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Met een vaccin tegen het coronavirus in de maak gloorde eind 2020 de hoop dat onze samenleving 
het virus snel van zich af kon schudden. Na langdurige sluiting en beperkte openstelling was het 
Regionaal Archief Nijmegen (RAN) er klaar voor om het publiek weer zonder afspraak te 
verwelkomen. Helaas bleek ‘corona’ weerbarstiger te zijn en drukte het ook op 2021 een flink 
stempel. De eerste 4 maanden waren we geheel gesloten voor publiek. Bijna 7 maanden lang waren 
we op afspraak te bezoeken, enkele weken daarvan beperkten we ons tot zakelijke 
dienstverlening. Alleen in en rond oktober was het RAN zonder beperkingen geopend, als vanouds. 
Het was in die korte tijd beperkt mogelijk om groepen scholieren en studenten te ontvangen. 

Desondanks is er genoeg positief nieuws te melden. In de eerste plaats dat onze medewerkers en 
vrijwilligers de risico’s van het virus zonder al te veel kleerscheuren hebben doorstaan. We hebben 
onze dienstverlening digitaal onverminderd voortgezet en zelfs verbeterd, de vernieuwing van de 
studiezaal ingezet, slagen gemaakt in de digitalisering van archieven en ‘nieuwe’ archieven 
beschikbaar gesteld. Als kers op de taart is ons werkgebied uitgebreid met de gemeente Berg en 
Dal. In dit jaarverslag hebben we de belangrijkste activiteiten en resultaten samengevat. 

Dienstverlening 

Vooronze dienstverlening was het opnieuw een bijzonder jaar.Na de sluiting van 15 december2020 ging de studiezaal 

pas begin mei weeropen voorzakelijke dienstverlening en eind mei vooral het publiek,op afspraak.Ookin de laatste 

weken vanhet jaarwaren we alleen voor zakelijke dienstverlening open.Vanaf mei zijn erin totaal 1.415 bezoeken 

geweest (in 2020: 2.169). 

Het aantal bezoekers aan de Digitale Studiezaal nam met 4% toe naar 156.574 bezoeken, de website werd 62.080 keer 

bezocht.Onze digitale dienstverlening werd uitgebreid met de mogelijkheid om online archiefstukken op te vragen. 

De website Geschiedenislokaal024,die aan het eind van het jaargeheel werd vernieuwd,telde 37.844 bezoeken 

(+26%),onze bronnen op Wiewaswie 56.617 (-18%).Het aantal volgers van onze Facebookpagina steeg van 1.300 naar 

1.645, terwijl het bereikmet 21% daalde naar40.946).Dit zou te maken kunnen hebben met de dalende populariteit van 

dit social mediakanaal. 

156.574 1.415 62.080 
Digitale Studiezaal- fysieke bezoeken websitebezoeken 

bezoeken 
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In februari vond een herinrichting van onze 

publieksruimte plaats. Naast de verkleinde 

studiezaal hebben we nu een presentatieruimte, 

die nog verder gestalte zal krijgen. Een bijzondere 

gebeurtenis was de overbrenging van De Blok, de 

oudste archiefbewaarplaats van Nijmegen. Een 

16e-eeuwse kast waarin het stadsbestuur 

eeuwenlang zijn belangrijkste archiefstukken 

bewaarde. DeBlok stondtot 1849 inde 

Stevenskerk,daarna inhetstadhuis en inmuseum 

Het Valkhof.Sinds juni siert hij de hal van het RAN. 

De heer Aquina opent het nieuwe onderkomen van 

Woningbouwvereniging Mgr. Dr. Ariëns, 1988. 

Maker: Ger Loeffen. 

Nieuwe archieven beschikbaar 

Naast kleinere particuliere archiefjes die werden 

geïnventariseerd, kwamen de volgende grotere 

archieven beschikbaar voor het publiek: 

• Keuringsdienst van Waren Nijmegen 1908-1985 

• Controledienst der Gemeentefinanciën Nijmegen 

1910-1953 

• Gemeentelijke Accountantsdienst Nijmegen 1954-1993 

• Gemeente Beuningen 1990-1999 

• Parochie Malden 1799-2015 

• Sociale Dienst Gemeente Nijmegen 1936-1984 

• Katholieke woningbouwvereniging Kolping te 

Nijmegen 1947-1998 

• Woningstichting Mgr. dr. Ariëns te Wijchen 1940-1998 

De archieven van de voormalige gemeente Groesbeeken de Technische Kring Dienst zijn in decemberovergebracht naar 

ons depot.Ze zijn al toegankelijkvoorpubliek,maarworden nog bewerkt.Tegelijkkwamen archiefblokken van de 

voormalige gemeenten Ubbergen (1986-2005) en Millingen (1949-2000) mee. Deze worden later toegankelijk gemaakt. 

Vrijwilligers en indexeringsprojecten 

Aan het begin van 2021 waren er44 vrijwilligers werkzaam voorhet Regionaal Archief Nijmegen.Daarvan hebben erin de 

loop van het jaartwee afscheid genomen.Doorde coronamaatregelen was het voorde vrijwilligers slechts beperkt 

mogelijkom in 2021 fysiekop het archief aanwezig te zijn om werkzaamheden te verrichten.Hierdoorheeft het 

conserveren en beschrijven van het archief van architect C.M.F.H.Estourgie een vertraging van twee jaaropgelopen. 
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Een aantal vrijwilligers heeft thuis doorgewerkt aan het 

beschrijven van foto’s in de beeldbank en het indexeren van 

raadssignaten, notarisrepertoria en -akten. Dankzij hun 

inzet is er toch nog flink wat werk verzet. Zo zijn de akten 

van notaris Ten Pol (1906-1935) en notaris Aldus 

(1856-1871) toegankelijk gemaakt via de Digitale Studiezaal: 

in totaal 21.767 akten met daaraan gekoppeld 36.342 

personen. 

Open data 

Door gegevens over onze bronnen beschikbaar te stellen voor gebruik door andere partijen worden onze bronnen 

steeds toegankelijker. Deze vrij te gebruiken, gekoppelde gegevens heten linked open data (LOD). 

Toevoegingen en aanpassingen aan onze beeldbank, archieftoegangen, bibliotheek en notariële akten komen 

automatisch terecht in de corresponderende bestaande datasets. De datasets zijn te vinden in het open data-portaal 

van de gemeente Nijmegen. Partijen als Europeana, Collectie Gelderland, Archives Portal Europe, Oorlogsbronnen, 

WieWasWie en Open Archieven halen periodiek nieuwe gegevens binnen via deze weg. 

In 2021 hebben we een project uitgevoerd in samenwerking met leverancier DEVENTit en het Netwerk Digitaal 

Erfgoed (NDE) om onze beeldbank beschikbaar te stellen als linked open data. Tienduizenden bestanden in onze 

beeldbank zijn verrijkt met koppelingen met externe bronnen zoals Wikidata en RKDartists – en daarmee voorzien 

van extra contextinformatie. De beeldbank is als linked open dataset nu ook te bevragen op nieuwe manieren. De 

dataset is toegevoegd aan het NDE-Datasetregister. 

Digitalisering 

Alle artikelen in de jaarboeken van Numaga (vanaf 1954) en Nijmeegs 

Katern (vanaf 1987) tot en met 2016 zijn gedigitaliseerd en in maart 

online geplaatst. Op Bevrijdingsdag kwamen bijna 62.000 scans van 

archiefstukken uit en over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar. 

Verder hebben we veel scans van notariële akten online gezet: 32.787 

scans zijn gekoppeld aan akten van notaris Böhtlingk (1860-1905), 

meer dan 10.000 scans aan akten van notaris Payen. En nog een paar 

duizend aan diverse andere notariële akten, vooral in het kader van 

scanning on demand (digitaliseren op verzoek). 

In 2021 is de Digitale Studiezaal uitgerust met de functionaliteiten 

om digitale bouwtekeningen op aanvraag van de bezoeker 

automatisch op te sturen. Hiermee sorteren we voor op de 

toekomstige opname van digitale bouwtekeningen in ons e-depot. 

4 

https://opendata.nijmegen.nl/datasets/query/%2A/filters/tag%3Aregionaal%20archief%20nijmegen/page/1


       

         

      

         

      

     

       

     

      

         

        

       

     

    

    

   

    

     

   

      

 

              

               

              

            

      

              

        

E-depot 

Begin 2021 zijn we begonnen met het certificeringstraject 

voor ons e-depot en in oktober hebben we een officiële 

aanvraag voor het CTS-certificaat gedaan. Het laten 

certificeren van een e-depot is nog geen verplichting, 

maar wel een heel belangrijk instrument om de 

betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van een e-

depot meetbaar en inzichtelijk te maken. Zowel voor de 

eigen organisatie als voor alle belanghebbenden. We 

hebben gekozen voor het CoreTrustSeal (afgekort CTS), 

het meest gebruikte keurmerk voor de certificering van 

e-depots. 

Educatie 

In ons archief maken scholieren en studenten kennis met 

bronnen die de geschiedenis van hun eigen omgeving 

vertellen. Vanwege de maatregelen tegen het 

coronavirus zijn er maar zeer beperkt educatieve 

bezoeken mogelijk geweest. Van september tot half 

november kwamen enkele middelbare school- en ROC-

klassen op bezoek, in november en december bezochten 

studenten onze studiezaal in het kader van het jaarlijks 

terugkerende Onderzoekslab. In totaal waren er 

ongeveer 285 scholieren en studenten op bezoek – dat is 

inclusief digitale presentaties. 

Het RAN als archiefbewaarplaats 

Naast Nijmegen hebben acht gemeenten in de regio de archiefbewaarplaats van Nijmegen aangewezen als hun 

bewaarplaats, en hun archieven bij ons ondergebracht. Het gaat om Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, 

Lingewaard, Mook en Middelaar, West Maas en Waal en Wijchen. Het RAN heeft in 2021 nieuwe 

dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de regio. De gemeenten in de regio kunnen voortaan ook hun 

digitale archieven laten beheren door het Regionaal Archief Nijmegen. 

De archiefinspecteurs hebben ook in 2021 regelmatig overleg gehad over het archief- en informatiebeheer met 

vertegenwoordigers binnen Nijmegen en van regiogemeenten en gemeenschappelijke regelingen. 
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Onze cultuur- en erfgoedpartners 

We werken met onze cultuur- en erfgoedpartners in de stad samen om, waar mogelijk, elkaars projecten te 

ondersteunen en te versterken en gezamenlijk erfgoedactiviteiten te organiseren. Het doel is door samenwerking 

de cultuur- en erfgoedsector in Nijmegen en omgeving verder te versterken. 

 Bibliotheek De Mariënburg 

 Coöperatie Erfgoed Gelderland 

 Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen 

 Europese Stichting Joris Ivens 

 Gebroeders van Lymborch Huis 

 Historische Vereniging Numaga 

 Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 

 LUX Nijmegen 

 Museum Het Valkhof 

 Radboud Universiteit/Radboud Erfgoed 

 Stichting Nijmegen Blijft in Beeld 

 Verhalenbank Nijmegen 

 Vrijheidsmuseum 

 Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen 

regionaalarchiefnijmegen.nl 
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