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Voorwoord 
Het Nieuwe Gasthuis uit 1444 aan de Spiegelstraat werd bijna 40 jaar geleden door de gemeente 

Zutphen aangekocht en grondig verbouwd tot een gasthuis voor archiefonderzoekers: het 

Stadsarchief Zutphen. Rond het jaar 2000 sloten enkele omliggende gemeenten zich aan en zo 

ontstond het Regionaal Archief Zutphen. In die jaren waren er op sommige dagen wel twintig 

onderzoekers tegelijkertijd actief in de studiezaal. De studiezaalmedewerker was als een docent druk 

bezig om alles in goede banen te leiden. Zelfs bij de herinrichting in 2007 werd nog gedacht aan 

twintig bezoekersplaatsen. 

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering veranderden echter alles. Vrijwilligers zorgden 

ervoor dat stamboomgegevens, foto’s en archiefstukken op onze website kwamen. Met de 

toepassing “scannen op aanvraag” brengen we het archief gedigitaliseerd bij de onderzoeker thuis. 

Voor de bouwvergunningen uit Lochem en Zutphen ontwikkelden we een succesvol e-loket. Nog 

maar zelden zitten er meer dan vier mensen op de studiezaal. Zelfs niet als er geen 

coronamaatregelen gelden. 

In 2016 is bovendien het Erfgoedcentrum Zutphen in het leven geroepen om onder andere het 

gebruik van de archieven te stimuleren. Zij doet dat bijvoorbeeld door voorlichting te geven, 

vrijwilligers op te leiden en onderzoeksprojecten te begeleiden. Het Erfgoedcentrum houdt kantoor 

op de eerste verdieping van het Nieuwe Gasthuis. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond een toenemende verkeersstroom naar de eerste 

verdieping en een (te) grote en rustige studiezaal op de begane grond. In het verslagjaar is daarom 

een onderzoek gestart naar een beter gebruik van het gebouw. Zelfs is de vraag gesteld of het 

gebouw nog wel geschikt is voor de huidige toepassingen. 

In dit jaarverslag laten we aan de hand van tien foto’s de hoogtepunten van het afgelopen jaar zien. 

De foto’s belichten vooral de publieksactiviteiten van het RAZ. Verderop in het verslag wordt 

verantwoording afgelegd over de inspectietaken en de financiën, staat een overzicht van de nieuw 

verworven archieven en presenteren we cijfers over het gebruik van het archief in studiezaal, 

website en sociale media. 

 

Zutphen, mei 2022 
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Dienstverlening in tien hoogtepunten 
Elke medewerker diende zijn of haar eigen favoriete activiteit uit 2021 in. Fotograaf Patrick van 

Gemert van Zutphens Persbureau maakte er de foto’s bij.  

Deze fotoreeks was één van de cadeautjes in het kerstpakket voor onze vrijwilligers. Bij veel van de 

gefotografeerde activiteiten staan zij immers centraal. Op deze manier wilden wij hen bedanken voor 

hun geweldige inzet, ondanks alle beperkingen vanwege de coronamaatregelen. 

De foto bij Open Monumentendag is gemaakt door Jolanda van Velzen.  
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Inventariseren gemeentelijke archieven 
 

De gemeente Zutphen droeg in 2021 het archief over uit de periode 1990-2004. De gemeente 

Brummen bezorgde een aanvulling op het archief over het tijdvak 1946-1980. Een team van 

medewerkers zorgde voor een goede verwerking van deze archieven. Dit teamwork resulteerde in 

strak geordende archiefstellingen in het depot en goed doorzoekbare inventarissen op de website. 
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Uitbreiding E-loket Vergunningendossiers 
 

Met man en macht werd er gewerkt aan het vullen van het e-loket voor bouwdossiers. Voor de scans 

werd samengewerkt met de afdeling Repro. Na de gemeenten Lochem en Zutphen start nu ook de 

gemeente Brummen met het digitaal aanbieden van de bouwvergunningen. Aan het eind van het 

verslagjaar werden ook omgevingsvergunningen aan het e-loket toegevoegd. Uit het e-loket werden 

in het verslagjaar maar liefst 3.884 aanvragen verstuurd. 

 

 

 



 

 
Jaarverslag RAZ 2021 – pag. 7 

Gemoderniseerd restauratieatelier  
 

Het belang van een restauratieatelier kan niet genoeg worden benadrukt. Veruit de meeste archief-

stukken hebben papier als informatiedrager. Het RAZ bewaart dit papier voor “de eeuwigheid”. Dat 

vergt voortdurende controle, onderhoud en in sommige gevallen zelfs restauratie. Met een opgefrist 

en nieuw ingericht atelier kan deze functie voor de komende jaren goed worden vervuld. 
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Openstellen Pop-upmuseum David Evekinkwoning 
 

Het jaar 2021 stond in het teken van de negentiende eeuw, De Vergeten Eeuw. Het Erfgoedcentrum 

Zutphen zorgde samen met de David Evekink Stichting en studenten van opleidingscentrum Aventus 

voor een authentieke inrichting van dit negentiende-eeuws huisje. De gidsen van het Gilde Zutphen 

leidden er duizenden enthousiaste bezoekers rond. 
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Zitplaatsenregisters in de voorouderdatabase 
 

Een ijverig groepje vrijwilligers zorgde ervoor dat alle eigenaren of huurders van een zitplaats in de 

kerk nu terug te vinden zijn in de voorouderdatabase. Steeds meer bijzondere historische bronnen uit 

Brummen, Lochem en Zutphen komen zo voor onderzoekers beschikbaar. Deze gegevens worden via 

open data gedeeld in nationale én internationale sites. 
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Digitaliseren van dia’s, foto’s en films 
 

Van fotograaf Burggraaff ontvingen het RAZ dia’s en foto’s uit Brummen, Lochem en Zutphen. Het 

Historische Genootschap Lochem bezorgde films gemaakt door de Lochemse Filmclub en 

Oudheidkundige Verenging De Marke uit Brummen bezorgde 50 foto’s op spaanplaat. Al dit 

beeldmateriaal wordt digitaal gemaakt en als de rechten het toelaten op de beeldbank geplaatst. 

 

 

  



 

 
Jaarverslag RAZ 2021 – pag. 11 

Onderzoek naar onteigend Joods vastgoed 
 

Naar aanleiding van een reportage van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) wordt in 

verschillende steden onderzoek gedaan naar de omgang met onteigend Joods vastgoed na de Tweede 

Wereldoorlog. Voor Lochem/Gorssel en Zutphen/Warnsveld zijn in 2021 respectievelijk door historicus 

Maarten-Jan Vos en de Radboud Universiteit onderzoeken gedaan. Het RAZ faciliteert hierbij. 
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De Vergeten Eeuw 
 

De “vergeten” negentiende eeuw had in 2021 de volle aandacht van Erfgoedcentrum Zutphen, De 

David Evekink Stichting en de Historische Vereniging Zutphen. Eendrachtig werden vele activiteiten 

georganiseerd. Als leidraad werd een tijdlijn samengesteld in de vorm van een leporello. Wekelijks 

verscheen een artikel in het Contact voor Zutphen/Warnsveld. 
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Dia’s team Archeologie gescand 
 

Eén van de doelstellingen van het Erfgoedcentrum Zutphen is het intensiveren van de samenwerking 

tussen de vier erfgoedpartners. Zo maakt team Archeologie gebruik van de kennis en mogelijkheden 

van de scanafdeling van het RAZ. Twee vrijwilligers scanden in 2021 maar liefst 13.000 dia’s van 

archeologische artefacten. De foto is heel toepasselijk genomen in het werkatelier van Archeologie. 
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Open Monumentendag 
 

Open Monumentendag is voor het RAZ een jaarlijks hoogtepunt. Medewerkers laten dan in het 

archiefdepot de mooiste archiefschatten aan het publiek zien. In 2021 waren rondleidingen vanwege 

de geldende coronamaatregelen aan regels gebonden. Belangstellenden mochten daarom alleen het 

depot in. Acteurs van de theatergroep ZET hielden een oogje in het zeil en schreven alle bezoekers in. 
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Inspectie en advies 
De archiefinspectietaak betreft het toezichthouden op archief- en informatiebeheer voor de 

gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. De archiefinspecteur legt auditbezoeken af, beoordeelt 

procedures en adviseert daarover, gevraagd en ongevraagd. Hij neemt deel aan overleggen waarbij 

expertise vanuit de archiefinspectie gewenst is. Behalve aan de deelnemende gemeenten geeft het 

RAZ ook advies en voorlichting aan particuliere organisaties. 

Belangrijkste activiteiten in 2021: 

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

Net als het voorgaande jaar had de archiefinspectie te maken met de invloeden van de 

coronamaatregelen. Er is een goede modus gevonden in auditen, adviseren, voorlichten, beoordelen 

en controleren. De mogelijkheden om elkaar daarbij online op te zoeken werden meer ingezet. Door 

privéomstandigheden kon de archiefinspecteur tijdelijk zijn taken niet uitvoeren. Een oplossing is 

gevonden in het uitbesteden van werkzaamheden aan een extern bureau en door het overnemen 

van taken binnen het team, waardoor de wettelijke inspectietaak toch doorgang kon vinden. 

 De archiefinspecteur heeft het hele jaar door binnen de kaders van archiefwet en -regelgeving 

advies gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging, 

kwaliteitszorg en (digitaal) informatiebeheer bij de onder toezicht staande gemeenten. 

 Een algemeen advies was (net als in 2020) om bijzondere aandacht te geven aan de registratie en 

archivering van archiefbescheiden ontvangen of gevormd in het kader van de coronacrisis. 

Landelijk is de coronacrisis aangewezen als zogenaamde hotspot. 

 De inspecteur gaf voorlichting met betrekking tot de op handen zijnde invoering van de herziene 

Archiefwet (in 2023) en de gevolgen daarvan voor het informatie- en archiefbeheer op lokaal 

niveau. 

 De archiefinspecteur bood ondersteuning bij de doorontwikkeling van het e-depot van het RAZ. 

 In 2021 is gestart met een regionaal informatiebeheer overleg (RIO). Dit is een overleg met de 

toezichtsgemeenten en de archiefinspecteur (op initiatief van de gemeente Brummen). 

 Voor de gemeente Brummen is er een audit op het archief- en informatiebeheer afgerond. In 

opdracht van de archiefinspecteur heeft de firma DOCFactory deze audit uitgevoerd. 

Er zijn adviezen gegeven met betrekking tot het digitaliseren en vervangen van de Brummense 

bouwvergunningen. Dit is in 2021 gestart. In het kader van de verplichte overbrenging is in 2021 

een aanvulling op archiefblok 1946-1980 (archiefnummer 2051) overgebracht naar het RAZ. 

De inspecteur nam deel aan het 4-maandelijkse overleg met de collega’s documentaire 

informatievoorziening van de gemeente Brummen. 

 Voor de gemeente Lochem was de archiefinspecteur betrokken bij het opstellen van de 

zogenaamde hotspotmonitor. Samen met de archivaris nam hij deel aan het Strategisch 

Informatieoverleg (SIO) van de gemeente Lochem. Ook adviseerde hij bij de voorgenomen 

digitale vervanging van analoge archiefbescheiden van de bedrijfsvoeringsorganisatie PlusOV. 

 Voor de gemeente Zutphen gaf de archiefinspecteur adviezen in het kader van het 

digitaliseringsproject van de bouw-, milieu- en omgevingsvergunningen. In 2021 is een nieuw 

zaaksysteem geïmplementeerd bij de gemeente Zutphen. De archiefinspecteur is betrokken bij 

de totstandkoming van de vereiste migratieverklaring. In 2021 is gestart met een periodiek 

overleg tussen het RAZ en de beleidsmedewerker van team DIB. Hieraan nam ook de 

archiefinspecteur deel. 
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Bedrijfsvoering 
Het RAZ is een team binnen de gemeente Zutphen. De gemeente verzorgt personeelszaken en ge-

bouwenbeheer en ondersteunt het team RAZ op tal van andere activiteiten. 

Belangrijkste gebeurtenissen in 2021: 

Personeel 

 Voor het project Scannen Bouwvergunningen was een gedetacheerde medewerker via 

GelreWerkt! actief. 

 Via ’t Baken (gemeente Lochem) verrichtte een gedetacheerde medewerker ondersteunende 

activiteiten bij scanwerkzaamheden en archiefverzorging. 

 Met twee werkervaringsplaatsen werd het scanteam en onze beeldcollectiebeheerder tijdelijk 

versterkt. 

 De boek- en papierrestaurator werkte in het verslagjaar tevens voor het Stedelijk Museum 

Zutphen. Zij restaureerde 64 objecten uit hun collectie. 

Gebouwen 

 Het complex waarin de gemeente Zutphen het Regionaal Archief heeft gevestigd is in alle 

opzichte aansprekend voor deze functie. Het hoofdgebouw is een monument uit de bloeiperiode 

van de stad en past goed bij het historisch belang van het archief in stedelijk maar ook landelijk 

opzicht. Maar de gemeente is zich ook bewust van het feit dat er aanpassingen moeten worden 

gedaan om het gebouw toekomstbestendig te maken. Daarnaast vormen de digitalisering en 

digitale dienstverlening een steeds groter onderdeel van het werk van het Regionaal Archief. Het 

digitale, niet fysieke bezoek aan het archief is nog nooit zo hoog geweest. Daarom gaven de 

gemeenteraad en het college in 2021 een onafhankelijk bureau de opdracht om de huisvesting 

van het Regionaal Archief te onderzoeken. Daarbij werd er ook gekeken naar de 

depotvoorziening. In heel het land worden namelijk op dit moment veel projecten uitgevoerd 

waarbij erfgoeddepots worden samengevoegd. 

De opdracht werd in maart gegeven en het onderzoek is in 2021 grotendeels afgerond. 

 In het voorjaar werd de restauratieruimte op de begane grond ingrijpend verbouwd. Met de 

aanschaf van nieuwe spoelbakken voor het schoonmaken en aanvezelen van de kwetsbare 

archiefstukken is deze ruimte voor de komende jaren goed uitgerust. 
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Jaarcijfers 
Google Analytics en ook de verschillende databases die het RAZ gebruikt, leveren tal van cijfers op. 

Hieronder volgt een representatieve greep. Bij het lezen van gebruikerscijfers is het van belang te 

weten dat het RAZ “open data” beschikbaar stelt. Dat houdt in dat RAZ-bronnen ook via andere 

websites worden gepresenteerd. In sommige gevallen zijn deze websites beter in staat om specifieke 

doelgroepen te bereiken. Websites die veelvuldig RAZ-data “hergebruiken” of delen zijn bijvoorbeeld: 

Open Archieven, Wiewaswie, Genealogie in de Achterhoek en CollectieGelderland. Enerzijds zorgen 

deze sites voor een toename van het bronnengebruik maar anderzijds voor een daling van het bezoek 

op de eigen website. 

Collectiebeheer (totalen tot en met 31 december 2021) 

 Aantal strekkende meters archieven en collecties: 4.580 (2020: 4.665) 

 Aantal archieven en collecties: 769 (2020: 762) 

 Aantal beschreven archiefbestanddelen: 122.666 (2020: 116.959) 

 Aantal foto’s en kaarten op website: 55.313 (2020: 51.959) 

 Aantal titels in bibliotheekcatalogus: 16.490 (2020: 15.843) 

 Aantal namen in voorouderdatabase: 1.064.504 (2020: 1.058.220) 

 Aantal gefotografeerde charters: 3.643 (2020: 3.539) 

 Aantal gepubliceerde scans (zonder bouwtekeningen): 39.418 (2020: 36.770) 

 Dataopslag: 4,7 Tb (2020: 4,4 Tb) 

Dienstverlening (gerealiseerd in 2021)  

 Bezoeken studiezaal: 229 (2020: 386) 

 Erfgoedcentrumzutphen.nl: 1.181.616 paginaweergaven door 66.652 unieke bezoekers 

(2020: 1.081.013 paginaweergaven door 58.385 unieke bezoekers) 

 Bouwdossiers.erfgoedcentrumzutphen.nl: 220.481 weergaven door 15.362 gebruikers (2020: 

151.243 weergaven door 11.463 gebruikers) 

 Opgeteld is dat: 1.402.097 weergaven door 82.014 bezoekers (2020: 1.232.256 weergaven 

door 69.848 bezoekers)* 

 Sinds 22 maart 2021 meten we ook de statistieken van de periodiekenviewer, 

https://erfgoedcentrumzutphen.courant.nu/: 100.264 paginaweergaven, 5.506 gebruikers. 

 Totalen inclusief periodiekenviewer: 1.502.361 weergaven door 87.520 gebruikers 

 Facebook: 2.197 volgers (2020: 1.740). Het bereik nam in 2021 toe met 22,2 %. 

 Instagram: 1.327 volgers (2020: 997). Het bereik was 0.291 (stijging van 188,1 % t.o.v. 2020). 

 Twitter: tweetweergaven 119.209 (2020: 151.457), volgers: 801, 62 nieuw (2.020: 739, 63) 

 Externe scanopdrachten: 392 ingewilligde aanvragen met in totaal 9.559 scans* 

(2020: 460 aanvragen en 19.249 scans). 

 

Bedrijfsvoering (per 31 december 2021) 

 Personeel (in fte): 8,4 (2020: 7,88) 

 Aantal vrijwilligers: 37 (2020: 37) 

*gecorrigeerd aantal  

https://erfgoedcentrumzutphen.courant.nu/
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Programma Erfgoed 
In het RAZ aan de Spiegelstraat vindt ook het Erfgoedcentrum Zutphen zijn onderkomen; de 

netwerkorganisatie voor de erfgoedpartners archeologie, archief, monumentenzorg en museum. Het 

Erfgoedcentrum Zutphen ontwikkelt en faciliteert activiteiten voor en met de partners op 

verschillende vlakken: collectie, toegang en aanbod, educatie en participatie en onderzoek. Deze 

activiteiten zijn gekoppeld aan de (wettelijke) collectie-, beheer-, maatschappelijke en 

bedrijfsvoeringstaken van de erfgoedpartners. Zij volgen de uitgezette erfgoedlijnen uit de 

cultuuragenda van de gemeente Zutphen en ze hebben altijd tot doel erfgoed toegankelijk te maken 

en inwoners en bezoekers te informeren. 

Het programma van het Erfgoedcentrum Zutphen wordt uitgevoerd door een programmamanager, 

een communicatiemedewerker en (tot halverwege 2021) een ondersteuner, in nauwe samenspraak 

met de collega’s van de genoemde erfgoedpartners en de vrijwilligers van onder meer Het Gilde 

Zutphen. Bovendien heeft het erfgoedteam versterking gekregen van vrijwilligers voor ondersteuning 

en de nieuwsbrief. 

Gedurende het jaar zijn veel grote en kleinere projecten opgepakt of voortgezet. Een selectie van de 

hoogtepunten in 2021 uit onze actielijnen collectie, toegang en aanbod, educatie en participatie, 

onderzoek en activiteiten: 

Themajaar De Vergeten Eeuw 

Het centrale thema in 2021 was De Vergeten Eeuw, over Zutphen in de negentiende eeuw. Rondom 

dit thema verbond het Erfgoedcentrum Zutphen activiteiten en organisaties met elkaar om zo samen 

een breed publiek te bereiken. Ondanks de coronapandemie is het gelukt om hier veel aandacht voor 

te krijgen tijdens fysieke activiteiten zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen, wandelingen en – heel 

succesvol – een pop-upmuseum in het David Evekinkhuisje. Zowel via onze eigen kanalen als via de 

pers trokken de activiteiten veel belangstelling. Een vaste wekelijkse rubriek en een maandelijkse 

pagina in huis-aan-huisblad Contact alsmede een online videoserie maakte het mogelijk om, 

onafhankelijk van de “coronabeperkingen”, het themajaar voortdurend voor het voetlicht te 

brengen. 

Collectie 

Er is hard gewerkt aan een bijzondere toevoeging aan de erfgoedportal: de archeologische-

vondstendatabase. In 2022 zal deze database worden gelanceerd. Onderzoekers en andere 

belangstellenden vinden hier meer dan 120.000 gedocumenteerde vondsten. 

Ook ging in 2021 de bouw van de maquette van Zutphen in 1485 door. Een van de hoogtepunten was 

de realisatie van de Nieuwstad. Via Instagram en Facebook kreeg de bouw het gehele jaar wekelijks 

aandacht en de web-expositie op de erfgoedportal is ook met evenzoveel afleveringen aangevuld. 

Toegang en aanbod 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers van Het Gilde Zutphen kunnen we steeds meer monumenten 

openstellen. Naast de Burgerzaal, Wijnhuistoren en Bourgonjetoren (nieuw in 2020) is daar in 2021 

ook de Sint-Janskerk bijgekomen. Achter de schermen wordt het museum De Hanzeaat in de 

Bourgonjetoren gerealiseerd. Naar verwachting wordt dit in 2023 geopend voor publiek. 
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Vanwege de coronapandemie waren de monumenten lange tijd gesloten, maar het aantal bezoekers 

dat daarna toch kwam - 18.844 - stelt niet teleur: 

 De Burgerzaal: 10.769 ( open vanaf 22 juli open tot 18 november, 4 dagen per week) 

 De Bourgonjetoren: 959 (open vanaf 8 juli tot 23 oktober, 1 dag per week) 

 De Wijnhuistoren: 1.346 ( open vanaf 22 juli open tot 18 november, 4 dagen per week) 

 De Sint-Janskerk: 1.775 (open vanaf 3 juli tot 17 november, 1 dag per week) 

 Het David Evekinkhuisje (eenmalig, pop-upmuseum): 3.051 (open vanaf 26 augustus tot 14 

november, 4 dagen per week) 

 De Berkelpoort: 944 (open tijdens Open Monumentenweekend op 11 en 12 september, 2 dagen) 

Educatie en participatie 

De Mobiele Erfgoedtentoonstelling (MET) is gerealiseerd en gedurende het jaar konden we op 

diverse locaties in samenwerking met de gemeente Lochem, Muzehof, musea, erfgoedorganisaties 

en zorginstellingen proefdraaien. Op de erfgoedportal is een uitgebreide handleiding verschenen en 

de leerpunten worden meegenomen om het concept in 2022 officieel te lanceren. 

Onderzoek 

Als participant in het Europese consortium HiStory testte het Erfgoedcentrum Zutphen de te 

ontwikkelen app en methode om bij groepen ouderen gesproken verhalen op te halen. De app is 

daarmee doorontwikkeld en het gebruik vereenvoudigd. Het doel is dat het onderzoek leidt tot een 

kant-en-klare methode die kan worden ingezet om verhalen op te halen in groepen. Enerzijds biedt 

de methode een mogelijkheid om eenzame ouderen uit hun isolement te halen, anderzijds kunnen 

met de methode waardevolle verhalen worden opgehaald om te bewaren en in te zetten bij 

bijvoorbeeld een tentoonstelling. 

Activiteiten 

De meest opvallende (datumgebonden) activiteiten in 2021, die door het Erfgoedcentrum Zutphen 

zijn geïnitieerd of ondersteund: 

 4 mei: Tentoonstelling over oorlog en bevrijding in De Lunette 

 19 juni: Nationale Archeologiedagen in Zutphen 

 Vanaf 3 juli: Sint-Janskerk en –toren open 

 23 juli tot en met 29 augustus Tentoonstelling Borro en de Vergeten Eeuw bij de Lunette 

 12 t/m 29 augustus: Tentoonstelling De Vergeten Eeuw in de Burgerzaal 

 26 augustus t/m 14 november: Pop-upmuseum in David Evekinkwoning 

 11 en 12 september: Open Monumentendag met in het Regionaal Archief Zutphen Expeditie 

Tadama 

 24 september: ArcheoHotspot aan de Deventerweg 

 3 oktober: Opening Erfgoedfestival te Nijmegen 

 12 oktober: Overdracht erfgoed Piet Dullaert 

 18-21 oktober: Een Nieuwe Tijd in de Nieuwstad 

 12 november: Symposium Historische Vereniging 

 12 november: Presentatie boek Een bekoorlijk gezigt van welvaart 

 31 oktober: Feestelijke afsluiting Erfgoedfestival met Jong Metropole Orkest in de Hanzehof 

 Vanaf 8 december: Tentoonstelling Reuzenarbeid voor de koningin in de Walburgiskerk 
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Communicatie 

Voor de communicatie vanuit het Erfgoedcentrum Zutphen benutten we een middelenmix van zowel 

eigen kanalen als lokale, regionale en soms ook landelijke pers. We zoeken zelf actief contact met de 

pers, versturen regelmatig persberichten, hadden een wekelijkse rubriek en een maandelijkse pagina 

over De Vergeten Eeuw in het Contact en vaste rubrieken op onze sociale media. Wekelijkse delen 

we minimaal twee berichten, maar meestal meer via onze kanalen, waardoor we continu in beeld 

zijn met een toenemend bereik (zie ook Jaarcijfers).  

In 2021 heeft onze eigen erfgoednieuwsbrief een steviger positie gekregen: via Erfgoedvrijwilliger.nl 

hebben we in het najaar een vrijwillige redacteur aangetrokken die nu meewerkt aan een 

maandelijkse nieuwsbrief. In 2021 kwamen in totaal vier nieuwsbrieven uit. Het aantal abonnees 

groeide van circa 614 naar 667. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Archiefaanwinsten 
 

Vrijwel elke aanwinst krijgt bij binnenkomst een aanwinstnummer. Alleen heel kleine en triviale 

aanwinsten (bijvoorbeeld een foldertje of losse foto) worden niet geregistreerd. De aanwinst wordt 

toegekend aan een zorgdrager (Brummen, Lochem of Zutphen). Een nieuw archief krijgt een uniek 

archiefnummer; aanvullingen worden ondergebracht bij bestaande archieven. De kolom “Meter” 

vermeldt de omvang in strekkende meter bij verwerving, niet na verwerking. 

 

Aanwinstnr. Zorgdrager Omschrijving Archiefnr. Meter 

202101 Zutphen Archivalia pianist Heiny Kerkdijk (Rivertown Jazzband) 0144 0,10 

202102 Zutphen Archivalia commandant P. F. C. Brunings (Zutphen) 0144 0,05 

202103 Zutphen Aanvulling archief ZVV Be Quick 0513 0,12 

202104 Zutphen Pakje sigaretten "specially packed for Redery Ketel N.V. 
Zutphen" 

0096 0,05 

202105 Zutphen Fotoalbum Jeugdgevangenis Zutphen (1947-1948) 0451 0,03 

202106 Lochem Fotoalbum P.W. Janssen Ziekenhuis te Almen 5065 0,01 

202107 Brummen Foto’s van bezoek bij Becker’s Sons Brummen (1957) 2036 0,63 

202109 Zutphen Jaarverslagen van de gevangenissen en huis van 
bewaring in Zutphen (1964-1995) 

0144 0,07 

202110 Zutphen Leerlingendossiers Stedelijk Lyceum (1950-2000) 0177 20,00 

202111 Zutphen Diverse foto’s Zutphen 0451 0,02 

202112 Lochem Archief N. V. van Huisvrouwen,afd. Lochem (1925-2017) 1131 0,60 

202113 Brummen Archief Stichting Brummen 1200 (1992-1994) 2097 0,24 

202114 Zutphen Fotocollectie George Burggraaff 0537 0,18 

202115 Zutphen Brieven I. Gerhardt aan K. Waardenburg (1970-1990) 0379 0,04 

202116 Zutphen Archivalia slagerij Jaspers Focks te Zutphen (1874-2000) 0538 0,30 

202117 Lochem Aanvulling archief Rode Kruis Lochem (1867-1996) 1024 0,20 

202118 Brummen Archivalia van Free Village Eerbeek (1969) 2060 0,05 

202119 Lochem Aanvulling archief N. H. Gemeente Lochem (20e eeuw) 1047 0,50 

202120 Zutphen Archief Stichting Beheer Registergoederen Zutphen 0540 0,20 

202121 Zutphen Akten van aankoop, verkoop en erfpacht gemeente 
Zutphen (20e eeuw) 

0003, 
0499, 0510 

10,00 

202122 Brummen Aanvulling archief Gemeente Brummen 1946-1980 2051 6,00 

202123 Zutphen Kiezerslijst 1906-1907 gemeente Zutphen 0002 0,02 

202124 Zutphen Toneelspel Baudartius-Lyceum (1961) 0144 0,01 

202125 Lochem Preken dominee G.A. Pasma uit Almen (1934-1944) 5019 0,32 

202126 Zutphen Documentatie Rijwielbelasting WOII 0263 0,01 

202127 Zutphen Foto’s School voor Toneeldans (Humfeld; 1970-1974) 0451 0,01 

202128 Zutphen Archief Rode Kruis Zutphen (1900-2013) 0539 2,00 

202129 Brummen Aanvulling archief Koninklijke Schut 2047 0,40 

202130 Zutphen Foto’s Huize Elisabeth (1965-1979) 0451 0,10 
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Bijlage 2 Specificaties archiefonderzoek en scanning on demand 
 

Aantal aanvragen naar papieren dossiers in de studiezaal:* 

Gemeente Aanvragen 

Brummen 41 

Lochem 49 

Zutphen 239 

Totaal 329 
* Dit is zonder bouwvergunningen. Eén aanvraag kan meerdere dossiers betreffen, tot wel tien stuks of meer. 

 

Meest aangevraagde papieren archieven per gemeente:* 

Gemeente Archief (archiefnummer) Aanvragen Dossiers 

Brummen Notarisakten Brummen (2068) 18 76 

Lochem Gemeente Lochem 1935-1971 (1003) 12 76 

Zutphen Gemeente Zutphen 1920-1980 (0003) 44 271 
* De grote belangstelling voor de gemeentelijke archieven van Lochem (1003) en Zutphen (0003) uit het midden van de 20e 

eeuw is vooral te verklaren door de intensieve onderzoeken voor de onderzoeksprojecten Joods vastgoed WO2. 

 

Herkomst bezoekers aan studiezaal:* 

Gemeente Aantal 

Brummen 21 

Lochem 8 

Zutphen 31 

Buiten dienstverleningsgebied 50 

Totaal 110 
* Aantal bezoekers die in 2021 minstens één keer in de studiezaal archiefstukken aangevraagd hebben. Bezoekers die geen 

archiefstukken opvragen worden niet geregistreerd. 

 

Opvragingen papieren bouwvergunningen door burgers:* 

Gemeente Aantal 

Brummen 74 

Lochem n.v.t. 

Zutphen 0 
* De bouwvergunningen van Zutphen en Warnsveld waren al snel in 2021 digitaal beschikbaar via het e-loket 

Bouwvergunningen of werden vanwege dit project met voorrang gedigitaliseerd. 
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Opvragingen bouwvergunningen via e-loket door burgers:*  

Gemeente Aantal 

Brummen n.v.t. 

Lochem 1.841 (1.680) 

Zutphen 2.043 (1.367) 

Totaal 3.884 (3.047) 

Gemiddeld behandeld per werkdag 15 (12) 
* Tussen haken de aantallen in 2020. 

 

Scanning on demand:*  

Gemeente Aantal aanvragen Aantal scans 

Brummen 80 (60) 1.189 (728) 

Lochem 87 (67)      2.879 (6.866) 

Zutphen 291 (314)       4.627 (11.136) 

Totaal 458 (412)       8.459 (19.249) 
* Tussen haken de aantallen in 2020. Het aantal scanopdrachten daalde in het verslagjaar doordat er vanwege 

coronamaatregelen en andere omstandigheden minder vrijwilligers beschikbaar waren. Noodgedwongen moesten daardoor 

aantal en omvang van de toegestane scanaanvragen worden ingeperkt. Tot de populairste bronnen behoorden dit 

verslagjaar de Zutphense en de Brummense notariële akten (53), de Brummense bouwvergunningdossiers (27), het Oud 

Rechterlijk Archief Zutphen (24) en het archief van de Familievereniging Van Hasselt (20). 
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Bijlage 3 Financieel resultaat 2021 
Inkomsten: 

Kostenpost Begroot primitief Begroot na wijziging Realisatie 

Archiefbeheer € 169.400,00  € 169.400,00 € 167.214,59 

    

Totaal inkomsten € 169.400,00 € 169.400,00 € 167.214,59 

 

Mutaties reserves (onttrekking aan een reserve): 

Kostenpost Begroot primitief Begroot na wijziging Realisatie 

Mutaties reserves  -  € 15.000,00  € 15.000,00  

 

Uitgaven: 

Kostenpost Begroot primitief Begroot na wijziging Realisatie 

Huisvestingskosten € 57.800,00 € 72.800,00 € 77.426,44 

Digitale dienstverlening € 65.800,00 € 65.800,00  € 48.546,09 

PR en Educatie € 8.100,00 € 8.100,00 € 6.108,65 

Bibliotheek € 1.500,00 € 1.500,00 € 959,25 

Restauratie & Conservering € 5.300,00 € 5.300,00 € 5.286,24 

Overige personeelskosten € 2.100,00 € 2.100,00 € 1.218,29 

Overige kosten  € 18.400,00 € 18.400,00 € 11.772,60 

Archiefinspectie € 3.600,00 € 3.600,00 € 1.890,00 

E-depot Zutphen € 30.600,00 € 30.600,00 € 31.540,81 

Onderhoud Stadsarchief € 20.200,00 € 20.200,00 € 19.832,31 

Apparaatskosten € 16.000,00 € 16.000,00 € 15.928,45 

    

Totaal uitgaven € 229.400,00 € 244.400,00   € 220.509,13   

 
Toelichting: 

 De salariskosten voor team RAZ bedroegen € 618.670. Bij het team RAZ zijn de medewerkers van 
het Programma Erfgoed ondergebracht. De teamleider is in deze cijfers niet meegerekend. 

 De hier vermelde inkomsten betreffen het archiefbeheer dat RAZ uitvoert voor de gemeenten 
Brummen en Lochem. Deze inkomsten zijn (uitgezonderd de post E-depot) niet direct gerelateerd 
aan de uitgaven. 

 Er was begroot aan uitgaven € 244.400 (exclusief salarislasten) terwijl er daadwerkelijk € 220.509 
werd uitgegeven waardoor een voordelig resultaat werd geboekt van € 23.891. Dit resultaat 
werd vooral bereikt door: 

o Lagere uitgaven op kostenpost Digitale dienstverlening. Enkele geprogrammeerde 
projecten vonden om verschillende redenen geen doorgang. 

o Op meerdere budgetten werden kleinere bedragen overgehouden. 

 Het positieve saldo maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. 
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