in de
etalage

Aanwinsten Archieven 2006
Reeds verschillende malen heeft het Gemeentearchief van Kampen een
bijdrage geleverd aan de rubriek ‘In de etalage’. In de afgelopen jaren hebben afzonderlijke archieven en archiefstukken daarin centraal gestaan.
Ook dit jaar is de vraag gekomen of wij aan deze rubriek wilden meewerken en natuurlijk is er bevestigend geantwoord. Immers, heel graag willen wij de inhoud van het Gemeentearchief voor het voetlicht brengen.
Deze keer is echter niet gekozen voor één archief of één archiefstuk. Aan de
hand van de aanwinsten op de archieven wil ik u laten zien hoe het aanwinstenbeleid van het Gemeentearchief in elkaar zit en hoe divers het terrein is waarop de archieven betrekking hebben.
In 2006 werd het Gemeentearchief verrijkt met de volgende (aanvullingen
op) archieven:
-
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Amateur Videoclub Kampen
Aanvulling Stadsgehoorzaal Kampen
Schoutambt Grafhorst
Schoutambt Kamperveen
Schoutambt Wilsum
Schoutambt Zalk en Veecaten
Stadsgericht Grafhorst
Stadsgericht Wilsum
Retroacta Burgerlijke Stand Grafhorst, Kamperveen, Wilsum,
IJsselmuiden en Zalk en Veecaten
Aanvulling Notarieel Archief, 1916-1925
Hervormd Kerkkoor
Aanvulling Doopsgezinde Gemeente Kampen
Aanvulling Stichting Stadsherstel Kampen
Gereformeerde Kerk IJsselmuiden
Aanvulling Conservenfabriek De Faam te IJsselmuiden
Kamper Badmintonclub
Aanvulling geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten Grafhorst,
Kampen, Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden en Zalk en Veecaten

Deze archieven zijn alle in het depot van het Gemeentearchief opgenomen
en vallen nu onder de bepalingen van de Archiefwet. Dat wil echter niet zeggen dat ze nu ook allemaal het eigendom zijn van de Gemeente Kampen.
Archieven worden namelijk op verschillende manieren opgenomen in de
archiefbewaarplaatsen. Wanneer we uitgaan van het Gemeentearchief
Kampen, dan onderscheiden we drie manieren: overdracht, inbewaringgeving en schenking.
Overdracht
Bij overdracht moet gedacht worden aan het archief van de Gemeente
Kampen zelf. Na ongeveer twintig jaar worden archiefstukken die dan niet
meer voor de administratie van belang zijn vanuit het stadhuis overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats aan de Molenstraat. De
eerste taak van het Gemeentearchief is het beheer van de archieven van de
Gemeente Kampen.
Het bovengenoemde overzicht bevat gemeentelijke archieven: een aanvulling op het archief van de Stadsgehoorzaal en een aanvulling op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de tot de Gemeente Kampen behorende kernen. De aanvulling op het archief van de Stadsgehoorzaal voldoet
aan de wetsbepaling. Bij de aanvulling op de akten van de Burgerlijke Stand
moet het volgende vermeld worden. Deze betreft de akten van de
Burgerlijke Stand van Kampen en IJsselmuiden vóór de fusie. Wat betreft
Kampen zijn de geboorteakten overgedragen tot en met 1905, de huwelijksakten tot en met 1930 en de overlijdensakten tot en met 1955. De
geboorte- en huwelijksakten van de tot IJsselmuiden behorende kernen zijn
wat betreft de geboorten overgedragen tot en met 1904 en wat betreft de
huwelijken tot en met 1927. De overlijdensakten zijn tot en met 1936 in het
Gemeentearchief opgenomen. De akten lopen dus niet door tot 1986. Toch
klopt deze overdracht. In het Burgerlijk Wetboek is namelijk opgenomen
dat de akten van de Burgerlijke Stand wat betreft de geboorteakten na 100
jaar, de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar naar de
gemeentelijke archiefbewaarplaats mogen worden overgebracht, aangezien deze akten langere tijd nodig zijn voor de administratie.
Wat IJsselmuiden betreft moeten de overlijdensakten tot en met 1955 nog
worden overgedragen.
Inbewaringgeving
In de tweede plaats de inbewaringgeving. In de bovengenoemde lijst van
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aanwinsten komen veel archieven voor die in bewaring gegeven zijn aan de
Gemeente Kampen. Het betreft de archieven van de Amateur Videoclub
Kampen, het Hervormd Kerkkoor, de Doopsgezinde Gemeente Kampen, de
aanvulling op de Stichting Stadsherstel Kampen, de Gereformeerde Kerk
IJsselmuiden, de aanvulling op Conservenfabriek De Faam te IJsselmuiden
en de Kamper Badmintonclub.
Een inbewaringgeving houdt in dat de archieven in eigendom blijven bij de
instelling of persoon van wie ze zijn. Alleen het beheer gaat over. Van deze
inbewaringgeving wordt een proces-verbaal opgemaakt, waarin wordt vastgesteld dat de inbewaringgeving voor een periode van vijf jaar geldt en
daarna geacht wordt van jaar tot jaar te zijn verlengd, tenzij een half jaar
van te voren schriftelijk wordt aangegeven dat men ermee wil stoppen.
Verder kunnen nog andere zaken worden geregeld, bijvoorbeeld of alle
stukken voor derden toegankelijk zijn.
De lijst laat zien dat er archieven met betrekking tot diverse aspecten van
de samenleving zijn opgenomen. Dit is ook de doelstelling van het Gemeentearchief. Het streeft ernaar een zo breed mogelijk scala aan archieven op te
nemen die er samen voor zorgen dat de Kamper samenleving door de eeuwen
heen zo goed mogelijk kan worden gekend. Nu is het nog zo dat de meeste
archieven door derden aan het Gemeentearchief worden aangeboden. Het
is echter de bedoeling dat in de komende jaren er een actief beleid wordt
ontwikkeld voor de acquisitie van archieven en collecties. In dit plan zal
ook een onderdeel ‘ondersteuning en advisering’ moeten worden opgenomen. Nu wordt, vaak desgevraagd, ook al ondersteuning en advisering
geboden bij het beheer van archieven. Dit vergemakkelijkt namelijk het
opnemen in het Gemeentearchief, omdat de archieven al zijn opgeschoond
(ontdaan van dubbelen en voor vernietiging in aanmerking komende stukken), ontdaan van nietjes, zuurvrij verpakt en voorzien van een lijst van
stukken die worden overgedragen.
Schenking
Ten slotte de schenking. In deze lijst van aanwinsten komt een aantal
archieven voor die in eigendom zijn gekomen van de Gemeente Kampen
door vervreemding (overdracht van eigendomsrecht krachtens verkoop of
schenking). Het betreft in dit geval alle overige in de bovengenoemde lijst
voorkomende archieven, die door het Historisch Centrum Overijssel te
Zwolle aan de Gemeente Kampen in eigendom zijn gegeven.
Deze vervreemding is niet zomaar tot stand gekomen. De Nederlandse rege-
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Dossier inzake de vervolging en veroordeling van Gerrit Jansen tot een jaar detentie in het
provinciale tuchthuis wegens bedreiging van zijn vader met een bijl, 1787.
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ring wilde namelijk de spreiding van het historisch-culturele (archivistische) erfgoed stimuleren door, onder bepaalde voorwaarden, de archieven
waarvoor het Rijk in vroeger jaren de zorg van de gemeenten heeft overgenomen aan die gemeenten terug te geven. In de Archiefwet 1995 is de vervreemding van deze archieven opgenomen. Het betreft de oud-rechterlijke
archieven van vóór 1811, de van de gemeentehuizen overgenomen kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, die dateren van vóór de invoering van
de burgerlijke stand en de registers van eigendomsovergangen (1812-1832).
Daarnaast konden gemeenten aangeven of zij de notariële archieven, de in
enkelvoud opgemaakte bijlagen bij de registers van de burgerlijke stand,
en/of de archieven van de Kamers van Koophandel (tot 1922) wilden hebben.
De gemeente Kampen wilde hier graag gebruik van maken. Wat haar
betreft ging het echter niet alleen over de archieven van Kampen, die al aan
haar in bewaring gegeven waren en zich dus al in de archiefbewaarplaats
bevonden. Zij wilde ook graag in het bezit komen van de hierboven
genoemde categorieën archieven van de andere sinds de fusie tot Kampen
behorende kernen, voor zover deze aanwezig waren natuurlijk.
Als eerste gemeente in Overijssel heeft de gemeente Kampen in 2006 deze
vervreemding met het Historisch Centrum kunnen regelen. Wat betreft
Kampen werd daardoor de status van een aantal archieven omgezet van in
bewaring naar in eigendom. Voor het overige was het echter ook een fysieke
aanslag op de toch al beperkte ruimte. Een aanslag die het Gemeentearchief graag heeft geaccepteerd omdat er een groot aantal archieven is
opgenomen die veel gegevens bieden voor genealogen en in de geschiedenis van Kampen geïnteresseerde bezoekers.
De archieven zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats. Een aantal is al
toegankelijk voor het publiek: de akten van de burgerlijke stand en de
archieven die door middel van vervreemding verkregen zijn. De andere
archieven zullen in de komende tijd voor zover nodig toegankelijk gemaakt
moeten worden voor het publiek. Dat wil niet zeggen dat alle stukken voor
derden toegankelijk zijn, aangezien dat afhankelijk is van de afspraken die
in de processen-verbaal zijn op genomen. In de loop der tijd zullen ze wel
allemaal worden bewerkt.
Dicky Haze
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