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Jaarbericht 2019 − Het Utrechts Archief

2019 gaat voor Het Utrechts Archief de boeken in als een zeer dynamisch 

jaar: de provincie Utrecht trad toe tot de gemeenschappelijke regeling, 

we vernieuwden ons complete publiekscentrum, experimenteerden met 

baanbrekende methodes om archieven en collecties duurzaam toegankelijk te 

maken, lanceerden nieuwe diensten en rondden de inventarisatie van belangrijke 

archieven af. Hiernaast namen we afscheid van twee afdelingshoofden die 

beiden een mooie stap maakten in hun carrière en die wij van harte bedankten 

voor hun grote verdiensten. 

Al deze aansprekende resultaten waren mogelijk door de inzet van onze 

medewerkers, vrijwilligers en netwerkpartners én 2019 in het bijzonder dankzij de 

vele fondsen en subsidiënten, die wij willen bedanken voor alle ruimhartige bijdragen.

Chantal Keijsper,  Anke Klein,
Directeur Het Utrechts Archief  Voorzitter bestuur Het Utrechts Archief 



Utrecht begint hier

Op 4 oktober 2019 openden we onze volledig vernieuwde Expo  
Utrecht begint hier. In vier nieuwe tentoonstellingszalen verwelkomen we 
onze bekende en nieuwe doelgroepen, van bewoners tot dagjesmensen en 
van studenten tot nieuwe Utrechters. Utrecht begint hier is hét startpunt  
voor iedereen die meer wil weten over 2000 jaar Utrechtse geschiedenis,  
de collectie en het werk van Het Utrechts Archief.  

Utrecht begint hier ging van start met een feestelijk openingsweekend met 
flitsrondleidingen, muziek en een Utrechts verhalencafé met bijdragen van 
onder meer comedian Anuar, schrijver Ronald Giphart en historicus Ad 
van Liempt. In de publiciteitscampagne Utrecht begint hier lieten tientallen 
bekende en onbekende Utrechters zien waar en wanneer Utrecht voor hen 
begon. 

De reacties op het nieuwe aanbod waren zeer positief en ook de 
bezoekcijfers overtroffen de verwachtingen: in de eerste 3 maanden na de 
opening maakten ruim 10.000 geïnteresseerden kennis met ons nieuwe 
aanbod en ook in 2020 bleef het bezoek onverminderd hoog.
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>>> Bekijk waar Utrecht begon voor 
Maarten van Rossem, Sannie van Ginkel  
en Claudia de Breij Maarten : 

http://airmail.calendar/2020-03-12 12:00:00 CET
https://www.youtube.com/watch?v=x3BuJlt7kG4
https://www.youtube.com/watch?v=ElUFh_VE2gg
https://www.youtube.com/watch?v=TeDZjPkUh54


Naast Utrecht begint hier organiseerden we 
de tentoonstelling Utrecht Spoorstad en de 
tentoonstelling Rampjaar, die op vrijdag 13 
december 2019 werd geopend door Hans Oosters, 
Commissaris van de Koning in Utrecht. Daarnaast 
droegen we bij aan de uitvoering van een motie 
van de Utrechtse raad om aandacht te schenken 
aan 100 jaar vrouwenkiesrecht. Dit gebeurde door 
de samenstelling van de presentatie Vrouwen 
stemmen, die onder meer te zien was op het 
Stadskantoor. Ten slotte verdubbelde het bereik 
van ons educatieprogramma voor scholieren en 
studenten, naar ruim 2.000 bezoekers.
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Innovatie

Het Utrechts Archief bevindt zich deze beleidsperiode in een overgangsfase: terwijl de papieren 
archieven nog binnenstromen, groeit onze digitale collectie snel, samen met alle werkzaamheden 
en presentatievormen die hierbij horen. Om onze digitale archieven en collecties optimaal te kunnen 
bewaren en toegankelijk te maken, zetten we hierbij vol in op innovatie. De digitale collectie groeide 
naar ruim 7 miljoen scans en om deze beter te ontsluiten maken ontwikkelden we nieuwe toepassingen 
voor onze gebruikers. Het bezoek online steeg met 11% tot 365.000 gebruikers, die onze collectiedata 
tientallen miljoenen keren raadpleegden.

Artificial Intelligence 

In 2019 sloten we aan als partner in 
het internationale project Transcribus 
van universiteiten, bibliotheken 
en archieven. Via kunstmatige 
intelligentie zette de computer 
eeuwenoude handgeschreven brieven 
uit ons archief met HTR (handwritten 
text recognition) om in digitale tekst. 
Waar het handmatig overtypen van dit 
soort stukken voorheen uren duurde, 
klaarde de computer dit werk na 
enig ‘oefenen’ met het handschrift 
in seconden. Deze nieuwe vorm 
van ontsluiten kan, gecombineerd 
met de voortgaande digitalisering 
van de collectie, een enorme schat 
aan informatie blootleggen en 
wordt in 2020 verder ontwikkeld in 
vervolgprojecten.

>>> Bekijk het filmpje en ontdek 
hoe de computer eeuwenoude 
teksten leert lezen.
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https://www.youtube.com/watch?v=YN3nAJt_igU
https://www.youtube.com/watch?v=YN3nAJt_igU
https://www.youtube.com/watch?v=YN3nAJt_igU


Online diensten

In 2019 zetten we een aantal belangrijke stappen om onze 
dienstverlening sneller, efficiënter en klantvriendelijker te 
maken. Het scannen op verzoek nam een grote vlucht: 
het grootste deel van de gedigitaliseerde archieven wordt 
nu aangevraagd via deze dienst. Ook introduceerden we 
voor de bezoekers van onze website een chatfunctie met 
de medewerkers van Het Utrechts Archief. Om gebruikers 
helderheid te kunnen geven over de auteursrechten van 
het beeldmateriaal op de website, rondden we een groot 
project af. Elke afbeelding heeft nu een eigen licentie, 
waarmee precies duidelijk is welke regels er bij hergebruik 
gelden.  Met al deze innovaties kunnen we onze gebruikers 
sneller en beter op maat bedienen, iets wat ook te merken is 
in de gemiddelde klantwaardering voor de dienstverlening, 
die steeg van 8,0 naar een 8,1.

Digitalisering

In 2019 digitaliseerden we volgens onze vaste productie
doelstelling ruim een half miljoen scans. Daarnaast wisten we 
dankzij aanvullende financiering een grote extra inspanning 
te leveren. Zo starten we met middelen uit het landelijke 
programma voor behoud van cultureel erfgoed Metamorfoze 
een project op om 25 Utrechtse krantentitels, goed voor 
455.000 pagina’s, uit de 17e tot en met de 19e eeuw te 
gaan digitaliseren. Deze documenten verkeren in een staat 
waarin raadpleging onmogelijk is geworden. De digitalisering 
van deze werken, vaak unieke exemplaren, betekent het 
behoud van zeer belangrijke bronnen. Daarnaast gingen onze 
filmspecialisten aan de slag met de digitalisering en beschrijving 
van ruim 1500 videobanden met duizenden uren televisie van 
RTV Utrecht en de voorgangers ervan sinds de jaren 80. Dit 
project, financieel ondersteund door de provincie Utrecht, is 
van zeer grote waarde, omdat de materiële conditie van deze 
videobanden zeer snel achteruit gaat. 
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e-Depot

Na de pilots die we de afgelopen jaren hebben 
uitgevoerd voor de aansluiting van de systemen voor 
documentbeheer van de gemeente Utrecht op het 
eDepot, maakten we in 2019 een impactanalyse 
met de provincie Utrecht. Ook voerden we 
een proefoverbrenging van een stukje archief 
van de gemeente Utrecht uit naar het eDepot. 
Daarnaast rondde Het Utrechts Archief in 2019 alle 
voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de 
serviceorganisatie voor het eDepot af.

Met onze partners

Nu we onze archieven en collecties steeds vaker digitaal 
delen volgens de standaarden van de Nationale Strategie 
voor Digitaal Erfgoed, kunnen we ze samen met onze partners 
aanbieden in nieuwe digitale omgevingen. De gebruiker hoeft 
niet langer te zoeken op tientallen websites, maar vindt de 
informatie op plekken waar archief en erfgoedinstellingen de 
handen ineen slaan en grote datasets aan elkaar verbinden. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn de brieven van Belle van 
Zuylen uit Het Utrechts Archief, die nu mét vertaling van het 
Frans naar het Nederlands, samen met honderden andere 
brieven van haar hand gepubliceerd zijn op: 
https://charriere.huygens.knaw.nl/

https://charriere.huygens.knaw.nl/


Een toegankelijk  
en divers archief

Om ervoor te zorgen dat onze collecties optimaal 
toegankelijk zijn, investeerden we in 2019 op 
verschillende manieren in onze fysieke en digitale 
toegankelijkheid.

Via ons acquisitiebeleid streven we ernaar de 
Utrechtse maatschappij in de hele breedte te 
weerspiegelen. In 2019 ontsloten we onder meer 
de archieven van het Multicultureel instituut Utrecht 
(1964 – 2005) en de Associatie van Marokkaanse 
Migranten in Utrecht (1979 – 2003), en verwierven 
we de archieven van de homodiscotheek De Roze 
Wolk en homocafé de Wolkenkrabber.  Om ervoor te 
zorgen dat we ook in het publieksprogramma naast 
de vertrouwde bezoekersgroepen nieuwe groepen uit 
de stad en regio aanspreken en verbinden, richtten 
we één van onze nieuwe zalen in de Expo in als 
participatiezaal. In Utrecht is hier gaan we aan de hand 
van actuele thema’s met wisselende groepen uit de 
Utrechtse samenleving aan de slag om het Utrechtse 
heden en verleden te verbinden. 
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Toegankelijk

Om optimaal digitaal toegankelijk te zijn, startten we een 
project om onze digitale kanalen voor alle groepen in de 
samenleving te optimaliseren. Om nog laagdrempeliger te 
worden op onze publiekslocatie, vond op 24 januari 2019 de 
eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe samenwerking van 
Stichting Met Je hart en Het Utrechts Archief. Hierbij krijgen 
oudere, alleenstaande en op zichzelf wonende Utrechters een 
nostalgisch filmprogramma aangeboden. Hiermee versterken 
we ons programma voor deze kwetsbare groep, die we al 
bedienden met de programma’s Museum voor een dag en 
Vrijdag Museumdag.
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Collectie:  
in de depots

In totaal vond er in 2019 een instroom plaats van zo’n 
600 meter archief van gemeenten, provincie en het Rijk, 
waaronder archieven van rechtbanken en gemeentelijke 
diensten. Een zeer bijzondere toevoeging vormen de 
honderden brieven en briefjes die ter nagedachtenis aan het 
schietincident van 18 maart 2019 op het 24 Oktoberplein 
door het publiek zijn neergelegd.

Collectie:  
uit de depots

We werkten in het afgelopen jaar aan de beschrijving en 
publicatie van honderden meters archieven, zoals synodale 
archieven, luchtfoto’s van de gemeente Nieuwegein en 
de middeleeuwse archieven van de Staten van Utrecht. 
Hoogtepunt was de publicatie van de zeer gedetailleerde 
inventaris van het archief van Huis Hardenbroek, een project 
waaraan onze gewaardeerde vrijwilliger wijlen dhr. Kees van 
Kalveen ruim 10 jaar werkte en waarvan hij de voltooiing 
helaas net niet meemaakte.



Nieuwe beelden

Aan onze beeldcollectie voegden we een aantal mooie 
aanwinsten toe. In het oog springt onder meer een zeldzame 
tekening van de Nieuwegracht van Anthony Grolman uit 
1890, een serie werken van de Utrechtse kunstenaar Arend 
van de Pol uit de 20e eeuw en een manuscriptkaart uit 
1786 met de verdedigingswerken in het oosten van Utrecht. 
Samen met de Provincie Utrecht, RTV Utrecht en andere 
erfgoedinstelling uit de regio namen we deel aan het project 
In 50 foto’s, over de aansprekendste beelden uit de Tweede 
Wereldoorlog. Onderdeel van deze samenwerking waren 
inleverdagen voor het publiek in Het Utrechts Archief, in 
aanwezigheid van Ad van Liempt. Dit leverde een aantal 
opmerkelijke aanwinsten op, waaronder een foto van de 
Joodse onderduiker Lou Streep, genomen in zijn eigen huis 
waarin hij ondergedoken zat. Ook slotte konden we een 
zeer zeldzame 17eeeuwse publicatie aankopen voor onze 
bibliotheekcollectie, waarin verslag wordt gedaan van de 
‘wederopbouw’ van ons land na de 80jarige oorlog.
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Toezicht op 
informatiebeheer

Het Utrechts Archief houdt toezicht op het 
informatiebeheer bij de gemeenten Utrecht 
en Nieuwegein, de provincie Utrecht en 
gemeenschappelijke regelingen, zoals de 
GGDrU en de Veiligheidsregio Utrecht. Dit 
toezicht bestaat onder meer uit inspecties, 
strategisch informatieoverleg (SIO), formele 
adviezen van de archivaris en toetsing van 
vernietigingslijsten. Voor het toezicht op het 
informatiebeheer van de gemeente en provincie 
werden in 2019 nulmetingen uitgevoerd bij 
vijf organisatieonderdelen. De gemeente 
Nieuwegein en de provincie Utrecht kregen 
in december 2019 een positief advies van de 
archivaris om papieren stukken te vervangen 
door scans. Met de GGDrU en de regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) sloot HUA in 2019 
een samenwerkingsovereenkomst voor het 
toezicht. Verder investeerde HUA in voorlichting, 
waaronder samenwerking met de VNG voor 
handreikingen over openbaarheidsbeperkingen en 
informatiebeheer onder de Omgevingswet.

Organisatie

Begin 2019 trad naast het Rijk en de 
gemeente Utrecht ook de provincie 
Utrecht toe tot de gemeenschappelijke 
regeling van HUA. Daarnaast ging HUA 
samenwerkingsovereenkomsten aan met 
de GGD regio Utrecht en de regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Het aantal 
doorlopende overeenkomsten met andere 
Utrechtse gemeenschappelijke regelingen is 
daarmee uitgekomen op vijf. HUA heeft hiernaast 
een samenwerking met Het Flevolands Archief 
om taken uit te voeren op het gebied van digitale 
dienstverlening, eDepot, bedrijfsvoering en de 
directietaken. Deze samenwerking werd in 2019 
geëvalueerd.
 
Ten slotte namen we in 2019 afscheid van twee 
gewaardeerde afdelingshoofden Kaj van Vliet 
en Bernadine Ypma. Beiden maakten een mooie 
vervolgstap in hun carrière, respectievelijk als 
hoofdarchivaris bij de Koninklijke Verzamelingen 
in Den Haag en als directeur bij het CBG 
Centrum voor familiegeschiedenis Een mooie 
stap voor de collega’s die tijdens hun afscheid 
veel lof ontvingen voor hun inzet voor Het 
Utrechts Archief. De verdiensten van Kaj van Vliet 
voor Utrecht werden beloond met de uitreiking 
van de zeer eervolle stadspenning door de loco 
burgemeester van Utrecht.
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Met dank 
aan…..

Wij danken de volgende particulieren, 
fondsen en subsidienten voor alle 
bijdragen aan onze collectie en 
activiteiten: Bpd cultuurfonds, Kfheinfonds, 
NOT fonds, OudUtrecht, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Rabobank Utrecht, Dioraphte, 
Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief 
(legaat mevrouw G. Barents Vermeer), 
Zabawas, VSBfonds, Mien van ’t Sant 
Fonds, Van Baaren Stichting, Stichting Elise 
Mathilde Fonds, Stichting GO fonds en het 
programma Metamorfoze.
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Kerncijfers

Instroom papieren archief 600 meter

Collectie totaal 33 kilometer

Archiefstukken online 6,8 miljoen scans

Beeldcollectie online 206.000 scans

Bezoekers publieksprogramma 29.316 bezoekers

Bezoekers studiezaal 5.872 bezoekers

Aanvragen studiezaal 15.499 stukken

Omgang organisatie 44,7 fte

Vrijwilligers > In huis: 61 vrijwilligers, in totaal 
21.280 uren inzet in 2019 > 
gemiddeld 250 vrijwilligers via 
internet (VeleHanden)



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


