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Jaarbericht 2017 − Het Utrechts Archief

2017 was het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode, waarin Het Utrechts 

Archief een wegwijzer voor gebruikers en partners wil zijn. Een wegwijzer naar de 

fysieke en digitale collecties, naar de Utrechtse geschiedenis én naar het archief- 

en informatiebeheer van de toekomst. De vertaling van deze ambities naar onze 

activiteiten en projecten leverde in 2017 een stijging van de bezoekersaantallen 

op, nieuwe diensten voor onze gebruikers - zoals online aanvragen - en een flinke 

toename van het collectiebereik. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de 

belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van Het Utrechts Archief in 2017. 

Chantal Keijsper,  Kees Geldof,
Directeur Het Utrechts Archief  Voorzitter bestuur Het Utrechts Archief 



Nieuwe diensten in de digitale studiezaal

In 2017 werkte Het Utrechts Archief verder aan de 
ontwikkeling van de digitale studiezaal. We digitaliseerden 
honderdduizenden stukken, waarmee de digitale collectie nu 
uit meer dan 5 miljoen scans en afbeeldingen bestaat. Op 
1 januari 2017 schaften we de tarieven voor het scannen 
op verzoek af, wat leidde tot een spectaculaire stijging 
van het aantal digitaliseringsverzoeken van 53 naar 785. 
Ook gingen we van start met nieuwe diensten. Zo kunnen 
onze bezoekers een deel van de archiefstukken sinds eind 
2017 vooraf reserveren via de website, zodat alles alvast 
klaarligt bij een bezoek aan de studiezaal. Daarnaast kunnen 
gebruikers nu reacties plaatsen bij beeldmateriaal op  
www.hetutrechtsarchief.nl, een nieuwe stap in de 
ontwikkeling van online informatieverrijking. 
Verder gingen vrijwilligers op externe platforms aan de 
slag met onze bronnen. Via velehanden.nl beschreven ruim 
300 vrijwilligers meer dan 27.000 scans van Utrechtse 
bevolkingsregister uit de periode 1890 – 1899, een mooi 
resultaat van online crowdsourcing. Via watstaatdaer.nl kon 
het publiek oefenen met het lezen van oude teksten uit  
Het Utrechts Archief.

We bieden onze bronnen waar mogelijk als open data 
aan voor hergebruik. Hiervoor leverden we op (inter)
nationaal niveau onder meer datasets aan Archieven.
nl, Wiewaswie, het Netwerk oorlogsbronnen en 
Archivesportaleurope. In de provincie Utrechts werkten we 
samen met Landschap Erfgoed Utrecht aan UtrechtAltijd en 
Utrechtsebuitenplaatsen, waar verhalen en beelden uit onze 
collectie werden opgenomen. 

De informatiepagina’s en collectiedata op www.hetutrechtsarchief.nl  
en andere platforms werden in 2017 meer dan 10 miljoen keer bekeken 
door geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. De bezoekers gaven onze 
website daarbij in 2017 een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Ook het gebruik 
van onze collectiedata via social media steeg weer fors in 2017: onze 
berichten op Facebook werden bijvoorbeeld ruim 6 miljoen keer bekeken, 
waarbij vooral de fragmenten uit de filmcollectie enorm populair waren. 
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Aanwinsten

Terwijl de instroom van digitale bronnen toeneemt, 
ontvangen we de aankomende jaren ook nog 
kilometers papieren archief. In 2017 namen we 
bijna 500 meter gemeentelijk archief, 34 meter 
provinciaal archief en 78 meter archief van 
rijksinstellingen op in de collectie. Daarnaast 
verwierven we 271 meter particuliere archieven 
met historische waarde voor de stad en provincie 
Utrecht. In 2017 waren dit onder meer archieven 
van de Fundatie van Renswoude, de Josephkerk, 
de vereniging Oud Utrecht, het persoonlijk archief 
van architect Van Grunsven en losse aanwinsten als 
de bouwtekeningen van het Utrechtse postkantoor 
en verschillende oorlogsdagboeken. In totaal nam 
de hoeveelheid archieven in onze depots toe met 
788 meter. Daarnaast voegden we ruim 4.000 
foto’s en honderden tekeningen en affiches toe aan 
de beeldcollectie. Bijzondere aanwinsten waren 
onder meer een serie tekeningen van Pieter Jan 
van Liender uit de 18e eeuw, en 20e-eeuwse foto’s 
van de Utrechtse atletiekvereniging Lubo en de 
Utrechtse Fröbelschool aan de Vosmaelstraat.
De bibliotheek met werken over de stad en 
provincie Utrecht groeide met ruim 600 titels, 
waaronder een uniek handschrift van rond 
1700 met informatie over Utrechtse en Vlaamse 
geslachten, inclusief afbeeldingen van tientallen 
familiewapens. Ook werd een van de drie 
overgebleven exemplaren van het Reglement op 
de Bussche voor alle boekdrukkers en lettersetters 
Knegts in de stad Utrecht uit 1741 door schenking 
verworven: een prachtig inkijkje in de manier 
waarop in de 18e eeuw een sociaal vangnet  
werd gecreëerd.
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Nieuw toegankelijk in  
de dienstverlening

In 2017 maakten we voor 742 meter archieven nieuwe of verbeterde toegangen. Het ging hierbij om 
hedendaags materiaal, zoals de archieven van de Judobond (1963-2009), maar ook om oude archieven 
als die van de Utrechtse bisschop (1025-1580), een van de parels uit de middeleeuwse collectie. 
Ook beschreven we ruim 6.500 foto’s en films en 2.000 boektitels in de bibiotheekcollectie. Een 
bijzonder langjarig bibliotheekproject dat in 2017 werd afgerond was de beschrijving van duizenden 
verordeningen en publicaties van de gemeente en provincie Utrecht vanaf de 16e eeuw. Deze 
verordeningen werden voor het stadhuis voorgelezen om burgers te informeren over uiteenlopende 
zaken als de organisatie van markten, de inning van belastingen, de bestrijding van ziekten en het 
opsporen van loslopende criminelen. Onze oud-collega en vrijwilliger Leny Jurritsma-van der Spelt 
werkte drie jaar aan de beschrijving van deze verzameling die onderzoekers een schat biedt. 

De digitale collectie 

Het Utrechts Archief digitaliseert 
jaarlijks ongeveer een half miljoen 
archiefstukken, zodat in 2020 
minstens 20 % van de collectie 
online beschikbaar zal zijn. 
Dankzij ondersteuning uit het 
programma Metamorfoze konden 
we in 2017 nog eens 98.000 extra 
scans toevoegen aan de digitale 
verzameling. Met de gedigitaliseerde 
stukken van 2017 staat de teller 
inmiddels op meer dan 5 miljoen 
stukken online.
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>>> Uitgelicht: 

Internationale topcollectie online:  
het middeleeuwse archief  
van het Domkapittel

Het archief van het Domkapittel bevat duizenden 
rekeningen, rechtbankverslagen, contracten, testamenten, 
briefwisselingen en andere bronnen die inzicht geven in het 
functioneren van deze gemeenschap in en om de kerk. Met 
subsidie van het landelijke programma Metamorfoze werden 
alle stukken van voor 1595 geconserveerd, waar nodig 
gerestaureerd en gedigitaliseerd.
Onderzoekers zijn verheugd dat deze bron nu via internet te 
raadplegen is. Volgens onderzoeker Frans Rikhof biedt het 
archief een mooi inkijkje in het kerkelijk én dagelijks leven in 
de Middeleeuwen: 
“Je vindt er naast informatie over de kerkelijk grondbezit en 
financiën talloze persoonlijke verhalen over familiebanden, 
de omgang met de dood en dagelijkse zaken als 
eetgewoonten en huisvesting, en dat over een periode van 
ruim duizend jaar. Daarbij werpt het licht op periodes waar 
we nog maar heel weinig van weten, zoals de 10e en 11e 
eeuw. Voor onderzoekers in en buiten Nederland is het een 

ontzettende aanwinst dat dit archief nu online beschikbaar 
is”. Historicus René de Kam kon de bouwgeschiedenis 
van de Utrechtse Dom tot in detail reconstrueren dankzij 
het archief dat tot voor kort alleen in de studiezaal van Het 
Utrechts Archief was te bekijken: “alleen al de rekeningen 
van de bouw van de Dom, die vanaf 1396 op een paar 
na terug te vinden zijn, vormen een unieke bron van de 
kathedraalbouw. En dan niet alleen van Utrecht maar voor 
heel Europa, want een vergelijkbare administratie is nergens 
bewaard gebleven”. Volgens mediëvist Bram van Hoven 
van Genderen van de Universiteit van Utrecht maakt de 
inventarisering en digitalisering van het archief veel nieuw 
onderzoek mogelijk: “Een van de grootste middeleeuwse 
archieven, van de belangrijkste instelling in het bisdom 
op de bisschop zelf na, dat nog nooit grootschalig is 
onderzocht: grondbezit, inkomsten, relatie tot de stad, de 
geestelijken zelf en hun personeel en verwanten. Het is een 
schatkamer voor onderzoek naar de Middeleeuwen”.
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Tentoonstellingen & educatie 

De tentoonstelling ‘De getekende stad’ was met ruim 2.500 
bezoekers per maand de succesvolste expositie van HUA 
sinds de opening van ons publiekscentrum in 2008. In maart 
mochten we de 10.000ste bezoeker aan de tentoonstelling 
ontvangen, die een gesigneerd exemplaar van het boek 
De getekende stad mee naar huis mocht nemen. De 
tentoonstelling leverde ook verschillende nieuwe aanwinsten 
op voor de collectie: zo maakten de tekenaars van De 
Inktpot een indrukwekkend panorama van de Utrechtse 
binnenstad en tekende Sara Schlijper de Neude op exact 
dezelfde plek als waar Chris Schut dat 50 jaar eerder deed. 

Ook ons activiteitenprogramma met lezingen, rondleidingen, 
workshops, filmmiddagen en Culturele Zondagen was met 
bijna 5.000 deelnemers druk bezocht. In samenwerking met 
Jaarbeurs Utrecht organiseerden we een tentoonstelling waar 
de hoogtepunten uit de collectie affiches van de Jaarbeurs uit 
de 20e eeuw aan ons publiek lieten zien. Ten slotte ontvingen 
we bijna 1.000 leerlingen en studenten die meer te weten 
kwamen over het verleden van Utrecht en gaven we lessen 
archiefonderzoek en paleografie waarbij de cursisten oude 
handgeschreven teksten leerden te lezen. 
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>>> Uitgelicht: 

een nieuw 
stadspanorama

In 1859 tekende Jan Bos een beroemd Utrechts 
stadspanorama dat de hele stad binnen de singels 
omvatte. Samen met de tekenaars van De Inktpot 
onder leiding van Niels Bongers en Albo Helm 
en met financiële ondersteuning van Sociëteit De 
Constructieve, brachten we in 2017 een nieuw 
versie van dit panorama tot stand. Het resultaat 
was te bewonderen in de uitgave Panorama van 
Utrecht 1859 – 2017 en in een opstelling bij de 
tentoonstelling De getekende stad in Het Utrechts 
Archief, die daarna doorreisde naar het Stadskantoor. 
Samen met de gemeentelijke werkgroep Directe 
Voorzieningen werd de afbeelding daarna ook nog 
aangebracht op de muziektent in het Utrechtse park 
Lepelenburg en feestelijk onthuld door burgemeester 
Jan van Zanen. De originele tekeningen worden door 
de makers overgedragen aan Het Utrechts Archief, 
waar ze samen met het origineel uit 1859 zullen 
worden bewaard en van tijd tot tijd tentoongesteld. 
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Het Utrechts Archief is een Gemeenschappelijke 
Regeling van het Rijk en de Gemeente Utrecht. 
Daarnaast waren de provincie Utrecht, de 
Gemeente Nieuwegein, de Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht  
(BghU) en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 
in 2017 via een dienstverleningsovereenkomst 
verbonden aan onze organisatie. 



Oude en nieuwe partners 

Als onderdeel van een landelijk en regionaal kennisnetwerk 
werkten we samen met onze partners aan informatie- en 
archiefbeheer, de ontwikkeling van dienstverlening en 
cultuureducatie. We waren nauw betrokken bij de verdere 
ontwikkeling van het digitaal informatiebeheer van de 
gemeente Utrecht, onder meer via het Strategisch informatie 
Overleg en het project Hotspotmonitor Utrecht. Ook sloten 
we een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor het 
archieftoezicht met de Belastingsamenwerking gemeenten 
en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en namen we een 
deel van de collectie van de Ridderlijke Duitsche Orde op in 
de dienstverlening. 
Voor de gemeente Utrecht, de gemeente Nieuwegein en 
de met deze gemeenten verbonden gemeenschappelijke 
regelingen (VRU, GGDrU, BghU en WIL) voerden 
we nulmetingen, inspecties en follow-ups uit voor het 
informatiebeheer. Daarnaast gaven we ambtenaren advies en 
trainingen voor het toepassen van de selectiecriteria voor het 
archief- en informatiebeheer. 

In samenwerking met Het Gilde Utrecht en Uitgeverij Matrijs 
publiceerden we de nieuwe beknopte geschiedenis Utrecht 

in vogelvlucht, met bijdragen van auteurs Renger de Bruin 
van het Centraal Museum, René de Kam van Erfgoed 
gemeente Utrecht en Kaj van Vliet van Het Utrechts Archief. 
Het eerste exemplaar van het boek werd op 5 oktober onder 
grote belangstelling feestelijk uitgereikt aan Lien Vos, oud-
burgemeester van Utrecht. 
Ook werkten we mee aan de totstandkoming van het boek 
Van Stadsie tot stad van Ad van Liempt en Ton van den 
Berg, waarin tientallen foto’s uit de collectie uit de periode 
1950 -1970 te zien zijn. Samen met RTV Utrecht maakten 
we het bijbehorende televisieprogramma Tijd van Toen, 
waarin de twee auteurs de mooiste foto’s uit het boek van 
live-commentaar voorzagen in Het Utrechts Archief. Voor de 
gemeente Utrecht maakten we een opstelling die te zien was 
bij de Sportprijs Utrecht. 
Zoals elk jaar lieten we onze stadsrechten ook op 2 juni 
2017 aan het grote publiek zien. De viering van 900 jaar 
Utrechts stadsrecht komt steeds dichterbij. Ter voorbereiding 
op dit jubileum waren we mede-organisator van een 
inspiratiebijeenkomst met deelnemers uit de politiek, het 
bedrijfsleven, onderwijs en de erfgoedsector om ideeën op  
te halen voor de viering van 900 jaar Utrecht in 2022.
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Samenwerking met  
Het Flevolands Archief

In 2017 werden de archieftaken en museale activiteiten van 
Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad ondergebracht in 
twee zelfstandige organisaties. Om de continuïteit van de 
dienstverlening te verzekeren en de volgende stap te kunnen 
zetten op het gebied van duurzame digitale toegankelijkheid, 
zochten de kwartiermakers van Het Flevolands Archief 
(HFA) in oprichting de samenwerking met Het Utrechts 
Archief. De aankomende jaren zal Het Utrechts Archief de 
directietaken vervullen en ondersteuning leveren op het 
gebied van bedrijfsvoering, HRM en projectmanagement bij 
de ontwikkeling van het e-Depot en de digitale studiezaal. 

>>> Uitgelicht: 

Bron uit Het Utrecht Archief  
wijst de weg naar auteur 
handschrift Van Hulthem   

De schrijver van een van de belangrijkste middeleeuwse 
literaire bronnen, het handschrift van Hulthem, moet een klerk 
uit het gevolg van Jacob van Gaasbeek zijn geweest. Dit 
stelde prof. Frits van Oostrom in oktober 2017 na onderzoek 
in bronnen uit Het Utrechts Archief. Hij publiceerde zijn 
ontdekking in de studie Nobel streven, over het leven van 
ridder Jan van Brederode (1370/72-1415). Van Oostrom 
vertelt over de vondst: “In Het Utrechts Archief bleek 
zich sinds mensenheugenis een stuk te bevinden, het 
zogenoemde Manboek van Jacob van Gaasbeek, dat door 
identificatie van watermerk en schrijfhand het beroemdste 
handschrift van de Middelnederlandse letterkunde - het 
handschrift Van Hulthem - zijn plaats van herkomst wees. 
Mijn boek Nobel streven kon het trots presenteren als 
volkomen onverwachte, spectaculaire bijvangst van mijn 
werk. Neerlandici zouden dan ook veel vaker in archieven 
moeten kijken!”
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Ontwikkeling van digitaal 
informatiebeheer

In 2017 werkten we in landelijk verband verder 
aan de ontwikkeling en ingebruikneming van 
de gemeenschappelijke infrastructuur voor 
digitaal archief (e-Depot). Hiermee kunnen we 
onze digitale bronnen en die van de betrokken 
overheden en de partners in de provincie Utrecht 
op een duurzame manier beheren en toegankelijk 
maken. Verschillende grote archieven, waaronder 
Het Utrechts Archief, gaan de metadata van de 
collecties daarbij via één centraal systeem (CBS) 
beheren. Om een soepele opname vanuit de 
oude collectiebeheersystemen naar het nieuwe 
CBS mogelijk te maken, was in 2017 een flinke 
inspanning nodig. Op de langere termijn levert 
de ingebruikname van het CBS een efficiënte 
en gebruiksvriendelijke keten op, waarbij onze 
collectie nog beter houdbaar, bruikbaar, en 
zichtbaar wordt. 

In de media

In 2017 was er weer volop aandacht voor onze 
collectie en activiteiten in de media. Naast de 
ruim 250 krantenartikelen die er verschenen 
over de collectie en activiteiten werkten we 
mee aan verschillende televisieprogramma’s 
zoals Verborgen Verleden, Kunstraadsels, Het 
kasboekje van Nederland en Van Rossem 
Vertelt. In de meerdelige televisieserie Mijn stad 
Nieuwegein tenslotte, liet archivaris Kaj van Vliet 
aan de hand van verschillende bronnen uit Het 
Utrechts Archief zien hoe de kleine middeleeuwse 
handelsnederzetting ‘t Gein zich ontwikkelde tot 
moderne groeikern.

De missie en kernwaarden 
van Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de 
bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om 
ze beschikbaar te stellen aan het publiek. 
We verbinden de inwoners van de stad en 
provincie met elkaar en hun omgeving door 
gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse 
geschiedenis te vertellen. Het Utrechts Archief 
biedt een aantrekkelijk publieksprogramma en 
innovatieve digitale dienstverlening. Het is een 
toonaangevend expertisecentrum op het gebied 
van informatiebeheer en een deskundig partner 
voor instellingen en overheden in de regio. De 
kernwaarden verbindend, duurzaam, toegankelijk 
en betrouwbaar zijn leidend voor de manier 
waarop we naar buiten treden en de collega’s in 
Het Utrechts Archief met elkaar samenwerken.
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Diversiteit in de  
collectie en organisatie 

Het Utrechts Archief voert een actief diversiteitsbeleid, zodat 
zowel de collectie als onze organisatie de veranderende 
samenleving goed weerspiegelen. Een van de speerpunten in 
deze beleidsperiode is dan ook het verwerven van archieven 
van nieuwkomers. In de afgelopen jaren voegden we onder 
meer archieven toe aan de collectie van Griekse, Italiaanse, 
Marokkaanse en Turkse migrantenorganisaties en tientallen 
uren film van Migrantentelevisie Nederland (MTNL), inmiddels 
ook online ontsloten. In 2017 kwamen hier onder meer de 
archieven van het podium voor wereldmuziek RASA bij. 
Ook de Utrechtse musea hebben de gezamenlijke ambitie 
een verbindende factor in de maatschappij te zijn en 
burgerparticipatie en sociale cohesie te stimuleren. We 
gaven daar in 2017 onder meer vorm aan door ouderen 
uit verzorgingsinstellingen naar ons publiekscentrum te 
halen én onze collectie met films naar de instellingen 
toe te brengen. Voor jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt organiseerden we speciale snuffelstages. 
Om ervoor te zorgen dat onze bezoekers en gebruikers 

voor een evenwichtiger deel uit nieuwe Nederlanders gaan 
bestaan, is de ontwikkeling van een divers aanbod voor 
de cultuureducatie de aankomende jaren een belangrijk 
aandachtspunt. Om dit mogelijk te maken ontvingen 
we alvast een bijdrage van Rabobank Utrecht om bij de 
herinrichting van onze vaste tentoonstelling te investeren 
in een nieuwe ontmoetingsplek voor alle Utrechters. In dit 
nieuwe atelier komen jong en oud, hoog- en laagopgeleid, 
autochtoon en nieuwkomer in programma’s op maat meer te 
weten over het verleden en de inwoners van Utrecht. 
Ook in de opbouw van ons personeelsbestand en ons 
netwerk aan flexibele krachten, stagairs en vrijwilligers 
streven we naar een mix van ervaring en nieuwe kennis en 
vaardigheden. 
In 2017 begeleiden we acht studenten en starters op de 
arbeidsmarkt bij de aanvang van hun professionele loopbaan. 
Tegelijkertijd maken we dankbaar gebruik van een pool van 
75 vrijwilligers die ons na hun actieve loopbaan helpen onze 
collectie te beschrijven en via internet te ontsluiten. 
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>>> Uitgelicht: 

onze vrijwilligers
In 2015 begonnen we het tweede deel van het project 
voor het digitaal ontsluiten van de Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken 1600-1811. Met de hulp van ruim 75 
vrijwilligers kunnen we hierdoor in 2018 uiteindelijk 
beschikken over een miljoen records met gegevens over 
bijna 4 miljoen Utrechters uit het verleden. In maart 2017 
mochten we een bijzondere informatieprofessional toevoegen 
aan ons team van vrijwilligers: Ahmad Mohammad die 
als directeur verbonden was aan het Nationaal Informatie 
Centrum in Damascus. Op de vlucht geslagen voor het 
oorlogsgeweld helpt hij ons nu bij het beschrijven van 
de Utrechtse geboorteregisters. Het ontsluiten van Het 
Nederlandse bronnenmateriaal en het contact met de  
andere vrijwilligers, stelt Ahmed daarbij in de gelegenheid  
de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen.

Lerende organisatie
De ontwikkelingen in de archiefsector vragen om een 
houding van onze medewerkers die is gericht op innovatie 
en samenwerken, waarbij de vertaling van bestaande 
kennis en kunde naar nieuwe terreinen aan de orde van 
de dag is. Daarom investeren we de komende jaren in het 
leervermogen van de organisatie. In 2017 maakten we 
hierin een grote stap door een nieuwe organisatiebrede 
projectmanagementmethode te ontwikkelen en alle 
projectmanagers en – medewerkers te trainen in deze 
nieuwe manier van werken. 
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Met dank aan  
onze sponsoren  
& subsidienten

In 2017 konden we vele projecten uitvoeren 
dankzij de financiële steun van de volgende 
partners, die we hierbij van harte willen 
bedanken!

• Gilde Utrecht 
• KF Heinfonds
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Programma Metamorfoze
• Provincie Utrecht
• PuG
• Rabobank Utrecht
• Societeit De Constructieve
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Het jaar 2017 in cijfers

> Collectie

Totaal archieven en collecties in 
depot 31 kilometer

Archieftoegangen online 1.208

Totaal archiefscans online 4.968.358

Beeldmateriaal online 195.175

Bibliotheekcatalogus 76.845

Archiefbeschijvingen 926.693, waarvan gedigitaliseerd 
176.689 (18%)

Personen in akte 9.710.700

> Bezoek en gebruik

Bezoekers studiezaal en 
publieksprogramma 

35.154

Aangevraagde stukken studiezaal 15.227

Bezoek website 12.260.842

Volgers sociale media 12.846

> Organisatie 

Medewerkers 43 fte

Vrijwilligers 75
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Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht, www.hetutrechtsarchief.nl


