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Het is zomer en de vakantie lonkt! Maar voordat iedereen er tussenuit piept; 

een nieuwsbrief vanuit het RHCe. Met de laatste ontwikkelingen én een 

terugblik op drie bijeenkomsten die we onlangs organiseerden voor 

raadsleden, erfgoedpartners en informatieprofessionals.

Laatste ontwikkelingen:

De oorlog in Oekraïne als hotspot

Inmiddels heeft de VNG het advies gegeven om ook van de oorlog in Oekraïne een 

hotspot te maken. Lokale informatie kan namelijk van grote waarde zijn voor het 

cultuurhistorisch erfgoed. Het RHCe kan aangeven hoe gemeenten dit het beste 

kunnen doen.

Normdocument vernietigingslijst aangepast

De afgelopen maanden hebben we gestoeid met het feit dat er door gemeenten geen 

grondslagen waren vermeld op vernietigingslijsten aangezien die voorheen nooit 

door hen werden geregistreerd. Dat is onrechtmatig.
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Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van gemeenten heeft samen met het 

RHCe naar een oplossing gezocht die ook is afgestemd met de provincie (IBT). De 

Archiefwet is duidelijk: grondslagen moeten worden vermeld op de vernietigingslijst 

ter verantwoording. Dat kost tijd en mankracht.

De met de klankbordgroep besproken aanpak kan tijd besparen: er kan worden 

gewerkt met bulkomschrijvingen. Deze werkwijze staat uitgelegd in het aangepaste 

normdocument vernietigingslijsten dat vanaf vandaag te vinden is op onze website 

onder vakgenoten/handleidingen.

Inmiddels werkt een aantal gemeenten al op deze wijze en blijkt dit inderdaad een 

tijdsbesparing op te leveren. 

Bezoek uit gemeente Helmond

Op woensdag 6 juli kreeg het RHCe bezoek van wethouder mevr. Van Lierop en dhr. 

Willems, beleidsadviseur, van de gemeente Helmond. Wij gaven ze een kijkje in onze 

depots en lieten hen pareltjes uit de Helmondse geschiedenis zien.

We begonnen met een voorbeeld van hoe archiveren niét moet, om het belang van 

correct archiefbeheer te benadrukken: foto’s die niet juist zijn aangeleverd, en 

daardoor onherkenbaar zijn geworden. Met behulp van de Burgerlijke Stand van 

Normdocument vernietigingslijst



Helmond zochten we vervolgens een persoon op, inclusief bijpassende 

beelden/tekeningen: Theo Gijsberts, een wielrenner uit het begin van de vorige 

eeuw. Tijdens het bekijken van het beeldmateriaal viel op dat (ook al zijn de 

tekeningen pas 40 jaar oud) er toch veel veranderd is! Ook aan bod kwamen een 

bouwtekening van voor 1935, een Charter met ruiterzegel uit 1538 (waarin Karel V 

toestemming geeft om de weekmarkt van Helmond van dinsdag naar zaterdag te 

verplaatsen) en de Vesperale van Margriet van Cortenbach. Laatstgenoemde op hoge 

uitzondering, want zulke oude stukken zijn zeer kwetsbaar.

Wethouder Van Lierop en dhr. Willems wisten veel en stelden goede vragen. 

Hierdoor was het voor het RHCe een bijzonder interessant en fijn bezoek, wat ook 

door onze gasten zo is ervaren hoorden we later.

Let's Talk!
Voor informatieprofessionals gemeenten/OL-en

Op 16 juni konden we elkaar weer fysiek ontmoeten in Eindhoven tijdens de Let’s 

Talk. En dat waardeerden jullie sterk! Elkaar zien en ervaringen uitwisselen is een 

belangrijk onderdeel van deze sessies. Daarnaast nemen we steeds in elk geval één 

hoofdthema onder de loep. Dit keer was dat ‘Openbaarheid’. De powerpoint van deze 

presentatie is zoals altijd op onze website te vinden. 

De volgende Let's Talk staat gepland op 15 september. Informatieprofessionals, zet 

deze alvast in je agenda! Aanmelden kan door te mailen naar: relatiebeheer@rhc-

eindhoven.nl. Daarnaast kan je ook suggesties voor onderwerpen naar hetzelfde 

mailadres sturen.

Kennismaking (nieuwe) raadsleden

Presentatie Let's Talk van 16-06-22: Openbaarheid



Woensdag 22 juni lieten we (nieuwe) raadsleden in Zuidoost-Brabant kennis maken 

met het RHCe. Wat is het belang van goed informatiebeheer? Waar komt het RHCe 

vandaan en belangrijker, waar gaan we naartoe? Wat is de rol van raadsleden 

daarin? Bestuursvoorzitter Frank van der Meijden, directeur Hendrik Noppen en 

teamcoördinator Jolanda Louwers-Smeets wisten het publiek tot het einde toe 

geboeid te houden.

Met als kers op de taart… een rondleiding door de depots. Hier mochten zij enkele 

bijzondere archiefschatten bewonderen. Een charter uit 1653, de handtekening van 

Vincent van Gogh, originele tekeningen van Anton Pieck voor het sprookjesbos van 

de Efteling etc. etc.

Onze boodschap ‘preserveren voor de toekomst’ legden we uit door een potje jam te 

gebruiken; door fruit op een juiste manier te conserveren is het veel langer 

houdbaar, hetzelfde kan gezegd worden voor het archiveren van stukken. Ze kregen 

ons Jaarzine en een potje blauwe bessenjam (met een échte lakzegel) mee naar 

huis. Wij danken alle aanwezige raadsleden voor hun enthousiasme!

In het najaar organiseren we nogmaals een dergelijke sessie voor raads- en 

collegeleden van de 20 gemeenten. Want niet alleen de jam proeft naar meer… 

"Wat me vooral opviel is dat het personeel van het RHCe er staat als een team. Het 

voelde bij mij echt van 'zo'n avond doen we samen'. Ik vond het een prima 

bijeenkomst en zal andere raadsleden het zeker aanraden om keer heen te gaan."

Reactie op enquêtevraag onder raadsleden.

RHCe verwelkomt erfgoedpartners

Op donderdag 23 juni verwelkomden wij onze erfgoedpartners op het RHCe in hartje 

Eindhoven. Directeur en fungerend streekarchivaris Hendrik Noppen, 

teamcoördinator Tom van Slooten en informatiebeheerder Loes Heuvelmans gaven 



toelichting over het belang van informatie en de samenwerking tussen het RHCe en 

onze erfgoedpartners. Voor nu en de toekomst.

Spreker Dr. Ton Sliphorst promoveerde in 2020 aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen op het onderwerp historische demografie. Hij verzorgde een lezing over 

het doen van onderzoek in archieven en collecties en benadrukte de onmisbare rol 

van vrijwilligers in het nader raadpleegbaar maken van informatie in zijn onderzoek.

Na afloop volgde een rondleiding door de depots waarbij wij pareltjes zoals 

plakkaatboeken uit de 17e eeuw, een jaarloonuitgifte uit 1653 en propagandaposters 

uit de Tweede Wereldoorlog lieten zien.

Wij danken alle aanwezigen en dr. Sliphorst voor hun komst en interesse. Op naar 

vruchtbare samenwerkingen!

13026 Gemeentebestuur Asten, 1986-1999 afgerond

De bewerking van archiefcollectie 

13026 Gemeentebestuur Asten, 

1986-1999 is volledig afgerond! Dat 

wil zeggen: alles is geplaatst en het 

materieel is aan de maat. De inventaris 

is vanaf nu raadpleegbaar in het 

archievenoverzicht, op de website van 

het RHCe en op www.archieven.nl. In 

totaal gaat het om bijna 27 m1 archief!



RHCe ontvangt oorkonde burgemeester Anton Verdijk

Het RHCe heeft een oorkonde in 

ontvangst mogen nemen van de 

schoondochter van de eerste 

burgemeester van Eindhoven na de 

annexatie van Tongelre, Woensel, 

Strijp, Gestel en Stratum (1920 – 

1942) namelijk Anton Verdijk. Hij 

ontving deze oorkonde, vervaardigd 

door Harry Hoppenbrouwers, bij zijn 

12,5-jarig burgemeesterschap in juli 

1932 dat op grootse wijze werd gevierd 

in de stad. 

Geïnteresseerd in de pareltjes uit ons archief en de verhalen hierachter? Volg ons 

dan op Facebook, Twitter en/of Instagram.
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