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De top-10 van archivaris 
Hajo de Roo: ‘Archief leeft’

Marco Jansen
Elburg/Harderwijk/Nunspeet

Wat doet een archivaris en wat 
was het mooiste aan uw werk?
,,Een archivaris zorgt voor beheer 
en behoud van overheidsarchie-
ven volgens de richtlijnen van de 
archiefwet. We maken toeganke-
lijk wat er in historisch perspectief 
is gebeurd. Het mooist vind ik dat 
ik informatie met mensen kan de-
len en hen kan helpen als ze op 
zoek zijn naar informatie om on-
derzoek te doen of persoonlijke 
vragen hebben over hun voorou-
ders. Die verhalen vind je in de ar-
chieven. Het zijn oneindig veel do-
cumenten van gemeentes en in-
stellingen. Het archief is geen kilo-
meters lang gortdroog papier, 
maar het leeft.”

Het beeld is van een archivaris is 
toch anders?
,,De archivaris heeft een stoffig, 
oubollig imago van iemand die in 
zijn stofjas in de catacomben van 
een oud gebouw zit en nooit het 
daglicht ziet. Toen ik als archivaris 
begon, hingen er stofjassen in de 
depots. Als streekarchivaris heb ik 
mij 12 jaar ingezet om de archieven 
uit de kelders te halen. Nu zijn ze 

zichtbaar voor het publiek in de 
centrale hal van gemeentehuizen 
in Harderwijk, Ermelo, Elburg, Ol-
debroek en Nunspeet. Het is goed 
gelukt om dit voor het voetlicht te 
brengen.”

Wat is de waarde van een ar-
chief?
,,Het is de context om de geschie-
denis te begrijpen, als je Bakker of 
Visser heet en weet dat je over-
grootvader dat ook was. De inven-
taris is het overzicht van een ar-
chief, onderverdeeld in onderwer-
pen, zoals de index van een boek. 
Zo kun je heel gericht zoeken, an-
ders zou je je tien jaar moeten op-
sluiten.”

Kunt u drie bijzondere stukken 

van de expositie uitlichten?
,,In een van de vitrines liggen twee 
dag- en weekboeken van de fami-
lie Molijn uit Nunspeet uit de pe-
riode 1903-1912. Deze geven een 
mooi beeld over de gang van zaken 
in de familie, wat er op hun land-
goed gebeurde en in de fabriek. 
Hun persoonlijke belevingswereld 
over hun alledaagse leven geeft 
context bij de ‘kille feiten’ en de 
platte informatie die we kennen, 
en spreekt veel meer aan. Me-
vrouw Molijn was een echte voor-
vechter van vrouwenrechten. Zij 
stond samen met Aletta Jacobs op 
de barricaden voor het vrouwen-
kiesrecht. Toen haar man overleed 
heeft ze zich op een prachtige ma-
nier geprofileerd als directeur van 
de verffabriek Veluvine.”

,,De Zeefakkel komt uit de biblio-
theek van admiraal Van Kinsber-
gen, een marineman die in Elburg 
heeft gewoond. Hij heeft in Elburg 
een instituut opgericht voor jonge 
zeelieden en de Zeefakkel komt 
uit zijn bibliotheek. Deze atlas uit 
de 17de en 18de eeuw bevat alle 
wereldzeeën met dieptes: een nau-
tisch instrument voor een zeeka-
pitein waarvan er niet zoveel meer 

zijn. Deze kaarten werden vaak op 
zee meegenomen in een zeekist 
met goud en geld.”
,,Een bijzondere vondst zijn de op-
gevouwen aktes van perkament 
die ik vond in een doos van Remia, 
die lag in de bewaarplaats van El-
burg. We noemen dit nu de patat-
doos. Er zaten pachtbewijzen van 
gronden van kasteel Staverden en 
omgeving in. Op een akte leende 
de Hertog van Gelre Kasteel Sta-
verden uit aan een andere adel-
lijke. Voor zover wij weten komen 
de stukken uit het woonhuis van 
de bekende notarisfamilie Hoef-
hamer uit Elburg.”
De expositie opent op 18 september 
en is tot en met 31 oktober te zien in 
de Smeepoortzaal op de begane 
grond van het Stadsmuseum.
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l 
Het archief geeft 
aansprekende 
context bij de 
kille feiten
 – Hajo de Roo

Als dank voor bewezen 
diensten kreeg oud-
streekarchivaris Hajo de 
Roo (67) uit Apeldoorn bij 
zijn pensionering in 2021 
van de gemeente 
Harderwijk een expositie 
aangeboden in het 
Stadsmuseum. De ‘10 van 
Hajo’ zijn tien favoriete 
archiefstukken met elk 
een bijzonder verhaal.

 d Hajo de Roo in 
het streekarchief 
in Harderwijk. 
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Zwaargewonde vrouw bij Slaaphuis was 
verward: ‘Van misdrijf geen sprake’
De vrouw die maandag bij daklo-
zenopvang Omnizorg in 
Apeldoorn vanaf één hoog naar 
beneden viel, was verward en 
maakte een misstap. Zij raakte 
zwaargewond. Omnizorg over-
weegt extra veiligheidsmaatre-
gelen om nieuwe incidenten te 
voorkomen.

De vrouw van begin dertig verbleef 
in de opvang aan de Stationsstraat, 
in de volksmond het Slaaphuis. 
Rond half vijf  ’s middag viel zij zo’n 
3 meter naar beneden en raakte 
zwaargewond. Drie ambulances 
kwamen ter plaatse. Een traumahe-

likopter werd opgeroepen maar uit-
eindelijk niet ingezet.

Voor de politie is inmiddels dui-
delijk hoe de vrouw ten val kwam. 
,,We kregen een melding dat bij het 
Slaaphuis een verwarde persoon 
rondliep”, zegt woordvoerster 
Quinty Blok. ,,Toen wij eenmaal ter 
plaatse waren, maakte zij op de eer-
ste verdieping een misstap waar-
door ze gevallen is. Daarop hebben 
wij direct de hulpdiensten inge-
schakeld. Van een misdrijf is geen 
sprake. Dit is een ongeluk.” Volgens 
de woordvoerster is niet bekend 
hoe het met de gewonde vrouw 
gaat. 

Tactus Verslavingszorg, waarvan 
Omnizorg onderdeel is, spreekt van 
een ‘noodlottig ongeval’. ,,Het 
goede nieuws is dat de vrouw nog 
leeft en dat het goed met haar gaat”, 
zegt woordvoerster Jeannette 
Ooink. ,,We zijn er nog niet achter 
waarom ze over de railing is ge-
klommen en hoe ze daar kon ko-
men. Er was op dat moment nie-
mand van ons bij.”

Volgens Ooink is het ‘lastig’ om 
het klimmen over de railing te 
voorkomen. ,,Want iedereen kan 
besluiten om dit te doen.” 

 – Armon Veeneman
 e Het incident werd afgeschermd voor nieuwsgierig publiek.
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