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Samenstelling 
De archiefcommissie bestaat uit 8 medewerkers en een contactpersoon vanuit het bestuur 
van de stichting. 
In de begunstigersvergadering van februari 2019 heeft de coördinator van de commissie, 
Gert Wentzel, afscheid genomen als coördinator. Gert blijft wel deel uitmaken van de 
commissie. Peter Boogaard heeft deze taak per 1 januari 2019 van hem overgenomen. 

 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestonden uit archief- en collectiebeheer, applicatiebeheer van de 
computerprogramma´s Adlib en Omeka en het beheer van materiaal van de gemeente dat in 
de kluis in het souterrain van het gemeentehuis staat. 

Er is onder andere gewerkt aan het bewerken en beschrijven van het archief van de 
Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMPT) en de Middelbare 
Tuinbouwschool (MTus). 

Veel tijd is besteed aan onderzoek naar de conversie van Adlib naar Omeka. Nadat bleek 
dat deze conversie met succes kan worden uitgevoerd is gestart met de voorbereiding in 
samenwerking met Aalsmeer.nu, dat de conversie begeleidt en uitvoert.  

In samenwerking met het netwerk Oud Aalsmeer in Beeld (beeldgroep) zijn diverse films 
gedigitaliseerd. De films zijn opgenomen in een digitale filmverzameling die gezamenlijk 
wordt ontwikkeld. De films zijn toegankelijk door middel van een uitgebreide index.  

De verhuizing van het materiaal uit de werkkamer in het gemeentehuis naar de kluis en van 
de kluis naar de nieuwe werkkamer heeft ook veel tijd in beslag genomen. 

Huisvesting 
In verband met de verbouwing van het souterrain van het gemeentehuis is de 
archiefcommissie op 13 mei 2019 tijdelijk verhuisd naar de Historische Tuin, waar een 
gastvrij onderkomen werd geboden. Omdat de computers tijdens de verbouwing in de kluis 
waren opgeslagen is in deze periode alleen met laptops gewerkt. Op 25 september 2019 is 
de werkkamer in het gemeentehuis weer in gebruik genomen.  

Archiefkluis 
Tijdens de verbouwing van het souterrain is alles wat in de werkkamer stond (bibliotheek en 
kasten) in de kluis gezet. De bureaus zijn elders ondergebracht. Niemand mocht in die 
periode in de kluis en dus ook niet bij het archief komen, omdat het een bouwplaats was.  

Na de oplevering van het souterrain door het bouwbedrijf is het materiaal weer teruggebracht 
naar de vernieuwde werkkamer, waarbij alles is schoongemaakt (bouwstof).  

Hardware en programmatuur 
De archiefcommissie heeft de beschikking over een laptop waarop Adlib Museum is 
geïnstalleerd. Inmiddels zijn er ruim 2000 registraties van tekst- en beeldmateriaal in 
verwerkt. 

Daarnaast zijn er vier computers, die op 6 december 2018 zijn geschonken door een 
anonieme schenker die de stichting een warm hart toedraagt. 

Het bestuur heeft in 2018 de intentie uitgesproken om het archief toegankelijker te maken 
voor donateurs en geïnteresseerden door middel van publicatie van informatie uit het archief 
op de website van de stichting. Adlib is hiervoor niet geschikt. Daarom is er in 2018 gezocht 
naar een programma dat daarvoor wel geschikt is.  



In overleg met Aalsmeer.nu is het open source web based programma Omeka in gebruik 
genomen ter vervanging van Adlib.  
Met Omeka kan op vier computers tegelijk worden gewerkt. Dit is een groot voordeel ten 
opzichte van Adlib waar één persoon tegelijk mee kan werken (één licentie). Omeka is gratis. 
Aan hosting, ondersteuning en opslag van gegevens zijn wel kosten verbonden. 

Schenkingen en aanwinsten 
In 2019 is regelmatig tekst- en beeldmateriaal aan de stichting geschonken. De schenkingen 
zijn gepubliceerd in Oud Nuus. 

Zo is op 21 februari 2019 het historisch materiaal van de opgeheven afdeling Aalsmeer van 
het Rode Kruis in schenking ontvangen van de drie oud-voorzitters. 

Vooruitzichten 
Het bewerken en beschrijven in Adlib van het archief van de Middelbare Tuinbouwschool zal 
nog geruime tijd in beslag nemen. 
Tegelijkertijd zal Adlib worden geconverteerd naar Omeka, met uitzondering van het deel 
waar nog mee wordt gewerkt. Na afronding van dit werk zal ook dat deel worden 
geconverteerd naar Omeka. 

Aalsmeer, 9 januari 2020 

Peter Boogaard, 

Coördinator. 

 


