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Hierbij presenteren wij ons jaarverslag 2018. Via deze
weg willen wij onze partners in de stad, de gemeenten
in onze regio en alle andere geïnteresseerden op de
hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen
die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, 
de vele activiteiten die wij hebben uitgevoerd en de 
resultaten die daarmee zijn behaald. 

Als u na het lezen van dit jaarverslag meer wilt weten 
of wilt kennismaken met onze archieven, collecties, 
boeken, foto’s of films, nodigen wij u van harte uit om 
een bezoek te brengen aan onze studiezaal
(Mariënburg 27 in Nijmegen) of aan onze website 
regionaalarchiefnijmegen.nl.

Dienstverlening

Wij willen graag dat zo veel mogelijk mensen gebruik maken van de 
beschikbare bronnen. Daarom verbeteren wij voortdurend de digitale
bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze bronnen op onze website.
Hoewel wij al veel bronnen gedigitaliseerd hebben, zijn de meeste archie-
ven alleen in onze studiezaal aan de Mariënburg te raadplegen.

In 2018 werd onze studiezaal 5.620 keer bezocht om gebruik te maken van onze
bronnen. Daarnaast verzorgden wij regelmatig rondleidingen, vooral voor
scholieren en studenten. Het aantal bezoeken was hoger dan in 2017, maar de
laatste jaren is er toch sprake van een lichte daling van het aantal studiezaal-
bezoeken. Wij gaan ervan uit, dat dit te maken heeft met de toename van ons
digitale aanbod, ook via open data op websites van anderen. Onze internet-
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pagina en webapplicties werden in 2018 in totaal ongeveer 293.000 maal 
bezocht.

In 2018 werd het onderdeel van de website vernieuwd waarmee bezoekers in 
al onze archieven en collecties kunnen zoeken. Daaraan werden enkele nieuwe
functies toegevoegd. Bovendien is de website nu ook gemakkelijk te gebruiken
op een tablet en op de mobiele telefoon.

Het Regionaal Archief gebruikt de website van het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl om de kennis van de 
Nijmeegse geschiedenis te vergroten door het vullen van de Kennisbank met 
informatie over onder andere de geschiedenis van stad en gemeente, de 
Tweede Wereldoorlog en het voortgezet onderwijs.

Op onze Facebookpagina plaatsten wij aankondigingen van activiteiten, 
zoekplaatjes, foto’s en korte berichten. Op deze manier willen wij het publiek
wijzen op de beschikbaarheid van de grote hoeveelheid bronnen die wij 
beheren.

Archiefdiensten moeten bij het beschikbaar stellen van bronnen onder andere
rekening houden met wettelijke bepalingen met betrekking tot privacy en 
auteursrecht. Wij hebben moeten besluiten om ruim 1.700 scans van ansicht-
kaarten uit onze beeldbank offline te halen. Het betrof kaarten waarvan de
maker of de auteursrechthouder niet te achterhalen was om toestemming te
geven voor publicatie op onze website. De kaarten zijn nog wel te zien in onze
studiezaal.

Regio

Wij werken voor de gemeente Nijmegen, voor acht gemeenten in de
regio waarmee wij dienstverleningsovereenkomsten hebben afge-
sloten en voor gemeenschappelijke regelingen waarvan Nijmegen de
centrumgemeente is. Voor deze instanties voeren wij archiefinspectie
uit, ontsluiten en beheren wij archieven en stellen wij deze aan het 
publiek beschikbaar.
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MOOK EN MIDDELAAR

Met de overbrenging van het archief van de secretarie van de gemeente
Nijmegen over de periode 1985-1991 naar ons Archief werd dit voor iedereen
toegankelijk.

De historische archieven van de Limburgse gemeente Mook en Middelaar zijn
officieel overgebracht naar onze  archiefbewaarplaats. De archieven, met een
omvang van ruim 100 strekkende meter, werden online doorzoekbaar op onze
website.

De gemeente Druten heeft het archief van de gemeente 1994-2003 en een 
aantal aanvullingen op oudere archieven overgebracht naar onze archief-
bewaarplaats.

De archieven van de Parochie H.H. Ewalden te Druten en het Dekenaat Druten
en een aantal doop-, trouw- en begraafboeken van verschillende staties en 
parochies in de regio zijn geïnventariseerd en bij ons in beheer gekomen. Hier-
mee werd een groot aantal bronnen over het Rijk van Nijmegen en het Land
van Maas en Waal beschikbaar voor genealogisch en historisch onderzoek.

Voor vertegenwoordigers van gemeenten in de regio en van gemeenschap-
pelijke regelingen organiseerden wij een bijeenkomst over digitale duurzaam-
heid en de totstandkoming van een e-depot.

De gemeente Beuningen heeft een aanvulling op het archief van notaris Roes
ontvangen. Het betreft bijna 100 kadastrale en veldwerkkaarten die groten-
deels afkomstig zijn uit de eerste helft van de 20e eeuw. De gemeente
Beuningen gaat de kaarten beschrijven, daarna worden deze in beheer 
gegeven aan ons Archief. 

E-depot

Wij werken samen met andere onderdelen van de gemeente Nijmegen
aan een digitaal archiefdepot om te garanderen dat ook digitale 
informatie duurzaam kan worden opgeslagen en in de toekomst 
geraadpleegd kan worden.
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De gemeente Nijmegen is begonnen met het treffen van maatregelen om digi-
tale informatie duurzaam te bewaren en te ontsluiten. In 2018 is een aanvang
gemaakt met het inrichten van een e-depotvoorziening waarin digitale bestan-
den duurzaam kunnen worden beheerd en met het opzetten van het beleid en
de organisatie hiervoor.

Nieuwe aanwinsten

Om een volledig en gevarieerd beeld van de geschiedenis van Nijmegen te
krijgen is het belangrijk om naast overheidsarchieven ook archieven en 
collecties van personen en particuliere organisaties te verwerven. Een 
greep uit onze nieuwe aanwinsten in 2018:

• Het archief van Museum De Stratemakerstoren. De dossiers over de wissel-
exposities, met daarin onder andere affiches en foto’s, geven een goed beeld 
van de variëteit aan onderwerpen uit de Nijmeegse geschiedenis die in de 
periode 1995 tot 2005 in het museum aan bod zijn gekomen.

• Het archief van de familie Hallo. Deze familie is in Nijmegen vooral bekend
vanwege Franciscus Johannes Hallo, die kasteel Bat-Ouwe-Zate liet bouwen. 
Dit ‘kasteel van Hallo’ was geen echt kasteel, maar een groot gebouwencom-
plex dat van 1859 tot 1954 aan de Lindenberg stond.

• Daarnaast werden in 2018 archieven en collecties van onder andere Vereni- 
ging Bachkoor Nijmegen, Bewonersorganisatie Bottendaal, Buurtcomité
Transrhenumhuizen Daalseweg, sportvereniging De Hazenkamp en kunstzijde-
spinnerij de Nyma toegankelijk voor iedere belangstellende.

Indexerings- en digitaliseringsprojecten

Nadat de overgedragen archieven toegankelijk zijn gemaakt, worden
voor specifieke belangrijke bronnen nadere toegangen gemaakt. Dit
nader toegankelijk maken door middel van uitgebreide indexen is een
bijzonder arbeidsintensief karwei. Wij maken hiervoor al jarenlang 
dankbaar gebruik van de inzet van vele vrijwilligers.
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Bevolkingsregisters 
Nadat de bevolkingsregisters 1850-1890 van de gemeente Nijmegen al eerder
via het vrijwilligersproject Vele Handen waren geïndexeerd, zijn in 2018 de 
bevolkingsregisters uit de jaren 1820-1850 en 1890-1910 online geplaatst en
doorzoekbaar gemaakt. De bevolkingsregisters bevatten interessante gegevens
over vroegere bewoners, zoals hun beroepen, hun burgerlijke staat, de gezins-
samenstelling, verhuizingen en kerkelijke gezindte. De gegevens zijn ook 
beschikbaar gesteld als open data. 

Notariële akten 
Al vele jaren houdt een groot aantal vrijwilligers zich bezig met de ontsluiting
van Nijmeegse notariële akten. In 2018 is een groot deel van deze akten 
gedigitaliseerd en gepubliceerd op onze website. Het betreft ruim 180.000
scans die zijn gekoppeld aan meer dan 50.000 akten. Ongeveer een derde deel
van al onze akten is daarmee via onze website raadpleegbaar gemaakt.
Notariële akten geven inzicht in de familiegeschiedenis, belangrijke gebeurte-
nissen binnen families en de onderlinge relaties tussen leden van het gezin.
Daarnaast geven de akten onderzoekers inzicht in het eigendom en de prijzen
van woningen en bedrijven. Ook deze gegevens zijn direct beschikbaar gesteld
als open data.

Vluchtenlingenregisters
De vluchtelingenregisters uit de periode 1914-1918 zijn gescand en online op
naam en adres doorzoekbaar gemaakt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft
de gemeente Nijmegen veel Belgische vluchtelingen opgevangen. Deze vluchte-
lingen werden in aparte registers geregistreerd. 

Oorlogsbronnen 
In samenwerking met het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen is begonnen met
het laten conserveren en digitaliseren van onze archieven en collecties met 
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.  Deze bevatten dagboeken, kranten-
artikelen, brochures, brieven, briefkaarten, foto’s en andersoortige documenten.

Kadastrale bronnen 
Op HisGis.nl werd de kadastrale basiskaart van Gelderland uit 1832 gelanceerd. 
De kaart bevat gegevens van 185 kadastrale gemeenten, 480.000 percelen en
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BEUNINGEN

80.000 gebouwen. Van ieder perceel worden de naam, woonplaats en beroep
van de eigenaar vermeld. Voor dit project zijn in het verleden veel gegevens
verzameld door onze vrijwilligers.

Open data 

Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk informatie als open data
aan te bieden zodat iedereen daar vrij over kan beschikken. De essen-
tie van open data is dat iedere belangstellende de data gemakkelijk
kan vinden en hergebruiken en dat hier zo min mogelijk voorwaarden
aan worden gesteld.

In voorgaande jaren zijn onder andere onze bibliotheekcatalogus en scans van
bevolkingsregisters en van notariële akten als open data beschikbaar gesteld.
In 2018 is hier een grote hoeveelheid bronnen aan toegevoegd. Zo zijn onze 
archieftoegangen als open data beschikbaar gekomen. Het betreft meer dan
1200 archieftoegangen met daaraan gekoppeld meer dan 300.000 beschrijvin-
gen van archiefstukken. De archieftoegangen werden ook toegankelijk via
Archives Portal Europe. Dit portaal geeft toegang tot informatie over archief-
materiaal van verschillende Europese landen. 

Het landelijk Netwerk Oorlogsbronnen heeft direct gebruik gemaakt van de 
beschikbaarheid van onze archieftoegangen als open data. Bijna 28.000 bron-
nen die betrekking hebben op Nijmegen en de Tweede Wereldoorlog zijn nu 
via de portal Oorlogsbronnen.nl online te doorzoeken en te gebruiken voor 
bijvoorbeeld werkstukken, publicaties, documentaires of tentoonstellingen.

Ook de Digitale Charterbank Nederland heeft gebruik gemaakt van onze open
data door ruim 2.800 beschrijvingen van Nijmeegse middeleeuwse oorkonden
te publiceren op haar portal. Deze oorkonden vormen een belangrijke bron van
kennis voor genealogisch onderzoek en voor onderzoek naar bijvoorbeeld het
landsbestuur, internationale handel of de rechtspraak.

In 2018 zijn er ook meer dan 200.000 persoonsvermeldingen in bevolkings-
registers en notariële akten toegevoegd aan onze website en daardoor 
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beschikbaar geworden als open data. Via het portaal Openarch.nl zijn in-
middels bijna 390.000 akten van het Regionaal Archief Nijmegen toegankelijk, 
met daarop ruim 1.300.000 persoonsvermeldingen.

Educatie

Wij vinden het belangrijk dat onze bronnen door een breed publiek 
zoveel mogelijk gebruikt worden. Door het uitvoeren van educatieve
projecten laten wij leerlingen en studenten kennis maken met onze 
archieven en collecties en laten wij de bronnen samen een verhaal 
vertellen over het belang van archiveren.

In 2018 ontvingen wij meer dan 1100 leerlingen uit het basis- en voortgezet 
onderwijs en ongeveer 650 studenten uit het beroeps- en wetenschappelijk 
onderwijs. Jaarlijks keert een aantal scholen voor voortgezet onderwijs terug
voor thematische programma’s over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog 
of voor bronnenonderzoek. Alle eerstejaars geschiedenisstudenten van de
Radboud Universiteit kregen bijvoorbeeld een rondleiding en een groot aantal
tweede- en derdejaarsstudenten volgden werkcolleges in ons Archief en deden
er uitgebreid archiefonderzoek.

Aan enkele samen met partnerorganisaties uitgevoerde manifestaties, zoals 
tijdens de Vierdaagse en het Gebroeders Van Lymborch festival, namen 
230 basisschoolleerlingen deel en aan onze bijdrage aan de introductie van 
de HAN 350 studenten.

Het aantal bezoeken aan de website Geschiedenislokaal024.nl, onderdeel 
van een educatief bronnenplatform voor scholieren, studenten en docenten, 
dat door middel van thema’s bronnen uit de lokale geschiedenis tot leven 
brengt, nam toe. De Tweede Wereldoorlog en de Middeleeuwen waren de
meest geraadpleegde thema’s.
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WEST MAAS EN WAALBelangrijke partners

Wij vinden het belangrijk dat onze bronnen door een breed publiek zoveel 
mogelijk gebruikt worden. Deze doelstelling willen wij samen met een aan-
tal belangrijke partners realiseren.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Regelmatig ondersteunen wij activiteiten die in het Huis worden georganiseerd,
zoals tentoonstellingen en presentaties. Voor deze en andere activiteiten stel-
len wij teksten, foto’s en filmmateriaal beschikbaar.

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van sportvereniging De Hazenkamp
werd een jubileumfeest gevierd in het Huis, waarbij het archief van de vereni-
ging aan ons werd overgedragen.

Voor de tentoonstelling over de Nijmeegse schoenenindustrie werden veel 
foto's uit onze collectie gebruikt. 

In het kader van 024 Geschiedenis Nijmegen organiseerden wij samen met 
een groot aantal (cultuur)historische verenigingen en instellingen een pop-up
museum in het Huis rond het thema ‘geluk’.

Bibliotheek de Mariënburg
Door de doorgang die enkele jaren geleden is gemaakt is het voor bezoekers een-
voudiger geworden om het aanbod van beide instellingen te ontdekken. In de
voorbereiding en uitvoering van een aantal activiteiten werken wij nauw samen.

In de Vierdaagseweek organiseerden wij samen met de Bibliotheek en Lux 
activiteiten voor kinderen op de Mariënburg. En samen met de Bibliotheek, 
het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en Lux droegen wij bij aan het 
introductieprogramma voor nieuwe studenten van de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen.

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Wij beheren de filmcollectie die de stichting aan ons heeft overgedragen en
stellen deze via onze Digitale Studiezaal beschikbaar.
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Historische Vereniging Numaga
Het Archief is vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging en in de 
redactie van het Jaarboek Numaga. De vereniging bevordert het onderzoek
naar het verleden van Nijmegen en omgeving, verzorgt publicaties en organi-
seert lezingen en andere activiteiten voor een breed publiek.

Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen
Als adviseur maakt het Regionaal Archief deel uit van het platform, dat door
kennisuitwisseling, samenwerking en  gemeenschappelijke initiatieven een 
bijdrage wil leveren aan de Nijmeegse cultuurhistorie.

Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen
Het Archief is vertegenwoordigd in de werkgroep die een digitaal monument
wil oprichten voor alle oorlogsslachtoffers, zowel burgers als militairen, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Nijmegen en omgeving 
en Nijmegenaren die elders zijn omgekomen. Met een reeks audiovisuele 
portretten werd een aantal oorlogsdoden speciaal onder de aandacht 
gebracht.

Coöperatie Erfgoed Gelderland
Als deelnemer aan de Coöperatie draagt het Archief bij aan de doelstelling om
samen met andere erfgoedinstellingen het verleden in Gelderland toekomst 
te geven.

Verhalenbank Nijmegen
Het Archief is vertegenwoordigd in dit netwerk van personen en organisaties
dat zich bezighoudt met het verzamelen en vastleggen van het vertelde 
verleden. Onze taak is het beheren en beschikbaar stellen van de verhalen.

Overige partners
Daarnaast werken wij regelmatig samen met onder andere de Radboud
Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Museum Het Valkhof, 
de Stichting Stedelijk 4 & 5 Mei Comité en Stadswandeling Nijmegen. 
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Zichtbaar in de stad

Om onze archieven en collecties meer zichtbaar te maken dragen wij 
regelmatig bij aan initiatieven en evenementen die in de stad worden 
georganiseerd. Onze bijdrage bestaat vooral uit het beschikbaar stellen
van informatie en materiaal. Enkele bijzondere bijdragen:

De gebroeders Van Limburg hebben hun oude naam uit het begin van de 15e
eeuw teruggekregen: ‘de gebroeders Van Lymborch’.  Tijdens een bijeenkomst
hierover heeft het Regionaal Archief enkele eeuwenoude archiefstukken aan 
het publiek getoond waarin de familienaam Van Lymborch voorkomt. In onze
archieven hebben wij de namen in de beschrijvingen ook veranderd.

Een verbondsbrief van het Kwartier van Nijmegen uit 1418, afkomstig van het
Regionaal Archief, was te zien in de tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' in
Museum Het Valkhof. De vier verbondsbrieven van steden en edelen van de
kwartieren van Gelre worden beschouwd als symbool voor de Gelderse eenheid
die toen ontstond.

In Museum Kasteel Wijchen was de tentoonstelling ‘Strengels en Letters’ te zien,
waarin een beeld werd gegeven van de vele stappen die in de middeleeuwen
nodig waren om een boek te maken. Een aantal tentoongestelde boeken was
afkomstig uit het Regionaal Archief.
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