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Het Regionaal Archief in Alkmaar
Het RAA is een zelfstandige organisatie in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA). In deze regeling namen in 2019 tien gemeenten deel uit de regio’s
Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland (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.
In 2019 beheerde het RAA 12,2 kilometer aan overheidsarchieven (circa 7,5 kilometer), particuliere
archieven, beeldmateriaal en bibliotheek: boeken, kranten en tijdschriften. De archieven en collecties
van het RAA waren aan het eind van 2019 allemaal ondergebracht in het pand aan de Bergerweg 1
en het achtergelegen depot. De huur van de depotruimte aan de Hertog Aalbrechtweg is opgezegd.
Een deel van het depot (3,1 kilometer) aan de Bergerweg wordt verhuurd aan particulieren.

Voor een breed publiek
Het Regionaal Archief Alkmaar wil een zo breed mogelijk publiek bereiken. Daarom treedt het RAA
actief naar buiten met de collectie en legt het via een veelheid aan kanalen contact met de mensen
in het werkgebied. Dat gebeurt voor een belangrijk deel digitaal, met name via de website en sociale
media, maar ook door bezoekers te ontvangen in het pand aan de Bergerweg. Daarom handhaafde
het RAA ook in 2019 de ruime openingstijden van de studiezaal en stonden er activiteiten als lezingen
en tentoonstellingen op het programma.
Uit de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, die in 2019 werd afgenomen onder gebruikers
van Nederlandse archieven, blijkt dat bezoekers en gebruikers de dienstverlening van het RAA
hoog waarderen. Het RAA scoorde gemiddeld een 8,3. Het landelijk gemiddelde lag op een 8. Er
werden hoge cijfers gegeven aan de goede en snelle dienstverlening in de studiezaal, de ruime
openingstijden en de heldere website en sociale mediakanalen. De deskundigheid en vriendelijkheid
van het personeel scoorden een 8,6 en een 8,8. Een veelgehoorde wens van de bezoekers, het (gratis)
laten scannen van archiefstukken, zal begin 2020 in vervulling gaan.

Open dag van het Archief.

Digitale dienstverlening
De digitale dienstverlening over 2019 in cijfers:
•
•

•

•
•
•
•
•

2.726.893 genealogische records op naam doorzoekbaar (2018: 2.564.468). Van de repertoria die
een toegang vormen op de notariële archieven zijn er inmiddels 337 van de 342 ingevoerd en
daarmee digitaal doorzoekbaar.
3.722.956 paginaweergaven van de website van het RAA (2018: 3.908.600). Gecombineerd met
de weergaven van door het RAA ter beschikking gestelde open data via wiewaswie.nl (482.724
paginaweergaven) en openarch.nl (217.706) kwam het totaal over 2019 op 4.423.386. Dat
is een kleine daling ten opzichte van 2018 (4.692.398), als gevolg van het offline halen van
archiefmateriaal in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het
RAA leverde verder open data aan onder meer Archieven Portaal Europa.
1.456 gebruikers van het e-loket bouwvergunningen van het RAA (2018: 1.310); het aantal
paginaweergaven steeg van 40.011 naar 42.586. Er werden 583 aanvragen afgehandeld via het
e-loket. In het e-loket is nu ca. 21% van de bouwvergunningen van de gemeente Den Helder
digitaal beschikbaar. In oktober 2019 heeft de gemeente Langedijk zich aangesloten bij het
e-loket.
19.735 paginaweergaven van de website van het RAA binnen het educatieve platform
GeschiedenisLokaal, die in het voorjaar van 2019 ‘live’ ging.
24.493 paginaweergaven van de website Alkmaar op de Kaart, die ge-update werd naar aanleiding
van de herdenkingstenen Joods Alkmaar en de Open Monumentendag. Den Helder op de Kaart
kreeg 13.429 paginaweergaven.
163 chats met het RAA (2018: 182). Daarnaast kwamen er veel vragen binnen via de e-mail.
1.052 abonnees van de digitale nieuwsbrief (2018: 924), die elf keer werd verzonden. De
nieuwe digitale nieuwsbrief over het e-depot, gericht op vakgenoten en betrokkenen bij het
e-depotproject, had 72 abonnees.
9.125 volgers via de verschillende sociale mediakanalen van het RAA: 4.714 op Facebook (2018:
4.515), 2.149 op Twitter (2018: 1.863), 1.335 op Instagram (2018: 1.090), 216 op Pinterest en 711 op
YouTube (2018: 231). Het aantal paginaweergaven en het aantal abonnees steeg daar explosief
nadat YouTube in juni 2019 filmmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog van het kanaal van het
RAA had verwijderd, met een stortvloed aan reacties uit binnen- en buitenland als gevolg. In
totaal werden de filmpjes van het RAA 44.100 keer bekeken.

Verder kwamen op de website van het RAA nieuwe transcripties van moeilijk leesbare bronnen
beschikbaar, waaronder transcripties van de aantekeningen van de Alkmaarse geschiedschrijver
Simon Eikelenberg. Het toegankelijk maken van diens aantekeningen over schilderkunst vond plaats
in samenwerking met een interdisciplinaire werkgroep van de universiteiten te Amsterdam (UVA)
en Utrecht. Er is ook gewerkt aan het transcriberen van onder meer een aantal achttiende-eeuwse
teksten, zoals het levensverhaal van de Schoorlse dominee Blom, het reisverslag van de Alkmaarse
oud-burgemeester Aris van der Mieden, de historische aantekeningen van Jan Croll en het journaal
van een Zijper walvisvaarder.

Digitalisering
Het RAA breidt de digitale dienstverlening ook uit door het digitaliseren en online beschikbaar
stellen van de collectie. In 2019 werden in totaal 275.547 scans gemaakt (tegenover 523.563 in 1018
en 174.881 in 2017), namelijk:
•

•
•

196.000 scans van materiaal uit de archieven, tegenover 483.125 in 2018. Het ging met
name om het archief van de weeskamer van Alkmaar en de indexen op de Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (negenentwintig meter; 116.000 scans), gedigitaliseerd door Familysearch, en de
notariële archieven van Den Helder/Huisduinen, Barsingerhorn, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp,
Wieringen en Wieringerwaard, gescand door Picturae; in de tweede helft van 2019 is de scanning
van de notariële archieven van Texel en Schagen (30 meter, ca. 120.000 scans) opgepakt.
70.232 scans van bibliotheekmateriaal (kranten en tijdschriften), tegenover 31.238 in 2018.
9.315 scans van afbeeldingen uit de Atlas (prenten, foto’s, kaarten, tekeningen, etc.), tegenover
9.200 in 2018.

Daarnaast digitaliseerde het RAA film- en geluidsmateriaal: 120 VHS-banden uit het archief van
de omroep HERATO uit Heerhugowaard, circa twee uur aan amateurfilmmateriaal en twintig
geluidscassettes met interviews uit het Gemeentearchief Texel.
Een greep uit de beeldbank.

Het nieuwe educatieve platform
Geschiedenis Lokaal.

Bezoekers en aanvragen
Tegelijkertijd bleef ook de studiezaal van het RAA in 2019 volop bezoekers trekken: 3.302 mensen
bezochten de studiezaal en 335 maakten er gebruik van de leeskamer. Het totaal van 3.637
bezoekers lag iets hoger dan in 2018 (3.527 bezoekers). Die stijging hing waarschijnlijk samen met
de toename van het aantal bouwvergunningen dat in het RAA beschikbaar was. Er kwamen ook
meer scholieren, onder meer van het Murmellius Gymnasium en van het PCC Alkmaar, naar het RAA
om aan opdrachten te werken. Bovendien deden studenten van de master Boekwetenschap van de
Universiteit van Amsterdam in de studiezaal een aantal weken onderzoek naar bijzondere aspecten
van de boeken uit de Librije.
Nog een paar cijfers voor 2019:
•

•

•
•

Er werden 5.445 archiefstukken
aangevraagd via het online
reserveringssysteem
(Memorix
Archieven); gemiddeld 27 per
openingsdag, In 2018 waren dat
er ongeveer 30 per dag, 5.825 in
totaal.
Er werd in de studiezaal 816
keer materiaal uit de bibliotheek
aangevraagd (2018: 560), waarvan
296 keer voor de werkgroep van
de Universiteit van Amsterdam
over de Librije.
Medewerkers van de Atlas
handelden iedere week zo’n 25
verzoeken om beeldmateriaal af.
De studiezaalmedewerkers van
het RAA beantwoordden 637
telefonische vragen (2018: 765).

Harry de Raad helpt bezoekers.

Presentaties
Het RAA organiseerde in 2019 een aantal goed bezochte activiteiten. In totaal trokken die zo’n
zeshonderd mensen (2018: 254). Op de tweejaarlijkse open dag, op zaterdag 9 november, kwamen
365 belangstellenden af. Het thema was deze keer ‘Van perkament tot Pac-Man’. Verder woonden
35 mensen op 21 mei een lezing van Remco Reiding bij over Russische oorlogsslachtoffers. Het RAA
deed ook mee met de jaarlijkse Open Monumentendag op zaterdag 14 september, met een stand in
de Grote Kerk en rondleidingen door het pand aan de Bergerweg. De vaste tentoonstelling van het
RAA zelf wordt bovendien ieder jaar door zo’n 350 mensen bekeken.
In 2019 werden twaalf rondleidingen gegeven in het gebouw van het RAA (in 2018 waren dat er vijf),
waaraan 177 mensen deelnamen. Vanuit het RAA werden er 21 lezingen verzorgd (2018: 14) met
in totaal zo’n 1.330 bezoekers (2018: veertien lezingen met 855 bezoekers), over onderwerpen die
varieerden van vroege fotografie tot het Beleg van Alkmaar en van historische kaarten tot Bergen in
de Eerste Wereldoorlog. Bijzonder waren de vier feestelijke presentaties in het stadhuis van Alkmaar
om het zestigjarige huwelijk van echtparen uit de gemeente te vieren: 42 echtparen woonden
de presentaties met hun familieleden bij, in totaal 280 mensen. Het RAA was bovendien weer
medeorganisator van de lezingen van het Alkmaars Historisch Café, waar in 2019 zeven lezingen op
het programma stonden (evenveel als in 2018) die door 381 mensen werden bijgewoond (2018: 513).
Het RAA droeg ook in 2019 weer bij aan verschillende tentoonstellingen en evenementen. Zo
leverde het RAA beeldmateriaal voor het nieuwe Atlantikwall Centrum in Huisduinen en voor de
Victorie Sail Alkmaar. Medewerkers van het RAA deden onderzoek voor de tentoonstelling over
de zeventiende-eeuwse zeevaarder Frederik Houtman in Stedelijk Museum Alkmaar en voor de
tentoonstelling over het Noordhollands Kanaal in Bibliotheek Kennemerwaard en droegen bij aan
een pagina over de eigen Kluitmancollectie op de website van de Stichting Geschiedenis Kinder- en
Jeugdliteratuur (SGKJ).

Een presentatie voor de bewoners van Zorgcirkel Westerhout.

Cursussen
In 2019 namen 251 mensen deel aan een cursus of workshop van het RAA (2018: 169). Er kwamen
192 cursisten naar het gebouw van het RAA voor een van de reguliere cursussen – waaronder de
laagdrempelige introductiemiddag en cursussen over familieonderzoek en archiefonderzoek naar
huizen en bedrijven – en voor een informatiemiddag over de AVG voor historische verenigingen uit
het werkgebied. Nieuw dit jaar was een cursus over de levens en het werk van negentiende-eeuwse
schrijfsters uit Alkmaar en omgeving, verzorgd door literatuurwetenschapper Renate Sun-Louw. Het
RAA gaf ook cursussen elders in de regio: een cursus over familieonderzoek in de bibliotheken van
De Rijp, Limmen en Schoorl en een cursus over het ontsluiten van archieven en collecties voor de
Historische Vereniging Den Helder. In totaal woonden 59 mensen die cursussen buitenshuis bij.

Plak tatoeages van Albert Heijn i.c.m. archiefstukken.

Marja Besteman laat een bezoeker van de open dag het show depot zien.

Educatie
Het RAA vindt het belangrijk jongeren in contact te brengen met het archief en met de geschiedenis
van de regio. Daarom ontwikkelde het RAA in 2019 verschillende nieuwe programma’s voor het
onderwijs, onder meer over het Beleg van Alkmaar, voor het voortgezet onderwijs (op verzoek
van het Huygens College in Heerhugowaard), en over de middeleeuwen en de geschiedenis van
de post voor het basisonderwijs. Het RAA ontving in 2019 regelmatig groepen scholieren: 265
leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 383 leerlingen uit het basisonderwijs. In 2018 waren dat
er respectievelijk 286 en 941, een uitzonderlijk hoog aantal dat mede het gevolg was van een groot
samenwerkingsproject in het kader van het vijfhonderdjarige bestaan van de Grote Kerk Alkmaar.
Het aantal basisschoolleerlingen dat in 2018 op bezoek kwam voor een project van het archief zelf
was 345. Er was in 2019 in dat opzicht dus een kleine toename. De leerlingen kwamen onder meer
uit Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Schagen.

Lisette Blokker leidt een groep rond.

In 2019 kwam ook de door het RAA verzorgde website binnen het educatieve platform
GeschiedenisLokaal online. GeschiedenisLokaal maakt historische bronnen op een levendige
manier toegankelijk voor toepassing in het onderwijs. Het RAA plaatste in 2019 drie thema’s: Tweede
Wereldoorlog, Middeleeuwen en Verlichting & Democratie. Elk thema bevat bronnen uit het gehele
werkgebied, steeds voorzien van een korte beschrijving. Zo kunnen scholieren, leerkrachten en
andere geïnteresseerden uit de hele regio aan de slag met bronnen uit het RAA. In het najaar van
2019 is gestart met de invulling van een vierde thema, Hollands Kroon in WOII, op verzoek van
de 4 en 5-meicomités uit de gemeente en met medewerking van de gemeente en verschillende
historische verenigingen.

Communicatie en pr
Naast de sociale mediakanalen van het RAA zelf dragen de traditionele media bij aan een breed
publieksbereik. In 2019 verstuurde het RAA vijftien persberichten, waaronder zes berichten voor
het Alkmaars Historisch Café. Die berichten verschenen in lokale en regionale nieuwsbladen uit het
hele werkgebied, zoals het Noord-Hollands Dagblad (Alkmaar, Den Helder, Schagen) en de Texelse
Courant, en op online nieuwsplatforms en de sociale mediakanalen van bijvoorbeeld historische
verenigingen. Met name de berichten over de lancering van het GeschiedenisLokaal en over de open
dag van het RAA werden veel geplaatst. Het Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant pakte
groots uit met het bericht over het online zetten van de oudste Alkmaarsche Courant. Aankondigingen
van cursussen en lezingen van medewerkers van het RAA verschenen ook in de nieuwsbladen. De
media maakten bovendien regelmatig gebruik van materiaal uit het RAA. Zo stonden in de rubriek
‘zoek de verschillen’ van het Alkmaars Weekblad historische foto’s van het RAA. Verder haalde het
RAA het nieuws met onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Het archief van Jaap de Wit (onderzoeker agrarisch verleden Schagen) dat aan het RAA wordt
overgedragen.
De Historische Atlas van Alkmaar die werd geschreven door Paul Post en Harry de Raad van het
RAA.
Het boek Kennis is Pracht. De Alkmaarse Librije van Paul Dijstelberge en Kuniko Forrer van de
Universiteit van Amsterdam, verschenen in de reeks Alkmaarse Historische Publicaties.
De Alkmaarse afvalbakken die zijn beplakt met foto’s uit het RAA.
De timewarps die geregeld in de papieren media verschijnen.
De rubriek Bewegend Verleden door medewerker Jesse van Dijl die regelmatig in de Alkmaarsche
Courant verschijnt.
De rubriek ‘Dat was toen’ door medewerkers van het RAA, die wekelijks verschijnt in de
Alkmaarsche Courant.

Het offline halen van het YouTube-account van
het RAA door het videoplatform leverde veel
persaandacht op. Berichtgeving over het incident,
dat eindigde met het herstel van het account
van het RAA, verspreidde zich via sociale media
over de hele wereld en verscheen onder andere
bij de NOS, Editie NL, Telegraaf, Trouw, NRC en
verschillende edities van het Noordhollands
Dagblad.

Veel media-aandacht voor het online zetten van
de oudste Alkmaarsche Courant.

Bewaard en toegankelijk
Het Regionaal Archief Alkmaar bewaart archieven uit het werkgebied en maakt die toegankelijk.
Daarnaast behoort het tot de wettelijke taak van het archief de aangesloten overheden te adviseren
over het beheren van hun archieven en het overbrengen daarvan naar het RAA.

Inspectie en advies
Het RAA voerde in de eerste helft van 2019 bij de tien aangesloten gemeenten en een aantal
gemeentelijke regelingen aspectinspecties uit: controles op de volledigheid en kwaliteit van
zaakdossiers van de omgevingsvergunningen. In de tweede helft van het jaar zijn de archiefruimten
van de gemeenten Bergen, Den Helder, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk en Heiloo beoordeeld.
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 de (inspectie)werkzaamheden.
De resultaten van de monitor Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), die aangeven in welke mate de
aangesloten overheden voldoen aan de wettelijke eisen, zijn weergegeven in een benchmark, die
duidelijk maakt hoe de gemeenten ten opzichte van elkaar presteren. Deze overzichten zijn naar de
gemeentebesturen verzonden. Drie gemeenten presteerden beter dan vorig jaar.
Begin 2019 zijn bovendien de uitkomsten opgeleverd van de Monitor Papieren Informatie, die
verstuurd was naar alle gemeenten in de regio. Deze monitor heeft inzicht gegeven in hoeveel en
welke archieven er op termijn naar het depot van het RAA zullen komen.
De archiefinspectie heeft verder het hele jaar door binnen de kaders van archiefwet en -regelgeving
advies gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging, kwaliteitszorg
en (digitaal) informatiebeheer. Het RAA bracht (voorbereidende) adviezen uit aan de gemeenten
Alkmaar, Langedijk, Den Helder en de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden over het
voorgenomen besluit om archiefbescheiden te gaan vervangen door digitale reproducties. In het kader
van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven
heeft de archiefinspectie de ontwikkelingen gevolgd
bij de BUCH-gemeenten, de gemeenten Alkmaar,
Heerhugowaard, Hollands Kroon en Langedijk. Waar
nodig zijn kaders gesteld en is advies gegeven.

Er werd definitief afscheid genomen van het depot aan de
Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar.

Aanwinsten
De collectie van het RAA groeide ook in 2019 door. De overheidsarchieven uit het werkgebied
worden, volgens de wet, na twintig jaar overgebracht naar het RAA. Het RAA verwerft bovendien
particuliere archieven, historisch beeldmateriaal en publicaties om zo de geschiedenis van de
aangesloten gemeenten op een representatieve manier te documenteren.
De aanwinsten van 2019 in cijfers:
Archieven
Het RAA ontving in 2019 in totaal 37,53 meter aan analoge particuliere archieven. Een deel daarvan
was overigens hybride archief: naast papier werd er ook digitaal archief overgedragen. Er werd
ook een aantal volledig digitale particuliere archieven overgedragen. Daarnaast heeft het RAA
aanvullingen op particuliere archieven ontvangen. Verder ontving het RAA 350 meter aan nieuwe
overheidsarchieven van de gemeente Langedijk en werden er aanvullingen op overheidsarchieven
overgebracht: 21,56 meter in totaal én acht bijzondere oorkonden en een grote hoeveelheid foto’s
van de gemeente Langedijk.
Alle archieven en collecties van het RAA worden beschreven in een inventaris of plaatsingslijst, zodat
ze goed toegankelijk zijn. In 2019 werden zeventien archieftoegangen gepubliceerd of aangevuld.
Er werden zes particuliere archieven geïnventariseerd.
De Functionaris Gegevensbescherming adviseerde in 2019, behalve bij de dienstverlening aan het
publiek, ook bij overdracht en acquisitie over de toepassing van de AVG, en stelde samen met het
hoofd collectiebeheer & advies het Activiteitenplan Openbaarheid AVG en Archiefwet 2019 op.

Schenking van computerspellen en gerelateerd materiaal gemaakt door lokale gameontwikkelaaars.

Atlas
De Atlas had in 2019 tachtig nieuwe aanwinsten. Daaronder de collectie glasnegatieven van fotograaf
Johan Rose (1904-1986) uit Bergen, die in de jaren 1918-1940 foto’s maakte van het dagelijks leven
in Bergen en omgeving – en van bijvoorbeeld de bouw van zijn eigen elektrische wasmachine.
Bijzonder zijn ook drie achttiende-eeuwse prenten met daarop onder meer de rede van Texel. Voor
de beeldcollectie zijn er 8.352 nieuwe beschrijvingen gemaakt (2018: 5.350), waarvan er circa 7.200
met bijbehorende afbeeldingen zijn gepubliceerd in de beeldbank.
Bibliotheek
De bibliotheek van het RAA verwierf 411 uitgaven: 256 door schenking en 155 door aankoop. Van
de gemeente Langedijk ontving het RAA een grote aanvulling op de krantencollectie: jaargangen
van de Nieuwe Langdijker Courant uit de periode 1920-1930 en jaargangen van het Langedijker
weekblad, het Duizend eilanden Nieuws en het Langedijker nieuwsblad uit de periode 1970-2009. De
Koninklijke Bibliotheek deed een schenking van kinderboeken van de Alkmaarse uitgeverij Kluitman,
die daarmee 2.345 boeken omvat. Bijzonder was bovendien de schenking door een bezoeker van
een klein boekje (9 x 6,5 cm), dat drie drukwerkjes bevatte. Het zijn delen van almanakjes, gedrukt
door de Alkmaarse drukkers Abram Ylst (Commedie van Urbanus en Isabel, circa 1759) en Everardus
Verlaan (Schooreler kronyk en Byvoegsel op den almanach, circa 1775). Van deze Alkmaarse
drukkers zijn maar enkele uitgaven bewaard gebleven en de drie titels waren tot nu toe alleen
bekend van andere drukkers. Eind 2019 stonden er in totaal 41.914 beschrijvingen in de catalogus
van de bibliotheek.

Aanwinst album amicorum van Elisabeth Kruseman van Elten.

Restaureren en conserveren
Om het archiefmateriaal veilig voor de toekomst te bewaren worden de depots met de nieuwste
technieken vrijgehouden van biologische besmettingen. Nieuw archiefmateriaal wordt daarom
getest voordat het in de depots wordt geplaatst. Ook wordt nagegaan of alles in goede en geordende
staat is en of de verpakkingsmaterialen voldoen aan de kwaliteitseisen die in de archiefregeling
omschreven staan. In 2019 werd besloten over te stappen op het gebruik van een andersoortige
archiefdoos, die duurzaam en kwalitatief sterk is.
Onderdeel van het beheer is ook de digitalisering. Gedigitaliseerde dossiers hoeven niet meer
of minder fysiek te worden geraadpleegd en blijven zo beter bewaard. Indien nodig worden
archiefstukken actief geconserveerd. Zo is in 2019 begonnen met het herstellen van het resolutieboek
van de Alkmaarse vroedschap 1598-1608 (inventarisnummer 41 uit het Archief van Alkmaar, 12541815). Daarnaast liep er een digitaliseringsproject waarbij veel opgevouwen charters tussen de
stukken werden aangetroffen. Deze zijn uitgevouwen en gevlakt, net als een aantal charters dat via
schenking binnenkwam. Een bijzonder document dat werd gerestaureerd, is een zeventiende-eeuws
charter uit Noord-Scharwoude, dat is ondertekend door Johan de Witt.

E-depot
In 2019 heeft het RAA een grote stap gezet in de realisatie van het e-depot: de testomgeving is
uitgebreid beoordeeld en is in de zomer live gezet. Hiermee is de technische invulling van het e-depot
gerealiseerd. De inrichting van het e-depot wordt intussen nog verder ontwikkeld. Het opstellen
van een Producten en Diensten Catalogus (PDC) heeft richting gegeven aan de manier waarop het
e-depot in de praktijk gebruikt zal gaan worden. De Monitor Digitale Informatie, die in 2019 voor
de tweede keer is afgenomen bij de aangesloten overheden, leverde meer gegevens op over welke
informatie er straks in aanmerking komt voor opname in het e-depot.

Het RAA werkt bovendien aan het stroomlijnen van het overdrachtsproces van digitale informatie
door de gemeenten. Voor de aansluiting van de overheden bij het e-depot stelde het RAA daarom in
2019 onder meer een stappenplan op. Medewerkers van het RAA bezochten in 2019 alle aangesloten
organisaties en verzorgden een speciale nieuwsbrief over het e-depot. Daardoor is de betrokkenheid
bij het project vanuit de organisaties sterk toegenomen.
Sinds 2019 maken de gemeenten Alkmaar, Hollands Kroon en Den Helder gebruik van het
e-depot. Alle drie de gemeenten hebben een dataset overgedragen of hebben daarmee een begin
gemaakt. Voor 2020 staat de aansluiting van de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Langedijk en
Heerhugowaard in de planning. Dan wordt ook de opname van particuliere archieven in het e-depot
opgepakt.

De mensen
Bestuur
Het bestuur van het Regionaal Archief Alkmaar bestaat uit vertegenwoordigers uit de colleges van
de tien deelnemende gemeenten.
Algemeen bestuur
Alkmaar: dhr. P.M. Bruinooge (voorzitter)
Bergen: dhr. E. Bekkering
Castricum: dhr. A. Mans
Den Helder: dhr. R. Duijnker
Heerhugowaard: dhr. B. Fintelman
Heiloo: dhr. T.J. Romeyn
Hollands Kroon: mw. R. van Dam
Langedijk: dhr. J. Nieuwenhuizen
Schagen: mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen
Texel: dhr. M. Uitdehaag
Dagelijks bestuur
De heer P.M. Bruinooge (Alkmaar), voorzitter
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen (Schagen)
De heer J. Nieuwenhuizen (Langedijk), portefeuillehoudr financiën
De heer P.J. Post (RHCA), secretaris.
Het algemeen bestuur is op 3 juli en 20 november 2020 bijeengekomen.
Het dagelijks bestuur is op april en 9 oktober bijeengekomen.

Jesse van Dijl geeft een presentatie voor stellen die veertig jaar getrouwd zijn.

Personeel
Op 31 december 2019 bestond de formatie van het RAA uit 16,3 fte. In het verslagjaar heeft het
RAA drie nieuwe medewerkers aangetrokken: Stinie Francke als teamcoördinator van het team
collectiebeheer & advies, Jeltsje Stobbe als medewerker archieven en Mariëlle Hageman als
medewerker dienstverlening. Het team e-depot heeft gedurende een half jaar ondersteuning gehad
van trainee Marthe van Buijtene. Emmie Snijders (medewerker dienstverlening) is uit dienst getreden.
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 M. Hageman, medewerker dienstverlening en pr
Mevrouw L. Blokker, medewerker dienstverlening en educatie
De heer M.M. Alphenaar, website, pr en sociale media
Team collectiebeheer & advies (voorheen beheer & behoud)
Mevrouw S. Francke, teamcoördinator
De heer T. Mars, medewerker archieven
De heer R.T. Bankras, medewerker archieven
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
Mevrouw J. Stobbe, medewerker archieven
Vacature inspecteur digitale informatie
Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie en
bestond op 31 december 2019 uit:
Annemarie Ettekoven (voorzitter)
Frans van der Horst (algemeen secretaris)
Mark Alphenaar (lid, specialiteit ARBO)
Marijke Joustra (ambtelijk secretaris)

Stagiairs en vrijwilligers
In 2019 begeleidde het RAA zes stagiairs. Drie van hen waren vierdejaars studenten van de Reinwardt
Academie. Twee stagiairs werkten in het kader van werkervaring aan de invulling van de thema’s
‘Middeleeuwen’ en ‘Verlichting en democratie’ van het GeschiedenisLokaal. Een leerling van de Berger
Scholengemeenschap liep een snuffelstage bij de Atlas. In 2019 werkten er bovendien ruim zeventig
vrijwilligers voor het RAA: twee vaste vrijwilligers voor de beeldcollectie, een transcriptiewerkgroep
met 32 vrijwilligers die moeilijk leesbare bronnen transcribeerden en 37 vrijwilligers die werkten
aan de ontsluiting van genealogische bronnen, van wie er twee in de loop van het jaar stopten. De
meest productieve vrijwilliger voerde bijna tienduizend akten in. Op 16 december 2019 werden de
vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens het jaarlijkse vrijwilligersuitje; 23 van hen namen daaraan
deel.
Vanuit de verschillende historische verenigingen in het werkgebied van het RAA werkten vrijwilligers
bovendien aan het beheren en toegankelijk maken van beeldmateriaal via het beheersysteem
van het RAA, Memorix Maior. Het RAA gaf digitaliseringsbedrijf Picturae daarom opdracht een
‘afgeslankte’ en gebruiksvriendelijke versie van Memorix Maior te ontwikkelen. In 2019 voegde de
historische vereniging van Texel zich bij de verenigingen die al begonnen waren hun beeldcollectie
op deze manier te beschrijven: die van Bergen, Callantsoog, Den Helder, Oudorp en Schermereiland.

Een extra bedanktje voor enkele vrijwilligers.

Vrienden van het Archief
Op 31 december 2019 telde het archief 345 Vrienden. Het bestuur van de Vrienden van het Archief
bestaat uit:
Joost Cox (voorzitter)
Fred Timmer (secretaris)
Simon Zuurbier (penningmeester)
Maarten Noot (lid)

Een afgebroken Callantsoog tijden de Tweede Wereldoorlog.

De vrienden leverden dit jaar een financiële bijdrage aan het boek Hollywood: herinneringen aan het
houten nooddorp bij Callantsoog tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven door de Historische
Vereniging Callantsoog. Wie zich daarvoor had aangemeld ontving twee keer de publicatie Archivaria
en het RAA organiseerde in 2019 onder meer twee excursies en verschillende kortingsacties voor de
vrienden.
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