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Schapen. Maker Jan van Ravenswaaij (1789-1869), 1882.
Niets is meer Goois dan schapen. Eeuwenlang liepen ze op de heide, maar rond 1900 waren alle
schapen verdwenen. Het Goois Natuurreservaat bracht ze weer terug in twee kudden.
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Woord vooraf en
samenvatting
Dit verslag heeft een andere vorm dan die over vorige
jaren. De wettelijk voorgeschreven informatie staat
voornamelijk in bijlagen of op de website. Overigens
is ervoor gekozen om de rijke digitale beeldcollectie van
het Streekarchief over het voetlicht te brengen.
De bijschriften bij de afbeeldingen geven meer informatie
over de activiteiten van het Streekarchief en andere
wetenswaardigheden.

Groene kaart van het Gooi. Uitgave door het GNR en de ANWB, 1979.
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Corona

Informatiebeheer

Het Streekarchief heeft in 2020 ook de ingrijpende gevolgen van de

Het toezicht op het informatiebeheer door de deelnemende overheden is

Corona-epidemie ondervonden. De volledige sluiting voor publiek en

volledig uitgevoerd en afgerond. Voor een overzicht van rechtmatigheid

medewerkers in maart, de beperkte openstelling in juni en weer een

bij aangesloten overheden over 2018-2020, en in deze periode

sluiting voor publiek tot nu toe deden de resultaten op vrijwel alle

verrichte toezicht- en advieswerkzaamheden. Het overzicht over de

terreinen dalen.

rechtmatigheid van het informatiebeheer door het Streekarchief is
toegevoegd als Bijlage 1.

Planning
Een overzicht van de in 2020 onder invloed van corona wel en niet

Kosten

gerealiseerde werkzaamheden staat op de website. Voor de planning

De kosten van het Streekarchief stegen met € 36.000 naar € 487.147.

2021 en 2022 zie eveneens de website.
Formatie
E-depot

In de formatie kwam geen verandering.

Het e-depot wordt gestaag gevuld met digitale bronnen, en het
beheersysteem is geschikt gemaakt voor online vindbaar en toegankelijk

Begeleidingscommissie

maken. Bouwvergunningen, bodeminformatie, bronnen met persoons-

De Begeleidingscommissie voor het Streekarchief kwam niet bijeen.

gegevens, bestuurlijke informatie en beeldmateriaal komen in de loop
van 2021 online.

Fusie
De plannen voor fusie met het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Crowdsourcing

kregen laat in het verslagjaar een impuls. Bestuurlijke besprekingen zijn

De crowdsourcing lag helaas geheel stil. Wel zijn voorbereidingen

gaande en de intentie om tot besluitvorming en implementatie te komen

getroffen om onder meer de oudste bevolkingsregisters van zeven

lijkt steviger dan eerder.

plaatsen in 2021 beschikbaar te stellen voor indexering door onlinevrijwilligers. Andere aanstaande crowdsourcing-projecten zijn de

Karin Abrahamse, archivaris

militieregisters van Hilversum en een klein deel van de fotocollectie van

Mei 2021

Jacques Stevens.
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Dienstverlening

Sinds begin december 2020 zijn alle gegevens over
de overheidsarchieven, de bouwvergunningen van
Hilversum en de indexen op genealogische bronnen
online als Open Data. De downloadbare datasets zijn
voor iedereen vrij beschikbaar en herbruikbaar.

De Sypekerk te Loosdrecht. Aquarel door L.K.C. Prins (1887-1957), 1926.
Deze en andere afbeeldingen in dit jaarverslag bevinden zich in de collectie van François Renoù.
De familie Renou gaf deze in bewaring bij het Streekarchief in 2010. De vele prenten en tekeningen van
Gooise plaatsen en onderwerpen maken dit een van meest waardevolle collecties van het Streekarchief.
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Facebook
Ook in december is gezamenlijk met het Gemeentearchief Gooise Meren
en Huizen een Facebookpagina gelanceerd.
IRMA-app
Om beperkt openbare digitale archieven toch online te kunnen
aanbieden, wordt onderzoek gedaan naar digitale authenticatie met de
IRMA-app.
Verhalenplatform
Om de interactie met en de invloed van klanten uit te breiden werd naar
voorbeeld van het Historisch Centrum Overijssel een Verhalenplatform
aangeschaft. In 2021 komt dit online.
Studiezaal
De studiezaal sloot op 16 maart. Na de beperkte heropening in juni

Dienstverlening

2020

2019

Bezoeken website
gooienvechthistorisch.nl

37.000

42.000

Bezoeken website
bouwvergunningen Hilversum

14.300

16.000

200

461

44

83

19.400

21.500

Downloads overig

2.700

11.000

Facebook volgers

14

–

Medewerkers

7

7

Vrijwilligers

–

2

Deelnemende organisaties

6

6

Bezoeken studiezaal
Opheffen openbaarheid
Downloads bouwtekeningen
Hilversum

was het noodzakelijk om het aantal klanten dat kan worden ontvangen
te beperken. De inrichting is aangepast met onder meer schermen.
Wanneer de studiezaal weer open kan voor publiek is onbekend, maar
maatregelen als bezoek op afspraak en per dagdeel lijken permanent te
gaan worden.
Zie voor de aanstaande uitbreiding van het aanbod digitale bronnen
hoofdstuk Beheer over het e-depot.

Anders dan verwacht nam het bezoek aan en het downloaden van de website af ten opzichte van
2019. In 2021 zal dat weer toenemen doordat een grote hoeveelheid digitale bronnen online komt.

7

In 1941 besloot de directie
van het Rijksmuseum delen
van de collectie elders onder
te brengen om te voorkomen
dat ze geroofd of beschadigd
werden.
Hier wordt een
scheepsmodel van een
boeier binnengedragen bij
het landhuis Gooilust te
’s-Graveland.

Deze foto van de verzetsgroep U61 is afkomstig uit het fotoalbum dat was samengesteld door het
Hilversumse verzet en in 1949 geschonken werd aan dr. G.J. Dieperink, commandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten te Hilversum, bij diens vertrek naar Haarlem.
Bevrijdingsnummer van Vrij Nederland, Gooi-editie 5 mei 1945.
Een van de vele schenkingen in de Collectie Tweede Wereldoorlog.

Dit bijzondere album is in 2020 geschonken door de kleindochter van de commandant,
mevrouw J.F.C. Buijtendorp-Dieperink, juist met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding.
Het volledige album is hier te downloaden.
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Beheer

De technische inrichting van de digitale bewaarplaats
(ofwel de eDepotvoorziening, het e-depot) werd
afgerond, zodat deze volledig operationeel is. Archieven
en collecties worden daarin gestaag opgenomen vanuit
de tijdelijke veilige opslag. Inmiddels zitten er tegen de
half miljoen bestanden in (463.963 eind 2020).

Bouwtekening voor een boerderij aan de Dorpsstraat in Nieuw-Loosdrecht, 1906.
Het e-depot bevat onder meer de bouwvergunningen van de gemeente Wijdemeren en de
voormalige gemeenten Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg uit
de periode 1901-2018. Deze komen in de loop van 2021 online op de website van Wijdemeren en
op Gooienvechthistorisch.nl.
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Archiefbeheersysteem
De gegevenskoppeling met het archiefbeheersysteem is gerealiseerd,
waardoor vanaf medio 2021 bronnen successievelijk online beschikbaar
komen. De Gezinskaarten van Hilversum 1920-1940 zullen daarin de
spits afbijten, gevolgd door de bouwvergunningen van Wijdemeren
1901-2018. Deze laatste zullen, naar voorbeeld van Hilversumse
bouwtekeningen, ook op de gemeentelijke website van Wijdemeren
worden aangeboden.
Het gebruik van het archiefbeheersysteem Atlantis in relatie tot het
e-depot van het Streekarchief was het onderwerp van een Webinar door
Arnoud Glaudemans.
Digitaliseren
Sinds 2019 is er een jaarlijkse planning voor het digitaliseren (scannen)
van de eigen collecties van het Streekarchief. In het voorbije jaar zijn
onder meer 1500 foto’s van Jacques Stevens gescand met de intentie
deze te ontsluiten via crowdsourcing. De ontwerpen van de afdeling
Groenvoorziening uit de periode 1950-1985 zijn in 2020 in beheer
genomen en gescand. De luchtfoto’s van Hilversum behorende bij de
vluchten uit 1979, 1988 en 1996 zijn gedigitaliseerd en geografisch

Luchtfoto van de omgeving Laapersveld in Hilversum,
genomen door Hansa Luftbild AG in 1996.

ontsloten. Deze zullen – ook – beschikbaar komen op de opendata-site
van de gemeente Hilversum.
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Het bevolkingsregister van Ankeveen uit de periode 1850-1962.
Deze zal met de registers van andere plaatsen uit die periode op het crowdsourcing-platform worden geplaatst in 2021.
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Door crowdsourcing wil het Streekarchief niet-toegankelijke bronnen ontsluiten. Online vrijwilligers
indexeren of beschrijven archiefstukken of foto’s die anders nog jarenlang onbereikbaar blijven.
Een van de projecten die in 2021 zullen starten is het beschrijven en dateren van onbekende foto’s
van fotograaf Jacques Stevens (1908-2007). In 2020 zijn 1500 glasnegatieven uit diens archief
gedigitaliseerd. Een groot probleem bij de collectie is dat er geen beschrijvingen en dateringen zijn
van de ruim 50.000 negatieven. Op deze pagina’s een paar voorbeelden.

12

Crowdsourcingplatform
Op het crowdsourcingplatform zullen binnenkort de al eerder gescande
bevolkingsregisters uit de periode 1850-1862 en de militieregisters van
Hilversum als indexeringsprojecten beschikbaar komen. De ervaringen
die eerder zijn opgedaan met de Woningkaarten van Laren zijn gedeeld
met DEN.
Onderhoud
De archiefbewaarplaatsen en de quarantaineruimte zijn volgens
planning gereinigd en worden wekelijks gecontroleerd op ongedierte en
beschadiging. De leidingen van de depotkoeling zijn behandeld tegen
corrosie. Over het klimaat wordt maandelijks gerapporteerd uit het

Beheer archieven
en collecties

Analoog

Aantal in beheer

Digitaal*

497

6

3.500 m1

500.000
bestanden

200

461

In beheer genomen
(excl. aanvullingen)

4

1

Ontsloten / online

4

–

Omvang
Bezoeken studiezaal

gebouwenbeheersysteem.
*

In het pre-e-depot zijn tientallen (deel)archieven opgenomen waarin bijna 2 miljoen bestanden.
Voor opname in het e-depot behoeven deze nog enige bewerking.

Boerderij met hooiberg aan het Zeveneind te Laren, 1908.
Soms worden foto’s aangetroffen waar je ze niet verwacht.
Deze komt uit collectie van de vroegere afdeling Interne Zaken van de gemeente Hilversum.
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In 1952 schreef de gemeente Laren zijn inwoners het gebruik van uniforme vuilnisemmers voor.
Hier worden de dan nog glimmende emmers afgeleverd voordat ze (voor elk huishouden 1)
werden uitgereikt.
Foto: Jacques Stevens

Overzichtskaart van de Gooische vaarwegen,
havens en interlocale verbindingswegen.
Bijlage 10 bij het Verslag van de commissie,
ingesteld door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Gooiland, bij besluit van 26 februari
1924, om te onderzoeken de uit een technisch
en economisch oogpunt meest in aanmerking
komende wijze van verbetering van de verbinding
van het Gooi met de scheepvaartwegen in
Nederland. 1924.
Uiteindelijk zou dit onderzoek leiden tot de aanleg
van het Hilversums Kanaal en de Nieuwe Haven,
in gebruik genomen in 1937.
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Bijlage 1
Rechtmatigheid1 van het informatiebeheer
bij het Streekarchief per eind 2020

Hoewel in 2020 voortgang is geboekt, met name bij de KPI’s 1 en 5 en

Archief-KPI’s (eind 2020)

Papier

Digitaal

1. Bewaarstrategie van informatie

+

+/-

2. Schema van metagegevens voor vastlegging en vindbaarheid van informatie

+

+

3. Geordend overzicht van informatie

+

+

+/-

+/-

+

+

6. Digitale vervanging van
papieren informatie

n.v.t.

n.v.t.

7. Migratie en conversie
van digitale informatie

n.v.t.

n.v.t.

8. Informatiebeheer bij interne
reorganisatie, uitbesteding taakuitvoering
en afstoting van taken

+

+

9. Waardering en selectie van informatie

+

+

10. Beschikbaarstelling van informatie
intern en extern, middels overbrenging
(zie: ambtelijk rapport)

+/-

+/-

11. Goede, geordende en toegankelijke staat
(zie: ambtelijk rapport)

+/-

+/-

bij Goede, geordende en toegankelijke staat overall, vertaalt zich dit,
anders dan voorzien, nog niet naar een groene score.

4. Kwaliteitssysteem informatiebeheer

Vergeleken met het verslag over 2019 verbeterde de score op KPI 5,

5. Archiefbewaarplaats voor papieren
en voor digitale informatie

doordat de digitale archiefbewaarplaats gereedkwam en in bedrijf
werd genomen. Aan een bewaarstrategie (KPI 1) wordt begin 2021
de laatste hand gelegd. Voor kwaliteitszorg (KPI 4) is onvoldoende
formatie. Aan wegwerken van beheerachterstanden en verbetering van
de beschikbaarstelling (KPI 10) werd en wordt gestaag gewerkt.

De meting is verricht aan de hand van de onlangs geactualiseerde lijst
van archief-KPI’s van de VNG..

1

+

voldoet

+/-

voldoet deels

-

voldoet niet
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Bericht in De Gooi- en Eemlander van 18 augustus 1949:
‘De rioleringswerkzaamheden aan de Torenlaan te Blaricum vorderen gestaag’.
Foto: Jacques Stevens

‘Drie en zestig motorrijders namen zaterdag deel aan de door de motorclub De uitlaat te ’s-Graveland
georganiseerde kaartleesrit. Er heerste een gezellige drukte, toen de deelnemers één voor één startten’.
Bron: De Gooi- en Eemlander van 22 augustus 1949.
Foto: Jacques Stevens
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Bijlage 2
Overzicht van in 2020 in beheer genomen
archieven en collecties

Regio Gooi en Vechtstreek

•

SAGV413 Vereniging Regionaal Beraad Gehandicapten Gooi en Vechtstreek,
1979-2012.

Hilversum

•
•
•
•
•

SAGV034 Hinderwetvergunningen gemeente Hilversum, aanvulling.
SAGV318 Archief Ben Veen te Hilversum, aanvulling, 1800-1990.
SAGV185 Archief van de beheerder van de Noorderbegraafplaats te Hilversum,
aanvulling, 1930-1994.
SAGV184 Archief van de beheerder van de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift
te Hilversum, aanvulling, 1890-1994.
SAGV416 Archief van de beheerder van de begraafplaats Zuiderhof te Hilversum, 		
1965-1997.

Wijdemeren

•
•
•
•

SAGV240 Archieven van de Parochie van de Heilige Antonius van Padua te
Kortenhoef, aanvulling, 1767-2005.
SAGV412. Ontwerpen afdeling groenvoorziening gemeente Hilversum, 1950-1985.
SAGV143.1 Archief hervormde gemeente Nieuw-Loosdrecht, aanvulling, 1645-1981.
SAGV414 Bodeminformatie van de gemeente Wijdemeren en voorgangers. Digitaal.
De kerk gaat uit in Nederhorst den Berg in 1965. Vrijwel alle heren dragen nog een hoed.
Foto: Jacques Stevens
Het Streekarchief beheert het archief van deze hervormde gemeente,
net als van alle andere plaatsen in het werkgebied.
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Klassenfoto van de gezamenlijke katholieke lagere school van ’s-Graveland en Kortenhoef uit 1912.
De foto behoort tot het archief (1767-2005) van de Parochie van de Heilige Antonius van Padua.
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Bijlage 3
Overzicht van in 2020 gereedgekomen
inventarissen en indexen

Hilversum

•
•
•
•

SAGV320 Inventaris van het archief van het bestuur en de directie van het
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, 1913-2000.
SAGV185 Inventaris van het archief van de beheerder van de Noorderbegraafplaats
te Hilversum, aanvulling, 1930-1994.
SAGV184 Inventaris van het archief van de beheerder van de Algemene
Begraafplaats aan de Bosdrift te Hilversum, aanvulling, 1890-1994.
SAGV416 Inventaris van het archief van de beheerder van de begraafplaats
Zuiderhof te Hilversum, 1965-1997.

Voor een overzicht van de nog over te brengen en te bewerken archieven zie website.

Gymnasium Hilversum, 1923.
In 2020 kwam de inventaris gereed van het archief van het bestuur en de directie van het
Gemeentelijk Gymnasium 1903-2000. Het album amicorum voor rector S.Blokhuis is volledig
gedigitaliseerd en online in te zien. Deze foto is gemaakt door een alumnus.
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Kaart van Mijnden, Oud-Loosdrecht,
Nieuw-Loosdrecht en ‘s-Graveland;
met namen van topografische elementen
en bebouwing (onder meer polders,
buitenplaatsen, kastelen en eigenaren
van percelen); met opdracht aan de
ambachtsheer van Mijnden en Oud- en
Nieuw-Loosdrecht, 1702.
Deze kaart van het zuidelijke deel van
het Noord-Hollandse Vechtgebied is
zeldzaam. In de eerste jaren van het
bestaan van het Streekarchief werd
deze geschonken door de heer Smit te
Hilversum. Particuliere schenkingen
en inbewaringgevingen zijn essentiële
aanvullingen op de overheidsarchieven
die het Streekarchief voornamelijk
beheert.
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