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2015: het jaar van de Open Data
Op 24 juli 2015 werd de Wet Hergebruik Overheidsinformatie 
van kracht. Overheidsinformatie wordt nu beschouwd als 
open data. Open data zijn gegevens die vrij toegankelijk zijn, 
gemakkelijk te vinden zijn en zonder beperkingen kunnen 
worden hergebruikt. Het gaat om data die met publieke 
middelen zijn bekostigd en gegenereerd voor de uitvoering 
van een publieke taak. Er zijn enkele beperkingen: de data 
moeten openbaar zijn en vrij van rechten zoals auteurs
rechten of andere rechten van derden.

Ook voor de Groninger Archieven heeft de wet verstrek
kende gevolgen. De websites www.groningerarchieven.nl, 
www.allegroningers.nl en www.beeldbankgroningen.nl  
zijn in 2015 zover mogelijk klaar gemaakt voor open  
data. Dat betekent dat belangstellenden alle gescande 
documenten en de metadata (inventarissen, indexen etc.) 
vanaf 2016 kosteloos kunnen downloaden. De techniek  
is daarvoor aangepast. 

Ingewikkeld in deze is dat het beeldmateriaal en de  
particuliere collecties in beheer van de Groninger  
Archieven niet per definitie open data zijn. Vooral het  
beeldmateriaal kost hoofdbrekens, omdat per beeld moet 
worden aan gegeven of het onder de Groninger Archieven 
valt of dat er nog rechten van derden zijn. In het laatste  
geval zal het niet mogelijk zijn om het materiaal te  
downloaden en moet voor gebruik contact worden  
opgenomen met de rechtmatige eigenaren.

Open data heeft niet alleen gevolgen voor het collectie
beheer en de bedrijfsvoering van de Groninger Archieven. 
Open data vergroot ook de belangstelling voor de collectie,  
versterkt de legitimiteit van de Groninger Archieven en biedt 
de mogelijkheid tot het ontwikkelen van diverse nieuwe 
toepassingen op de commerciële markt.
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Collectie
De fysieke collectie van de Groninger Archieven is de  
laatste jaren flink gegroeid en zal dat naar verwachting  
de komende jaren ook blijven doen. De over te dragen 
overheidsarchieven zijn nu nog voornamelijk van papier. 
Ook zullen de komende jaren nog grote collecties papieren 
documenten en beeldmateriaal van particuliere instellingen 
worden overgedragen. Het binnenstromen van grotere  
hoeveelheden digitale archieven zal pas over een paar  
jaar echt op gang komen.

De collectie bestaat globaal uit drie onderdelen: archief 
(overheidsarchief en particulier archief ), beeld en geluid  
en bibliotheek.

Wij besteden veel aandacht aan het verzamelen van  
particuliere archieven. De collectie particuliere archieven 
heeft intussen een omvang van meer dan 2.500 toegangen 
(bewerkte archieven), is afkomstig uit de hele provincie en 
vertegenwoordigt een groot aantal thema’s: familie, sport, 
cultuur, middenstand, onderwijs, kerken, industrie, politiek 
etc. Over het algemeen zijn het kleine archieven of  
documentverzamelingen met enkele uitschieters tot  
70 of 80 meter.

In 2015 werd de collectie uitgebreid met 190 aanwinsten 
van particulieren en particuliere organisaties met een 
omvang van 62 meter. Deze aanwinsten waren weer zeer 
gevarieerd. Veel kleine aanwinsten waaronder losse foto’s, 
fotoalbums, filmcollecties, diverse persoonlijke documenten, 
affiches e.d., maar ook kleinere archieven zoals het archief 
van de Volksuniversiteit, van de Protestantse gemeente 
Groningen, de machinefabriek Helpman en de Gereformeer
de schoolvereniging Enumatil. In 2015 werd ook de eerste 
10 meter van het recente archief van studentenvereniging 
Vindicat overgebracht. In 2016 zal het overige deel door de 
vereniging worden aangeleverd. 

In 2015 zijn 30 toegangen (van zowel overheids als  
particuliere archieven) gereed gekomen en gepubliceerd 
op www.groningerarchieven.nl. Daarnaast werd het archief 
van het waterschap Noorderzijlvest toegankelijk gemaakt 
in een totaal van 151 toegangen met beschrijvingen van de 
voormalige lokale waterschappen in het werkgebied van 
Noorderzijlvest. 
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De sectie Materiële Zorg verpakte en etiketteerde in 2015 585 meter archief. Dit betreft  
zowel het verpakken van aanwinsten als het herverpakken van oudere archieven. 

De collectie beeld en geluid bestaat uit stilstaand beeld, bewegend beeld en geluidsopnames. 
Het GAVA (Gronings AudioVisueel Archief ) beheert de collecties bewegend beeld (film en video) 
en geluid. 

De collectie foto’s, negatieven, dia’s, kaarten, prenten, tekeningen en glasplaten bestaat in totaal 
uit circa 1.700.000 beelden. Het grootste deel bestaat uit grote verzamelingen negatieven,  
dia’s en fotoafdrukken. De kaarten, prenten en tekeningen (totaal circa 19.000 stuks) zijn  
beschreven en voor 85% gedigitaliseerd. Inmiddels worden ruim 8.000 kaarten gepresenteerd 
op www.beeldbank.groningen.nl. 

In 2015 schonken organisaties en particulieren onder andere 11 fotoalbums, 75 kaarten/ 
prenten, 2 diaverzamelingen en een aantal foto en negatievencollecties. De aanwinsten zijn 
zeer gevarieerd. Onder de foto’s bevinden zich bijvoorbeeld een serie van dansschool Lesterhuis 
gemaakt door Koos Swart in de jaren zeventig en 600 foto’s van de Dienst Landelijke Gebieden 
betreffende de herinrichting van de Veenkoloniën. Er zijn  negatievencollecties verworven van 
onder andere de fotografen Max Ali Cohen, Arthur Blonk, Frank Straatemeier en Koos Vos.

In 2015 werden 636 boeken, 250 tijdschriften en 388 artikelen toegevoegd aan de bibliotheek. 
Op 31 december beschikte de bibliotheek totaal over 62.876 boeken, 24.052 tijdschriften en 
21.665 artikelen.

De totale collectie van de Groninger Archieven besloeg op 31 december 2015 een lengte van  
30 kilometer en 315 meter.
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Publieksactiviteiten
De publieksactiviteiten kunnen worden ver
deeld in twee groepen. De activiteiten voor het 
onderwijs en de activiteiten voor het algemeen 
publiek.

Op veel manieren worden de collectie van de 
Groninger Archieven en de geschiedenis van 
Groningen onder de aandacht van het publiek gebracht. Lezingen, presentaties, cursussen, 
workshops, tentoonstellingen en publicaties. Vaak kleinschalig, gericht op specifieke  
onderwerpen en in samenwerking met andere organisaties zoals de Nederlandse Genealogische 
Vereniging, de Stichting Monument en Materiaal en de Vereniging Stad en Lande.

In 2015 kwamen ruim 6.500 bezoekers voor de verschillende publieksactiviteiten naar de  
Groninger Archieven. De belangrijkste trekkers waren de Dag van de Groninger Geschiedenis 
met 3.200 bezoekers en de Dag van de Grunneger Toal met 1.500 bezoekers. De lezingen  
trokken 1.200 belangstellenden, de Rondleidingenweek in november 250, diverse presentaties 
en ontvangsten 220 en de cursussen en workshops 140.

Meer dan 1.450 leerlingen van het basis, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs  
vonden in 2015 de weg naar de Groninger Archieven. Ook buiten het gebouw, in stad en  
provincie, werden educatieactiviteiten ontwikkeld en gepresenteerd aan circa 900 leerlingen. 

In april kwamen 600 leerlingen van verschillende basisscholen voor het project Tweede  
Wereldoorlog dichtbij. Voor dit project wordt ieder jaar samengewerkt met een andere  
gemeente in de provincie. In 2015 was dat de gemeente Delfzijl waar 550 leerlingen deelnamen.

430 leerlingen van middelbare scholen kwamen voor diverse studiezaalprojecten naar de 
Groninger Archieven. Een jaarlijks project voor hen is het schrijven van biografieën op basis van 
archiefbronnen. Bijna 400 studenten van de RuG (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) namen 
deel aan verschillende onderzoekscolleges.

Aantallen publieksactiviteiten
Lezingen 15 
Ontvangsten en presentaties 10 
Workshops en cursussen 7 
Tentoonstellingen 8 
Overige activiteiten 5
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Onderzoek 2015: studiezaal en internet
In 2015 werd de studiezaal 7.948 keer bezocht. De laatste 5 jaar is het bezoekersaantal aan  
de studiezaal redelijk stabiel; tussen 7.500 en 8.500 per jaar. Opvallend is dat het aantal  
aangevraagde stukken jaarlijks stijgt. Eind jaren negentig was sprake van een gemiddelde van 
0,7 aanvragen per bezoeker en in 2015 was dat 3,4. Dat staat gelijk aan 27.297 aangevraagde 
stukken, het hoogste aantal ooit. Veel materiaal wordt snel ingekeken en vervolgens gefoto
grafeerd of door een archiefmedewerker in opdracht gedigitaliseerd. Het vervolgonderzoek 
vindt voor een belangrijk deel plaats in de privéomgeving. 

De meest geraadpleegde archieven op www.groningerarchieven.nl in 2015:

Op www.groningerarchieven.nl werden in 2015 de inventarissen van de archieven 5.697.000 
keer geraadpleegd. Dat is 173.500 keer meer dan in 2014. 
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De meest aangevraagde stukken op studiezaal 2015:

Bouwdossiers van de gemeente Groningen worden zeer veelvuldig aangevraagd. Zowel op  
studiezaal als op internet. Ook de bouwdossiers uit de periode 1992 tot 2010 zijn op te vragen 
in de studiezaal, maar worden niet geteld bij de aanvragen, omdat deze dossiers nog niet  
formeel zijn overgedragen. We schatten dat ten minste 2.000 van die dossiers in 2015 zijn 
geraadpleegd. De Groninger Archieven voeren een deel van de informatievoorziening van de 
gemeente betreffende bouwen en wonen uit. Deze taak past in het streven van de Groninger 
Archieven om de burger zo goed mogelijke service te verlenen en om de actuele stand van 
zaken te kunnen verbinden aan de historische situatie. Een extra ondersteuning hierbij is de 
mogelijkheid voor de bezoeker om in de Groninger Archieven de gegevens van het Kadaster  
te onderzoeken. Kadastergegevens kunnen vanaf 2015 ook geraadpleegd worden via de  
zogenaamde Kadasterviewer. In 2015 werd bijna 70.000 keer gebruik gemaakt van deze  
webapplicatie van het Kadaster die alleen in te zien is op de studiezaal. 

Opvallend is de grote belangstelling voor de geschiedenis van het Groninger verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. Net als in 2014 werden de systeemkaarten van de Stichting Oorlogs en Verzets
centrum Groningen (OVCG) veelvuldig onderzocht. Dat geldt trouwens ook voor De Ploeg.  
De grote interesse voor deze kunstenaarsgroep, vooral gestimuleerd door grote exposities in 
het Groninger Museum, blijft jaarlijks aanhouden. Soms zijn er incidenteel onderwerpen waar 
intensief onderzoek naar wordt gedaan, zoals in 2015 naar de architect Wittop Koning.
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Internet
De digitale bezoekersaantallen van de Groninger Archieven blijven de laatste paar jaar  
nagenoeg gelijk. Tot 2013 is het digitale zoeken snel toegenomen. 

Bezoekers en bezoeken 2013 2014 2015

www.groningerarchieven.nl
bezoekers 115.600 119.650 118.750 
bezoeken 198.650 196.700 196.850

www.allegroningers.nl
bezoekers 115.000 97.000 102.800 
bezoeken 498.000 430.500 434.850

www.beeldbankgroningen.nl
bezoekers 113.400 113.700 117.200 
bezoeken 175.000 174.500 174.650

De websites hebben verschillende functies. Allegroningers is expliciet voor genealogisch  
onderzoek en de beeldbank is voor informatie en ‘herkenning’. Dit is onder andere af te lezen 
aan de gemiddelde kijktijd per bezoeker (allegroningers: 21:31 minuten en de beeldbank:  
4:50 minuten). Uit de bezoekcijfers kunnen we ook aflezen dat de bezoekers van allegroningers 
meerdere keren de website bezoeken, terwijl dat bij de beeldbank vaak beperkt blijft tot één 
bezoek. 

Een kleinere website voor een specifiek publiek is www.poparchiefgroningen.nl. In 2015  
bezochten circa 40.000 unieke bezoekers de site. De aangeboden collectie groeit, mede door de 
betrokkenheid van de bezoekers. Regelmatig bieden ze nieuwe materialen of informatie aan.

De websites kunnen alleen maar goed functioneren door de inzet van veel vrijwilligers. 
 Allegroningers en het poparchief worden onderhouden door een vaste groep bevlogen  
vrijwilligers. De beeldbank is een samenwerking met gemeentes, historische verenigingen,  
waterschappen en musea in de provincie.
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Publiciteit
De sociale media zijn de belangrijkste communicatiemiddelen van de Groninger Archieven. 
 Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Linkedin bereiken meer mensen dan de klassieke 
 media en groeien nog steeds. De communicatie op de sociale media is tweezijdig, het  
publiek deelt informatie en praat mee over het aanbod. Vooral door het delen van informatie  
en beelden wordt er massaal aandacht geschonken aan de inhoud. Actualiteit heeft daarbij 
hoge prioriteit. Op Facebook en Twitter wordt voortdurend gerefereerd aan items en inhoud  
op de websites. Uit onderzoek weten we dat bijna de helft van de beeldbankbezoekers is  
doorverwezen door informatie op Facebook.

Likes en Followers 2013 2014 2015

Facebook 618 1.045 1.786 Likes 
Twitter 1.273 1.650 1.966 Followers 
Linkedin  180 249 Followers 
Instagram   115 Followers

De klassieke media (de krant, radio en tv) worden voortdurend voorzien van informatie.  
Dit resulteerde in 2015 bijvoorbeeld in veel publiciteit rondom de Dag van de Groninger  
Geschiedenis.

Een communicatiewerkgroep binnen de Groninger Archieven is verantwoordelijk voor  
de publiciteit. 
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Overige kengetallen
Organisatie
− Eind december 2015 hadden de Groninger Archieven 105 medewerkers.

− Overzicht medewerkers: 
 • Vaste medewerkers 41 
 • Tijdelijke medewerkers 3 
 • Detachering gem. Groningen 7 
 • Noorderbrug 19 
 • Uitzendkrachten 3 
 • Vrijwilligers 32

− In 2015 hebben 4 studenten stage gelopen bij de Groninger Archieven. 

−  De formatie van de Groninger Archieven (vaste en tijdelijke medewerkers) was 37 fte.  
De medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente Groningen en de  
uitzendkrachten betreffen 6 fte. Totaal: 43 fte.

De Groninger Archieven hechten veel waarde aan het bieden van kansen op werk voor  
mensen die minder gemakkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 

Publicaties 
− Groningen 4045 (i.s.m. Stichting Oorlogs en Verzetscentrum Groningen) 
− 4 afleveringen van Lutje Feith 
− Magazine voor de Dag van de Groninger Geschiedenis 
− 18 digitale Nieuwsbrieven 
− 4 afleveringen van het tijdschrift Stad & Lande (i.s.m. Vereniging Stad en Lande) 
− Historisch Jaarboek Groningen 2015 (i.s.m. Vereniging Stad en Lande)
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