De archieven van Coevorden,
twee kilometer rijke historie

De gemeente Coevorden
bewaart permanent in haar
archieven 2000 meter aan
allerlei stukken. Dat is geen
twee kilometer saai papier, dat
is twee kilometer rijke historie!
De archieven hebben een
constante temperatuur en
luchtvochtigheid. Zo blijft
alles goed bewaard. Digitale
informatie bewaren we in
een e-depot.
Wordt alles voor eeuwig bewaard?
Gelukkig niet, want dan komen we ruimte tekort. Sommige
stukken moeten zelfs na een aantal jaren vernietigd worden.
Dat is een wettelijke regeling. Ieder jaar worden aan de hand
van selectielijsten archiefstukken vernietigd. Zo houden we
onze archieven overzichtelijk.
Wat zit er allemaal in het archief?
Behalve de gemeentearchieven van Coevorden, Dalen,
Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo is er nog veel meer te
vinden in het archief. De stadsrechten uit het jaar 1407,
stukken van de Burgerlijke Stand, persoonskaarten en
bevolkingsregisters, notulen, de gemeentelijke bibliotheek,
documentatie, particuliere archieven, het fotoarchief en
een audiovisueel archief.
Archivaris
Al die informatie is verspreid over twee archieven. Eentje in
het gemeentehuis aan de Aleida Kramerstraat en eentje in het
gebouw van Medisch centrum De Veltstroom in Coevorden.
Een archivaris beheert en onderhoudt de archieven en maakt
ze inzichtelijk en toegankelijk voor iedereen die een kijkje wil
nemen.

Op ontdekkingstocht
Wil je onderzoek doen naar je voorouders? Ben je
nieuwsgierig hoe jouw straat, dorp of stad er vroeger
uit zag? Hoe zat het eigenlijk met de Armenzorg in
Coevorden? En wat bracht het echtpaar von
Gemmingen uit Fränkisch Crumbach mee voor het
archief tijdens een bezoek aan Coevorden? Het is
allemaal te vinden in het archief. En je kunt het
allemaal bekijken en opzoeken. Een leuke
ontdekkingstocht!
Waar vind ik de archieven?
De inhoud van onze archieven is te vinden via
zogenaamde archiefinventarissen. Alle openbare
bevolkingsregisters en die van de burgerlijke stand
zijn te vinden op www.alledrenten.nl. Voor inventarissen van openbare archieven kun je terecht
op www.drentsarchiefnet.nl. En natuurlijk op onze
eigen website www.geschiedeniscoevorden.nl.
Archiefonderzoek kun je, op afspraak, ook doen op
de locatie Aleida Kramersingel 4 in Coevorden.

Kijkje achter de schermen
Archieven zijn belangrijk om onze geschiedenis te
bewaren. Er zijn veel regels waaraan een archief
moet voldoen. Hoe moet je de stukken bewaren?
En voor hoelang? Hoe zorg je ervoor dat de boel
niet beschimmeld? En wat te doen met alle digitale
informatie? De archivaris maakt over al die zaken
ieder jaar een verslag. Een soort kijkje achter de
schermen. Als je daar meer over wilt weten kun je
dat verslag opvragen. Stuur dan een mailtje naar
info@coevorden.nl.

