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Voorwoord

Het publiek staat centraal binnen de Groninger 
Archieven en de komende jaren willen we dat 
uitgangspunt verder doorontwikkelen. Het is 
gebaseerd op ideeën en veranderingen die al vanaf 
2016 ingezet zijn.  

Wij zijn niet alleen een dienstverlenende organisatie 
voor onze bezoekers/gebruikers, we zijn ook 
proactief en betrekken steeds meer mensen bij de 
verschillende publieksprojecten, die we presenteren 
onder de overkoepelende titel Maak Geschiedenis. 
In de projecten wordt door de deelnemers thuis 
gewerkt met digitale informatie en in de studiezaal 
met de fysieke archieven. Steeds meer belangstel-
lenden nemen deel aan één van onze projecten. 
De collectie wordt daardoor steeds meer gebruikt, 
verrijkt en hergebruikt. 

In 2019 nam het bezoek aan onze studiezaal met 
maar liefst 13% toe in vergelijking met 2018. De 
trend in de rest van het land is juist andersom. Voor 
ons is het van groot belang om contact te houden 
met de gebruikers en samen met hen nieuwe 
projecten op te zetten en uit te voeren. De publieke 
belangstelling in 2019 was hoog, niet alleen voor 
de Maak Geschiedenisprojecten maar ook voor 
de andere publieksactiviteiten zoals de Dag van 
de Groninger Geschiedenis, de lezingen en het 
onderwijs. 

De basis voor een goede service aan het publiek 
en het mogelijk maken van de publieksprojecten is 
een goed collectiebeheer en een optimale facilitaire 
ondersteuning.

De verwerving van particuliere archieven en het 
zoveel mogelijk toegankelijk maken van de aan-
winsten blijven voor ons van belang. Wij streven 
ernaar om met onze collectie een zo representatief 
mogelijk beeld te geven van de geschiedenis van de 
stad en de provincie.

Elke twee jaar wordt de Kwaliteitsmonitor Archieven 
uitgevoerd in opdracht van KVAN/ BRAIN, de 
branchevereniging van de Nederlandse archieven. 
De monitor is een vragenlijst voor de gebruikers 
van de archieven over de kwaliteit van de dienst-
verlening, zowel in de studiezaal als digitaal via de 
websites. De bedoeling van de monitor is dat de 
archiefinstellingen de resultaten gaan gebruiken 
bij de evaluatie en beoordeling van hun eigen 
producten en diensten en hoe die beter kunnen 
aansluiten op de wensen van de bezoekers. In 2019 
werd de archiefsector weer uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Kwaliteitsmonitor. Ook de Groninger 
Archieven zetten het onderzoek uit. Het resultaat 
was een 8.3, iets boven het landelijke gemiddelde 
van 8.0.  
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Collectie

Archief

Verwerving 
De Verwervingscommissie komt tweewekelijks 
bijeen en toetst het aanbod van particuliere archie-
ven, documentatie en beeldcollecties en besluit 
over het wel of niet accepteren op basis van een 
verwervingsstatuut. In 2019 zijn er 248 aanwinsten 
geregistreerd. De totale omvang van deze aanwin-
sten is circa 90 strekkende meter. 

Per 1 januari 2019 beheren we ook de historische 
archieven van de voormalige gemeenten Haren en 
Ten Boer over de periode 1811-1989.

De archiefaanwinsten zijn zeer divers. In 2019 
werden alleen kleine archieven en documentaties 
aan de collectie toegevoegd met een zeer grote 
inhoudelijke diversiteit. Enkele voorbeelden: de 
archieven van het Slachthuis in de stad, het Konink-
lijk Mannenkoor Gruno, de Stichting Toevluchtsoord 

voor meisjes in de stad, de Christelijke school 
in Houwerzijl, de schrijver David Hartsema, de 
Hervormde gemeentes van Musselkanaal, Wetsinge 
en Sauwerd, de Winschoter Herensociëteit en het 
Grand Theatre in de stad.

Nieuwe toegangen
In 2018 kwamen voor het publiek 75 nieuwe  
en 32 herziene toegangen gereed van particuliere 
en overheidsarchieven. Tevens werden 2 aan-
vullingen toegevoegd. Ze werden gepubliceerd  
op www.groningerarchieven.nl. De jaarlijkse uitbrei-
ding van het aantal toegangen geeft de onderzoeker 
steeds nieuwe mogelijkheden. Het nieuwe aanbod 
was weer zeer divers. Naast een aantal persoonlijke 
archieven en documentaties werden vooral veel 
organisatiearchieven toegevoegd, waaronder 
archieven van sportverenigingen, scholen, kerken 
en landbouwverenigingen. 
Eind 2019 stonden in totaal 2.717 archieftoegangen 
online.
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Materiële zorg
In 2019 verpakte de afdeling Materiële zorg 355 
meter archief. Er werden nieuwe aanwinsten 
verpakt en oudere archieven omgepakt. In 2019 
werd onder andere 180 meter van het Groninger 
Stadsarchief, uit de periode 1594–1815, opnieuw 
verpakt, geëtiketteerd en genummerd. Dit archief 
is vanaf medio 2019 het onderwerp van het Maak 
Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur. 

Digitaal archief
De werkzaamheden betreffende het voorbereiden 
van het digitaal depot zijn in 2019 voortgezet. De 
Groninger Archieven zijn in 2018 aangesloten op 
het landelijk e-Depot, een initiatief van het Natio-
naal Archief en de regionaal historische centra in de 
provinciehoofdsteden. De eerste archiefbestanden 
van de Groninger Archieven en van de gemeente 
Groningen zijn in het landelijk e-Depot opgenomen. 

Beeld- en geluidcollectie

De collectie beeld en geluid bestaat uit bewegend 
beeld, geluidsopnames en stilstaand beeld. De 
Groninger Archieven beheren en presenteren het 

Groningse beeldmateriaal en audiovisuele erfgoed. 
Het doel is om de collectie doorlopend te presente-
ren met een zo rijk mogelijke context en een zo hoog 
mogelijke kwaliteit op www.beeldbankgroningen.nl 
en www.filmbankgroningen.nl. 

Film en video
Er zijn in 2019 in totaal circa 1.350 audiovisuele items 
geschonken aan de Groninger Archieven. Wat betreft 
films werden 82 16mm films, 59 8mm films en 208 
super8 films verworven. Voor het overige gaat het 
voornamelijk om video-aanwinsten.

De film- en audiovisuele aanwinsten, variërend  
van de inbreng van 1 DVD (speelfilm Liek achter  
de Badde) tot een kar vol met harddiscs en tapes. 
De grootste aanwinst was het archief van het  
Grand Theatre. Stichting Grand Futura (onderdeel 
van het Grand Theatre) heeft al haar audiovisuele 
apparatuur, films, cd’s, audiobanden, videobanden 
en haar papieren archief geschonken aan de 
Groninger Archieven. Dit materiaal wordt in 2020 
verwerkt, mede omdat het Grand Theatre als 
productiehuis en theater dan 40 jaar bestaat.
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De inbreng in 2019 van het eerste deel van het film-
archief van Wim Mollema uit Leens is zeer noemens-
waardig. Hij bracht 28 super8 films, 5 8mm films, 
1 16mm film en 1 VHS-band in, met als onderwerp 
onder andere de GADO en een dorpsfilm van Leens. 
Wim Mollema gaat in de toekomst zijn complete 
archief aan de Groninger Archieven schenken. 

In 2019 is filmmateriaal geleverd aan onder andere 
de Stichting De Verhalen van Groningen, Stichting 
Filmcollectief Groningen, Het Veenkoloniaal 
Museum, Spot Groningen, de Provincie Groningen, 
het Nederlands Openluchtmuseum, het Groninger 
Museum, Borg Verhildersum, Stichting Open Ogen, 
het CODA-museum Apeldoorn en het Buisman 
Museum. Ten slotte: OOG TV en RTV Noord hebben 
het hele jaar door beeldmateriaal aangevraagd voor 
diverse uitzendingen. 

Stilstaand beeldmateriaal
In 2019 hebben de Groninger Archieven weer 
diverse foto’s, dia’s, prentbriefkaarten en ander 
beeldmateriaal ontvangen.

De meest bijzondere aanwinst betrof de toelichting 
van de architect Nicolas de Pigage bij zijn inzending 
voor de prijsvraag voor de bouw van een nieuw 
stadhuis op de Grote Markt in 1775. De bijbehoren-
de tekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven.
Van de kunstenares Anneke de Soete ontvingen 
de Archieven een drogenaaldets (druktechniek 
waarbij men een tekening krast in een koperen of 
zinken plaat) uit 1979 van de fabriekshallen van de 
voormalige aardappelmeelfabriek De Toekomst bij 
Nieuwe Compagnie. 
Ook is de beeldcollectie uitgebreid met een aantal 
affiches van de Groninger Bodembeweging. 

Het gedigitaliseerde deel van de beeldcollectie is 
te bekijken op www.beeldbankgroningen.nl. Hier 
staan zo’n 28.500 kaarten en prenten, ruim 140.000 
foto’s en prentbriefkaarten, waaronder ook een 
deel van het Maak Geschiedenisproject Het beeld 
van Groningen.

Net als in 2018 is ook in 2019 een deel van de 
ansichtkaarten en foto’s, waarvan de rechten niet 
geregeld of niet te traceren waren, offline gehaald. De 
betreffende stukken zijn wel in de studiezaal te zien.

Poparchief
Poparchief Groningen is een, met name online, 
archief over de geschiedenis van de Groninger 
popmuziek. Het archief wordt bijna dagelijks 

aangevuld met informatie van bands, organisaties 
en particulieren.
Bijzondere aanwinsten in 2019 waren de video-
collectie met zo’n 500 opnames van verzamelaar 
Piet Wichers, circa 100 posters van Vera uit de 
jaren zeventig en tachtig, diverse fotoalbums en 
concertopnames van Groninger bands.

Er wordt regelmatig film- en videomateriaal van 
Poparchief Groningen door externe organisaties 
gebruikt. In 2019 werd 55 keer geleverd aan 
omroepen en andere organisaties voor documen-
taires, reportages en vertoningen. Daarvan waren 
er 13 voor landelijke omroepen als de NTR (Andere 
Tijden), BNN/VARA en Omroep MAX. Er werd rond 
het overlijden van Drs. P. materiaal aangevraagd 
voor een documentaire, afkomstig uit het archief 
van filmmaker en kunstenaar Buddy Hermans.

Bibliotheek

In 2019 werden 569 boeken, 168 tijdschriften en 
553 artikelen toegevoegd aan de bibliotheek. Deze 
werden aangeboden door organisaties en parti-
culieren. Op 31 december omvatte de bibliotheek 
65.431 boeken, 26.003 tijdschriften en 23.689 
artikelen. Bovendien waren er 938 inventarisnum-
mers digitaal beschikbaar. 

De Kerkrede over Oostfrieslands Kers[t]vloed den 
25 december des jaars 1717 door Jacobus Isebrandi 
Harkenroht (uitgegeven te Emden in 1721) is een 
bijzonder mooie aanwinst. Een andere schenking 
die er uit sprong, is een vrijwel complete reeks 
personeelsbladen van de EDON uit de jaren zestig 
t/m negentig. Deze ontvingen wij van een gepensio-
neerde medewerker van het voormalige Groninger 
energiebedrijf. De Scheepsraad, de wijkvereniging 
van Lewenborg, schonk alle jaargangen van wijk-
krant De Lewenborger. Ondanks een behoorlijke 
oplage is het allesbehalve vanzelfsprekend dat alle 
nummers van wijk- en buurtbladen bewaard blijven. 
Ze verdwijnen namelijk vaak in de oud-papierbak. 
Zodoende was ook deze schenking zeer welkom.

Digitale dataopslag

Op 31 december 2019 was 170 TB aan digitale be-
standen opgeslagen op onze netwerkschijven. Onze 
statische digitale bestanden bewaren wij gedeeltelijk 
op LTO-tapes. Op dit moment hebben we 30 TB aan 
akten van de burgerlijke stand en gemeenteversla-
gen en ongeveer 60 TB aan scans van audiovisueel 
archief. Totaal gaat het om 260 TB.
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Publiek

De Groninger Archieven organiseren diverse  
activiteiten voor het publiek. Centraal staan de 
publieksprojecten, die onder de naam Maak 
Geschiedenis worden gepresenteerd. Naast de 
publieksprojecten worden diverse activiteiten en 
educatieve activiteiten georganiseerd.

Maak Geschiedenis: de publieksprojecten 

In 2019 namen 304 mensen deel aan onze publieks-
projecten.
Het beeld van Groningen   175
Open het Stadsbestuur   80
Lidmaten gezocht    25
Alle Groningers   11
Poparchief Groningen  13

Op 23 februari werd een speciale Maak Geschiede-
nisdag georganiseerd waar de projecten Het beeld 
van Groningen en Open het Stadsbestuur werden 
gepresenteerd. 

De verwachting is dat de belangstelling voor de 
publieksprojecten de komende jaren zal stijgen. 
De vaste publieksactiviteiten zoals lezingen en 
workshops zullen ook steeds meer onderdeel van 
de projecten worden. 

Het beeld van Groningen
In de tweede helft van 2018 is het project Het beeld 
van Groningen gestart. Het onderwerp van Het 
beeld van Groningen is de fotocollectie van Pers-
fotobureau D. van der Veen. Deze foto’s uit de jaren 
zestig en zeventig kunnen door projectdeelnemers 
worden beschreven via www.velehanden.nl. 
Vervolgens worden de foto’s gepresenteerd op 
www.beeldbankgroningen.nl en wordt iedereen 
uitgenodigd om het materiaal te hergebruiken. 

In het najaar van 2019 zijn de eerste 2.700 repor-
tages, een serie foto’s over een gebeurtenis, 
gepubliceerd op de Beeldbank. Om dit mogelijk  
te maken, is een reportageviewer ontwikkeld.
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Naast het beschrijven van fotoreportages worden 
door de medewerkers aan het project andere 
activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, cursus-
sen, spreekuren en workshops. Daarnaast is er 
een wekelijkse fotorubriek in het Dagblad van het 
Noorden en er worden wekelijks foto’s geplaatst op 
de Facebookpagina De Groningse Fotodoos.

Op 3 maart was er in het Grand Theatre een 
gesprek met oud-fotografen van Persfotobureau D. 
van der Veen over de veranderende wereld van de 
persfotograaf en werd het project aan een groep 
belangstellenden geïntroduceerd.

De speciale pop-up expo over het project werd ge-
presenteerd in de openbare bibliotheek in de Oude 
Boteringestraat, in het Cultureel Centrum in Zuid-
horn, tijdens Open Monumentendag in het Stadhuis 
te Groningen en op locaties van zorginstelling ZINN. 
De expo wordt inhoudelijk steeds aangepast aan 
de locatie waar de panelen worden gepresenteerd. 
Dat de foto’s van het bureau uit de jaren zestig en 
zeventig zo vaak herinneringen oproepen, bleek on-
der andere bij de expo’s die georganiseerd werden 
op drie woonzorglocaties van ZINN in oktober 2019.  
Speciaal voor de exposities werden foto’s geselec-
teerd die aansloten bij de belevingswereld van de 
bewoners, zoals het Zuiderdiep tijdens de strenge 
winter van ‘78/’79, het busstation op de Grote Markt 
en de eerste avondmarkt in Haren.

Open het Stadsbestuur
In 2019 ging het project Open het Stadsbestuur 
van start. Met behulp van het publiek wordt een 
van de parels in onze collectie, het rijke maar ook 
zeer omvangrijke archief van het stadsbestuur 
van Groningen over de periode 1594-1815, beter 
toegankelijk gemaakt. Samen met de groep  
deelnemers, inmiddels een 80-tal, zijn in 2019 
ruim 3.000 bladzijden aan handgeschreven teksten 
omgezet naar getypte letters. Het redigeren van 
deze getranscribeerde resoluties, verzoekschriften 
en ingekomen en uitgegane stukken gebeurde  
door een groep van archiefmedewerkers en  
ervaren vrijwilligers. Een groot deel van het bewerk-
te materiaal is gepubliceerd en doorzoekbaar op 
www.groningerarchieven.nl.  

Na de drukbezochte startbijeenkomst, eind februari, 
werden vrijwel iedere maand grotere of kleinere sa-
menkomsten voor onze deelnemers georganiseerd 
om samen de teksten te lezen en hun vragen over 
de oude handschriften te beantwoorden. Ook lieten 
we zien hoe je via kort archiefonderzoek veel meer 

te weten kunt komen over wat er inhoudelijk staat. 
Dit laatste resulteerde in een aantal verrassende 
verhalen die door ons gebruikt werden op sociale 
media, blogs, tentoonstellingen, de app Spacetime 
Layers en voor de 12 speciale nieuwsbrieven 
waarmee we onze projectdeelnemers het hele jaar 
door informeerden. 

Lidmaten gezocht
In de doop- en trouwboeken hield de predikant in 
de periode voor 1800 bij welke mensen lid werden 
van de kerk in een bepaalde periode. Hij noteerde 
wie er belijdenis deed en ook wie er verhuisde uit en 
naar zijn gemeente, oftewel wie er lidmaat was. De 
lidmatenlijsten zijn daarmee, naast de doop-, trouw-, 
en begrafenisregisters, waardevolle bronnen bij ge-
nealogisch onderzoek. De lidmaten waren al eerder 
van originele stukken overgenomen in een database. 
In dit project worden de lidmatenlijsten van totaal 
140 kerspels getagd. Daarvoor is speciale software 
ontwikkeld in samenwerking met de NGV afdeling 
Groningen. Nadat de lijsten ‘getagd’ en gecontroleerd 
zijn, worden de data toegevoegd aan Alle Groningers.

Alle Groningers
www.allegroningers.nl is een website waarbij 
voortdurend genealogische gegevens worden 
toegevoegd. Jaarlijks worden de openbaar gekomen 
overlijdens-, huwelijks- en geboorteregisters 
gescand en de gegevens worden door een groep 
vrijwilligers toegevoegd aan de database. Een 
tiental vrijwilligers werkt thuis aan de tekstcontrole. 
Ingestuurde correcties worden door de vrijwilligers 
in de Groninger Archieven verwerkt. Nieuwe be-
standsoorten, zoals de lidmaten, worden regelmatig 
toegevoegd. De website is al jaren de best bezochte 
website van de Groninger Archieven met een 
gemiddelde van circa 500.000 bezoekers per jaar.

Poparchief Groningen 
Poparchief Groningen is een, met name online, 
archief over de geschiedenis van de Groninger 
Popmuziek. Het poparchief is een typisch Maak 
Geschiedenisproject, omdat een grote groep 
liefhebbers reacties, aanvullingen, opmerkingen, 
materiaal, foto’s etc. stuurt en langs brengt.

De medewerkers en vrijwilligers van het Poparchief 
zijn ook nauw betrokken bij activiteiten in de pro-
vincie op het gebied van popmuziek. Verschillende 
organisaties en particulieren maken gebruik van de 
informatie die op de website wordt aangeboden en 
van de analoge documentatie die aanwezig is in de 
Groninger Archieven. 
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Publieksactiviteiten

In 2019 kwamen er ruim 4.900 bezoekers naar de 
Groninger Archieven om deel te nemen aan de 
activiteiten. Hoogtepunten waren de Dag van de 
Groninger Geschiedenis met 2.500 bezoekers en  
de Dag van de Grunneger Toal met 1.100 bezoekers. 
De lezingen trokken 1.085 belangstellenden.  
De overige bezoekers kwamen voor ontvangsten, 
workshops en symposia.

Educatie

In 2019 kwamen 1.600 leerlingen van het basis-, 
middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs 
voor verschillende workshops en educatieve 
projecten naar de Groninger Archieven.

Voor het project Tweede Wereldoorlog Dichterbij 
werden in de Groninger Archieven 680 leerlingen 
van basisscholen ontvangen. In de gemeente Stads-
kanaal, in 2019 partner van het project Tweede 
Wereldoorlog Dichterbij, werd aan 500 leerlingen 
een op de eigen gemeente gericht programma 
aangeboden. Het project Middeleeuwse Stad, 
gepresenteerd in de A-Kerk, werd gevolgd door  
735 leerlingen uit de stad.

440 leerlingen uit het middelbaar onderwijs voer-
den diverse projecten uit in de Groninger Archieven 
en 570 studenten hoger en wetenschappelijk 
onderwijs volgden colleges van medewerkers van 
de Groninger Archieven en deden onderzoek in het 
kader van werkstukken.

Aantallen publieksactiviteiten
Lezingen  14
Ontvangsten met rondleiding  10
Workshops en cursussen  6
Collectiepresentaties in de hal  6
Collectiepresentaties elders  9
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Onderzoek 2019: studiezaal en internet

Bezoekers en aanvragen

In 2019 werd de studiezaal van de Groninger 
Archieven 8.518 keer bezocht. Dit is een stijging 
van ruim 1.000 ten opzichte van 2018. De toename 
is onder andere een gevolg van het grotere aantal 
projectdeelnemers werkzaam in de studiezaal, die 
ook gebruiken maken van de collectie, en meer 
studenten van hbo- en wo-opleidingen. De laatste 
tien jaar is het bezoekersaantal redelijk stabiel. 
Ook het aantal aangevraagde stukken steeg, van 
25.221 in 2018 naar 27.423 in 2019. De gemiddelde 
hoeveelheid aangevraagde stukken per bezoek 
was 3,2. Dit cijfer is ongeveer gelijk aan dat van de 
voorgaande jaren. 

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven.

Externe uitleningen

De overheidsarchieven worden door verschillende 
overheidsdiensten regelmatig opgevraagd. In 2019 
ging het in hoofdzaak om de volgende uitleningen:

Afdeling DIV van de gemeente Groningen  606
Waterschap Noorderzijlvest  178
Rechtbank Noord-Nederland  24
Provincie Groningen  66
Groningen Seaports  8
Kamer van Koophandel  2

Op de website wordt gezocht in de inventaris  
van de Groninger Archieven. Soms zijn scans van  
de stukken op de website in te zien. Na inzage  
in de inventaris zoeken belangstellenden over  
het algemeen verder op de themawebsites zoals 
www.allegroningers.nl en www.beeldbankgroningen.nl 
of ze bezoeken de studiezaal om de originelen te 
raadplegen.

De bouwdossiers van de gemeente Groningen 
worden al jarenlang het meest aangevraagd. Ze 
staan om privacyredenen nog steeds niet online 
zodat huiseigenaren, notarissen, aannemers en 
kandidaat-kopers de originele stukken in de studie-
zaal moeten komen raadplegen. In dit overzicht zijn 
de bouwdossiers uit de periode 1992 tot 2016 niet 
meegeteld, omdat deze dossiers nog niet officieel 
zijn overgedragen. Ze kunnen wel worden ingezien 
en dat gebeurt tussen 2.500 en 3.000 keer per jaar 
in onze studiezaal.

Opvallend is de grote belangstelling voor de 
systeemkaarten van het verzet van het Oorlogs-  
en Verzetscentrum Groningen, die volledig  
gedigitaliseerd op de website worden aangeboden. 
Ter voorbereiding op het herdenkingsjaar 2020,  
75 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog, 
zien we dat de raadpleging toeneemt. 
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De tien meest geraadpleegde archieftoegangen in de studiezaal in 2019

De tien meest geraadpleegde archieven op www.groningerarchieven.nl in 2019
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Internet

Na enkele jaren van vernieuwingen hebben alle 
websites in 2019 volop gefunctioneerd. Het bezoek 
aan www.groningerarchieven.nl nam in 2019 toe. 
In 2019 hebben we Google AdWords ingezet om 
eerder getoond te worden in zoekresultaten van 
Google. Dit leverde circa 20% meer bezoekers en 
bezoeken op.

De genealogische website www.allegroningers.nl 
werd iets minder bezocht en  
www.beeldbankgroningen.nl juist meer. 
In de tweede helft van 2019 is de website  
www.filmbankgroningen.nl gepresenteerd.  
Filmbank Groningen is de opvolger van de website 
www.gava.nl. Op deze website kan gezocht worden 
in de collectie film- en audiovisueel materiaal  
en worden films gepresenteerd van specifieke 
regionale filmmakers en filmclubs. Een deel  
van onze film- en videocollectie is ook te zien op 
www.vimeo.com. Vimeo biedt de mogelijkheid  
om op hogere kwaliteit beeld te bekijken en het 
materiaal is ook gemakkelijker aan te vragen. 

De website www.poparchiefgroningen.nl trok  
circa 27.000 belangstellenden en de website  
www.groningerkentekens.nl ongeveer 13.000. 

Bezoekers en bezoeken 2015 2016 2017 2018 2019

www.groningerarchieven.nl  
bezoekers 118.750 102.100 119.468 117.450 135.800
bezoeken 196.850 177.500 206.526 201.400 237.815    
    
www.allegroningers.nl
bezoekers 102.800 134.931 139.990 107.000 102.000 
bezoeken 434.850 517.037 528.344 446.000 421.000  
  
www.beeldbankgroningen.nl
bezoekers 117.200 59.399 86.786 108.000 143.000
bezoeken 174.650 107.754 152.120 190.000 241.000  
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Publiciteit

De Groninger Archieven gebruiken voornamelijk 
internet en de sociale media voor communicatie 
met het publiek. Er wordt daarnaast zoveel mogelijk 
samengewerkt met de regionale pers. Zowel in 
het Dagblad van het Noorden als in de Groninger 
Gezinsbode worden wekelijkse fotocolumns gepre-
senteerd. Regelmatig wordt informatie en beeld 
geleverd aan RTV Noord, Oog Radio en Televisie en 
andere regionale zenders.
De meeste persaandacht ging uit naar de Dag van 
de Groninger Geschiedenis. Maar ook de Openbaar-
heidsdag op 2 januari, diverse actualiteiten waar wij 
op inspeelde met ons materiaal, activiteiten in het 
kader van de Maak Geschiedenisprojecten en de 
projecten zelf, werden door de verschillende media 
opgepakt.

Een speciale pagina op onze website, waarop een 
bouwpakket van het Groninger Hoofdstation wordt 
gepresenteerd, werd zeer goed bezocht. In augus-
tus werd het Hoofdstation door publiek uitgeroepen 
tot mooiste station van Nederland. Op dat nieuws 
hebben we aangehaakt en het bouwpakket uit-
gelicht uit onze collectie. Diverse media brachten 
daarop ons bouwpakket weer onder de aandacht bij 
hun eigen publiek. 

In 2019 werden in de Groninger Archieven twee 
keer opnames gemaakt voor het tv-programma 
Verborgen Verleden.

Aantal volgers op 31 december 
 2015 2016 2017 2018 2019

Digitale nieuwsbrief 1.186 1.460 1.558 1.796 2.064 abonnees 
Facebook  1.786 2.476 3.240 3.669 4.110 likes
Twitter  1.966 2.223 2.469 2.592 2.735 volgers
Instagram  115 225 391 981  1.270 volgers
Linkedin  249 299 369 452 533 volgers

Publicaties

-  Krant voor de Dag van de Groninger Geschiedenis in samenwerking met het Dagblad van het Noorden
-  4 afleveringen van het tijdschrift Stad & Lande
-  Historisch Jaarboek Groningen 2019 
- 22 digitale nieuwsbrieven
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Organisatie

In 2019 werkten 136 mensen voor de Groninger 
Archieven.

Overzicht medewerkers:
In dienst         50
Detachering                          11
Noorderbrug                               25
Uitzendkrachten                 4
Stagiairs                                    1
Vrijwilligers                      45

De formatie van de Groninger Archieven (vaste en 
tijdelijke medewerkers) was 38,85 fte op 31 decem-
ber 2019.

De Groninger Archieven hechten veel waarde 
aan het bieden van kansen op werk voor mensen 
die minder gemakkelijk toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt. De samenwerking met de Stichting 
Noorderbrug wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
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Afbeeldingen 

De fotokeuze is gebaseerd op het thema Zij/Hij. Het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis 2019.

Omslag  Foto Jos Lange (2166_4724)
P 2  Foto A. Warburg (1987_289) 
P 4-5  Foto H.J.L. Kloosterhuis (818_8121)
P 7  Foto W. Koolstra (1987_204)
P 8  Foto onbekend (2563_51/126)
P 10  Foto Steenmeijer (2138_6980)
P 14  Foto H.J.L. Kloosterhuis (2138_2806)
P 17  Foto H. Venhuis Gzn. (1990_1440)
P 18  Foto onbekend (2563_51/146)
Achterkant Foto J.C. & S.J. Steenmeijer (2138_8618) 

Meer informatie over de foto’s? Zoek de nummers op via www.groningerarchieven.nl.




