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Brieven uit het OudZutphen 1551-1600
Eén van de projecten die opgestart zijn, is het vervolg op de
regesten van brieven tot 1500
(M.M. Doorninlz-Hoogenraad
en W. Zondervan, Het Oud-Archief van de gemeente Zutphen,
Derde Stuk, Regestenlijst van brieven, Zutphen 1983). De correspondentie van het stadsbestuur
uit de periode 1551-1 600 wordt
met regesten toegankelijk gemaakt. Dit project zal waarschijnlijk zes jaar lopen. In die
tijd zullen de gemaakte regesten
per periode wel in de studiezaal
te raadplegen zijn.

Restauratie Oud-Archief
Oude en Nieuwe Gasthuis
In het nummer van april heeft u
over het nieuwe restauratieatelier lzunnen lezen. Met financiële steun van de provisoren
van het O N G wordt n u gewerkt
aan de restauratie van het OudArchief van het Oude en Nieuwe Gasthuis. D e losse stukken
worden in het atelier van het
Stadsarchief gerestaureerd, de
conservering van de boeken en
banden is uitbesteed. Dit betekent dat deze archiefstukken
voor een bepaalde tijd niet te
raadplegen zullen zijn.
Met subsidies uit het Deltaplan

worden ook in 1994 topstukken
uit het Oud-Archief Zutphen
gerestaureerd. Deze stukken
zullen tijdelijk niet raadpleegbaar zijn. Voor meer informatie
kan men terecht bij de stadsarchivaris.

Nieuwe inventaris
Elk jaar loopt een student van
de Rijksarchiefschool stage bij
het Stadsarchief. Onze stagiaire
van het afgelopen jaar, Anite op
de Woerd, heeft het archief van
de André de la Porte Stichting
(1 678-1993) geïnventariseerd.
De bijna 60 pagina's tellende inventaris is stralzs - als deel 1 van
de Zutphense Bronnenreeks verkrijgbaar bij het Stadsarchief.

Stedelijke Bibliotheek
Bezoekers van de SB zullen het
al gemerkt hebben: de trefivoordencatalogus is verbeterd.
Het afgelopen jaar hebben twee
vrijwilligers de trefivoordencatalogus gecollationeerd.
Uitgangspunt hierbij is de standaard-trefivoordenlijst, die u in
de studiezaal kunt raadplegen.
Deze lijst geeft met trefwoorden, 'zie' en 'zie oolz' - verwijzingen de onderwerpen uit de
bibliotheelzcollectie weer. De ca.
5 .O00 boeken in de studiezaal
zijn n u toegankelijk door: een

auteur- en titelcatalogus, een
trefwoordencatalogus, een
catalogus op persoons- en
familienamen, een catalogus op
geografische namen en een catalogus op namen van instellingen, huizen, verenigingen.
Aan de toegangen op de rest van
de bibliotheekcollectie wordt
oolz gewerkt. Wij houden u op
de hoogte.

Lokale Omroep
Het Stadsarchief werkt mee aan
een aantal programma's op de
lokale radio en t.v. Elke maand
wordt in de radioprogramma's
'Regiozicht' (maandagochtend)
en 'Varia del Arte' (maandagavond) aandacht besteed aan
een Zutphens (cultuur-)historisch onderwerp. Het t.v.-programma ' Strateninfo' zal vervangen worden door een
tweewekelijkse archiefrubriek.
De invulling hiervan blijft nog
een verrassing.
Anette Hage-de Lange

