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Succesvolle afronding provinciaal subsidiebeleid:
Laatste gemeenten sluiten zich aan bij regionale archiefdiensten

In 1997 is een provinciale subsidieregeling ingesteld om gemeenten die nog niet waren
aangesloten bij de bestaande regionale archiefdiensten te stimuleren dit alsnog te
doen. De subsidie kon nog tot 1 juli van dit jaar worden aangevraagd. Doel is de
archieven van de gemeenten toegankelijker te maken voor de mensen. Tien
gemeenten hebben inmiddels gebruik gemaakt van de subsidie. Er zijn nu nog vijf
gemeenten in Noord-Holland die de eigen archieven blijven beheren zonder daarvoor
een professionele archivaris te hebben benoemd: Texel, Den Helder,
Haarlemmermeer, Diemen en Uithoorn.  Het niveauverschil waar het gaat om de
toegang tot de eigen historie tussen deze vijf en de rest van Noord-Holland zal steeds
verder groeien. De provincie blijft met deze gemeenten in gesprek over een goede
oplossing.

Ook de waterschapsarchieven in Noord-Holland zijn vrijwel allemaal ondergebracht bij de
regionale archiefdiensten. Het enige waterschap dat de oude archieven nog zelf beheert,
Groot Haarlemmermeer, gaat deze in 2002 overbrengen naar de Archiefdienst voor
Kennemerland in Haarlem.

Archieven steeds toegankelijker voor iedereen
In 1997 besloot Niedorp gebruik te maken van de subsidie, daarna volgden in 1998
Beverwijk en Heemskerk en tenslotte in 1999 Wieringermeer. Het jaar 2000 bood voor alle
overgebleven gemeenten een laatste kans, de sluitingsdatum voor indienen van een
subsidieverzoek was 1 juli. Deze kans hebben  Wieringen, Schagen, Bloemendaal, Huizen,
Anna Paulowna en Heemstede aangegrepen. Zij besloten hun archieven in de loop van
2000 over te brengen naar de regionale archiefdiensten in respectievelijk Alkmaar,
Haarlem en Naarden. De toevoeging van belangrijke archieven van gemeenten en ook van
plaatselijke scholen, kerken en verenigingen geeft op die plaatsen het regionaal-historisch
onderzoek een enorme impuls.  Alle genoemde gemeenten ontvangen gedurende de eerste
drie jaar een provinciale subsidie op de aansluitingskosten.



Interesse in het verleden neemt toe
Het archiefbezoek neemt toe. Steeds meer mensen vragen zich af hoe het verleden van hun
eigen omgeving: hun familie, dorp, straat, regio of bedrijf eruit zag. De bronnen voor dit
verleden, zoals gemeente- waterschaps-, familie- en regionale archieven moeten goed
toegankelijk zijn voor een breed publiek. Ook jongeren moeten ermee kennis kunnen
maken, via het onderwijs. Meer en meer komt die toegankelijkheid van archieven er ook
via internet en in andere digitale vormen. De provincie Noord-Holland wil daarom graag
dat al deze archieven worden ondergebracht bij regionale archiefdiensten. Daar hebben ze
de kennis en de menskracht in huis om de archieven op professionele manier te beheren en
toegankelijk te maken voor iedereen, ook digitaal.
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