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Via de studiezaal en de website van het Regionaal Archief Nijmegen
hebben in 2016 veel bezoekers toegang gevonden tot de rijke 
geschiedenis 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 onze archieven, afkomstig van zowel overheden als 
van personen 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 2016 hebben ontplooid. 
Als u meer wilt weten nodigen wij u van harte uit om een bezoek te
brengen aan onze studiezaal [Mariënburg 27 in Nijmegen] of aan onze
website [www.nijmegen.nl/archief].

Regio
Voor de gemeente Nijmegen voeren wij archiefinspectie uit, beheren wij archieven
en stellen wij deze archieven beschikbaar. Op basis van dienstverlenings-
contracten doen wij dit ook voor een groot aantal andere gemeenten in de regio.
Voor gemeenschappelijke regelingen waarvan Nijmegen de centrumgemeente is
voeren wij de archiefinspectie uit.

• De gemeente Mook en Middelaar heeft besloten het historisch archief, dat was
ondergebracht in Mook en in Grave, over te brengen naar onze archiefbewaar-
plaats. Het archief wordt in de loop van 2017 toegankelijk via de studiezaal en 
de website.  

• Wij hebben een aantal tekeningen en kaarten die deel uitmaken van het archief
van de gemeente Druten geïnventariseerd en geconserveerd. De gemeente
Beuningen heeft ons een aantal tekeningen en kaarten in beheer gegeven.

• Het archief van de parochie H.H. Ewalden te Druten en een bundel stukken uit
het archief van de deken van Druten zijn voor het publiek beschikbaar gesteld.

• In december organiseerden wij een kennisbijeenkomst ter voorbereiding op het
volledig digitaal archiveren door de gemeenten in de regio.
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druten

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

• In 2016 vonden ongeveer 5.800 bezoeken aan onze studiezaal plaats waarbij 
gebruik werd gemaakt van onze bronnen. Dit aantal is iets lager dan in voor-
gaande jaren. Daarnaast ontvingen wij veel bezoekers, met name scholieren en
studenten, die deelnamen aan rondleidingen (zie ook Educatie). 

• In de doorgang naar de Openbare Bibliotheek waren kleine exposities te zien,
onder andere over de Vierdaagse, de komst van de Giro d´Italia naar Nijmegen 
en de opvang van vluchtelingen in Heumensoord. 

Educatie
Een belangrijke doelstelling van 
het Archief is om leerlingen en 
studenten zowel fysiek als digitaal
kennis te laten maken en te laten
profiteren van de rijke en belang-
wekkende inhoud van onze archie-
ven en collecties. Het archief als
onuitputtelijke bron van historische
informatie prikkelt 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 uitgevoerd.

• In 2016 ontvingen wij ongeveer 240 leerlingen van het basis-
onderwijs en ruim 930 leerlingen van het voortgezet onderwijs 
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“Het Archief bleek een heel fijne
omgeving om les te geven en 
onderzoek te doen. Ik denk dat de
studenten nu echt een beetje zijn
gaan begrijpen waar historici over
praten als ze 'bron' zeggen, of 
'archief'.” 

dr. Geertje Mak, onderzoekslab
Radboud Universiteit

“De rondleidingen door het Archief zijn inspirerend.
Het stoffige imago dat veel studenten hadden van het
Archief werd omgebogen in enthousiasme.” 

Carla Cremers. docente ROC Nijmegen



beuningen

in onze studiezaal. Ruim 570 studenten van het beroeps- en wetenschappelijk 
onderwijs brachten in het kader van hun opleiding een bezoek aan ons Archief.

• Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Geschiedenisonderwijs Nijmegen, een over-
legplatform voor en door het geschiedenisonderwijs in de stad en omgeving.

Nieuw digitaal aanbod
Digitale studiezaal
Wij willen de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze bronnen op
studiezaal.nijmegen.nl steeds meer verbeteren. Wij vinden het belangrijk om
naast overheidsarchieven ook archieven van personen en particuliere organisaties
te verwerven en beschikbaar te stellen omdat daardoor een vollediger en gevari-
eerder beeld van de geschiedenis ontstaat.

• In 2016 werd ongeveer 282.000 maal een bezoek gebracht aan onze website, de
´digitale studiezaal´ en diverse applicaties. Dit betekende een sterke stijging ten
opzichte van voorgaande jaren, die voor een deel verklaard kan worden door de
uitbreiding van het aanbod van bronnen. Een groot deel van de stijging werd 
veroorzaakt door de toename van het aantal geregistreerde bezoeken aan de
Historische Atlas.

• Vanaf 2016 kunnen onder andere de archieven van de Gastarbeidwinkel en Inter-
lokaal, de Heilig Land Stichting, de PvdA afdeling Nijmegen en de Stichting Herstel
Quackmonument in de ´digitale studiezaal´ worden geraadpleegd.

• Nadat de Nijmeegse bevolkingsregisters 1850-1890 al eerder via het vrijwilligers-
project Vele Handen waren geïndexeerd, zijn deze in 2016 via de ´digitale studie-
zaal’ beschikbaar gesteld aan iedere belangstellende. Ook een groot deel van de
notariële archieven werd voor het publiek toegankelijk. 

4

“In het afgelopen jaar heb ik regelmatig gebruik gemaakt van de digitale
en de daadwerkelijke studiezaal van het Regionaal Archief. Niet alleen ten
behoeve van mijn promotieonderzoek naar collaboratie en verzet tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen, maar ook in het kader van mijn 
activiteiten als redactielid van het Jaarboek Numaga en als docent politieke
geschiedenis op de Radboud Universiteit.” 

Lennert Savenije, onderzoeker en docent Radboud Universiteit

berg en dal
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• De Nijmeegse bevolkingsregisters 1820-1850 en de inschrijvingsregisters van de
Vierdaagse 1921-1968 zijn via Vele Handen voorzien van een index. Deze bronnen
zijn binnenkort voor iedere belangstellende toegankelijk.

• Door een vrijwilliger zijn alle artikelen uit
het Nijmeegse Katern van de Vereniging
Numaga en het Jaarboek Numaga vanaf
2001 ontsloten en digitaal toegankelijk 
gemaakt. 

• Wij hebben in 2016 een begin gemaakt
met het verwerven en veilig stellen van 
digitale informatie van personen, orga- 
nisaties en informele samenwerkings-
verbanden die betrekking heeft op de op-
vang van vluchtelingen in Heumensoord.
Ook zijn wij begonnen met het archiveren
van een aantal particuliere websites, om-
dat deze een belangrijke onderdeel kunnen
vormen van archieven van personen of 
particuliere organisaties. Het toegankelijk
maken en beschikbaar stellen van de 
digitale informatie  zal in een later stadium
plaatsvinden.

Website Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (www.huisvandenijmeegsege-
schiedenis.nl) streeft ernaar zoveel mogelijk informatie en verhalen over de 
geschiedenis van Nijmegen te verzamelen en toegankelijk te maken. De kennis-
bank is een initiatief van het Regionaal Archief in nauwe samenwerking met het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en partijen als de Vereniging Numaga, 
de Radboud Universiteit en de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen. Het Archief
gebruikt de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis om de kennis
over de Nijmeegse geschiedenis te vergroten. Medewerkers schreven weblogs
over erfgoednieuws en -feiten, vulden de kennisbank en plaatsten nieuws-
berichten.

• In samenwerking met andere partijen werd de website van het Huis in 2016 
geheel vernieuwd.

• Op de kennisbank van het Huis hebben wij onder andere een speciale pagina
over de geschiedenis van de Bibliotheek Gelderland-Zuid gelanceerd.
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“Op de website van het 
Regionaal Archief zijn 
pareltjes te vinden van de
Nijmeegse geschiedenis,
zoals een negentiende-
eeuws ontwerp van een
folly tower in Nijmegen.
Hierover verschijnt 
binnenkort een artikel in 
het Nijmeegs Katern 
van Numaga.” 

Paul Klinkenberg, onder-
zoeker



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.

• Onze fotocollectie bevat ruim 3.500 foto’s van het voormalige Fotopersbureau
Gelderland. In 2016 kregen wij toestemming om het fotomateriaal vrij via onze
´digitale studiezaal´ beschikbaar te stellen. De foto’s kunnen worden gedownload
en vrij worden gedeeld.

• Aan de website www.wiewaswie.nl zijn historische persoonsgegeven van
Nijmegenaren als open data beschikbaar gesteld. 

• Door middel van het project Linked Open Data is onderzocht welke stappen
nodig zijn om historische gegevens over de Vierdaagse met elkaar te kunnen 
verbinden.  

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.

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

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Regelmatig leverden wij inhoudelijke bijdragen aan activiteiten die in het Huis
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“In het Regionaal Archief heb ik stof gevonden voor boeken die ik
geschreven heb over het onderwijs, de verplaatsing van de ge-
meentelijke secretarie en de gezondheidszorg in de gemeente
Heumen. Daarnaast heb ik, met dank aan de medewerkers van het
Archief, in een aantal artikelen kleinere onderwerpen aan de orde
gesteld.” 

Geert Dibbets, onderzoeker

heumen

wijchen



werden georganiseerd, zoals lunchlezingen, tentoonstellingen en presentaties.
Voor deze en andere activiteiten stelden wij teksten, foto’s en filmmateriaal 
beschikbaar.

De Bibliotheek De Mariënburg
Door de doorgang die onlangs is gemaakt is het nog eenvoudiger geworden 
om het aanbod van beide instellingen te ontdekken. Op de website werd onze 
bibliotheekcollectie gekoppeld aan die van de Bibliotheek. 

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Wij beheren de filmcollectie van de stichting en stellen deze via de ´digitale 
studiezaal´ beschikbaar.  

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 beschikbaar stellen van de verhalen. 

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 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 kennisuitwisse-
ling, 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 
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“Uit het archief werden een paar bijzondere stukken
getoond uit de historie van Bemmel. Dan ervaar je dat
je naar stukken staat te kijken die bijna 400 jaar oud
zijn. Ook de getoonde tekeningen en plattegronden
gaven een goed beeld van de ontwikkelingen die er in
Bemmel waren.” 

Uit het verslag van de Historische Kring Bemmel over
een bezoek aan het Regionaal Archief



west maas en waal
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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 van de Coöperatie draagt
het Archief bij aan de missie om samen
met andere erfgoedinstellingen het ver-
leden in Gelderland toekomst te geven. 

Overige partners
Daarnaast werd regelmatig samenge-
werkt 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.

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

• Bij een groot aantal activiteiten die in het kader van het Kroonjaar ´Wij Zijn
Nijmegen´ in 2016 zijn georganiseerd werd gebruik gemaakt van inhoudelijke 
kennis en beeldmateriaal van het Archief. Zo stelden wij foto’s beschikbaar voor
een boek en een tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
Openbare Bibliotheek, de opening van Ruimte voor de Waal, het 50-jarig bestaan
van Dukenburg, de 100ste Vierdaagse en de komst van de Giro in Nijmegen.

• Op het openingsfestival van ´Wij zijn Nijmegen', waar wijken en vrijwilligers-
initiatieven zich presenteerden, waren wij vertegenwoordigd om onze collecties
onder de aandacht te brengen. 

• Tijdens de opening van Ruimte voor de Waal/Rivierpark vertoonden wij aan vele
honderden bezoekers historisch beeldmateriaal over het betreffende gebied.

• Ter gelegenheid van de komst van de Giro naar onze regio en stad organiseerden
wij een fotowedstrijd. Daarbij konden wij een selectie van de in totaal 235 ingezon-
den foto’s opnemen in onze beeldbank, zodat de indrukken van het evenement 
bewaard blijven.
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“Spannende, stokoude
strafdossiers vond ik hier.
Ik werk graag in het
Regionaal Archief van-
wege de combinatie van
stilte en gezelligheid.” 

Steffie van den Oord,
schrijfster o.a. van het
boek “Vonk”

waterschap rivierenland



• Wij stelden onze studiezaal o.a. beschikbaar voor het Nijmeegs Poëziefeest, 
georganiseerd door de Bibliotheek, en voor de Popronde, het poppodium voor 
veelbelovend muzikaal talent. Daarbij werd onze locatie druk bezocht.

• In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis organiseerden wij een workshop over de Piersonrellen
die 35 jaar geleden plaatsvonden.

• Wij waren vertegenwoordigd op de historische markt die tijdens 
024 Geschiedenis Nijmegen in de Stevenskerk werd georganiseerd. Daarnaast 
hebben wij bijgedragen aan het eendaagse pop-up museum over Nijmegen in 
de Tweede Wereldoorlog en organiseerden wij samen met de Vereniging Numaga,
de studentenvereniging Excalibur en het Katholiek Documentatie Centrum de
Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz.
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tekst regionaal archief nijmegen 

beeldmateriaal collectie regionaal archief nijmegen 

ontwerp r1 grafische vormgeving
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