Verslag van mijn stage in de archief van Zutphen
Hallo, mijn naam is Arthur. Ik kom uit Franstalig België en studeer op de EEB3, (école
européenne Bruxelles 3) een internationale school1.
Dit Zomer, heb ik de geluk gehad om bij de archief van Zutphen een 8 dag stage te kunnen
lopen in de context van WEX (work experience) een programma die door mijn school is
georganiseerd om elke student wat werk ervaring te geven.
Durend dat stage heb ik verschillende werken gedaan zoals documenten transcriberen of
zegels schoonmaken. Hier is wat ik durend dat stage heb gedaan.
Eerste dag, woensdag 26 augustus.
Durend dat eerste dag, heb ik eerst een tour van de gebouw gekregen, durend dat tour heb
ik de verschillende mensen die op het archief werken ontmoet, hun werk ontdekt en ben ik
de depot2 in gegaan. In de depot stonden der niet alleen volle kasten perfect geclassificeerd
documenten maar ook kleineren kasten waar allemaal middeleeuwse perkamenten met
prachtige zegels. De rest van de dag heb ik een leuk document moeten transcriberen die
over de hygiëne van de stad bij de Barlheze en Roozengracht.

Tweede dag, donderdag 27 augustus
Op die tweede dag ben ik doorgegaan met het transcriberen van mijn document en ben ik
begonnen foto’s van de tweede wereld oorlog die in de archief ’s database staan een betere
descriptie en datum te geven.
Derde dag, vrijdag 28 augustus
Deze dag ben ik begonnen een nieuwe bericht te transcriberen. Die bericht gat over een
stedelijke gezondheidscommissie die 8 voorstellen om de hygiëne van te verbeteren stuurt
naar de stedelijke bestuur. En in de namiddag heb ik een mooie middeleeuwse zegel kunnen
schoonmaken.
1

Een internationale school is een school waarbij meeste lessen worden gegeven in een buitenlandse taal en
waar een stuk van de studente expats of kinderen van ouders die bij een internationaal organisatie werken.
2
De depot is waar alle document worden bewaart.

Vierde dag, maandag 31 augustus
Op mijn vierde dag ben ik nog een nieuwe brief begonnen die over de putten en drinkwater op de
paardenval ging. In de namiddag heb ik weer zegels kunnen schoonmaken en dit keer waren de
zegels kleiner.

Vijfde dag, dinsdag 1 september
Deze dag ben ik door gegaan met de foto’s en mijn transcripties maar in de namiddag heb ik
de archeologisch departement van de musea van Zutphen waar ik ontdekt heb hoe ze alles
bewerken en renoveren.

Zesde dag, woensdag 2 September

Op woensdag ben ik begonnen met een nieuwe brief te transcriberen die een bericht is van
de inwoners van frankensteeg over de huiden die op hun straat worden verkocht. In de
middag ben ik op de Pardenwal gegaan om te kijken of der nog putten waren en in de
namiddag ben ik in de zolder gegaan waar ik de prachtige oude balken van de gebouw kon
bekijken en de daken van de stad kon bekijken.

Zevenste dag, donderdag 3 september
Dit dag ben ik gewoon doorgegaan met mijn werk (fotos, transcripties en samevatingen)
Latste dag, vrijdag 4 september

Vandaag heb ik mijn verslag gemaakt ben ik doorgegaan met de foto’s en heb ik weer wat
zegels schoongemaakt.
In conclusie, het was een heel leuke stage en ik zou naar alle student die van geschiedenis
houden en een stage zoeken adviseren om hier een stage te lopen.

Samenvatting
Hallo, ik ben Arthur. Ik kom uit België war ik in een internationale school studeert. Van mijn
school moest ik een stage lopen om wat werk ervaring te krijgen. Mijn stage heb ik dan hier
in de archief van Zutphen doorgebracht. Durend mijn stage heb ik verschillende taken
gedaan. Ik heb bijvoorbeeld berichten over de hygiëne in Zutphen in de negentiende eeuw
getranscribeerd, en descriptie gegeven aan foto’s van Zutphen in de tweede wereldoorlog
en middeleeuwse zegels schoongemaakt.

