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Schoonhoven, Hoogduin Papierrestauratoren, 

Restauratie Atelier Helmond en de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (Handreiking Diefstal in 
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Inleiding 
 

Het RHC Zuidoost Utrecht is een overheidsorganisatie waarbij zes 

gemeenten in het zuidoosten van de provincie Utrecht samenwerken op 

het gebied van het historisch archief. We voeren de Archiefwet 1995 uit 

en functioneren steeds meer als kennis- en informatiecentrum voor de 

cultuurhistorie van de regio. 

Het RHC is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, 

onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van zijn collectie en 

diensten. Digitalisering speelt daarbij een steeds grotere rol. 

 

In december 2015 verscheen het Digitaliseringsplan voor de collectie, 

2016-2018. Hierin wordt concreet gemaakt wat er in deze drie jaar nodig 

is aan extra middelen om zowel gestaag verder te werken aan lopende 

digitaliseringsactiviteiten als om nieuwe zaken aan te pakken. Het plan 

werd met algemene instemming begroet en zal ertoe leiden dat het RHC 

Zuidoost Utrecht vanuit een relatieve achterstandssituatie grote stappen 

voorwaarts kan blijven zetten. Vanaf 2015 loopt al het plan om in 2018 tot 

een gezamenlijk e-Depot te komen, een voorziening voor het duurzaam 

beheren van digitaal archief. Veel nieuw materiaal werd het afgelopen 

jaar op de website van het RHC gepubliceerd. Bijna 1.000 nadere 

toegangen en ruim 5.000 afbeeldingen kwamen beschikbaar. 

 

Samen met drie musea en drie historische verenigingen initieerden het 

RHC en de Vriendenstichting een reeks activiteiten voor een breed 

publiek rond de drie Middeleeuwse stadsrechten van Rhenen, Vianen en 

Wijk bij Duurstede. De slotdag is op 29 mei 2016 in Vianen. 

 

Zonder de inspanningen van onze vrijwilligers was veel niet mogelijk 

geweest. Twee van hen werden voor hun grote verdiensten in 2015 

Koninklijk onderscheiden.  

  Ad van Bemmel 

  Hans van der Linden 

  

http://www.rhczuidoostutrecht.com/verslagen/Digitaliseringsplan_2016_2018.pdf
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De collectie online 

- Archieven 

In 2014 waren alle beschikbare toegangen 

(inventarissen en plaatsingslijsten) op de 

eigen website van het RHC gepubliceerd. In 

2015 gebeurde dat voor bijna 1000 nadere 

toegangen (indexen, regesten en 

transcripties) van veel geraadpleegde en 

vaak moeilijk leesbare archiefstukken. Dat 

betrof onder meer akten van indemniteit 

(garantieverklaringen voor arme mensen die 

verhuisden) uit de hele regio, de 

kerkenraadsnotulen van Wijk bij Duurstede 

uit de jaren 1642-1864, de gerechtsakten 

van Tull en ’t Waal uit de periode 1604-1810  

en de oudste transportakten van onroerend 

goed uit Rhenen (1549-1613). Bovendien 

kan nu in alle toegangen en nadere 

toegangen op de site op een stuk tekst en 

plaats worden gezocht en kan men op de 

hoogte worden gehouden van wijzigingen. 

In mei 2015 kwamen - na jarenlange 

voorbereiding - de indexen en scans van de 

(meeste) Doop-, Trouw- en Begraafboeken 

vóór 1811 van het RHC beschikbaar op drie 

portals. De website van het RHC verwijst  

 

voorlopig naar de site van Het Utrechts 

Archief. Hiermee is een belangrijke bron 

voor familieonderzoek voor iedereen 

toegankelijk geworden. 

Vooruitlopend op de voor 2016 voorziene 

plaatsing van alle toegangen op de portals 

archieven.nl en hetutrechtsarchiefnet.nl, 

gebeurde dit in november 2015 al voor 

het archievenoverzicht.  

- Beeldmateriaal en kranten 

Aan de beeldbank werden 5.080 foto’s en 

prentbriefkaarten toegevoegd, waardoor 

het totaal eind 2015 op 11.567 digitaal 

ontsloten afbeeldingen stond.  

Het moeizame zoeken in de digitale 

kranten werd verbeterd en de uitbreiding 

in 2016 met de kranten van Vianen uit 

1855-2013 op de website werd 

voorbereid. 

 

 

 

http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_beeldbank_voorloop.php
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_kranten_voorloop.php
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Het poortboek keerde terug naar Wijk bij Duurstede   
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Aanwinsten 

- Archieven 

Het RHC Zuidoost Utrecht verwerft interessante archieven en collecties 

om ze aan het publiek ter beschikking te stellen. In 2015 werd 128 meter 

geacquireerd:  96 meter overheidsarchief en de rest particulier. Van de 

gemeente Houten werd een aanvulling ontvangen op het bestuursarchief 

1982-2002 en bouw- en hinderwetvergunningen uit de jaren 1900-1960. 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug droeg de bouwvergunningen van 

Amerongen (1929-2005) over en de gemeente Rhenen haar 

bouwvergunningen uit 1926-1960. Het Utrechts Archief beëindigde op 

ons verzoek het bruikleen uit 1894 van het Wijkse Poortboek en drie 

andere belangrijke Wijkse stedelijke registers uit de 16de eeuw. 

Wat de particuliere archieven betreft, werden het archief van de 

Gereformeerde Kerken Maarn-Maarsbergen (1947-2001) en Rhenen 

(1926-2007) en dat van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling 

Doorn e.o. (1946-2014) in bruikleen genomen. Bovendien waren er 

aanvullingen op drie Nederlands Hervormde kerkarchieven uit Hagestein, 

Rhenen en Werkhoven. Interessante aanvullingen waren er onder meer 

ook op de Collectie Losse Aanwinsten (1378-2015) en op de 

familiearchieven De Wijkerslooth de Weerdesteyn (1418-1920) en De Vor 

te Vianen (1785-1966). Geheel nieuw waren twaalf archieven waaronder 

die van de CDA-afdelingen Utrechtse Heuvelrug (1962-2005), de 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Bunnik, Odijk en 

Werkhoven (1958-1996), de Stichting Eneco Tour Rhenen 2010 (2010-

2012) en de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Houten (1960-

2012). Zoeken in de archieven: klik hier. 

   

- Beeldmateriaal 

De collectie beeldmateriaal van 

het RHC Zuidoost Utrecht bevat 

zowel fysieke als digitale 

afbeeldingen en is verdeeld over 

Topografisch-Historische Atlassen 

per plaats of gemeente. In 2015 

werden zo’n 800 beelden over en 

uit de hele regio toegevoegd. 

Vooral foto’s, maar ook 

prentbriefkaarten, plattegronden, 

affiches, kalenders, prenten, 

video’s, dvd’s  en zelfs schilderijen. 

Het belangrijkst was de overdracht 

door de gemeente Bunnik van 37 

werken van het kunstenaars-

echtpaar Johan de Kruijf en Maria 

Willeumier (1885-1969) en 46 

andere afbeeldingen, waaronder 

een tegeltableau uit 1926 voor 

burgemeester W.J. van Beeck 

Calkoen en het houten uithang-

bord van Het Wapen van Odijk aan 

de Meent. Bovendien werden, in 

het kader van de boedelscheiding 

http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_zoeken_in_archieven.php
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tussen de driedimensionale kunstvoorwerpen in het stadhuis van Vianen 

en de platte afbeeldingen die in 2014 naar het RHC zijn gegaan, nog 

enkele tientallen kaarten en prenten uit Vianen overgedragen. 

In opdracht van het RHC zijn foto’s gemaakt van het met opheffing 

bedreigde Museum Valkenheide in Maarsbergen, van essenhakhout in 

Langbroek voor de Open Monumentendag, van het 

Driestadsrechtensymposium en van een boekpresentatie in Wijk bij 

Duurstede.  

 

   

- Overig 

Aan de bibliotheek werden 527 boektitels toegevoegd. Veel publicaties 

waren afkomstig van de gemeenten Houten, Rhenen en Vianen. Ook 

werden de nog resterende boeken die bij de archiefcalamiteit in 2002 

waren beschadigd en niet konden worden vervangen in de bibliotheek 

opgenomen. Voor de documentatiecollecties van Houten en Driebergen-

Rijsenburg werden enkele aanvullingen verkregen en de zonen van de in 

2014 overleden Vianense archiefmedewerker Ko Ruijter schonken diens 

belangrijke documentatie over Vianen aan het RHC. 

  

  

Essenhakhout in Langbroek              Museum Valkenheide in Maarsbergen 

Familiearchief De Wijkerslooth de Weerdesteyn; links/onder/rechts 
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Collectiebeheer en -behoud 

- Inventarisatie 

In 2015 werd de inventarisatie van de recent overgebrachte, omvangrijke 

bestuursarchieven van de gemeente Houten1 uit de jaren 1982-2002 en 

van de gemeente Vianen uit de periode 1986-1995 afgerond. Ook werd er 

gewerkt aan de bestuursarchieven van Cothen (1948-1995) en Langbroek 

(1811-1949 en 1950-1995) en kwamen de inventarissen op de 

bouwvergunningen van Rhenen (1926-1960) en Amerongen (1929-2005) 

beschikbaar voor bezoekers. 

Wat de particuliere archieven betreft, konden 

twee belangrijke en grote archieven worden 

geïnventariseerd: dat van de Nederlands 

Hervormde Gemeente Amerongen  (1578-

2004) en van de Familie De Wijkerslooth de 

Weerdesteyn (1418-1920).  

 

Op een twintigtal archiefjes werden aanvullingen verwerkt en nieuwe 

toegangen gemaakt, zoals op het archief van de Vereniging voor 

Openbaar Onderwijs, afdeling Bunnik, Odijk en Werkhoven (1958-1996), 

de Collectie Losse Aanwinsten (1378-2015), de Vereniging Vrijwillige 

Brandweer Houten (1926-1967), de Christelijke Werkmansbond, afdeling 

Leersum (1916-1947) en de Christelijk Gemengde Zangvereniging 

‘Immanuel’ te Rhenen (1982-2004). 

                                                           
1
 Met aanvulling en bestemmingsplan  

Op 161 inventarisnummers uit vijftien archieven werden door vrijwilligers 

nadere toegangen in de vorm van een volledige transcriptie of een regest 

gemaakt. Daarbij waren bijvoorbeeld de kerkvoogdijrekeningen van 

Amerongen 1578-16962, het Wijkse Poortboek uit 1505, maar ook de 

gemeenteraadsnotulen van Maarn-Maarsbergen uit de periode 1818-

1924.  

Ruim 5.000 foto’s en prentbriefkaarten uit Cothen, Doorn, Houten, 

Langbroek en Wijk bij Duurstede werden beschreven voor de beeldbank. 

Met het ordenen en materieel verzorgen van de Topografisch-Historische 

Atlas Vianen, Everdingen en Hagestein en van de kaartencollectie Deys 

werd flinke vooruitgang geboekt. De vrijwilligers speelden hierbij een 

onmisbare rol. 

Dat geldt ook voor het catalogiseren van de bibliotheek van het RHC. Niet 

alleen de 600 publicaties en atlassen uit de collectie Deys werden in 2015 

beschreven, maar ook bijna 500 van de jaarlijkse aanwinsten. 

- Depotbeheer en veiligheidszorg 

In de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede bevindt zich nu ruim vier 

strekkende kilometer aan collectie. Met de 147 meter die er in 2015 bij 

kwam, steeg de bezettingsgraad naar 72%. Omdat de ruimte die nog vrij 

is, in de komende jaren voor meer dan de helft nodig is voor de 

gemeentelijke bouwvergunningen èn er misschien ruimte nodig is voor 

nieuwe deelnemers, moet in 2016 worden nagedacht over het dreigende 

ruimtetekort. 

                                                           
2
 Dit zijn 2 bronnen om te bekijken. Zie de bijhorende scans hier en hier. 

http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/T00286.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00455.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00029.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00008.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00009.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00256.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00320.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/T00377.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/T00377.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00386.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00386.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00465.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00465.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00022.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00127.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00127.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00466.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00466.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00305.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/T00305.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/T00286_aanvulling.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/T00215.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/NT00377_420.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./PDF/NT00377_421.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/NT00001_23.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_bekijk_scan.php?bron=115
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bron_overzicht.php?archiefID=161
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./scans/377_419.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bestand.php?bestand=./scans/377_420.pdf
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Er werd voor het eerst geoefend met 

het Collectie Hulp-Verleningsplan. Ook 

werd een studiemiddag over diefstal 

bij archiefdiensten bijgewoond en 

werd in Antwerpen een lezing 

gehouden over waterschade in 

archieven voor het Belgische Blauwe 

Schildcomité.   

 

 

 

 

Deel bibliotheek 

- Restauratie 

Het jaar 2015 was het vijfde van de in totaal zes jaar die zijn uitgetrokken 

voor de restauratie door twee bedrijven van de 20% van de beschadigde 

archiefstukken die nog een tweede herstelfase moeten ondergaan na de 

archiefcalamiteit van oktober 2002. Van de bestuursarchieven van 

Langbroek uit de jaren 1811-1949 en van Wijk bij Duurstede uit 1981-

1995 werd het laatste deel gerestaureerd. Bovendien werd de schade aan  

20 particuliere archieven hersteld. De belangrijkste daarvan waren de drie 

Nederlands Hervormde Kerkarchieven uit Doorn, Leersum en 

Overlangbroek met stukken vanaf 1665 en het archief van de 

Gereformeerde Kerk Doorn, 1880-2004. Dankzij de inzet van personeel en 

vrijwilligers kon opnieuw behoorlijk worden bespaard op de begrote 

restauratiekosten. In 2016 wordt de balans opgemaakt. 

Stukken voor en na restauratie 
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Inspectie en e-Depot 

Als toezichthouder op het informatiebeheer in de zes deelnemende 

gemeenten speelt het RHC een belangrijke rol bij de inrichting van de 

nieuwe digitale werkomgeving. Hierdoor is de adviesrol van de 

archiefinspectie sterk toegenomen. Dit is een landelijke tendens. De 

inspectietaak werd uitgevoerd op basis van het Inspectieplan 2015-2019.  

De archiefinspectie voerde samen met de deelnemende gemeenten vier 

zogenaamde KPI (Kritische Prestatie Indicatoren)-audits uit. Daarnaast 

werden acht monitor- en aspect-inspectiebezoeken  afgelegd, vier 

kaderstellingen opgesteld, tien verplichte meldingen afgehandeld, vijf 

wettelijke overbrengingen voorbereid en werd één nulmeting verricht. De 

meldingen hadden betrekking op de gevolgen voor het informatiebeheer 

bij uitbesteding van wettelijke taken aan een marktpartij, bewerking en 

digitalisering van bouwvergunningen en de aanschaf en implementatie 

van informatiesystemen. Er werd één incident-inspectie uitgevoerd na 

een lekkage in een archiefruimte. 

De kaderstellingen richtten zich op de interpretatie van de Archiefwet- en 

regelgeving en het normenkader bij het digitaal beheer en de digitale 

toegankelijkheid van archieven.  

Bij de gemeenschappelijke regeling (GR) RHC Zuidoost Utrecht is een 

integrale archiefinspectie uitgevoerd en bij de GR Welstand Monumenten 

Midden Nederland werd geadviseerd over de bewerking en overbrenging 

van het archief. Dit in het kader van de liquidatie van deze GR op 1-1-

2017. De werkzaamheden worden overgenomen door de GR MooiSticht. 

 

 

 

- E-Depot 

Voor wat betreft de duurzame opslag van digitale archiefbescheiden in 

een e-Depot zijn er drie ontwikkelingen van belang.   

Samen met de zes gemeenten is het RHC in 2015 gestart met het in kaart 

brengen van de eisen en wensen voor een e-Depot. Dit gebeurt op basis 

van het Plan e-Depotvoorziening 2015-2017, dat in december 2014 door 

het bestuur is vastgesteld. 

Vier middelgrote RHC’s (Archief Eemland, Gooi- en Vechtstreek, Vecht en 

Venen en Zuidoost Utrecht) onderzoeken of gezamenlijk een e-

Depotvoorziening kan worden ingericht. Dit onderzoek, waarbij achttien 

Utrechtse gemeenten zijn betrokken, wordt mede gesubsidieerd door 

Archief 2020. Dit is een innovatieprogramma waarin de archiefsector en 

alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samenwerken om te komen 

tot duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie en een 

toekomstbestendige archieffunctie. 

Tot slot heeft de provincie aangegeven dat zij samen met de Kring van 

Utrechtse Archivarissen wil onderzoeken of het mogelijk is om een 

provinciaal e-Depot in te richten. 

Het RHC wil uiterlijk in 2017 duidelijkheid scheppen over de te maken 

keuzes en de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is voor de 

gemeenten en het RHC. Het e-Depot moet dan in 2018 kunnen starten.  

 

https://archief2020.nl/nieuws/archief-2020-presenteert-uitvoeringsplan-2015
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Cultuureducatie en dienstverlening 

Om de drempel voor het gebruik van de rijke collectie van het RHC te 

verlagen en de lokale en regionale cultuurhistorie door zoveel mogelijk 

mensen te laten beleven, wordt projectmatig samengewerkt met andere 

erfgoedorganisaties, zoals historische verenigingen, musea en comités 

Open Monumentendag. De Stichting Vrienden van het RHC speelt daarbij 

een belangrijke rol. Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de 

Driestadsrechtenactiviteiten (www.3stadsrechten.nl). In oktober startte in 

Museum Het Rondeel in Rhenen een tentoonstelling over het dagelijks 

leven in de middeleeuwen en vond in Wijk bij Duurstede een symposium 

plaats met 125 deelnemers. Op dit symposium werd het gerestaureerde 

en gedigitaliseerde Wijkse Poortboek aangeboden. Daarna volgden 

lezingen over de betekenis van stadsrechten in het algemeen en die van 

Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede in het bijzonder. In de eerste helft 

van 2016 zijn er tentoonstellingen in Museum Dorestad en het Stedelijk 

Museum Vianen. Voor de basisscholen is een lesprogramma gemaakt en 

op de slotdag, 29 mei 2016, zullen een boekje en een film over het project 

gepresenteerd worden. 

 

 

 

Zowel in Driebergen, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede werden 

exposities gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, waaraan het RHC in meer 

of mindere mate meewerkte. Op 6 juni was de grote excursie van de 

Vereniging Oud-Utrecht met het programma ‘Van Dorestad tot Wijk bij 

Duurstede’. In november werd een nieuw boek over de recente 

geschiedenis van Wijk bij Duurstede gepresenteerd en werd in Odijk wat 

verteld over het RHC en de pas verworven collectie afbeeldingen De 

Kruijf. 

- Dienstverlening 

De studiezaal is zes dagen per week open voor bezoekers. Zonder 

afspraak, behalve op de maandag en dinsdag waarvoor via de website 

archiefstukken kunnen worden gereserveerd. In totaal waren er 936 

bezoeken aan de studiezaal in 2015, 15% minder dan het jaar ervoor. 

Deze daling hangt ongetwijfeld samen met het feit dat steeds meer 

informatie digitaal beschikbaar komt. De donderdag en zaterdagmorgen 

zijn nog altijd het meest bezocht. Het vaakst geraadpleegd worden de 

notariële archieven. Deze zijn er vanaf 1620 tot 1935 voor de hele streek. 
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Er werden 1072 stukken uitgeleend aan de gemeenten en aan derden. De 

website werd 236.045 maal bezocht, ongeveer evenveel als in 2012 en 

2013. De hogere cijfers over 2014 bleken achteraf niet relevant door 

werkzaamheden. 

De genealogiesite van het RHC kreeg in 2015 33.868 bezoekers die 

543.247 pagina’s bekeken. Van alle plaatsen uit het werkgebied werden 

de huwelijken uit 1938 toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stadszegel Rhenen (links) en het stadsrecht van Wijk bij Duurstede (boven) 
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Kerncijfers, bestuurders, medewerkers en vrijwilligers 

Totaal collectie eind 2015 (in meters en 
aantal) 

4.136 meter verdeeld over 
460 archieven en collecties 

Aanwinsten in 2015 (totaal in meters): 128 + 10 + 9 = 147 meter 

- Archieven c.a. (in meters) 128 meter 

- Beeldmateriaal (in stuks) 800 afbeeldingen (10 meter) 

- Bibliotheek (in stuks) 527 boeken (9 meter) 

Resterende depotcapaciteit (in meters en 
%) 

1.619 meter (28%: 5.755 
meter in totaal) 

Bezoek website 236.045 bezoeken 

Bezoek studiezaal 936 bezoeken door 257 
bezoekers 

Geraadpleegde stukken (over 7 maanden) 2.150 

Uitgeleende stukken aan gemeenten en 
derden 

1.072 

Aangevulde en nieuwe toegangen in 2015  25 

Nadere toegangen gemaakt in 2015 161 

Toegevoegd aan de beeldbank in 2015 5.080 afbeeldingen (totaal 
eind 2015: 11.567) 

Aantal medewerkers  8 (5,6 fte) 

Aantal vrijwilligers en uren/werkdagen 24 (6.687 uur of 836 
werkdagen) 

 

Het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht bestond in 2015 uit:  
Dhr. Frits Naafs (voorzitter); 
Dhr. Wouter de Jong (vice-voorzitter); 
Dhr. Jorrit Eijbersen; 
Dhr. Wim Groeneweg; 
Dhr. Hans van der Pas; 
Dhr. Tjapko Poppens; 
Mw. Irmgard Broos (adviseur provincie). 
 

 
 
Het bestuur van de Vriendenstichting van het RHC bestond in 2015 uit: 
Dhr. Guus Swillens (voorzitter); 
Mw. Noor Erkelens (secretaris); 
Dhr. Ad van Bemmel (vice-voorzitter en penningmeester); 
Dhr. Kees van Schaik. 
 
 
Medewerkers van het RHC in 2015 waren: 
Mw. Ria van der Eerden-Vonk (directeur-archivaris); 
Dhr. Hein Merkelbach (archiefinspecteur); 
Dhr. Herman Postema (projectleider archieven); 
Mw. Els Elenbaas-Bunschoten (projectleider digitalisering); 
Dhr. Eddy Hinders (medewerker inventarisatie); 
Dhr. Dirk Ruiter (medewerker inventarisatie); 
Mw. Lia Verheij-Smits (medewerker atlas en bibliotheek); 
Mw. Marijke Hartog (studiezaalmedewerker). 
 

Als vrijwilligers werkten in 2015 voor het RHC:  
Dhr. Ton van Alphen, Dhr. Ad van Bemmel, Dhr. Kees Broekman, Dhr. 
Willem Donselaar, Mw. Els Elenbaas-Bunschoten, Dhr. Elbert Geijtenbeek, 
Mw. Emmy Görts-van Laere, Dhr. Frans Gunther, Dhr. Cor Henzen,  
Mw. D. van Hillegondsberg, Dhr. Coos van den Hoek, Dhr. Anne Hielke 
Lenstra, Dhr. Henk Meijer, Dhr. Peter Molenaar, Mw. Norma Mulder-
Mulder, Dhr. Herman Postema, Dhr. Gijs van Roekel, Dhr. Tiny de Rooij, 
Mw. Els Verhaar, Dhr. Dick van Wageningen, Dhr. George Willemsen, Dhr. 
Gerard van Woudenberg, Mw. Lucia Wttewaall, Dhr. Dick Zumbrink. 
 


