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Jaarbericht 2018 − Het Utrechts Archief
In 2018 vierden we ons 50-jarig jubileum op de locatie Alexander Numankade. En er viel nog
veel meer te vieren: we voegden meer dan een miljoen digitale bronnen toe aan onze collectie,
lanceerden nieuwe diensten, haalden verrassende acquisities binnen, gingen van start met
de herinrichting van onze expositie én verwelkomden de Provincie Utrecht als partner in de
gemeenschappelijke regeling. Halverwege ons huidige meerjarenbeleidsplan Wegwijzer
naar het digitale archieflandschap liggen we op koers om onze ambities waar te maken en
hebben we ze, met dank aan vele collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners, fondsen en
subsidiegevers op sommige onderdelen zelfs al overtroffen. In dit jaarbericht leest u meer
over de belangrijkste resultaten uit 2018.

Chantal Keijsper,
directeur Het Utrechts Archief
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Anke Klein,
voorzitter bestuur Het Utrechts Archief

>>> Een

miljoen archiefstukken
online toegevoegd
In de huidige beleidsperiode gaan we onze gebruikers
steeds beter op maat de weg wijzen naar de collectie:
digitaal waar het kan en fysiek waar dat nog nodig is.
In 2018 maakten we weer een grote stap met de
digitalisering en het online vindbaar maken van onze bronnen.
We voegden een recordaantal, meer dan een miljoen, scans
van archiefstukken toe aan de collectie en digitaliseerden
daarnaast duizenden afbeeldingen en films. De doelstelling
om in 2020 20 procent met meest gevraagde bronnen
digitaal beschikbaar te hebben, gaan we ruimschoots halen.
Ook verbeterden we in 2018 de vindbaarheid van tientallen
archieven, onder meer van het Rijksarchief (1964-1998)
en van een groot aantal particuliere archieven. Twee
middeleeuwse topcollecties, het archief van de bisschoppen
van Utrecht en het archief van het Domkapittel, werden
geheel gedigitaliseerd, en dat van de bisschoppen ook
geheel opnieuw geïnventariseerd. Een enorme verrijking
van de hoeveelheid bronnen over middeleeuws Nederland.
> Bekijk het item op het 8-uur Journaal:
kruip in de haarvaten van een middeleeuwer
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In 2018 leverden we een grote inspanning aan de
‘achterkant’ van de dienstverlening. Zo brachten we alle
collectie-informatie over beeld- en bibliotheekmateriaal over
naar het archiefbeheersysteem. Vanuit dit ene systeem zijn
we beter in staat om gebruikerstoepassingen voor de hele
collectie te ontwikkelen. Om precies te kunnen bepalen
welk beeldmateriaal we onder welke voorwaarden openbaar
mogen maken, deden we een check op alle 200.000
afbeeldingen uit de beeldcollectie. Waar nodig maakten
we aanvullende afspraken over het auteursrecht. Hierdoor
kunnen we nu op dit moment ruim 75% van al deze beelden
via internet in meer of minder deelbare vorm aanbieden.

Het jaar van…
Mariëtte Rommers,
vakspecialist
digitalisering
“Op het gebied van de digitalisering van
archiefstukken was 2018 een heel vruchtbaar
jaar: we vervaardigden meer dan een miljoen
scans, waarvan een groot deel werd gerealiseerd
met middelen uit het programma Digitale Taken
Rijksarchieven. Daarnaast kregen we recordaantal
aanvragen binnen voor scannen op verzoek.
Door deze dienst hoeven de bezoekers niet meer
naar de studiezaal te komen, maar kunnen ze de
aangevraagde originelen na enkele weken als scan
op de website bekijken. Hadden we in 2016 nog
53 verzoeken, in 2017 waren dat er al 785 en
vorig jaar zelfs 1170. Voor het scannen werken
we samen met bedrijven en als het om bijzondere
of kwetsbare stukken gaat, maken we de scans in
eigen huis. Zo fotografeerde onze fotografen meer
dan tweeduizend charters uit het archief van de
Bisschoppen. Van alle beschreven archiefstukken
is nu bijna 19 procent gedigitaliseerd, zodat de
bezoeker de gezochte informatie steeds vaker op
de website kan vinden”.

4

Jaarbericht 2018 − Het Utrechts Archief

Leren en beleven in het publieksprogramma
Er waren in 2018 maar liefst vier tentoonstellingen te
zien op de Hamburgerstraat. Na de tentoonstelling
De mooiste affiches van de Jaarbeurs, die we in
samenwerking met De Jaarbeurs organiseerden, volgde
de publiekstrekker Utrecht op film in het voorjaar. Tijdens
het uitgebreide activiteitenprogramma organiseerden we
lezingen, workshops en filmvertoningen in én buiten het
archief, in samenwerking met filmtheater Het Hoogt, het
Rembrandtheater en filmfestival Pluk in de Nacht.
Tijdens een druk bezocht weekend werd de nieuw
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ontdekte film van voetbalclub DOS uit 1944 aan het
Utrechtse publiek gepresenteerd.
Een bijzondere samenwerking kwam tot stand tussen
de Universiteit Utrecht, de Universiteitsbibliotheek, Het
Utrechts Archief en een groep studenten bij de samenstelling
van het boek en de tentoonstelling Perkament in stukken
over bijzondere middeleeuwse handschriftfragmenten.
In december openden we in samenwerking met het
Spoorwegmuseum de grote tentoonstelling Utrecht
Spoorstad.

In 2018 lanceerden we aantal drukbezochte nieuwe
evenementen. We organiseerden met de vereniging Oud
Utrecht de eerste Nacht van de Utrechtse geschiedenis,
namen met de Utrechtse musea deel aan het KNUS-festival
en organiseerden een succesvol winters programma voor
jong en oud in de kerstvakantie.
Daarnaast lieten we onze collectie op vele plekken
buiten het archief zien, onder meer met tentoonstellingen
in de Universiteit Utrecht en in hotel Karel V. Ook
verzorgden we lezingen op diverse locaties, zoals in
Museum Catharijneconvent.
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Verder stond 2018 in het teken van de verbouwing van ons
publiekscentrum op de Hamburgerstraat. Inmiddels hebben
we van de fondsen bijdragen van ruim € 335.000 ontvangen.
De opening van het vernieuwde publiekscentrum is gepland
in het eerste weekend van oktober 2019 - noteert u de
datum alvast!

Bekijk de items over:
>>> Utrecht Spoorstad en over
>>> Utrecht op Film

In het project Utrecht Spoorstad kwamen alle lijnen met
onderzoek, publieksbereik, collectiebeheer, samenwerking
en crowdsourcing samen. Aan de hand van stukken uit de
Rijkscollectie van de spoorwegen, in combinatie met stukken
uit de gemeente en de provincie Utrecht vertelden we het
verhaal van 175 jaar spoorgeschiedenis.
We organiseerden de tentoonstelling in samenwerking met
Het Spoorwegmuseum, waarvan ook verschillende objecten
te zien waren. En de hulp van een groot aantal vrijwilligers
en steun uit het Initiatievenfonds konden we de namen van
100.000 personeelsleden van de spoorwegmaatschappijen
toegankelijk maken voor voorouderonderzoekers. Ten
slotte verscheen het boek Utrecht – Amsterdam in
samenwerking met W-books en een wandelgids langs
spoorwegmonumenten.
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Het jaar van...
Joyce Pennings,
coördinator
vrijwilligers
Joyce Pennings, coördinator vrijwilligers vertelt
over het project met de spoorwegregisters:
“Toen we deze personeelsregisters van de
voorlopers van de NS samen met alle archieven
en tekeningen van het spoor in Nederland
overgedragen kregen, wisten we dat we een
goudmijn in handen hadden. Werken bij het spoor
ging vaak over van generatie op generatie. Zo vind
je hele spoorfamilies in deze personeelsregisters
terug. Soms is er alleen een vermelding van de
naam van een spoormedewerker, zijn of haar
functie en wanneer hij of zij in dienst trad. Andere
keren – dit varieerde per spoorwegmaatschappij
- tref je gegevens aan zoals de uitslag van de
keuring van het gezichtsvermogen, beloningen
en straffen. Schrijnend zijn de aantekeningen
bij de personeelsleden die op 6 april 1903
ontslagen werden wegens werkstaking. En er
komen opvallend veel vrouwen voor in deze
personeelsregisters. Vaak waren ze in dienst
als overwegwachteres en echtgenote van een
wegwerker bij het spoor. Met de hulp van tientallen
vrijwilligers wisten we al deze informatie eind
2018 online te zetten”.
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Bezoek- en
gebruikscijfers 2018
Het werk aan de achterkant van onze systemen werpt al
zijn eerste vruchten af aan de publiekskant. In 2018 werden
de pagina’s met collectiedata op de website meer dan
30 miljoen keer opgevraagd, een stijging van 30%, die
in lijn is met de groei van de online collectie. Het aantal
bezoekers aan de studiezaal bleef ongeveer gelijk en het
bezoek aan het publieksprogramma met tentoonstellingen,
scholenbezoek en evenementen als de filmvoorstellingen, de
Nacht van de Utrechtse geschiedenis en KNUS-Utrecht, steeg
met ruim 4% tot boven de 30.000 bezoekers. De bezoekers
waardeerden ons aanbod met een gemiddeld rapportcijfer van
8,2. Ook het bereik via social media nam weer toe in 2018.
Zo steeg het aantal volgers op de verschillende kanalen als
Twitter, Linkedin en Instagram met zo’n 20%.
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Bezoek en gebruik
Bezoek totaal

Studiezaal: 6.112
Publieksprogramma: 30.286
Totaal: 36.398

Bekeken pagina’s website

5,5 miljoen pagina’s bezocht
32 miljoen archiefscans bekeken

Aangevraagde stukken studiezaal

12.141

Volgers social media

15.000

Archieven en collecties

- 26,5 kilometer archieven
- 6 kilometer collecties
(32,5 kilometer totaal)

Archiefscans online

6.1 miljoen

Beeldmateriaal online

200.000

Personen in akte

10 miljoen

Archieftoegangen online

2.000

Organisatie
Medewerkers

43 fte

Vrijwilligers

62 vrijwilligers op
de Alexander Numankade
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Nieuwe diensten
Na een succesvolle pilot in 2017 introduceerden we
in 2018 de nieuwe dienst voor het digitaal aanvragen
van archiefstukken, met een gebruiksvriendelijke
aanvraagmodule. En dat sloeg aan: het aantal
aanvragen verdubbelde direct, waardoor onze
bezoekers van de studiezaal hun wachttijd fors
kunnen beperken. Daarnaast nam het scannen van
archiefstukken op verzoek een hoge vlucht. Het
aanvragen op verzoek is nu zelfs zo’n succes gebleken
dat we het aantal verzoeken per persoon hebben
moeten beperken tot 20 per maand om iedereen van
dienst te kunnen zijn.
We streven niet alleen naar gebruik van onze collectie
via onze eigen systemen, maar ook via de platforms
van anderen. Hiervoor hanteren we een actief open
data-beleid. In 2018 leverden we datasets uit onze
collectie aan Europeana, UtrechtAltijd en de nieuwe
Charterbank Nederland van het Huygens Instituut.
Verder worden onze collecties veel bekeken door
gebruikers van social media zoals Instagram en
Facebook en handelen we steeds vaker klantvragen
af via deze kanalen.
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Aanwinsten
In 2018 werd 100 meter gemeentelijk archief, 23 meter
provinciaal archief en 6 meter Rijksarchief opgenomen
in de depots. Ook ontvingen we 44 meter particulier
archief, waaronder de archieven van Cultureel Centrum
’t Hoogt, tuindersvereniging De Pioniers, tennisvereniging
Rhijnauwen, de Gereformeerde Zendingsbond en
verschillende migrantenarchieven. Daarnaast waren
er enkele bijzondere aanwinsten, waaronder voorheen
onbekende brieven over de razzia in Utrecht in 1944.
Gedurende de tentoonstelling Utrecht op Film ontvingen
we een grote hoeveelheid films van particulieren. Veel
bezoekers kwamen spontaan aanlopen met films, ook
organiseerden we een inlevermiddag waarbij Utrechtse
films bekeken konden worden op oude apparatuur.
Hoogtepunten waren de verweving van de films van
voetbalclub DOS, de opening van station Overvecht en
van de Duitse bezetter met afweergeschut op station
Utrecht Centraal. In totaal kwamen er 183 beeld- en
geluidbanden binnen, het dubbele van het aantal
aanwinsten in een gemiddeld jaar.
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Het jaar van…
Lloyd Davies,
vakspecialist film
In 2018 voegde Het Utrechts Archief vele uren
beeld- en geluidsmateriaal toe aan de collectie.
Lloyd vertelt over de mooiste aanwinst van 2018.
“In het voorjaar kreeg ik een telefoontje van Joke
en Ad Vermeulen die onze tentoonstelling Utrecht
op film hadden bezocht en nog wat oude films
op zolder hadden liggen. Toen Ad en Joke langs
kwamen, bleken het een aantal verroeste blikken
met oude 16 millimeter films te zijn. Alleen al
het openmaken met een schroevendraaier was
een hele klus en toen dat eindelijk lukte, viel er
een handgeschreven briefje met de letter DOS
uit een van de blikken. Bij een eerste inspectie
leek het inderdaad om beelden van voetballers
te gaan”. Na restauratie en montage van de rollen
bleek het schat aan materiaal te zijn: mooi gefilmde
beelden met daarop onder meer de Utrechtse
voetballegende ‘rooie’ Piet Dumortier. Het zijn de
enige bewegende beelden die van hem bekend
zijn. We presenteerden ze voor een volle zaal
met Utrechtse sporthelden, waaronder Wesley
Sneijder en daarna werden de beelden het hele
weekend uitgezonden door RTV Utrecht. Uit de
talloze reacties daarna werd wel duidelijk dat deze
toevoeging aan de collectie echt een geschenk
aan de Utrechtse gemeenschap was. Dat vond ik
fantastisch om te zien”.
> Bekijk het item over de presentatie van de film
van DOS op RTV Utrecht
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Moesman
Naast archieven en films voegden we in 2018 ruim
600 titels toe aan de bibliotheekcollectie en bijna 5.000
beelddocumenten als tekeningen, aquarellen en foto’s.
Hoogtepunten zijn onder meer een serie glasnegatieven
van de beroemde fotograaf Moesman en 17 aquarellen
uit de 19e eeuw van het Utrechtse buitengebied van
J.P van Wisselingh.

Verzamelen volgens de
Hotspotmonitor
Het protest tegen de verbreding van de A27, de sluiting van
de V&D, de terugkeer van het water in de Catharijnesingel:
is dat informatie die we voor de volgende generaties
willen bewaren? Als het aan de samenstellers van de
eerste Utrechtse hotspotmonitor ligt, dan is dat zeker
zo. In deze tijd, waarin digitale informatie snel verschijnt
én snel verdwijnt, is het zaak om onderwerpen met een
maatschappelijk belang te benoemen en ervoor te zorgen
dat informatie hierover vastgelegd en bewaard wordt. Een
werkgroep van de Gemeente Utrecht en Het Utrechts Archief
legde 44 onderwerpen uit de periode 2013 -2017 vast,
die speciale aandacht gaan krijgen in het informatiebeheer
van de gemeente én in ons eigen acquisitiebeleid. Als een
van de eerste gemeenten in Nederland stelde de gemeente
Utrecht dit nieuwe selectie-instrument eind 2018 formeel vast.
> Bekijk de >>> Hotspotmonitor die eind 2018 aan
wethouder Linda Voortman werd gepresenteerd.
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Een jubileumjaar
In 1968 verruilden de Utrechtse gemeente- en
rijksarchiefdiensten hun pand aan de Drift voor
een nieuw gebouw aan de Alexander Numankade,
op voormalig terrein van de Universiteit Utrecht.
“Waar eens de door mond- en klauwzeer
geteisterde schapen moeizaam grazend hun
leven leidden ten bate van de wetenschap,
zouden voortaan publiek, archiefambtenaren en
geschiedbronnen een onderdak krijgen”, zo viel
te lezen in het Archievenblad in dat jaar. Doel
was het ‘bewaren, bewerken en openbaar maken
van archiefstukken door aan dit ‘museum van
historische zelfwerkzaamheid’ een passende
plaats te geven in het culturele leven van de
stad”. We vierden dit jubileum samen met
bezoekers, buurtbewoners en (oud)collega’s.
Sinds de bouw van deze locatie is er veel
veranderd, vooral sinds de introductie van internet
in de jaren negentig. Waar de collecties in 1968
jaarlijks door enkele duizenden historici en
geïnteresseerden werden bestudeerd, waren er in
2018 meer dan 32 miljoen digitale raadplegingen.
Daarnaast ontvangen we in het publiekscentrum
op de Hamburgerstraat jaarlijks nog eens
tienduizenden bezoekers die daar via de collectie
kennismaken met de Utrechtse geschiedenis.
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Provincie als nieuwe
partner in de GR
Eind jaren negentig fuseerden de
archiefdiensten van de gemeente Utrecht
en het Rijk in Utrecht tot Het Utrechts
Archief. Sindsdien bieden we deze
collecties integraal aan voor onderzoek
en cultuureducatie en zijn de rollen van
rijks- als gemeentearchivaris belegd bij
Het Utrechts Archief. Daarnaast bestaan
er dienstverleningsovereenkomsten
met de gemeente Nieuwegein, met
gemeenschappelijke regelingen als de
Veiligheidsregio Utrecht, met instellingen met
een historische collectie zoals de Ridderlijke
Duitsche Orde en met Het Flevolands
Archief. Sinds april 2018 levert Het
Utrechts Archief ook de provinciearchivaris,
voorafgaand aan de toetreding van de
provincie Utrecht tot de gemeenschappelijke
regeling van Het Utrechts Archief in 2019.

Het jaar van…
Joost van Koutrik,
teamleider Inspectie
én sinds eind 2018
provinciearchivaris.
Joost is enthousiast over de toetreding van
de provincie tot het bestuur van Het Utrechts
Archief: “Overheden die deelnemen in onze
gemeenschappelijke regeling verbinden
zich zo nog sterker aan HUA dan via een
dienstverleningsovereenkomst. De provincie toont
hiermee vertrouwen in de relatie met HUA richting
de toekomst.” Joost legt uit waarom HUA ook de
provinciearchivaris levert: “De provincie wilde gaan
deelnemen in de gemeenschappelijke regeling van
HUA, naast de gemeente en het Rijk die daar al in
zaten. Dat is aan het begin van 2019 ook gebeurd.
Hierdoor wordt de relatie van de provincie met
HUA duurzamer en krijgt de provincie ook op
bestuurlijk niveau meer invloed op het beleid van
HUA. De provincie is nadrukkelijker aanwezig
bij HUA en de regionale functie van archieven
wordt sterker verankerd in het erfgoedbeleid
van de provincie. Volgens de bepalingen in de
gemeenschappelijke regeling benoemt het bestuur
van HUA ook de provinciearchivaris en daarom is
deze rol nu naar HUA gegaan.”
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Welke taken horen hierbij?
“De taken en bevoegdheden die
HUA had onder de voormalige
‘dienstverleningsovereenkomst’ met de
provincie zijn nu door Gedeputeerde
Staten gedelegeerd aan het bestuur
van HUA. Denk aan het beheer van de
provinciale archieven, maar ook aan
publiekspresentatie en erfgoededucatie.
We houden ook toezicht op het
informatiebeheer bij de provincie.
Dat doen we nog steeds onder de
Archiefverordening van de provincie
zelf, dus dat verandert niet. Alleen die
toezichthouder werkt nu bij HUA en
niet meer bij de provincie”.

e-Depot
Het Utrechts Archief werkt samen met de andere RHC’S en
het Nationaal Archief aan de ontwikkeling van een landelijk
netwerk om digitaal archief op te nemen, te beheren en
toegankelijk te maken. In de afgelopen jaren deden we
verschillende pilots met onze partners om de koppeling met
het e-Depot te maken. In 2018 maakten we een begin met
de werkelijke aansluiting van onze partners op het e-Depot.
Daartoe werd bij de gemeente Utrecht een uitgebreide
impactanalyse verricht en werden voorbereidingen getroffen
voor het inrichten van de organisatie en het opleiden van
onze medewerkers. Vanaf 2019 zal een E-team de opname
van de digitale archieven op zich nemen.
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Samenwerking
Het Utrechts Archief speelt een rol in verschillende nationale,
regionale en lokale netwerken die samenhangen met onze
missie en programma’s. Op nationaal niveau betekent dat
onder meer een actieve rol in de samenwerking van brancheorganisaties KVAN/BRAiN, het Convent van samenwerkende
Regionaal Historische Centra (RHC’s), het Netwerk Digitaal
Erfgoed en Erfgoed en het Kennisplatform Informatie en
Archieven (KIA). Op. Op provinciaal niveau werkten we onder
meer actief samen via de Utrechtse Kring van Archivarissen
en met Landschap Erfgoed Utrecht. In de stad Utrecht
werkten we met talloze organisaties en particulieren samen
aan de collectie, dienstverlening en publieksbereik, onder
meer als partner in de Samenwerking Utrechtse Musea
(SUM). Een mooi voorbeeld hiervan was de totstandkoming
van een plan van aanpak voor de viering van 900 jaar
Utrecht, waar Utrecht Marketing mee aan de slag gaat om
er samen met organisaties en inwoners een groots feest
van te maken in 2022.
Sinds 2017 werkt Het Utrechts Archief ook nauw
samen met Het Flevolands Archief. In 2018 vervulde
HUA de directietaken en leverden we ondersteuning
op het gebied van bedrijfsvoering, e-Depot, HRM en
digitale dienstverlening.

Diverse en inclusieve
organisatie en activiteiten
In 2018 namen we diverse initiatieven om nieuwe doelgroepen aan ons
te binden. We streven ernaar de maatschappij te weerspiegelen in de
collectie, organisatie en activiteiten. Om nieuwe doelgroepen met een
migratieachtergrond te bereiken lieten we een omvangrijk (afstudeer)
onderzoek doen, dat we meenemen in de ontwikkeling van ons
publiekscentrum. Daarnaast ontvingen we tientallen groepen met ouderen
tijdens Vrijdag Museumdag, bezochten we zelf oudereninstellingen
(Museum voor één dag) en startten we een nieuwe samenwerking op
om ouderen te bereiken via Stichting met je Hart. Daarnaast willen we
eraan meewerken dat zoveel mogelijk jongeren een eerlijke start op de
arbeidsmarkt krijgen, via snuffelstages vanuit de vereniging JINC.
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Met dank aan
onze sponsoren
en subsidiegevers
In 2018 konden we een groot aantal projecten
op het gebied van verwerving, conservering,
digitalisering en publieksbereik mogelijk
maken met de steun van onze partners, die we
hierbij van harte willen bedanken!
Met dank aan....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al onze vrijwilligers die zich inzetten om de
Utrechtse geschiedenis toegankelijk te maken
BPD Cultuurfonds
Carel Nengerman Fonds
Dioraphte
Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Elise Mathilde Fonds
Fentener van Vlissingen Fonds
KF Heinfonds
M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting
Mevr. Barents-Vermeer (legaat)
Metamorfoze
Mondriaanfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds beheerder Van
Hoorn – Koster Fonds
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen
Rabobank
Sormani Fonds
Stichting Professor van Winter Fonds
Stichting Zabawas
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Aanwinst: Het Lucasbolwerk in de 19 eeuw, tekening van J.P van Wisselingh.
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