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Inleiding  
 

n het nu voorliggende jaarverslag wordt gerapporteerd over de gang van zaken binnen de 
Stichting Historisch Centrum Hof van Twente / het Twents Streekarchief (TSA-Delden) in 2021 
en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. 

 

Overzicht van de activiteiten van het Historisch Centrum Hof van 
Twente / Twents Streekarchief  

 
et streekarchief is sinds 9 dec 2009 gehuisvest in het souterrain van de openbare bibliotheek 
aan de Stadshagen te Delden. Het archief beschikt over 120 m2 vloeroppervlak, waarvan 20 
meter in een aparte ruimte (keuken / kantoor). In die ruimtes staan 32 stellingen met elk 4 

planken van 1.20 m. lengte, in totaal 154 meter plankruimte.  
Het archief draait volledig op vrijwilligers. 
 
Het afgelopen jaar mochten wij het aantal van 255 bezoekers verwelkomen, evenveel als in 2020.  
 
De website mag zich nog steeds in een warme belangstelling verheugen. Via deze site komen per e-
mail regelmatig vragen binnen. Meestal gaat het hierbij om zeer specifieke informatie die enig 
onderzoek vergt. Wanneer er extra werk in gestoken moet worden, wordt een kleine vergoeding 
gevraagd.  
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Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden  
en het Twents Streekarchief  
 

inds begin 2017 hebben de Vereniging Heemkunde Ambt Delden en de Stichting Historisch 
Centrum Hof van Twente hetzelfde bestuur. De bestuursleden van de Stichting zijn 
toegetreden tot het verenigingsbestuur en de bestuursleden van de Vereniging zijn 

toegetreden tot het stichtingsbestuur. De activiteiten van de beide organisaties zullen voortaan onder 
de vlag van beide plaatsvinden. Eén van die activiteiten is het uitgeven van het periodiek “Onder de 
Linden”. (zie hieronder)  
Vooral op het  administratief terrein verrichten medewerkers van het Streekarchief veel 
werkzaamheden van de Vereniging. Medewerkers van de Vereniging staan nu ook op de lijst van 
medewerkers van de Stichting.  
In 2019 is de naam van de vereniging veranderd in Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden.  
 

Beheer 
 

e werkzaamheden van het beheer werden  het afgelopen jaar grotendeels bepaald door de 
coronamaatregelen van de overheid. Mondjesmaat werden bezoekers, na het maken van 
een afspraak per e-mail, toegelaten tot de studiezaal. In april konden we de deuren weer 

openen, waarna in december, net voor Kerst, de zaak weer op slot ging. Vanuit de thuisomgeving  
werden  zoveel als mogelijk zoekopdrachten afgewerkt. Er waren ook mooie momenten. Vanuit Spanje 
ontvingen we van nazaten van de Deldense familie Bloemen oude documenten uit 1776 en 1812 en 
van de gemeente Hof van Twente kregen we voorzittershamers en ambtsketens van de voormalige 
gemeentes Stad en Ambt Delden in bruikleen. 
 

ICT 
 

ok 2021 was, voor zover het de apparatuur en andere technische apparaten betreft, een 
relatief rustig jaar. Voor een groot gedeelte natuurlijk ook vanwege de corona toestand en de 
daarmee verbonden verplichte sluitingstijden. Er is een papiershredder aangekocht, deze staat 

bij het bureau van de suppoost. Deze moet gebruikt worden voor het verwijderen van documenten 
met privacy gevoelige informatie. 
Toch is er de laatste maanden van 2021 en het begin van 2022 een kink een de kabel gekomen. Twee 
computers hebben het opgegeven en moeten vervangen worden. Windows 11 komt hierbij om de 
hoek kijken. Ook de nieuwe Epson fotoprinter vertoont kuren die opgelost moeten worden. 
Al met al werk aan de winkel. Begin maart zou het opgelost moeten zijn. 
 

Catalogus 
 
et  Twents Streek Archief (TSA) is een archief waar informatiedragers kunnen worden 
ingezien behorende tot de deel-archieven  van de Vereniging Heemkunde Ambt en Stad 
Delden, de IJsclub Delden en het Nutsdepartement Delden. 

In de digitale catalogus staan beknopt vermeld de gegevens van de aanwezige boeken, atlassen, 
familiegeschiedenissen, registers, videobanden, doop-, trouw- en begrafenisboeken, gegevens 
Burgerlijke Stand, Rechterlijke Archieven, Volkstellingen, Notarieel Archief, Documenten, enz. 
Op onze website (www.tsa-delden.nl) staan deze informatiedragers onder  “catalogus” vermeld per 
registratienummer per rubriek. 
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Uitbreiding Catalogusbestand in 2021: 
 
Omschrijving aantal titels 
Totaal aanwinsten 2021 (zie bijlage 1)                                           26  
Aantal titels in het catalogusbestand per 01.01.2021         8948 + 
Aantal titels in het catalogusbestand per 31.12.2021            8974 
 

Periodieken-catalogus 
 
Het Twente Streek Archief heeft naast boeken en naslagwerken in de loop der tijd een omvangrijk 
aantal jaargangen van periodieken verzameld die aansluiten op de doelstelling van het archief. 
Vanaf de oprichting van het Twents Streek Archief vindt registratie plaats van de in deze periodieken 
behandelde onderwerpen. Het gaat inmiddels om meer dan 11.000  items.  
Op onze website (www.tsa-delden.nl ) is een toegangsportaal te vinden voor deze informatiebronnen. 
 

Beeldbank 
 
an de Beeldbank van de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente werkten in 2020 twee 
personen.  
Met ca 6500 foto’s in de lokale Beeldbank, waarvan er ca 650 gepubliceerd zijn op Mijn Stad 

Mijn Dorp, heeft de Stichting een grote, gevarieerde verzameling foto’s, waarvan het beheer een 
flinke klus is. In 2019 is begonnen met het verwijderen van dubbele foto’s. In 2020 is daar door de 
medewerkers vooral thuis veel werk aan gedaan, en het was begin 2021 zo ver klaar dat een nieuwe 
versie van de verzameling in gebruik is genomen. Maar er blijft veel werk aan te doen, zowel nog een 
aantal te ontdubbelen, als verplaatsen naar een beter passende rubriek. 
 
Ook is in 2021 verder gegaan met het uitbreiden van de informatie bij zoveel mogelijk foto’s. Plaats, 
tijd, gebeurtenis en personen proberen we zoveel mogelijk te achterhalen. Van de al aanwezige 
informatie is één grote Word file gemaakt, die gecorrigeerd en aangevuld is. Dit blijft voorlopig ook 
een doorlopende activiteit, waar eigenlijk meer mensen voor nodig zijn. 
 
Het contact met het Historisch Centrum Overijssel, over de ontwikkelingen bij Mijn Stad Mijn Dorp, en 
overleg hoe wij daarmee verder zullen gaan heeft grotendeels stil gelegen.  
 
De foto’s van de Vereniging Heemkunde Ambt Delden (daar beheerd door Bennie Eppink)  zijn 
inmiddels opgenomen in Beeldbank, maar nog niet in MijnStadMijnDorp. 
 

Onder de Linden 
 

et periodiek “Onder de Linden” (van Heemkunde en TSA) is in 2021 twee maal uitgegeven, in 
mei en november. Het blad heeft een mooie vormgeving en een boeiende inhoud.  
 

 

Financiën 
 

it het exploitatieoverzicht in Bijlage 2 blijkt dat de financiële situatie van de stichting gezond 
is. De jaarlijkse subsidie van de gemeente was € 3150.  
De kascommissie zal in 2022 rapporteren over het exploitatieoverzicht van 2021.  
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Personele zaken  
 

et aantal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, bestaat uit achttien personen. 
Helaas is in dit jaar ons bestuurslid Peter Rekers overleden. 
 

 

Enkele kwantitatieve gegevens 
 

n 2021 was het archief 90 maal open, wegens de corona-pandemie minder dan in de normale 
jaren. Tijdens de openstellingen werd het archief 255 maal bezocht, even vaak als in 2020, toen 
het archief maar 68 keer open was.  

 
Aantal inschrijvingen (bezoekers van het archief): 
 
2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020  2021 
1350    1282    1173    1043    1053      879       893      798     630       650      509      720       253    255 
-6.2%   -7.7%   -8.5%  -11.5%    +1%  -16.5%  +1.6% -10.6%  -20%     +3%    -22%    +41%   -65%   +1% 
 

Contacten met andere organisaties 
 
   et de Historische verenigingen van de Hof van Twente is in het verleden de    
   Stichting Hofmarken opgericht als overkoepelend orgaan voor de beeldbanken.  
   Sinds het onderbrengen van de beeldbanken bij Mijn Stad Mijn Dorp heeft de 

Hofmarken alleen nog een coördinerende functie voor de vijf verenigingen / stichtingen in de  
richting van Mijn Stad Mijn Dorp. Bovendien zorgt het voor goede contacten tussen de vijf  
aangesloten organisaties.   
 

Vooruitzichten voor 2022 en later 
 

   ij moeten ons in verband met de verdere digitalisering van de genealogie bezinnen  
   op de toekomst van het Streekarchief als genealogisch archief.  
   De eenheid van onze Stichting met Heemkunde Ambt Delden is een gunstige ontwikkeling.  

 
 

Samenstelling bestuur 
 
B.G. Boer    voorzitter Stichting Historisch Centrum Hof van Twente 
J.M.J. Sander   voorzitter Vereniging Heemkunde Ambt Delden 
M.W.H. Hermanussen   secretaris Stichting Historisch Centrum Hof van Twente 
R.J.J. Platenkamp  secretaris Vereniging Heemkunde Ambt Delden 
EJ.J.M. Geerdink  penningmeester (tot 1 oktober 2021) 
M. van Wijhe   penningmeester (vanaf 1 oktober 2021) 
J.T.M. ten Buuren  bestuurslid 
 
De Stichting Historisch Centrum Hof van Twente is gevestigd te Delden. 
Kamer van Koophandel-nummer 41031357 
Bankrekening:   NL 04 RABO 0313 3475 22 
 
 

H   
  

I 

M
beheer

der@ts

a-

delden.

nl 
W
  

mailto:beheerder@tsa-delden.nl
mailto:beheerder@tsa-delden.nl
mailto:beheerder@tsa-delden.nl
mailto:beheerder@tsa-delden.nl
mailto:beheerder@tsa-delden.nl


 5 

Adresgegevens en openingstijden Twents Streekarchief 
 
Stadshagen 200     7491 NP  Delden,   t.  074-3494191 
 
Openingstijden: woensdag t/m vrijdag: van 13.30 tot 17.30 (vrijdag alleen de 1e vrijdag van de maand) 
Website  www.tsa-delden.nl 
Algemene info:   beheerder@tsa-delden.nl  
Bestuur:   bestuur@tsa-delden.nl     
Beeldbank:   beeldbank@tsa-delden.nl   
Genealogie:   genealogie@tsa-delden.nl    
ICT:   ict@tsa-delden.nl 
Heemkunde:  info@heemkundedelden.nl 
Onder de Linden:  onderdelinden@heemkundedelden.nl   
  

Nawoord 
 

et bestuur wil dit jaarverslag beëindigen met nogmaals dank uit te spreken aan de 
medewerkers en de verschillende subsidieverstrekkers en sponsoren.  
Ook blijven wij het bestuur van de bibliotheek bijzonder erkentelijk voor het passend 

onderdak, dat het aan het Streekarchief biedt. 
 
Delden,  1 februari 2022 
B.G. Boer, voorzitter van de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente 
 
Bijlage 1: Overzicht mutaties catalogusbestand in 2021 
Bijlage 2: Financieel overzicht 2020 met toelichting 
 

Bijlage 1 
 
Aanwinsten 2021 per rubriek : 
Algemeen Nederland      1 
Genealogie Twente            1 
Genealogische hulpbronnen    1 
Twentse steden en dorpen           12 
Twente             1 
Overijssel      9 
Inventaris       1 
 
Totaal                          26 
 
Alle titels verdeeld per rubriek : 
Algemeen Nederland    160 
Digitale media    106 
Genealogie Duitsland   728 
Genealogie Twente              3306 
Genealogische hulpbronnen  156 
Godsdienst      42 
Havezaten      83 
Heemkunde archief               481 
 

 
 
 
Heraldiek   `     9 
IJsclub Delden        11 
Inventaris    127 
Kaarten     426 
Kadaster      48 
Krantenknipsels   277 
Markeboeken    163 
Naslagwerken        48 
Notarieel Archief   126 
Nutsarchief       83 
Oorlog     138 
Overijssel    349 
Rechterlijk archief   267 
Registers    112 
Volkstellingen       75 
Twente     334 
Twentse steden en dorpen             1319
  
Totaal 2019               8974
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