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De vakantie is voorbij, de herfst is ingetreden en iedereen is weer aan haar 

of zijn werk. Tijd om weer aan te pakken! In deze nieuwsbrief meer over 

beperking van openbaarheid en de laatste Let's Talk. We bieden een kijkje 

in een kubuswoning én er is een overzicht van evenementen die dit jaar nog 

plaats gaan vinden bij het RHCe.

Laatste ontwikkelingen:

Geef jouw mening over de nieuwe website van het RHCe

Wij zijn druk bezig met het vernieuwen van onze 

website. Samen met de jullie (gemeente, HKK, 

openbare lichamen) willen wij de website zo 

overzichtelijk mogelijk maken, zodat iedereen te 

raadplegen informatie binnen een handomdraai kan 

vinden. Daarom nodigen we jou uit om met ons ‘mee 

te denken’. Dat meedenken zal een uurtje in beslag 

nemen, en kan gewoon op afstand. Wil jij ons 

hiermee helpen? Meld je dan via onderstaande knop 

aan!
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Openheid op z'n Noors

Tijdens de Let’s Talk van 15 september kwam aan de 

orde dat in Noorwegen de overheid 

informatieverzoeken van burgers binnen drie 

werkdagen afhandelt. Bijgaand het artikel hierover in 

Binnenlands Bestuur.

Advies e-mailarchivering

Het VNG heeft in juni 2022 een brief naar alle gemeenten 

gestuurd waarin wordt gevraagd of ze willen deelnemen 

aan de nieuwe selectielijst e-mailbewaring. Verschillende 

gemeenten vroegen het RHCe hierover om advies. Het 

RHCe heeft de voor- en nadelen van deelname naast elkaar 

gezet. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de Let’s 

Talk van 15 september. Het RHCe adviseert gemeenten om 

niet deel te nemen aan de selectielijst e-mailbewaring. De 

belangrijkste reden is dat dit geen vervanging, maar enkel 

een aanvulling vormt op de selectielijst 2022. In deze 

selectielijst staat al dat gemeenten zaakgericht e-mails 

dienen te archiveren. Het toepassen van de selectielijst 

e-mailbewaring levert hierdoor dubbel werk op. Klik op de 

button hieronder om de schriftelijke toelichting van dit 

advies te lezen.

Doorlopende machtiging tot vernietiging

Overheidsorganisaties kunnen voor informatie met een korte bewaartermijn een 

verzoek tot een doorlopende machtiging tot vernietiging indienen bij de 

streekarchivaris. Bij goedkeuring hoeft de organisatie niet iedere afzonderlijke 

vernietiging van de betreffende informatie te laten machtigen door de archivaris. In 

mei 2022 heeft het RHCe een beleid voor het verstrekken van een doorlopende 

machtiging tot vernietiging vastgesteld. Dit beleid is staat op de website van het 

RHCe, en bevat de eisen waaraan een verzoek dient te voldoen. De archivaris 

beoordeelt of het verzoek voldoet aan de toegepaste selectielijst en of juist beheer 

van de informatie voldoende geborgd is. In september 2022 heeft het RHCe op basis 

Klik hier om naar het artikel te gaan

Toelichting advies RHCe



van het nieuwe beleid een doorlopende machtiging verstrekt voor de vernietiging 

van bodycambeelden.

Animatie beperking openbaarheid

Het thema ‘beperking openbaarheid’ houdt de gemoederen in archiefland bezig. 

Wanneer geldt de Wet open overheid en wanneer geldt de Archiefwet? Wanneer 

moet een Besluit Beperking Openbaarheid door het college van gemeenten worden 

genomen? Bijgaande animatie is door het RHCe gemaakt om het helder uit te 

leggen.

De animatie bevat de hoofdlijnen van eerder verspreide RHCe-informatie over het 

onderwerp. Werk je liever met het schema? Dat kun je dat vinden op onze website.

Animatie beperking openbaarheid

Let's Talk!
Voor informatieprofessionals gemeenten/Openbaar lichamen

Op 15 september vond weer een Let’s Talk- bijeenkomst (20 gemeenten, openbare 

lichamen) plaats waar onder andere de onderwerpen e-mailarchivering (en ons 

advies daarover), beperking openbaarheid, ruimtelijke plannen, hotspots en de 

Beleid doorlopende machtiging voor vernietiging



werking van de Woo werden besproken. Klik op onderstaande button om de 

presentatie te bekijken. De animatie over openbaarheid is in de video hierboven te 

zien. 

De volgende Let's Talk vindt plaats op 15 december 2022. Informatieprofessionals, 

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

eindhoven.nl. Natuurlijk kun je ook suggesties voor onderwerpen aan dat 

e-mailadres zenden.

Kubuswoningen Helmond & digitaliseren bouwtekeningen

Voor Open Monumentendag 2022 bieden wij jou een kijkje in één van de 

kubuswoningen in Helmond! Digitaal weliswaar, maar niet minder bijzonder. Dus: 

altijd al willen weten hoe zo’n bijzondere Helmondse woning er van binnen uitziet? 

Kijk dan dit filmpje! Wij haken dan ook direct in op het thema duurzaamheid en 

leggen uit hoe digitalisering van analoge bouwtekeningen in z'n werk gaat.

Presentatie Let's Talk van 15 september



Uitzendingen Omroep Eindhoven gedigitaliseerd

Zonder vrijwilligers zou het RHCe op 

het gebied van regionaal erfgoed niet 

goed z’n werk kunnen doen. Een 

voorbeeld. RHCe-vrijwilliger Huub 

Jacobs heeft in de afgelopen maanden 

een monnikenklus geklaard. Hij 

beschreef alle uitzendingen van 

Omroep Eindhoven in de periode 1988-

1991, aanvankelijk vastgelegd op 168 

zogeheten Umatic banden, en daarna 

gedigitaliseerd. De banden konden 

worden gedigitaliseerd dankzij een 

financiële bijdrage van de Stichting 

Cultuur in Eindhoven. Huub; heel veel 

dank voor wat je ook hier weer in het 

belang van het regionaal erfgoed in de 

regio hebt gedaan! In de loop van 

volgend jaar zullen de uitzendingen 

raadpleegbaar komen via onze website.

Nieuwe aanwinst RHCe: sluitzegels

Brief in een envelop, adres en 

postzegel erop en versturen maar. Die 

aanpak, en dan een wandelingetje naar 

de dichtstbijzijnde brievenbus was tot 

enkele jaren geleden de gewoonste 



zaak van de wereld. Hoe snel kunnen 

dingen veranderen! Het RHCe mocht 

een piepkleine maar fraaie aanwinst in 

ontvangst nemen van de Helmondse 

stadshistoricus Giel van Hooff, namelijk 

drie sluitzegels van de Koninklijke 

Nederlandsche Cacaofabrieken te 

Helmond (1894-1932). Dank, Chiel!

Lezingenreeks 'Langs de Aa oevers'

Het RHCe heeft meegewerkt aan de lezingenreeks: ‘Langs de Aa oevers’. Deze vier 

lezingen en bijbehorende excursie naar de Kildonkse Molen staan in het kader van de 

Beekdalontwikkeling Aa-Zuid. Als rode draad is gekozen voor het 

duurzaamheidsproject Beekdalontwikkeling Aa-Zuid, dat dit jaar in opdracht van 

Waterschap Aa en Maas wordt uitgevoerd in samenwerking met de aanliggende 

gemeenten. In dit project zal de Aa tussen Asten en Someren weer gaan meanderen 

en worden met het oog op klimaatverandering maatregelen getroffen om het 

regenwater langer in het gebied te houden. De werkzaamheden strekken zich uit tot 

de Beekerloop in Asten-Oost en de Kleine Aa in Someren. Naar aanleiding van dit 

project verdiepen de lezingen zich in de betekenis van de Aa door de eeuwen heen.

Schrijf je hier in voor de lezingen



Agenda:

Stamboomcafe RHCe, 30 september

Waardeer jij ook de tv-uitzendingen van Verborgen 

Verleden? Als je familieverleden voor jou nog 

verborgen is, kom dan op vrijdagmiddag 30 

september naar het Stamboomcafé van 14.00 – 

16.00 uur in het Regionaal Historisch Centrum 

Eindhoven (RHCe). Medewerkers van de afdeling 

Kempen- en Peelland van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging, en die van het RHCe 

kunnen je helpen bij misschien wel jouw eerste 

stappen van de zoektocht naar jouw verleden. 

Gratis toegang!

Genealogiedag RHCe, 19 november

Wie het spoor van zijn/haar (familie)verleden wil volgen is van harte uitgenodigd 

voor de gratis te bezoeken HCC!genealogiedag op 19 november bij het RHCe in 

Eindhoven. Bezoek de genealogische informatiemarkt, doorlopende presentaties en 

lezing van Klaasje Douma over het leven van de Brabantse Adel. Of stel je vraag bij 

de helpdesk. Kortom, een uitgelezen kans om je te verdiepen in jouw 

familiegeschiedenis.

Lees hier meer over het Stamboomcafé



Stamboomcursus voor beginners

Het is zover! Op maandag 14 november gaat een 

nieuwe cursus stamboomonderzoek voor beginners 

van start, bestaande uit vijf avonden. In 

samenwerking met het RHCe, de Volksuniversiteit 

Eindhoven en de Nederlandse Genealogische 

Vereniging (afdeling Kempen- en Peelland) is deze 

cursus tot stand gekomen. In de vijf lessen die 

plaatsvinden bij het RHCe word je begeleid bij het 

opzetten van een (familie-)stamboom. De cursus is 

bedoeld voor beginners en voor diegenen die al eens 

gestart zijn, maar het onderzoek weer willen 

oppakken.

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

dan op Facebook, Twitter en/of Instagram.

Lees hier meer over de genealogiedag

Lees hier meer over de cursus
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