contact op met het RAA.
In 2018 is door de vrijwilligers genealogie gewerkt aan de ontsluiting van notariële
repertoria. In juni kwamen er 46 nieuw gedigitaliseerde repertoria bij. Dat bracht het totaal
in te voeren repertoria sinds 2013 op 342. Per 31 december 2018 zijn 298 repertoria volledig
ingevoerd. In 2018 zijn 80.161 akten met in totaal 139.646 namen (2017: 197.969) ingevoerd
in de genealogiemodule van Memorix Maior. Het totaalaantal ingevoerde namen op 31
december 2018 uit 342 repertoria sinds de start in maart 2013 bedraagt 932.451 namen. Het
hoogste aantal akten ingevoerd door 1 vrijwilliger bedroeg 9.584 akten.
• Het totaalaantal ingevoerde namen op 31 december 2018 in de genealogie database
betrof 2.275.201 namen, te weten:
• 932.451 namen uit repertoria notarieel
• 840.730 namen uit de bevolkingsregisters25
• 499.377 namen uit de doop-, trouw- en begraafboeken
• 291.806 namen uit de burgerlijke stand
Vrijwilligers beeldcollectie
De drie vrijwilligers die actief zijn op het gebied van de beeldcollectie hebben ervoor
gezorgd dat die collectie nog beter ontsloten werd, met name door het beschrijven van
fotomateriaal. Verder werken er circa 30 vrijwilligers van de verschillende historische
verenigingen in het werkgebied via het beheersysteem ‘Memorix Maior’ om beeldmateriaal
van deze verenigingen te ontsluiten, beheren en te publiceren.
Vrijwilligersuitje
Op 17 december werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersuitje. Hieraan namen 25 vrijwilligers deel. Na een uitgebreide lunch volgden
twee rondleidingen in het Stedelijk Museum Alkmaar: door directeur Patrick van Mil over

Van deze 840.730 namen uit het bevolkingsregister zijn er thans 289.269 afgeschermd in het kader van de
AVG.
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de tentoonstelling ‘Piet van Wijngaerdt, grondlegger van de Bergense school’ en een
rondleiding door conservator 19e en 20e eeuw, Marjan van Heteren, over de tentoonstelling
‘Mysterie Mondriaan’, een zoektocht naar de vrouw op een portret van Piet Mondriaan. De
middag werd om 16.00 uur afgesloten bij het RAA.
Transcriptiewerkgroep
Op 31 december 2018 bestond de transcriptiewerkgroep er 30 leden. De werkgroep ontsloot
de volgende archiefbronnen:
• De vroedschapsresoluties van Alkmaar over de perioden 1598-1608 en 1608-1619. RAA,
archief gemeente Alkmaar 1254-1815, inv. nrs. 40 en 41;
• De legger van eigendommen, pachten en uitgaande renten van de Grote Kerk te
Alkmaar, circa 1450-1506. RAA, archief parochie Alkmaar voor 1573, inv.nr. 1;
• Contracten betreffende de totstandkoming en verkoop van het altaarstuk van Maarten
van Heemskerck in de Grote Kerk te Alkmaar, 1538-1542. RAA, archief parochie Alkmaar
voor 1573, inv.nr. 11;
• Aantekeningen van Simon Eikelenberg, onder meer uit het verloren gegane oudste
rekeningboek van de Grote Kerk, 18de eeuw. RAA, Collectie Aanwinsten, inv.nr. 16;
• Aantekeningen (eerste deel) betreffende verf, lak, vernis, met werkboekje
toegeschreven aan Jan Dirksz. Zoutman, 17de en 18de eeuw. RAA, Collectie Aanwinsten,
inv.nr. 390.
Het toegankelijk maken van de aantekeningen van Simon Eikelenberg over schilderkunst
vond plaats in samenwerking met een interdisciplinaire werkgroep van de universiteiten te
Amsterdam (UVA) en Utrecht, in het kader van het NICAS-programma. De archiefbronnen
over de Grote of Sint-Laurenskerk (Alkmaar) zijn getranscribeerd in verband met het 500jarig jubileum van de kerk.

De schilderkundige
aantekeningen van
Simon Eikelenberg

Elk jaar stelt het RAA een benchmark op. Deze benchmark is gebaseerd op de uitkomsten
van de KPI-verslagen die de archivaris eerder dit jaar aan de colleges van B&W (van de
gemeenten die deelnemen aan de ‘Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar’) heeft uitgebracht. In dit verslag is op basis van Kritische Prestatie
Indicatoren (KPI’s) een beeld geschetst van de kwaliteit van de informatiehuishouding en
de mate waarin de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet.
De uitkomsten van het KPI-verslag zijn per gemeente geïnventariseerd en vergeleken met
de uitkomsten van de andere gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke
regeling. Dit heeft geresulteerd in een benchmark waarin de beoordeling per deelnemer is
uitgewerkt en waarbij door middel van kleuren in een oogopslag duidelijk wordt hoe
gemeenten ten opzichte van elkaar presteren. Onderin het schema is de totaalscore van
vorig jaar opgenomen om te laten zien in hoeverre er progressie is geboekt of dat (door
omstandigheden) de score is verminderd. De maximale score van de benchmark betreft 450.
Resultaten
Onderstaande benchmark laat de situatie zien zoals opgemaakt in het voorjaar van 2018.
Dit overzicht is gebaseerd op uitkomsten van het KPI-verslag uit de periode 2017-2018, dus
het geeft niet de stand van zaken over heel 2018 weer.

Toelichting Benchmark
De benchmark bestaat uit 9 kerncompetenties waaraan een gemeente archiefwettelijk gezien moet
voldoen. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om de gemeentelijke (papieren en digitale)
archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. In het schema zijn
de kerncompetenties gerangschikt naar prioriteit: de ene competentie heeft meer invloed op de
kwaliteit van de informatiehuishouding dan de andere.
De archiefinspecteur heeft per kleur een score toegekend die loopt van 0 (rood) tot en met 10 (groen).
Vervolgens is elke uitkomst met een bepaalde factor vermenigvuldigd. De kerncompetentie met de
hoogste prioriteit is vermenigvuldigd met factor 9, de een-na-hoogste prioriteit met 8, en zo
vervolgend tot factor 1 voor de laagste prioriteit. Dit is bedoeld om het beeld per gemeente te
nuanceren. De kerncompetenties zoals die in het overzicht naar prioriteit zijn gerangschikt worden
hieronder beknopt uitgelegd.
Middelen en mensen (H10)
Bij deze kerncompetentie is nagegaan of de gemeente beredeneerd kan aangeven, gelet op haar
wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor
ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau. De gemeente is als zorgdrager wettelijk
verantwoordelijk voor de zorg en het beheer van archieven en dient hiervoor voldoende middelen
en mensen beschikbaar te stellen. Dit zijn voorwaarden die het mogelijk maken om uitvoering te
geven aan de hieronder benoemde kerncompetenties.
Geordend overzicht (H3)
Hier is de vraag gesteld of de ordening van (papieren en digitale) archieven op een zodanige
planmatig wijze geschiedt zodat het systeem en de materialen de authenticiteit, context en
toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archieven kunnen waarborgen.
Digitale archiefbescheiden (H4)
In het verlengde van de vorige kerncompetentie spitst deze competentie zich toe op de vraag in
hoeverre de gemeente in kwestie systematisch werkt aan het (duurzaam) beheer van digitale
archieven en of ze voldoet aan de specifieke wettelijke voorschriften.
Selectie en vernietiging (H5)
Hier is bekeken of de gemeente zorgvuldig afweegt wanneer het bezit van archieven niet meer van
belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie. Zo niet, dan moet zij
conform wettelijke voorschriften haar archieven vernietigen.
Kwaliteitssysteem (H2)
Hier is getracht te achterhalen of de gemeente structureel werkt aan de kwaliteit(sverbetering) van
haar informatiehuishouding.
Lokale regelgeving (H1)
Bij deze kerncompetentie is vastgesteld of de gemeentelijke regelingen voldoen aan de wettelijke
eisen. De gemeente dient als zorgdrager voorzieningen te treffen waarin de archiefzorg (toezicht op
en het beheer van archieven) wordt geregeld.
Overbrenging (H6)
Hier is de vraag gesteld of de gemeente het principe van de Archiefwet ‘te bewaren
archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk brengt.
Archiefruimte (H7)
Hier is getoetst in hoeverre de fysieke en digitale bewaaromstandigheden bij de gemeentelijke
organisatie op orde zijn.
Calamiteiten (H9, H8 vervalt26)
Bij deze kerncompetentie is nagegaan of de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren)
archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden heeft gerealiseerd.

In het KPI-verslag en deze benchmark zijn alleen de aspecten opgenomen die betrekking hebben op de nietovergebrachte archieven. Hierdoor ontbreekt hoofdstuk 8 in de uiteindelijke beoordeling.
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Bezoekcijfers

Grafieken 1 en 2 geven de ontwikkeling van het aantal paginaweergaven en het aantal
unieke bezoekers voor de website regionaalarchiefalkmaar.nl weer, gebaseerd op de
telling van Google Analytics. Het aantal paginaweergaven is met 10% gestegen ten opzichte
van 2017. Het aantal unieke bezoekers is gedaald met 5% ten opzichte van 2017. De daling
heeft mogelijk te maken met de structuur van de vernieuwde website (die ging april 2017
live), maar ook met het gebruik van andere genealogische platforms als wiewaswie.nl, waar
de scans van de genealogische bronnen van het RAA ook te raadplegen zijn.
Grafiek 1: Unieke bezoekers
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Grafiek 2: Paginaweergaven
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Grafiek 3: Volgers Facebook
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In onderstaande grafiek staan de bezoekcijfers van de afgelopen vijf jaar vermeld. Het
aantal bezoekers van de studiezaal aan de Bergerweg is in 2018 licht gestegen ten opzichte
van het jaar ervoor.
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Raadpleging van archiefmateriaal
Aantal aanvragen 5.825 in Memorix Archieven (2017: ca. 4.820) en ten minste 46 buiten
Memorix Archieven om (bijvoorbeeld archiefstukken die beperkt toegankelijk waren en
daarom niet via het systeem konden worden aangevraagd). Totaal: 5.871.
Notariële archieven worden verreweg het meest geraadpleegd. Ook de gezamenlijke
archieven van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (de waterschappen) worden regelmatig aangevraagd: 253 keer in totaal
(exclusief het gebruik door de medewerker die de archieven ontsluit). De meest
geraadpleegde gemeentelijke archieven zijn die van Alkmaar (1945-1988) en Den Helder
(1919-1994). De meest geraadpleegde particulieren archieven zijn het archief van het
Provenhuis Paling en Van Foreest te Alkmaar en het archief van de KNVB, afd. NoordHolland, later district West 1. Verder valt op dat de bouwvergunningen van de gemeenten
Heiloo en Limmen steeds vaker worden geraadpleegd (respectievelijk 103 en 81 maal).
Gebruik beeldcollectie
Doordat het mogelijk is veel materiaal kosteloos te downloaden via de beeldbank op onze
website is het niet mogelijk te achterhalen welk beeldmateriaal waarvoor wordt gebruikt
door derden. Er zijn 26.836 afbeeldingen uit de beeldbank gedownload. Daarnaast is er nietgedigitaliseerd materiaal bekeken op aanvraag bij de beeldconservator.
Gebruik bibliotheek
Er zijn in 2018 560 aanvragen gedaan uit de bibliotheek (exclusief gebruik door
medewerkers). Dat komt neer op gemiddeld 2,7 aanvragen per openingsdag. Dit materiaal
bestaat hoofdzakelijk uit boeken, tijdschriften en kranten.

Gepubliceerde onderzoeken van bezoekers
Diverse bezoekers publiceerden onderzoeken (en in een enkel geval fictie gebaseerd op
historisch onderzoek) waarbij gebruik werd gemaakt van de archieven en collecties van het
RAA. Naast vele artikelen in de tijdschriften van de historische en genealogische
verenigingen, verschenen de volgende publicaties:
Aan wad en waard: geschiedenis van Kolhorn / Jaap Kerkhoven. - Wormer: Stichting
Uitgeverij Noord-Holland, 2018. - 312 pagina's. - ISBN 978-94-92335-09-8.
De Achterdam: ... waar een oud ambacht wordt beoefend ... - [Alkmaar]: Nool c.s., 2018. - 90
pagina's.
Alkmaar orgelstad: orgels in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp / eindredactie Hans
Steketee; auteurs Hans Steketee, Frank van Wijk, Leen Spaans; fotografie Jan Zwart. Utrecht: Matrijs, 2018. - 160 pagina's. - ISBN 978-90-5345-536-4. - (Alkmaarse historische
reeks; 16).
Alkmaarders op de kaart: Maria Tesselschade Roemers Visscher, dichteres, zangeres,
glasgraveerster en muze (1594-1649) / teksten: Berthe Stevenhaagen en Bart van Groen. Alkmaar: Stichting AlkmaardersopdeKaart, 2017. - 1 blad. - (Alkmaarders op de kaart; 6).
Alkmaarders op de kaart: de Grote of Sint-Laurenskerk (gebouwd tussen 1470 en 1518),
bevallig geschilderd door Salomon van Ruysdael / teksten: Annelies V. Janssen en Bart van
Groen. - Alkmaar: Stichting AlkmaardersopdeKaart, 2018. - 1 blad. - (Alkmaarders op de
kaart; 7).
Atlas van het Oer-IJ-gebied / redactie Bert Buizer, Piet Veel en Hans van Weenen; met
tekstbijdragen van: Gerard Aalders, Diederik Aten, Agnes de Boer ... [en anderen]. [Beverwijk]: Stichting Oer-IJ, 2018. - Wormer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland. - 228
pagina's. - ISBN 978-94-92335-10-4.
De buurt van liggen en zitten: wetenswaardigheden zoals bekend bij huidige en vroegere
bewoners over de Westerweg vanaf de Algemene Begraafplaats tot de Kalkovensweg te
Alkmaar / auteur/samensteller: Astrid Blaak ; met bijdragen van: Jan Dieker, Ludolf Maat,
Cor Lucie. - Alkmaar: Astrid Blaak, 2018. - 87 pagina's.
Den Helder in de jaren 1970-1974 / Marinus Vermooten. - [Den Helder: Marinus Vermooten,
2017]. - 327 pagina's.
Den Helder in de jaren 1975-1979 / Marinus Vermooten. - [Den Helder: Marinus Vermooten,
2018]. - 396 pagina's.
Droogmakerij de Beemster: polder van wereldformaat / Henrieke van Eerten, Iris van Meer,
Jeanine Oostland … [en anderen]. - Utrecht: Matrijs, 2017. - 192 pagina's. - ISBN 978-90-5345521-0. - (Cultuurhistorische reeks werelderfgoed in Nederland; 8).
Een fraai heerschap: motorprins Wilhelm van Wieringen / tekst Fanta Voogd. - In: Classic &
retro: motormagazine, nummer 12 (2018), pagina 76-83.
Feest en vermaak in Bergen / redactie Historische Vereniging Bergen; met bijdragen van
Bert Veer ... [en anderen]; eindredacteur Winifred Hazelhoff Roelfzema. - Bergen:
Historische Vereniging Bergen, 2018.

Geene haken als bootshaak te slaan: over de Schager messen en hun makers / Fred Timmer.
- Schagen: Historische Vereniging Schagen e.o., 2018. - 79 pagina's.
Genealogie van Claes Mauritsz. uit het Westfriese Benningbroeck : nakomelingen van Claes
Mauritsz. (ca. 1665) & Neel Pieters / samenstelling, onderzoek & teksten Robert Volkers. De Meern: Volkers, 2018. - 248 pagina's. - ISBN 978-90-828050-0-0.
Gewapend met schoonheid: vrouwen en macht sinds de Middeleeuwen / concept,
samenstelling, onderzoek, beeld- en eindredactie Yvonne Molenaar; auteurs Hélène Bremer
... [en anderen]. - Muiden: Stichting Rijksmuseum Muiderslot, 2018. - 72 pagina's. - ISBN 97890-828506-0-4.
Groeten uit Bergen: toen en nu / door Eric Koch en Ed Duin. - [Schoorl]: SpringerUit
Drukwerk, 2018. - 137 pagina's. - ISBN 978-90-9031014-5.
De Grote Kerk van Alkmaar: 500 jaar bouwen en behouden / auteurs Peter Bitter, Karel
Emmens, Jan van der Hoeve, Carolien Roozendaal; met bijdragen van Pieter van Dijk … [ en
anderen]; eindredactie Carly Misset. - Utrecht: Matrijs, 2018. - 359 pagina's. - (Alkmaarse
historische reeks; 17).
Hegeman stamboom: parenteel van stamvader Hegeman / verzorgd door de Genealogische
Commissie van de Historische Vereniging Wieringen. - Hippolytushoef: Historische
Vereniging Wieringen, 2018. - 93 pagina's.
In de voetsporen van Leo Gestel: wandelen door Bergen / auteurs Caroline Roodenburg,
Karin Evers. - Bergen: Museum Kranenburgh, 2018. - 49 pagina's. - ISBN 978-90-78666-03-5.
In louche gezelschap: leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750-1806)
/ Pieter van Wissing. - Hilversum: Verloren, 2018. - 272 pagina's. - ISBN 978-90-87046-699.
Kroniek van de 9 Nessen, 1968-2018 / redactiecommissie: Fieke Vriesema … [en anderen];
met medewerking van: Hanneke Slort ... [en anderen]. - Bergen: Vereniging De Negen
Nessen, 2018. - 84 pagina's.
Het Melcoterrein: van weiland naar woonwijk / Dick Slagter. – Heiloo: Historische
Vereniging Heiloo, 2018. - 112 pagina's. - ISBN 978-90-828672-0-6.
Een nieuwe wereld op nieuw land: polders en plannen in de Noordkop / Henk Looijesteijn.
- In: Holland: historisch tijdschrift, jaargang 50 (2018), nummer 1, pagina 35-45.
Een oord van bang wachten: Kamp Haaren 1941-1944 / Peter Bak. - Hilversum: Verloren,
2018. - 301 pagina's. - ISBN 978-90-8704-718-4. - (Bijdragen tot de geschiedenis van het
Zuiden van Nederland. Derde reeks).
Ruysdael & Saenredam in Alkmaar: meesterwerken van de Grote Kerk / Christi M. Klinkert. Alkmaar: Stedelijk Museum Alkmaar, 2018. - 91 pagina's. - ISBN 978-90-816858-5-6.
Het schandaal van Oosterland: de misstap van de prins van Wieringen: een journalistieke
reconstructie / samenstelling en redactie: Wout Smit. - [Hippolytushoef]: Historische
Vereniging Wieringen, 2018. - 71 pagina's.

Stempelvarianten van de vroedschapspenning van Alkmaar: bijdrage tot de penningkunde
van de stad Alkmaar / Jan de Vries. - [Amsterdam: Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde], 2017. - 2 delen in 1 band (30, 42 pagina's).
Trendmonitor audiovisuele collecties in Nederland 2018 / auteur: Maurits van der Graaf,
Pleiade Management en Consultancy; eindredactie: Rosa van Santen en Jasper Snoeren. Hilversum: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 2018. - 107 pagina's.
Van Amsterdams peil naar Europees referentievlak: de geschiedenis van het NAP tot 2018 /
Petra J.E.M. van Dam. - Hilversum: Verloren, 2018. - 95 pagina's. - ISBN 978-90-8704-697-2.
Van Leendert tot Siem: de geschiedenis van de familie Blijdorp-Breure, 1631-2017 / Willem
Adrianus Blijdorp en Simon Pieter Blijdorp; ingeleid en aangevuld door Marjan Anita
Blijdorp en Yvonne Blijdorp. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld]: M.A. en Y. Blijdorp, 2017.
- 375 pagina’s. - ISBN 978-90-9030729-9.
Van Willemsoord tot Marinebedrijf, 1812-2018: de geschiedenis van de Marine
Onderhoudsbedrijven Rijkswerf, Verificatie, MEOB en Bewapeningswerkplaatsen / Rens
Schendelaar. - Den Helder: Rens Schendelaar, 2018. - 240 pagina's. - ISBN 978-90-6455-8436.
De verrijzenis van Roselyntje: hoe het kwaad in de mens ontsnapte aan de galg / Jan
Hopman. - Soest: Boekscout, 2018. - 136 pagina's. - ISBN 978-94-022-4458-8.
Victorie! Het beleg van Alkmaar in 1573: het Stedelijk Museum Alkmaar, vormgever van een
herinneringscultuur = Victory! The siege of Alkmaar in 1573: the Stedelijk Museum Alkmaar,
shaper of a cultural memory / T. Lange-van der Meulen. - Castricum: T. Lange-van der
Meulen, 2018. - 94 pagina's.

Cursussen en workshops
Overzicht van de cursussen en workshops verzorgd door het RAA:
Binnenshuis
- Beginnerscursus lezen van oud schrift seizoen 2018/2019 (10 cursusdagen) startte
op 23 oktober 2018 met 16 deelnemers.
- Cursus lezen van oud schrift voor gevorderden (10 cursusdagen vanaf eind oktober,
10 deelnemers).
- Er werden 7 introductiecursussen gegeven, met totaal 59 deelnemers
- Workshop op zoek naar uw familiegeschiedenis (15 maart; 18 deelnemers);
- Cursus genealogie (2 en 9 oktober; 13 deelnemers);
- Workshop op zoek naar testamenten, koopakten en boedelinventarissen (twee keer
gegeven op 8 maart en 19 april; in totaal 22 deelnemers);
- Workshop op zoek naar de geschiedenis van huizen, winkels en bedrijven (twee keer
gegeven, op 17 en 24 mei en op 12 en 19 november; in totaal 23 deelnemers);
Totaal cursisten binnenshuis:

156

Buitenshuis
• Enkele lessen in het kader van een genealogische computercursus van Seniorweb in
Alkmaar-Noord, waaraan 8 personen deelnamen.
8
Totaalaantal cursisten: 164

Scholen
Het RAA ontving 941 basisschoolleerlingen (2017: 377) uit Alkmaar, Oudorp, Heiloo,
Heerhugowaard, Schermerhorn, Langedijk en Koedijk. Het RAA ontving 286 middelbare
scholieren (2017: 359) van onder meer het Regius College Schagen, Huygens College
Heerhugowaard, de Berger Scholengemeenschap en het Jan Arentsz uit Alkmaar.

Persberichten in diverse media
In 2018 verstuurde het RAA 20 persberichten, die werden geplaatst in dag-, week-,
maandbladen en op de websites van derden. Hieronder een lijst van alle verzonden
persberichten. De vermelding van de media waarin de berichten verschenen, is niet volledig.
Niet alle dag- en weekbladen uit de gehele regio kunnen bijgehouden worden.
Berichten over:
1. Cursusaanbod van het RAA voor de periode februari-juni, verzonden op 17 januari.
Verschenen in onder andere het Alkmaars Weekblad, het Alkmaars Nieuwsblad, de
Omring Express, het Schager Weekblad, de Wijkkrant Alkmaar Noord, de NVGnieuwsbrief en op verschillende nieuwswebsites.
2. Lezing van het Historisch Café over het werk van schilders Saenradam en Van
Ruysdael, verzonden op 2 februari. Verschenen onder andere in de Alkmaarsche
Courant, het Alkmaars Nieuwsblad, Dorpsgenoten (de Egmonden), de website
Oneindig Noord-Holland en op verschillende nieuwswebsites.
3. Lezing van het Historisch Café door Frits van Oostrom over zijn boek Nobel Streven,
verzonden 22 februari. Verschenen onder andere in de Castricummer en op
verschillende nieuwswebsites.
4. De resultaten van de kwaliteitsmonitor 2017, verzonden op 8 maart. Verschenen
onder andere in de Uitkijkpost, het Alkmaars Nieuwsblad, de Omring Express en op
verschillende nieuwswebsites.
5. Lezing van het Historisch Café over de bouwgeheimen van de Grote Kerk, verzonden
op 3 april. Verschenen in onder andere het Alkmaars Nieuwsblad en op
verschillende nieuwswebsites.
6. De themamiddag Tweede Wereldoorlog van het RAA, verzonden op 11 april.
Verschenen onder andere in de Alkmaarsche Courant, de Schager Courant, het
Schager Weekblad, de Uitkijkpost, het Alkmaars Nieuwsblad, Schagen op Zondag,
Alkmaars Weekblad, de Coedijcker Ban en op verschillende nieuwswebsites.
7. Het ondertekenen van het e-depotcontract met Picturae, verzonden op 16 april.
Verschenen onder andere in de Schager Courant, de Omring Express, de Uitkijkpost
en op verschillende nieuwswebsites.
8. Lezing van het Historisch Café over de opkomst van de windmolenindustrie in
Alkmaar, verzonden op 1 mei. Verschenen onder andere in het Alkmaars Nieuwsblad
en op verschillende nieuwswebsites.
9. Het online verschijnen van de tijdschriften van de historische vereniging van
Schoorl, verscheidene jaargangen van kranten en ander archiefmateriaal,
verzonden op 5 juli. Verschenen onder andere in de Texelse Courant, het Alkmaars
Weekblad, het Schager Weekblad en op verschillende nieuwswebsites.
10. De overdracht van twee portretten op een perkamenten blad van rond 1600,
verzonden op 19 juli. Verschenen onder andere in de Helderse Courant, de Schager
Courant, de Alkmaarsche Courant en op verschillende nieuwswebsites.
11. Lezing van het Historisch Café over de geschiedenis van de Noord-Hollandse
melkveehouderij, verzonden op 30 augustus. Verschenen op verschillende
nieuwswebsites.

12. Lezing van het Historisch Café over de droogmaking van de Starnmeer, verzonden
op 25 september. Verschenen onder andere in Alkmaar op Zondag, de Uitkomst en
op verschillende nieuwswebsites.
13. De deelname van de polsstokbriefjes/het RAA aan de Stuk van het jaar-verkiezing,
verzonden op 25 september. Verschenen onder andere in het Alkmaars Weekblad,
Alkmaar op zondag, de Omring Express, de website isgeschiedenis.nl en op
verschillende nieuwswebsites.
14. De nieuwe cursusreeks van het RAA in het najaar, verzonden op 9 oktober.
Verschenen onder andere in de Wijkkrant Alkmaar-Noord, het Alkmaars Weekblad,
de website van de Historische Vereniging Sint-Pancras en op verschillende
nieuwswebsites.
15. Het behalen van de vierde plaats bij de tussenstand van de Stuk van het jaarverkiezing, verzonden op 17 oktober. Verschenen onder andere in de Alkmaar op
zondag en op verschillende nieuwswebsites.
16. De schenking van een zeventiende-eeuws charter door de Stichting Langedijker
Verleden, verzonden op 26 oktober. Verschenen onder andere in de Alkmaarsche
Courant, het Alkmaars Nieuwsblad, het Alkmaars Weekblad en op verschillende
nieuwswebsites.
17. Lezing van het Historisch Café over het werk van cartograaf Jacob van Deventer en
de boekpresentatie van de Historische Atlas van Alkmaar, verzonden op 13
november. Verschenen onder andere in het Alkmaars Nieuwsblad, de websites van
verschillende historische verenigingen en op verschillende nieuwswebsites.
18. Het verschijnen van de Historische Atlas van Alkmaar, verzonden op 5 december.
Verschenen onder andere in het Bergens Nieuwsblad, Contact met de Egmonden,
het Alkmaars Nieuwsblad en op verschillende nieuwswebsites.
19. Het verschijnen van de luxe-editie van het Geuzenbord en de beschikbaarheid van
een gratis exemplaar met lesbrief voor scholen in Alkmaar en Schagen, verzonden
op 13 december. Verschenen in de Schager Courant, de Schagen op Zondag, het
Alkmaars Weekblad en op verschillende nieuwswebsites.
20. De oproep van het RAA om zelfgemaakte foto’s uit het werkgebied in te zenden die
het tijdsbeeld van 2018 vastleggen, verzonden op 21 december. Verschenen onder
andere in de Omring Express, de Alkmaar op Zondag, het Alkmaars Nieuwsblad, de
Wijkkrant Alkmaar-Noord, op de websites van verschillende historische
verenigingen op verschillende nieuwswebsites.
Overige mediamomenten in 2018
Het RAA verscheen ook regelmatig in de landelijke, regionale en lokale media buiten de
verzonden persberichten. Hieronder enkele voorbeelden:
Landelijk
• ‘Nederland op film’, een documentaireserie over de jaren ’80 in Nederland waarvoor
veel amateurfilmmateriaal is gebruikt, ook veel van het RAA. De documentaire werd op
NPO2 vertoond in 6 afleveringen, vanaf woensdag 7 februari.
• ‘Andere Tijden’ op NPO2 op zaterdag 21 februari. De aflevering ging over Den Helder
in de Tweede Wereldoorlog, het RAA heeft veel foto- en filmmateriaal aangeleverd. Zie
ook: https://npofocus.nl/artikel/7766/den-helder-in-puin-een-vergeten-geschiedenis
• ‘Verborgen Verleden’ met Karin Bloemen. Bloemen zoekt onder andere in het RAA naar
haar voorouders. Harry de Raad laat de bronnen zien en geeft uitleg en het
archiefgebouw komt in beeld. NPO2, 15 september 2018.
• Harry de Raad van het RAA droeg bij aan een uitzending in de VPRO-serie O.V.T. (radio),
over het Beleg en Ontzet van Alkmaar in het kader van het thema Opstand van de
Maand van de Geschiedenis. Uitgezonden op NPO Radio 1, 7 oktober.

•

’80 jaar oorlog’, serie van op NPO2 over de Opstand. Op 12 oktober ging de aflevering
‘Burgeroorlog’ onder andere over het Beleg van Alkmaar. Er werd er een bezoek
gebracht aan het RAA, waar Harry de Raad uitleg gaf over de polsstokbriefjes.

Regionaal
Mark Alphenaar was te zien in de Alkmaarsche Courant naar aanleiding van de introductie
van het Geuzenbordspel en in een item op RTV-NH over de bunker onder de
Telefooncentrale in Alkmaar. Emmie Snijders was te zien in een filmverslag van KunstnetTV
over de Mythe van de Grote Kerk, de filmploeg draaide ook tijdens het bezoek van een van
de schoolklassen. Ook werd het RAA vermeld in de verschillende jaarlijks uitkomende
gemeentegidsen.
Lokale media
Het RAA werd regelmatig genoemd in artikelen in de Alkmaarsche Courant. De rubriek
‘Bewegend Verleden’ verschijnt met regelmaat. Daarin worden filmpjes uit de collectie van
het RAA gepresenteerd. De wekelijkse rubriek ‘Ik was erbij’ (sinds het najaar van 2018 ‘Dat
was toen’) is ook in 2018 verschenen. Er verscheen ook regelmatig materiaal uit de collectie
van het RAA (met bronvermelding), bijvoorbeeld in de rubriek ‘Wat Was’ in de Schager
Courant en in de rubriek ‘Verhalen over de Middenweg-Zuid’ in Stadsnieuws
Heerhugowaard. Het online jongerenmagazine Shuffle schreef een artikel over het RAA
naar aanleiding van de rondleiding die de makers van het magazine door het archief
hadden gekregen.

Diverse medewerkers: 'Ik was erbij' / ‘Dat was toen’, wekelijkse rubriek in de Alkmaarsche
Courant.
Lisette Blokker: De Alkmaarse stadstram: van paardenvoetjes tot benzinedampen. - Oud
Alkmaar, jaargang 42 (2018), nummer 2, pagina 37-43.
Jesse van Dijl: Kaartencollecties in Nederland: Regionaal Archief Alkmaar. - Caert thresoor,
jaargang 37 (2018), nummer 2, pagina 85-87.
Marijke Joustra: Vijfhonderd jaar geleden: Johannes Haghen, Alkmaars eerste boekdrukker.
- Oud Alkmaar, jaargang 42 (2018), nummer 3, pagina 59-62.
Harry de Raad: Het Alkmaarse interneringsdepot: huisvesting voor Belgische en Duitse
militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. - Oud Alkmaar, jaargang 42 (2018), nummer 1,
pagina 1-5.
Harry de Raad: De "Belgen inundatie": Belgische burgervluchtelingen in Alkmaar tijdens de
Eerste Wereldoorlog. - Oud Alkmaar, jaargang 42 (2018), nummer 2, pagina 46-56.
Harry de Raad en Paul Post: Historische atlas van Alkmaar: marktstad tussen duin en polder.
- Nijmegen: Vantilt, 2018. - 78 pagina's. - ISBN 978-94-6004-382-6
Harry de Raad, Emmie Snijders, Lisette Blokker en Mark Alphenaar (tekst en redactie
vormgeving): Alkmaars Geuzenbord / illustraties: Eric J. Coolen. - Alkmaar: Regionaal
Archief Alkmaar: De Spellentoren, 2018. - 1 doos. - Bordspel, variant van het Ganzenbord,
gebaseerd op de tocht van Alkmaarse koeriers die de polsstokbriefjes naar Schagen
moesten smokkelen tijdens het beleg van Alkmaar in 1573.

Tentoonstellingen
Overzicht van externe tentoonstellingen waaraan het RAA in meerdere of mindere mate
een bijdrage in research heeft geleverd, dan wel een of meerdere collectieonderdelen in
bruikleen heeft gegeven:
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Harry de Raad werkte mee aan de tentoonstelling over schilderijen van Ruysdael en
Saenredam m.b.t. de Grote Kerk in het Stedelijk Museum Alkmaar (research; inspreken
audio-tekst). De tentoonstelling was van februari tot en met juni te zien.
Harry de Raad werkte mee aan de tentoonstelling over het altaarstuk van Maarten van
Heemskerk in de Grote Kerk te Alkmaar, verzorgd door het Stedelijk Museum Alkmaar
(research). De tentoonstelling was van april tot en met oktober te zien.
Benita Jansma heeft een facsimile gemaakt van een bladzijde uit een librijeboek (Van
Foreest) voor in de tentoonstelling in de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Ze heeft
ook advies en hulp gegeven bij het inrichten van de vitrine over de Librije van Alkmaar,
in de Grote Kerk.
Marijke Joustra en Renate Meijer hebben bijgedragen aan ‘Kennis is pracht’, over de
Librije van Alkmaar, onderdeel van de vaste expositie in de Grote Kerk Alkmaar. Marijke
Joustra droeg bij aan Viering 100-jarig bestaan Vredeskerkje, Bergen aan Zee, 1 juli
2018.
Marijke Joustra droeg bij aan ‘GAA drukt door’, grafiekmanifestatie van het Grafisch
Atelier Alkmaar in de Grote Kerk Alkmaar, juni-juli 2018.
Jesse van Dijl had met ongeveer elke historische vereniging uit het werkgebied contact
in verband met het leveren van divers beeldmateriaal voor gebruiken in
tentoonstellingen, tijdschriften en presentaties.
Jesse van Dijl is veelvuldig in contact geweest met Musée d’ Orsay te Parijs vanwege een
tentoonstelling over het leven van Picasso. Picasso heeft onder andere te Schoorl
gewerkt. Via bemiddeling met een particulier is uiteindelijk een scan van een
panoramafoto van Schoorldam uit omstreeks 1905 geleverd. Deze plaat siert nu een
grote wand in dit wereldberoemde museum.
Jesse van Dijl droeg bij aan een soort ‘Pop-up’-tentoonstelling in het voormalige lagere
schooltje van de wijk Bergerhof te Alkmaar. Schoolfoto’s uit het fotoalbum van een
bekende lerares aldaar, sierden de wanden en veel oud-leerlingen kwamen opdagen. Er
ontstond zo een soort spontane reünie en maanden later hadden de betrokkenen het er
nog over.
Jesse van Dijl verzorgde en leverde divers beeldmateriaal voor een tentoonstelling in
museum Kranenburgh te Bergen NH met als onderwerp de kunstenares Ans Wortel.
Jesse van Dijl leverde origineel materiaal aan een tentoonstelling in het kantoor van het
Hoogheemraadschap in Heerhugowaard over ‘waterschapsbelasting’.
Jesse van Dijl verleende medewerking aan de inrichting van een kleine expositieruimte
in de Philisteinse Molen.

Ontvangsten/Rondleidingen
(Met uitzondering van het onderwijs)
23 maart
5 april
7 september
8 november
21 november

Aantal bezoekers

Vrijwilligers Galerie De Kapberg (Egmond aan den Hoef)
Shuffle Magazine (Alkmaar)
Historische Vereniging ’t Veld, Zijdewind en Moerbeek
Historische Vereniging Zijpe
Buurtcentrum de Rekere (Alkmaar)

19
10
15
12
10
Totaal: 66

Lezingen/presentaties
Voor de hierna genoemde groepen zijn door medewerkers van het RAA lezingen gegeven
op externe locaties, met als doel bekendheid te geven aan zowel de instelling zelf als aan
de archieven en collecties:
Lezingen door Harry de Raad:
Aantal bezoekers:
12 maart
Lezing over de geschiedenis van de Alkmaarse wijk De Hoef in
50
samenwerking met de Bibliotheek Kennemerwaard in het kader van
het ‘Dag en Dauw’-programma voor senioren
20 maart
Dezelfde lezing, nu gehouden voor buurtvereniging Hoefplan
50
8 mei
Lezing over het Regionaal Archief voor de afdeling Bergen van
25
Probus
6
Lezing over Alkmaar in de jaren vijftig en zestig in samenwerking
20
november met Bibliotheek Kennemerwaard in het kader van het ‘Dag en
Dauw’-programma voor senioren
6
Lezing over het Alkmaars Beleg en Ontzet voor de leden van de
150
november Historische Vereniging Alkmaar
22
Lezing over kaarten van Heerhugowaard in het kader van de
25
november samenwerking met het Erfgoedplatform Heerhugowaard
Totaal 320 bezoekers
Lezingen door Jesse van Dijl:
Aantal bezoekers:
3x
Lezingen jubilea 60-jarige bruidsparen stadhuis Alkmaar
150
2x
Uitverkochte historische filmvoorstelling met uitleg en live
220
pianomuziek door Jan van der Schaaf in Filmhuis Alkmaar, in
samenwerking met het filmhuis en de Alkmaarsche Courant
3x
Presentaties voor Dames van Nu, afdelingen Petten, Niedorp en
165
Assendelft
Totaal 535 bezoekers
Lezingen van het Historisch Café
27 februari
Christi Klinkert over ‘500 jaar Grote Kerk: grootmeesters
Saenredam en Ruysdael’
15 maart
Frits van Oostrom over ‘Ridder Jan van Brederode’
24 april
Karel Emmens over ‘De geheimen van de Laurenskerk
(ontsluierd)’
22 mei
Herman Kaptein over ‘Alkmaars tweede victorie; de
windmolenindustrie’
20 september Kees van der Wiel over ‘De boer, de koe en de stolp’
16 oktober
29 november

65
55
129
54
44

Diederik Aten over ‘De droogmaking van de Starnmeer’
76
Reinout Rutte over ‘De Stedenatlas van Jacob van Deventer’+
90
presentatie van de Historische Atlas van Alkmaar
Totaal 513 bezoekers
Totaal alle lezingen op externe locaties: 1.368 bezoekers

Het RAA heeft een achterban van 335 vrienden (2017: 271). Eind 2018 is een promotieactie
opgestart voor het werven van meer nieuwe leden van de vriendenstichting. De actie loopt
tot 1 februari 2019.
Het bestuur
Samenstelling per 31 december 2018:

Activiteiten
De Stichting Vrienden heeft financieel bijgedragen aan de uitgave van de Historische Atlas
van Alkmaar, marktstad tussen duin en polder, geschreven door Harry de Raad en Paul Post.
Vrienden van het Regionaal Archief konden de Atlas voor €15,- aanschaffen bij de
studiezaal van het RAA (verkoopprijs tot 1 maart 2019 €24,50, daarna €29,50). Daarvan is
veelvuldig gebruikt gemaakt. De kortingsactie was ook gelijk een promotieactie om meer
nieuwe vrienden te werven: niet-leden van de vriendenstichting konden voor €15,- de
Historische Atlas krijgen, inclusief het lidmaatschap van de vriendenstichting voor 2019. Die
actie heeft in 2018 al circa 50 nieuwe vrienden opgeleverd, de eindstand kan pas worden
opgemaakt na 1 februari 2019.
Verder heeft de stichting de Helderse Historische Vereniging gesponsord ten behoeve van
de uitgave van Uit beeld. Wat er in Den Helder aan erfgoed verdween. Vrienden van het
Regionaal Archief konden dit boek voor €15,- aanschaffen (verkoopprijs €20,-).
Tot slot kregen de Vrienden van het Archief korting op de lezingen van het Historisch Café,
en ontvingen zij twee gratis ansichtkaarten waarop de portretten van het echtpaar Paling
en Van Foreest zijn afgebeeld – die portretten werden overgedragen aan het RAA.
Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse excursie van de vrienden niet meer te laten
plaatsvinden. We bereikten daarmee een te klein deel van de vrienden: van de kleine 300
vrienden gingen er ongeveer 30 mensen mee op de excursie, waarvan een deel genodigde
was (en dus zelf geen lid van de vriendenstichting). Daarmee werden dus eigenlijk te weinig
vrienden bereikt, terwijl het organiseren van de excursie wel een grote tijdsinspanning
vanuit het RAA vroeg.
De andere voordelen van het lidmaatschap blijven bestaan, en het bestuur zal er zeker voor
zorgen dat wanneer het RAA bijdraagt aan tentoonstellingen, of wanneer het RAA
activiteiten organiseert, daarbij ook telkens gedacht wordt aan de Vrienden. Ook zullen we
kortingsacties, zoals de actie met de Historische Atlas en de actie met Uit beeld, blijven
organiseren.
Archivaria
Archivaria is een nieuwsbrief speciaal voor de Vrienden. In 2018 zijn twee nummers
verschenen (mei en december). 70 Vrienden ontvangen de Archivaria op papier. De digitale
versie van de Archivaria wordt ook op de website geplaatst.

OVERHEIDSARCHIEVEN
Ontvangen overheidsarchieven
Archief
meters
Gemeente Schermer 1993-2014
59
Bouw- bodem-milieu-omgevings-stukkenlijst-techn. Dienst van de voormalige
Gemeenten Schermer, Schermerhorn, Z/N Schermer, Oterleek, Ursem, Alkmaar,
Graft/De Rijp, Akersloot
75
Gemeente Castricum
66,9
Gemeente Akersloot
20,1
Gemeente Heiloo bouwvergunningen
27,6
Gemeente Heiloo milieudossiers
8,9
Totaal: 257,5
Ontvangen aanvullingen op de overheidsarchieven
Archief
Gemeente Bergen 1922-1969, aanvulling van notariële akten
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Heerhugowaard Burgerlijke Stand
Gemeente Hollands Kroon
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

meters
0,6
0,2
0,25
0,2
0,9
Totaal: 2,15
Totale omvang ontvangen overheidsarchieven: 259,65 meter

PARTICULIERE ARCHIEVEN
Ontvangen particuliere archieven
Archief
meters
Albums van de Horn Singers te Alkmaar
0,25
Archief Pakhuis Dekker te Heiloo
2
Archief Schoorls Gemengd Koor
0,25
Diverse archiefstukken, geschonken door Helderse Historische Vereniging
0,5
Archiefstukken familie Visser te Anna Paulowna
0,25
Archivalia van de muziekvereniging Excelsior (oudere aanwinst)
0,1
Bescherming Bevolking kring NH-A
0,01
Brieven van Cor van Heeck aan Baronesse van Hovel en Wezeweld tot Westerflier
0,25
Collectie Jan Rasch, geschonken door zoon Jaap Rasch
0,25
Archief dhr. D. Bruin, Alkmaarse orgelcomponist
0,25
Examenlijsten PCC/R.K. Lyceum en enkele boekenlijsten, 1957-1973 (oudere aanwinst) 0,1
Familie Conijn te Bergen/Alkmaar
10
Familie Kuhne, Boekhandel te Alkmaar
0,2
Magneet Reizen
0,5
Pacifistische Socialisten Partij, Schagen
0,1
Schenking door museum Egmond: AZC torenduin Foto's, Gasbedrijf Egmond aan Zee
en St. Josefschool
0,1
Speelvereniging de Springplank
1
Stichting (Grote) Sint Laurenskerk, Alkmaar
1
Stichting Behoud van de dorpskerk Grootschermer
0,25
Stichting De Noordkop, op kar
3
Stichting Jelgersma/De Hoop
0,5

Stichting Perspectief Castricum
0,25
Stichting tot Instandhouding van Onroerende Goederen van OudheidkundigeBouwkundige- of Landschappelijke Waarde in Noordhollands Noorderkwartier
0,1
Toneelvereniging de Harmonie te Heerhugowaard
1
Twee plakboeken van de RK verkenners Alkmaar (drumband en trompetterkorps)
0,1
Historische Vereniging Heiloo, diverse archiefstukken. Onder andere: WOII Kranten,
Peuterspeelzaal de Teddybeer, de Halter, De Eendracht, DOVA, tijdschriften van
Historische Verenigingen, TV Heiloo
3,5
VVD, afdeling Schagen
1,5
Wereldwinkel Den Helder
0,1
Werkgroep Koningsweg e.o. te Alkmaar
0,1
Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar
2,5
WMO-Raad Castricum
0,5
WomanLink, platform voor vrouwen in de regio Alkmaar (o.a. Comité 8 maart Alkmaar) 0,5
Zwembad "Pullebad" te Stompetoren
0,1
Totaal: 31,11
Ontvangen aanvullingen op particuliere archieven
Archief
meters
Collectie A. Schermer (zie ook 2016/68)
0,5
Collectie Familie Visser te Alkmaar 2010/33
0,25
Kachelmuseum
1
Archief van de familie Van Reenen
0,1
Stichting KOOK
0,1
Stichting Welzijn Castricum (2016/67)
0,25
Vredeskerk, Vriendenstichting en Stichting M.A.D. Bergen Aan Zee
0,5
Vrijwillige Brandweer, Archief Kwiek
1
Archiefbescheiden dhr. P. Duijff tijdens WO II
0,1
AZ. Bladen, correspondentie via G. Valk
1,2
Collectie G. Valk. Aantekeningen e.d. tijdens zijn 2e kamer functioneren en stukken
commissie archieven
3,5
Collectie overtrekken van grafzerken, vervaardigd door J. Belonje
2
Collectie Wo II, Rode Kruisbrieven van familie Prins
0,01
Dorpsraad Callantsoog
0,25
Familie Kessler de Lange
0,25
Fotomateriaal Familie Drukker (Blommensteijn)
0,1
Fotomateriaal Matthiasschool
0,25
Gemeentestukken Heiloo afkomstig van de Historische Vereniging Heiloo
0,3
Genootschap Physica te Alkmaar
0,4
Hervormde Gemeente Veenhuizen
0,5
KCB
0,1
Muziekvereniging Aurora te Koedijk
0,25
PvdA, afdeling Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp
1,5
Collectie aanwinsten, Vrijwillige Brandweer Alkmaar en Kasboeken delicatessenzaak
Ritsevoort
0,25
Totaal: 14,66
Totale omvang ontvangen particuliere archieven: 45,77 meter

Gereedgekomen en bewerkte plaatsingslijsten en inventarissen 2018
Gemeentelijke archieven:
Inventarissen aanvullingen:
Gemeente Langedijk (9 eeuwen feest)
Gemeente Wieringen
Archief van het Regionaal Archief Alkmaar
Hinderwetvergunningen Graft en De Rijp
Militieregisters Gemeente Den Helder
Gemeente Alkmaar, Commissies
Dienst Welzijn Den Helder
Bouwvergunningen Bergen
Heemraadschap Hondsbossche
Gemeente Schoorl, Bergen en Egmond
Aanvullingen Hoogheemraadschap
Harenkarspel, Zijpe en Warmenhuizen
Gemeente Schagen
Burgerlijke Standregisters Regiogemeenten
Persoonsarchief B.J. Kalb (o.m. burgemeester Oude Niedorp)

meters
0,5
2
4
0,5
0,1
0,5
0,25
0,25
0,5
6
6
1,5
0,75
10
0,5
Totaal 33,35

Particuliere archieven:
Inventarissen:
meters
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Noord-Holland benoorden het IJ, gevestigd
te Alkmaar, 1947-2006
3
Stichting Sportbureau Alkmaar, 2001-2013
0,1
Woonbelangenvereniging Oranjepark Alkmaar
0,1
Kolfvereniging DIO Oudkarspel
0,1
Stichting Vrienden van Kranenburgh
0,3
Archief van de familie Zon, Anna Paulowna
0,25
Archief Oranjevereniging Alkmaar
0,1
Aurora Schermeer (door Nicole Blom)
0,75
Mathiasschool te Alkmaar
0,3
Be Quick Bergen, gymnastiekvereniging
0,5
Sportvereniging De Foresters Heiloo
0,3
Kegelclub de Unie
0,3
Meubelstoffeerderij De Groot Alkmaar
0,25
Jeugdsociëteit Buk Buk, Heiloo
3
Marie Amalie Dorothea Stichting (M.A.D.) en Stichting Vrienden van het Vredeskerkje 0,6
Interparochieel Sociaal-Charatief Centrum in de drie Egmonden
0,1
Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde en de stichting Metius
Sterrenwacht
1
Kaas- en Botercontrolestation
0,75
Collectie Familie Visser te Alkmaar
1
Totaal 12,80

Aangevulde inventarissen (particulieren):
• Volksuniversiteit voor Alkmaar en omstreken en de Volkshogeschool te Bergen
• Collectie aanwinsten
• Collectie Eerste Wereldoorlog
• Alkmaarse Vrijwillige Brandweer
• Collectie Belonje
• Woningbouwvereniging Woonwaard
• Stichting Redt de Rijp
• Begrafenisvereniging De Laatste Eer Koedijk
• Zuivelfabriek De Eendracht Warmenhuizen
• Onze Lieve Vrouwe parochie Heiloo
• Murmellius Gymnasium Alkmaar
• Vereniging de Ambachtsschool
• Harmonievereniging Aurora te Koedijk
• Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afd. Alkmaar
• Volksuniversiteit voor Alkmaar en omstreken en de Volkshogeschool te Bergen
• Archief B.J. Kalb
• Handelsavondschool Alkmaar
• Archief van de Alkmaarse Filmkring
• Familie De Lange
• Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen, Alkmaar
• Oud-burgemeester De Wit, Alkmaar
• Maatschappij tot Nut van t Algemeen, district Noord-Holland Noord
• Collectie Belonje
• Kennemer Wonen
• Collectie Aanwinsten
• OLV Kerk te Heiloo
• Drumband van de Nederlandse Padvinderij vereniging, afd. Alkmaar

Aanwinsten beeldcollectie Regionaal Archief Alkmaar, behorende bij jaarverslag 2018
2018-01 4 VHS-banden: 'Van Alkmaar de Victorie' en drie banden over de afbraak en opbouw
Bloedjes 1995, door G.J.J. van Stein.

2018-02 1 fotoafdruk zwart-wit, afbeeldende Pont te Moerbeek, twee mannen op de pont
met paard en wagen.
2018-03 4 prentbriefkaarten van Alkmaar uit de jaren '50 (Centraal Ziekenhuis,
kaasmarkt, Grote Kerk, Rijksstraatweg).
2018-04 Laat nu al wat Neerland heet, Rijmprent uit 1948 aan de Nederlandse jeugd ter
ere van het vijftig jarig regeringsjubileum Wilhelmina, geschreven door B. Aafjes
en P. Worm.
2018-05 7 prentbriefkaarten van Egmond aan Zee, 5 van Schelpenvissers, 2 van de
vuurtoren.
2018-06 3 doosjes met 6 sledes diapositieven met daarop een verslag van de festiviteiten
op het Waagplein in 1982 tgv 400 jaar Waaggebouw.
2018-07 4 "sledes" met diapositieven met opnamen uit Alkmaar circa 1973 en 1974,
gemaakt door dhr. Joop Nieuwstraten (1925-2016).
2018-08 Circa 75 glasplaatnegatieven met voornamelijk personen en een enkel
stadsbeeld voornamelijk aan de oostkant van Alkmaar, Schermerpoort etc.
2018-09 1 map met 54 pergamijn insteekhoezen met daarin de negatieven van circa 375
opnamen, alsmede een doosje met daarin 276 envelopjes met daarin ca. 325
groot formaat negatieven. Allemaal uit Callantsoog en directe omgeving.
2018-10 2 fotoalbums met een fotografisch verslag van de Westfriese bruiloft op 26 april
1942 in de Schermer, Stompetoren. Samen met enige gedrukte documentatie en
wat los overig materiaal. Tevens met kopie van Polygoonjournaal over het
fenomeen en foto's van de Schermer dansers.
2018-11 5 dozen met fotomateriaal: Luchtfoto's Alkmaar Binnenstad sep 1976, Foto's
restauratie Grote of Sint-Laurenskerk (Alkmaar) 1991-1996, Fotoalbum
Speelplaatsen Alkmaar 1996 (negatieven), fotoalbum Wereldmilieudag Alkmaar
1994, Foto's aula westerbegraafplaats 1998-1999, Alkmaarderhout oude
prentbriefkaarten, 3 groene fotoalbums gemeente (per wijk/buurt) c. 1993-2000.
Aanvulling: 6 CD-ROMS met luchtfoto's, map met luchtfoto's en enkele losse
luchtfoto's.
Ontwerpwedstrijd Daalmeer, winkelcentrum De Mare en diverse losse foto's
2018-12 1 zwart-wit fotoafdruk van molen 'De Havik' te Groot-Schermer, Eilandspolder.
2018-13 13 fotoalbums van diverse bouwwerken in Alkmaar; (archiefaanwinst 2017/87).
2018-14 Collectie Peter Bakker, Alkmaar.
2018-15 4 spoelen Super8 à 120 meter. Filmisch verslag van de bouw van theater De Vest
te Alkmaar in 1976.
2018-16 Fotoalbum met opnamen gemaakt en verzameld door Gerrit Verheus die tussen
1910 en 1950 waterbouwkundig opzichter was en betrokken bij de bouw van veel
gemalen in Noord-Holland.
2018-17 12 fotoafdrukken en 2 negatieven Alkmaarse straatfotografie omstreeks 1900.
Afdrukken vermoedelijk jonger.
2018-18 2 identieke prentbriefkaarten Marinebondsgebouw Den Helder, 3 afdrukjes
gevolgen bombardement Den Helder, 3 afdrukjes marine ca. 1935.
2018-19 5-tal zout/soda zakken van Zoutziederij aan de Westerkolkstraat, alsmede 4
oude zwart-wit fotoreproducties op speelkaart niveau van tekeningen van de
stad Alkmaar. Originelen aanwezig in collectie.
2018-20 3 glasplaatnegatieven Alkmaar; restauratie Grote Kerk, Dominicuskerk en
Accijnstoren.
2018-21 familieportrettenalbum circa 1910 met enkele genealogische aantekeningen.

2018-22 Foto's van Fotogroep De Waag tijdens de expositie Open Monumentendag 09-092017. Toen en nu foto's met thema; "Boeren Burgers en Buitenlui”.
2018-23 Twee fotoalbums Alkmaars uitwisselingscomité (Bezoek aan Bath en Darmstadt)
2018-24 Diverse gedrukte plattegronden, 2e helft 20e eeuw. Alkmaar en omgeving,
Noord-Holland; o.a. ANWB en VVV-kaarten.
2018-25 Fotomateriaal, gedrukt zwart-wit, volgens begeleidend tekstje: Provadja, 3 foto's
Cultuurpark De Hout, 1970; Foto op karton van muziekkapel St. Louis Alkmaar en
diverse foto's o.a. van J. van Groos' Zadelmakerij. Verband onduidelijk.
2018-26 Ansichtkaarten Schoorl, Den Helder, Wieringen, Bergen (aan Zee), Alkmaar,
Egmond.
Tevens veel ansichten van Haarlem; Hoorn, Enkhuizen; en enkele Waterland.
2018-27 10 ansichtkaarten Alkmaar; archiefaanwinst.nr. 2017/52.
2018-28 6 DVD/CD's met foto en filmmateriaal; o.a. film over 100 jaar Watertorenbuurt
(verschillende versies), 2010 en foto's ambachtsschool 2009, en Forestusstraat
e.o.
2018-29 3 ansichtkaarten Bergen (aan Zee) en 10 ansichtkaarten Alkmaar, jaren ‘20 en
’30.
2018-30 8 ansichtkaarten van de bouw van de Afsluitdijk (Zuiderzeewerken).
2018-31 17 zwart-wit fotoafdrukken en 1 kleur. Foto's van Biermuseum en De Zaan.
2018-32 5 zwart-wit klassenfoto's; jaren '30 Rochdaleschool (?), met krantenartikel. 5
zwart-wit fotoafdrukken + programmaboekje Revue olv P. Hoving. + enkele
krantenberichten over H.J. Hoenselaar als directeur van de ambachtsschool.
2018-33 3 ansichtkaarten Bergen, 11 bladen met geprinte/gedrukte zwart-wit foto's van
Bergen en 6 zwart-wit fotoafdrukken van de fa. Waal, transportbedrijf Bergen.
2018-34 Kaart 'Leesbaar Bergen'.
2018-35 Fotoafdruk van het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Alkmaar 1920,
fotograaf: Jonker Egmond, foto nr. 19.
2018-36 Fotoafdruk van Doorbraak Bleekmeerpolder 22/23 aug 1921.
2018-37 9 zwart-wit fotoafdrukken van de Alkmaarse binnenstad, jaren '60; datum staat
achterop de afdruk.
2018-38 2 fotoalbums Bouw stadskantoor Alkmaar.
2018-39 Fotoafdruk Kerk van Oude Niedorp, kleur, ca 1977 (is al uitgelijst).
2018-40 Twee fotoafdrukken zwart-wit op karton; waarschijnlijk Alkmaar. Fotograaf
P.Jonker, Alkmaar.
2018-41 2 zwart-wit fotoportretten.
2018-42 19 fotoafrukken, zwart-wit Alkmaar jaren '70 gemaakt door Piet Bosman.
2018-43 Fotoafdruk; geprint. Van Verdronkenoord Alkmaar, mei 1947.
2018-44 Ansichtkaarten van Bergen (3, zwart-wit), Accijnstoren Alkmaar (1 zwart-wit),
Broek op Langedijk (3, kleur) en Kolhorn, (20; 7 kleur en 13 zwart-wit).
2018-45 Boekje/uitgave van P.J. Brouwer te Bergen met ansichtkaarten van Bergen,
Bergen aan Zee en Schoorl (zwart-wit ca. 1930).
2018-46 Luchtfoto panorama (zwart-wit) van Oterleek, met centraal het huis van
Burgemeester Brak.
2018-47 Affiche van het Etty Hillesum College Den Helder, 1-08-1993.
2018-48 Glasnegatieven van fotograaf Feenstra Kuiper met fotoalbum (ca 1936-1955) en
persoonlijke stukken (rapporten, agenda's en paspoorten uit de jaren 30) van zijn
dochter, mevr. S. Feenstra-Kuiper uit Den Helder.
2018-49 7 opgerolde bouwkundige/technische tekeningen en enkele kaarten met molens
en polders rondom Alkmaar, afkomstig van molenaar Tom Bos van Rode Hert
Alkmaar.
2018-50 10 stuks digitale fotobestanden geselecteerd uit alle inzendingen die het
Regionaal Archief Alkmaar heeft ingezonden gekregen van particulieren na een
oproep in de krant "de mooiste foto" van 2017 in te leveren.

2018-51 DVD Dorstige Biet; documentaire over Bietenteelt.
2018-52 17 dia's van Alkmaar in de jaren '60, vooral van verlichte straten; gemaakt door
Klaas Boekelaar (1933-2013).
2018-53 Fotoalbum van de sloop van de MTS Alkmaar 2008-2009 en verkoopmanifestatie
juni 2010.
2018-54 2 Fotoalbums; Sloop Dominicuskerk 1985 en Opgravingen Canadaplein 1999.
2018-55 Collectie beeld en geluid Historische Vereniging Heiloo; 8 stuks 16mm films, 19
stuks dubbel8 films, 31 stuks Super8 films, 10 stuks VHS-video banden en 17 stuks
geluidscassettes.
2018-56 Prent van Raadhuis De Rijp van kunstenaar Nieuwenkamp.
2018-57 13 verschillende plattegronden van Alkmaar; waaronder 3 edities VVV uitgaves,
2 edities 'Stadskaart van Alkmaar',2 edities Stadsplattegrond van 'Cito',
Gemeenteplattegrond Uitgave Gemeente Alkmaar 2002-2003.
2018-58 Diverse diskettes, CD's en DVD's van de Gemeente Wieringen, foto's en
beeldopnames 2000-2011.
2018-59 Aanvulling Gemeente Bergen; fotomateriaal gemeente Bergen, ansichtkaarten
geschonken aan de gemeente, kaart van Staatsbosbeheer 1947, Bergen aan Zee,
straatbeeld Boulevard door architect Bijl (1980?).

Beschreven en gepubliceerd
Aantal circa:
Collectie Regionaal Archief Alkmaar (inclusief geo-referentie)
350
Fotocollectie Monumentenzorg gemeente Alkmaar
300
Collectie prentbriefkaarten (inclusief geo-referentie)
300
Collectie Historische Vereniging Callantsoog
200
Collectie gemeentelijke foto’s Den Helder
300
Collectie Cor Mooij, Egmond aan Zee
beschreven 3.500, gepubliceerd 1.000
Wel al beschreven, nog niet gepubliceerd
• Collectie diapositieven en negatieven Theo van Houts, circa 200 bladen met elk
gemiddeld 20 afbeeldingen beschreven.
• Collectie glasplaten Alkmaar 200 beschreven inclusief geo-referentie.

De bibliotheek van het RAA bevat een grote collectie publicaties over en uit de regionale
en lokale geschiedenis van het werkgebied, en een representatieve achtergrondcollectie
over de Nederlandse geschiedenis. De collectie wordt voortdurend aangevuld. De
aanwinsten worden aangekocht en geschonken door auteurs, uitgevers, instellingen,
organisaties en bezoekers.
De bibliotheekcatalogus bevat per 31 december 2018 41.169 beschrijvingen. De bibliotheek
bestaat in totaal uit 1.570 meter, waarvan 1.350 meter in het bibliotheekdepot zelf staat,
150 meter in het krantendepot en 70 meter in de studiezaal.
De bibliotheekcollectie is in 2018 aangevuld met 310 uitgaven (2017: 326), waarvan 192
door schenking en 118 door aankoop. Alle aanwinsten zijn beschreven in de
bibliotheekcatalogus. Elke twee maanden werd een overzicht van de nieuwste aanwinsten
op de website geplaatst: www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/bibliotheek.

Representatie

Stichting Alkmaarse Historische Publicaties – Paul Post heeft zitting in het bestuur van de
stichting.
Kring van Archivarissen in Noord-Holland (KANH) – Paul Post is bestuurslid van de Kring.
Stichting UIT-IN-ALKMAAR – Paul Post heeft zitting in het bestuur van dit
samenwerkingsverband van culturele instellingen in Alkmaar.
Vereniging Gebruikers Ambachtsschool – Paul Post is voorzitter van deze
huurdersvereniging. Miep Huisman is huismeester van het pand en woont in die
hoedanigheid ook het huurdersoverleg bij.
Stichting Imago – Paul Post is bestuurslid van deze stichting.
Project Koude Oorlog in samenwerking met de Gemeente Alkmaar en Stichting Militair
Erfgoed – Mark Alphenaar nam deel aan de werkgroep.
Archiefbibliothecarissen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht – Marijke Joustra en
Renate Meijer hebben zitting in dit overleg.
Aanbiedersoverleg CultuurPrimair – Emmie Snijders neemt deel aan deze bijeenkomsten.
Stichting Alkmaardersopdekaart – Emmie Snijders nam tot mei 2018 deel aan de
vergaderingen.
Club Caas – Mark Alphenaar is lid van deze vereniging van creatieve en innovatieve
ondernemers uit Alkmaar e.o.
Diocesane Archief Commissie – Albert Zuurbier had zitting in deze commissie.
Vereniging Topografisch Historische Atlas – Jesse van Dijl is algemeen bestuurslid.
Kunst en Cultuur Egmond – Jesse van Dijl is algemeen bestuurslid.
Permanente Commissie Bouwzaken (BRAIN/LOPAI/EGI) – Frans van der Horst is algemeen
lid.
Commissie geschiedenis van het Westfries Genootschap – Harry de Raad heeft zitting in
deze commissie.
Platform Erfgoed Bergen Egmond Schoorl – Harry de Raad neemt deel aan de
vergaderingen.
Platform Erfgoed Heerhugowaard – Harry de Raad neemt deel aan de vergaderingen.
Werkgroep Historisch Café Alkmaar – Harry de Raad is lid van deze werkgroep.
Vereniging Restauratoren Nederland – Benita Jansma is lid hiervan, ze is tevens
ingeschreven in het Restauratorenregister.
Kerngroep KIA kennisplatform E-depot. Anje van der Lek maakt hier deel van uit.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling
Kennisontwikkeling
Een belangrijk platform voor kennisontwikkeling op het gebied van archieven is het
Kennisnetwerk Informatie en Archieven (KIA). Veel medewerkers van het RAA nemen deel
aan een of meerdere van de ruim 20 kennisplatforms en wonen met regelmaat regionale
en landelijke bijeenkomsten bij binnen dit netwerk.
Er vindt ook kennisuitwisseling plaats tussen collega-instellingen buiten de grote
netwerken als KIA om. Zo wonen de medewerkers educatie/presentatie sinds 2018
regelmatig bijeenkomsten bij van de ‘archiefinstellingen boven het IJ’ (Zaans Archief, WestFries Archief, Waterlands Archief en het RAA), waar de stand van zaken op het gebied van
educatie/presentatie bij de verschillende instellingen wordt besproken en kennis wordt
uitgewisseld. De directeurs en de inspecteurs van die vier archiefdiensten hebben eenzelfde
overleg. Medewerkers van de atlas zijn bij verschillende overleggen bij collega-instellingen

aangeschoven met betrekking tot (de problemen omtrent) geldend auteursrecht op
beeldmateriaal.
Ook de gebruikersbijeenkomsten van verschillende leveranciers worden met regelmaat
bijgewoond. Dat zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten met de verschillende afnemers (en een
‘afgevaardigde’ van de leveranciers) van Memorix Maior, Memorix Archieven, het Picturae
e-depot en de website GeschiedenisLokaal.
De medewerkers van het RAA volgden daarnaast cursussen en workshops om de
ontwikkelingen in hun vakgebied te volgen en dragen ze bij aan kennisdeling met collega’s.
Zo volgden elf medewerkers van het RAA de cursus ‘Leren Preserveren’, die werd verzorgd
door het Netwerk Digitaal Erfgoed en een goede basiskennis biedt over wat er komt kijken
bij het duurzaam beheren en toegankelijk houden van digitale informatie.
De medewerkers archieven/e-depot volgden daarnaast een cursus Archivematica van
Picturae en woonden een cursus bij (samen met de gemeenteambtenaren) over Toepassing
Metadatering Lokale Overheden. Vanuit het KIA-kennisplatform ‘e-depot’ is de bijeenkomst
‘E-depots in Beeld’ georganiseerd. Bij deze bijeenkomst kon een publiek van
geïnteresseerden uit het vakgebied archief en informatiemanagement een kijkje nemen bij
verschillende e-depotoplossingen die op de markt zijn, en was er een gesprek met de
leveranciers. Ook waren er bijeenkomsten uit het netwerk Adviseurs Digitale Informatie en
werden door de afdeling bijvoorbeeld de kennisbijeenkomst geautomatiseerde
besluitvorming en rechtsbescherming (De Digitale Kooi) en het AVA Net Symposium bij
Beeld en Geluid gevolgd.
Speciaal voor de inwerkingtreding van de AVG volgden twee collega’s de leergang ‘Privacy;
van WbP naar AVG’ van de Erasmus universiteit in samenwerking met het Nationaal Archief.
Een greep uit de overige gevolgde cursussen, workshop en bijeenkomsten:
• Workshop Open Data en auteursrecht WOII van het NIOD, gevolgd door drie
medewerkers.
• De cursus ‘The aqueous environment and solvents for treatments on works of art on
paper’ werd gevolgd door de restaurator van het RAA.
• Cursus V-Smart Air door twee bibliotheekmedewerkers.
• Workshop Umbraco van het GeschiedenisLokaal door drie medewerkers
dienstverlening.
Kennisdeling
Kennisdeling vanuit het RAA vindt dagelijks plaats middels de studiezaal, mailwisselingen
en de contacten met de historische verenigingen en ambtenaren van de aangesloten
gemeenten. Ook de gratis introductiemiddagen zijn een vorm van kennisdeling. Daarnaast
wordt er veel samengewerkt met de historische verenigingen. Zo heeft

Ook zijn er DIV-bijeenkomsten geweest die door het RAA werden georganiseerd en vond er
een cursus TMLO-mapping plaats voor de medewerkers van de aangesloten gemeenten.
Jesse van Dijl maakte deel uit van de organisatie van twee bijeenkomstdagen van de
Vereniging Topografisch-Historische Atlas:
• De eerste in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen met als
thema “Fondsenwerving voor Collecties” sprekers waren er namens WBooks, het Prins
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•

historicus/onderzoeker/publicist dhr. Herman Broers een mooi en interessant betoog.
Circa 55 bezoekers.
De tweede bijeenkomst was het feestelijk jubileum van de VTHA ter gelegenheid van
haar 60-jarig bestaan als gast op landgoed “Twickel” in de Oranjerie. Thema was
“Koninklijke beeldcollecties”. Dit was een bijzonder geslaagde bijeenkomst.
Belangrijkste sprekers waren onder andere mevrouw Mieke Jansen, conservator
fotografie bij de Koninklijke Verzamelingen in Paleis Noordeinde en mevrouw
Emerentia van Heuven – van Nes, voormalig conservator Paleis het Loo te Apeldoorn.
Circa 80 bezoekers.

