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Via de studiezaal en de website van het Regionaal Archief Nijmegen
hebben in 2015 vele bezoekers toegang gevonden tot de rijke geschie-
denis van de oudste stad van Nederland en haar regio. Zij hebben als 
onderzoeker, organisator van een tentoonstelling, student, journalist,
politicus of als geïnteresseerde burger kennis gemaakt met de vele 
archieven, zowel van overheden als van particulieren en particuliere 
organisaties, of met de grote collecties foto’s, films, affiches, boeken 
of kaarten.

In dit jaarverslag kunt u lezen welke belangrijke ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden en welke activiteiten wij in 2015 hebben ontwikkeld. 
Als u meer wilt weten nodigen wij u van harte uit om een bezoek te
brengen aan onze studiezaal | Mariënburg 27, 6511 PS Nijmegen | of aan
onze website | www.nijmegen.nl/archief | .

Nijmegen en de regio
Voor de gemeente Nijmegen beheren wij archieven en stellen wij deze
archieven beschikbaar. Daarnaast voeren wij archiefinspectie uit. Op
basis van dienstverleningscontracten wordt dit ook gedaan voor een
aantal gemeenten in de regio. Voor gemeenschappelijke regelingen
waarvan Nijmegen de centrumgemeente is wordt de archiefinspectie
uitgevoerd.   

• Voor de nieuwe (fusie-)gemeente Groesbeek (inmiddels Berg en Dal) zijn wij 
in 2015 gestart met inspectiewerkzaamheden. Daarnaast bleven wij voor deze 
gemeente de archieven van de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen 
aan de Rijn beheren.

• De archieven van de voormalige gemeente Bemmel (nu deel uitmakend van de
gemeente Lingewaard) zijn officieel overgebracht naar onze archiefbewaarplaats.
De archieven zijn te raadplegen in onze studiezaal, de toegangen staan op onze
website. 

• De gemeente Druten heeft het archiefblok 1984-1993 overgebracht naar onze 
archiefbewaarplaats. Wij zijn gestart met het inventariseren en conserveren van
tekeningen en kaarten die deel uitmaken van het archief van Druten.

• In 2015 is begonnen met de inspectie van de archieven van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen. 
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• Wij hebben het initiatief genomen om de gemeenschappelijke regeling Archief-
verzorging op te heffen omdat deze overbodig was geworden. 

• In december heeft het Archief een bijeenkomst voor archiefmedewerkers uit 
de regiogemeenten georganiseerd met als thema: Hoe ‘digitaal’ duurzaam en 
toegankelijk wordt. 

Studiezaal
Een doelstelling van het Archief is om een zo groot mogelijk publiek 
gebruik te laten maken van zijn bronnen. Omdat een groot deel van 
de bronnen niet digitaal beschikbaar is, zijn deze te raadplegen in de
studiezaal.    

• In 2015 maakten ongeveer 6.100 bezoekers in onze studiezaal gebruik van onze
bronnen, dit aantal is ongeveer gelijk aan de aantallen in voorgaande jaren.  

• De inrichting van de studiezaal kreeg een opfrisbeurt: er werden nieuwe kasten
geplaatst, meer werkplekken gecreëerd, verfraaiingen aan de wand aangebracht,
gordijnen opgehangen om het multifunctioneel gebruik van de ruimte te vergro-
ten en rustige werkplekken ingericht voor de circa 60 vrijwilligers die wekelijks in
de studiezaal actief zijn. 

• In de doorgang naar de bibliotheek is fotografen en kunstenaars de mogelijk-
heid geboden om kleine exposities te houden, bijvoorbeeld van schilderijen van 
de verdwenen baksteenindustrie of reproducties van miniaturen uit het gebeden-
boek van Maria van Gelre.

Educatie
Een belangrijke doelstelling van het Archief is om leerlingen en studen-
ten zowel fysiek als digitaal kennis te laten maken en te laten profiteren
van de rijke en belangwekkende inhoud van onze archieven en collec-
ties. Het archief als onuitputtelijke bron van historische informatie tart
de verbeelding, zet aan tot nadenken en maakt het verleden letterlijk
tastbaar. 

• Met enkele belangrijke partners, zoals het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis,
De Bibliotheek De Mariënburg, Stadswandeling Nijmegen en de Stichting Stedelijk
4 & 5 Mei Comité, werden gezamenlijke educatieve activiteiten voor het onderwijs
ontwikkeld en ontplooid.  
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• In 2015 bezochten bijna 400 leerlingen van het basisonderwijs en ruim 1.000
leerlingen van het voortgezet onderwijs onze studiezaal. De laatste jaren is er
sprake van een duidelijke stijging van het leerlingenbezoek.  

• Ruim 550 studenten van het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs hebben 
in het kader van hun opleiding een bezoek gebracht aan ons Archief, ook hier is 
de laatste jaren sprake van een stijgende tendens.  

• Speciaal voor het (geschiedenis)onderwijs is de website 
www. geschiedenislokaal024.nl ontwikkeld. Dit educatief online platform, 
waarop veel lokale historische bronnen zoals foto’s, kaarten en documenten 
te vinden zijn, werd in het eerste jaar ongeveer 9.500 maal bezocht.

• In 2015 werd een nieuwe impuls gegeven aan het Netwerk Geschiedenis-
onderwijs Nijmegen, een platform om docenten beter te kunnen onder-
steunen en van dienst te zijn.

Nieuw digitaal aanbod

Digitale studiezaal 
Wij willen de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze
bronnen op studiezaal.nijmegen.nl steeds meer verbeteren. 

• In de ´digitale studiezaal´, waar bezoekers in al onze archieven en collecties 
kunnen zoeken, is een selectie van ruim 200 geluidsdocumenten opgenomen. 
Het betrof onder andere een reeks interviews met ooggetuigen van de gebeur-
tenissen in Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog.  

• Via de website Open Archieven hebben vrijwilligers woningkaarten uit de 
periode 1920-1946 ontsloten, waardoor deze online op naam doorzoekbaar zijn 
geworden.

• In het kader van het crowdsourcingsprogramma Vele Handen hebben vrijwil-
ligers de bevolkingsregisters van de stad tussen 1850 en 1890 toegankelijk 
gemaakt. Ook is een start gemaakt met het ontsluiten van de oudste bevolkings-
registers (1820-1850) en van de historische deelnemersregisters van de Vierdaagse. 

• Dankzij een financiële bijdrage van het Fonds Martens van Sevenhoven zijn de
microfiches van het Bestuurlijk en het Rechterlijk Archief van de stad Nijmegen 
tot 1810 gedigitaliseerd. 

• In 2015 zijn weer tal van archieven en collecties beschikbaar gekomen voor het
publiek, waaronder de collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen en de archieven
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van jongerencentrum Doornroosje, schoolvereniging ´De Leerschool´ en het
Comité Belgische vluchtelingen 1914-1915. 

• Er is gestart met een proef om bezoekers als aanvulling op de bestaande 
dienstverlening met medewerkers te laten chatten.

Website Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Het Archief gebruikt de website van het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis om de kennis over de Nijmeegse geschiedenis te vergro-
ten. Medewerkers schreven weblogs over erfgoednieuws en –feiten, 
vulden de kennisbank en plaatsten nieuwsberichten.  

• Samen met het Nationaal Bevrijdingsmuseum hebben wij 40 dagboeken uit 
de oorlogs- en bevrijdingstijd op de website geplaatst.

• Bezoekers van de website kunnen voortaan snel de voorpagina’s van alle 
afleveringen van De Gelderlander en de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant tot en met 1944 opzoeken en opslaan.

Open Data
Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk informatie als Open Data
aan te bieden zodat iedereen daarover vrij kan beschikken. De essentie
van Open Data is dat iedere belangstellende de data gemakkelijk kan
vinden en hergebruiken en dat hier geen voorwaarden aan worden 
gesteld.  

• In 2015 hebben wij de indexen op de Nijmeegse doop-, trouw- en begraaf-
registers tot 1811, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd, als Open Data 
beschikbaar gesteld.

E-depot
Het Archief bereidt zich samen met andere afdelingen van de gemeente
Nijmegen voor op de vorming van een digitaal archiefdepot om te 
garanderen dat digitale informatie duurzaam wordt opgeslagen en ook
in de toekomst geraadpleegd kan worden.  
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Nieuwe aanwinsten
Wij vinden het belangrijk om naast overheidsarchieven ook archieven
van particulieren en particuliere organisaties beschikbaar te kunnen
stellen omdat daardoor een vollediger en juister beeld van de geschie-
denis ontstaat.

• In 2015 is begonnen met het toegankelijk maken van de vele tientallen 
vakbondsarchieven van de Stichting Vakbondshistorisch Archief.

• Onder andere met De Gelderlander, de Stichting Zevenheuvelenloop, Smit
Transformatoren, NEC en politiek-cultureel centrum O42 werden gesprekken 
gevoerd over het overbrengen van archieven.

Belangrijke partners
Wij streven naar een zo breed mogelijk gebruik van onze archieven en
collecties. Een aantal belangrijke partners helpt ons om deze doelstel-
ling te realiseren.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Regelmatig werd een inhoudelijke bijdrage geleverd aan activiteiten die in het
Huis werden georganiseerd, zoals lunchlezingen, tentoonstellingen en presenta-
ties. Voor deze en andere activiteiten stelden wij teksten, foto’s en filmmateriaal
beschikbaar.

De Bibliotheek De Mariënburg
In samenwerking met de bibliotheek werden maandelijks gecombineerde rond-
leidingen aangeboden. Door de doorgang die in 2014 is gemaakt is het nog een-
voudiger geworden om het aanbod van beide instellingen te ontdekken. 

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
De filmcollectie van de stichting wordt door ons beheerd en via de ´digitale 
studiezaal´ beschikbaar gesteld. 

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. 

Historische Vereniging Numaga
Het Archief is vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging en in de redactie
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van het Jaarboek Numaga. De vereniging bevordert het onderzoek naar het
Nijmeegs verleden, verzorgt publicaties en organiseert lezingen en andere 
activiteiten voor een breed publiek. 

Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen
Als adviseur maakt het Archief deel uit van het platform, dat door kennisuitwis-
seling, 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. Met een reeks
audiovisuele portretten werd een aantal oorlogsdoden speciaal onder de aandacht
gebracht.

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

Overige partners
Daarnaast werd regelmatig samengewerkt met onder andere de Radboud
Universiteit, Museum Het Valkhof, de Stichting Stedelijk 4 & 5 Mei Comité,
Stadswandeling Nijmegen, Stieneo en het Geschiedeniscafé. 

Zichtbaar 
Het Archief vindt het belangrijk dat de bronnen zoveel mogelijk worden
gebruikt. Om deze bronnen meer zichtbaar te maken dragen wij inhou-
delijk bij en sluiten wij ons aan bij evenementen die in de stad worden
georganiseerd.  

Mei
Expositie Stevenskerk
Door het beschikbaar stellen van fotomateriaal en briefkaarten hebben wij bij-
gedragen aan de tentoonstelling ´Joods Nijmegen in woord en beeld´.

Juni
Gemaakt in Gelderland
In het kader van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland over bestaande en ver-
dwenen industrieën gaf de schrijver van het boek “100 jaar Smit Transformatoren”
in ons Archief een aantal lezingen over de geschiedenis van dit bedrijf. Daarnaast
droegen wij bij aan tentoonstellingen over de regionale baksteenindustrie in de
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Bastei en in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Ook in ons eigen Archief
werd een kleine expositie over dit onderwerp georganiseerd.

Juli
Inspiratiemiddag Wikipedia
Op deze middag, die samen met Wikipedia Nederland en Open Cultuur Data werd
georganiseerd, werden ervaringen en ideeën uitgewisseld over de vraag hoe 
erfgoedinstellingen hun bronnen en kennis over het verleden van de Gelderse
maakindustrie voor een groter publiek beschikbaar kunnen stellen. 

Augustus 
Gebroeders van Limburgweekend
Het Archief heeft een aantal belangrijke bronnen over het leven van de middel-
eeuwse schilders de Gebroeders van Limburg in beheer. Onze deuren gingen open
om bezoekers in staat te stellen de originele middeleeuwse bronnen te bewonde-
ren en zich te oefenen in het middeleeuwse schrift.

September
Popronde
Onze studiezaal fungeerde evenals de locaties van onze buren het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis, de bibliotheek en Lux als podium voor de landelijke
Popronde. 

Oktober
024geschiedenis
Drie dagen lang stond de oudste stad van Nederland in het teken van haar rijke
verleden. Het Archief was vertegenwoordigd op een historische markt in de
Stevenskerk en organiseerde zelf een boekenmarkt, waarvan de opbrengst naar
het restauratieproject van het middeleeuwse gebedenboek van Maria van Gelre
ging. Professionals en liefhebbers presenteerden enkele van de vele verschijnings-
vormen waarin historische verhalen een nieuwe leven kunnen krijgen: in een 
toneelstuk, in tekeningen, op TV of op internet. De dag werd afgesloten met een
uitverkochte editie van de Nijmeegse Geschiedenisquiz, georganiseerd samen met
Uitgeverij Vantilt, Numaga en GSV Excalibur. 
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