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Nieuwe studiezaal Gemeentearchief Barneveld
Door Peter van Beek, archivaris gemeentearchief Barneveld

Op zaterdag 1 oktober 2011 werd tijdens de Veluwedag de nieuwe studiezaal van
het Gemeentearchief Barneveld geopend. De opening werd verricht door cultuurwethouder Gerard van den Hengel. Tijdens een korte toelichting sprak hij waarderende
woorden over de goede samenwerking met de vereniging en haar bestuur en medewerkers. Over de nieuwe studiezaal was hij van oordeel dat deze vooral een kwaliteitsverbetering moet bewerkstelligen. Gedurende de openingstijden van de studiezaal is altijd een medewerker van het Gemeentearchief aanwezig om onderzoek te
kunnen begeleiden en onderzoekers van advies te kunnen dienen. Hij complimenteerde de medewerkers van het Gemeentearchief met de invulling van het kwaliteitsconcept in de studiezaal.
Kwaliteit in begeleiding
De doelstelling van de nieuwe studiezaal is om een betere begeleiding te kunnen
geven bij diverse vormen van onderzoek. Of het nu om genealogisch onderzoek gaat
of om lokaal historisch onderzoek, een archiefmedewerker kan u hierbij deskundig
advies geven. Uiteraard worden daarbij de nodige bronnen (literatuur, documentatie
en archieven) aan de onderzoeker ter raadpleging gegeven. Door de permanente
aanwezigheid van een archiefmedewerker wordt direct ondersteuning geboden. In
tegenstelling tot de oude gang van zaken hoeft de medewerker niet meer gezocht of
opgeroepen te worden.
En natuurlijk blijven de medewerkers en bezoekers van Veluwse Geslachten van
harte welkom. Ook zij kunnen een beroep doen op de aanwezige medewerker van
het Gemeentearchief.
Methodiek van onderzoek
De archiefmedewerkers helpen u graag met uw onderzoek. Of u nu de eerste stappen zet in het uitzoeken van uw stamboom, of onderzoek doet naar een lokale of
regionale historische gebeurtenis, de medewerkers helpen u met het formuleren van
een onderzoeksvraag en zetten u op het spoor van mogelijke te raadplegen bronnen.
Suggesties voor te onderzoeken documentatie of archieven zullen niet altijd gelijk het
antwoord op uw vraag opleveren. Maar vele puzzelstukjes samen, met de juiste
ondersteuning, maken een beeld van het antwoord zichtbaar. En door deze begeleiding is onderzoek letterlijk voor iedereen (jong en oud) mogelijk.
Inrichting van de ruimte
De nieuwe studiezaal draagt heel toepasselijk de naam Barneveld. Na registratie bij
uw eerste bezoek, kunt u plaats nemen op één van de onderzoeksplekken aan de
werktafel. Deze onderzoeksplekken zijn voorzien van readers voor het raadplegen
van microfiches en een viertal computers met internetverbinding. Hierop kunt u
diverse bronnen via onze website raadplegen evenals andere verwijzingen naar
historische bronnen met betrekking tot onze gemeente.
In de studiezaal zijn op dit moment ook nog enkele kaartsystemen te raadplegen die
wij, naar wij hopen, binnen afzienbare tijd vervangen door digitale toegangen.

Verder bevindt zich in de studiezaal een deel van de bibliotheek van het Gemeentearchief en van de bibliotheek van de Vereniging Veluwse Geslachten. Via het internet
kunt u de catalogi van beide bibliotheken raadplegen.
Tot slot vindt u hier toegangen op diverse collecties en archieven, kopieën van dooptrouw- en begraafregisters, diverse tijdschriften en microfiches en –films van bijvoorbeeld de Barneveldse Krant.
Openingstijden
De studiezaal is wekelijks geopend van dinsdag tot en met donderdag tussen 9.00
uur en 16.30 uur. Op maandag en vrijdag is in bijzondere gevallen bezoek op
afspraak mogelijk.
Bijzondere sluitingsdagen worden tijdig via de website van het Gemeentearchief
aangekondigd. Zie hiervoor www.barneveld.nl/gemeentearchief.
Vragen en opmerkingen
Voor vragen, opmerkingen of reacties die tot een nog betere dienstverlening kunnen
leiden, kunnen de medewerkers worden aangesproken. Ook kunt u uw reactie per
mail aan ons doorgeven via gemeentearchief@barneveld.nl.
Namens de medewerkers van het Gemeentearchief Barneveld,
Peter van Beek, gemeentearchivaris

