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Inleiding 
 
Het RHC Zuidoost Utrecht is een overheidsorganisatie waarbij zes 
gemeenten in het zuidoosten van de provincie Utrecht samenwerken op 
het gebied van het historisch archief. Sinds 1 januari 2016 is sprake van 
een bedrijfsvoeringsorganisatie met één bestuur van burgemeesters en 
wethouders uit de deelnemende gemeenten. 
 
We voeren de Archiefwet 1995 uit en functioneren in toenemende mate 
als kennis- en informatiecentrum voor de cultuurhistorie van de regio. Het 
RHC is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of 
cultuurbeleving gebruik wil maken van zijn collectie en diensten. 
Digitalisering speelt daarbij een steeds grotere rol. 
 
In 2016 kon een begin 
worden gemaakt met 
de uitvoering van het 
Digitaliseringsplan 
voor de collectie, 
2016-2018. Dankzij 
extra middelen 
konden de lopende 
activiteiten worden 
voortgezet en een 
aantal nieuwe zaken 
worden aangepakt. 
De eerste toegangen 
verschenen op de 
landelijke website www.archieven.nl, voor het inventariseren wordt een 
nieuwe applicatie gebruikt, de bibliotheek ging online en er kwam een 

plan van aanpak voor de duurzame digitale opslag van niet-papieren 
informatiedragers. 
 
Het meerjarige onderzoek om tot een e-Depot te komen, een voorziening 
voor het duurzaam beheren van digitaal archief, werd voortgezet maar 
leverde nog onvoldoende concrete resultaten op. 
 
In de Verkennende notitie over de depotcapaciteit van het RHC Zuidoost 
Utrecht uit maart 2016 zijn de mogelijke ontwikkelingen en oplossingen 
voor het dreigende ruimtetekort in de jaren tot 2026 in beeld gebracht. 
Daarbij spelen de gevolgen van de gemeentelijke herindeling van Vianen 
met Leerdam en Zederik een cruciale rol.  
Mede als opmaat voor het nieuwe algemene beleidsplan dat in 2018 
moet worden gemaakt, zal in 2017 over de toekomstvisie van de 
organisatie worden gesproken. 
 
Het RHC en de Vriendenstichting organiseerden samen met andere 
erfgoedpartners in 2016 twee grote projecten op cultuurhistorisch 
gebied: de reeks activiteiten 
over de drie stadsrechten van 
Rhenen, Vianen en Wijk bij 
Duurstede en een symposium 
over het Kromme Rijngebied in 
de middeleeuwen.  
 
Veel van de in 2016 behaalde 
resultaten waren zonder de 
inspanningen van onze 
vrijwilligers onmogelijk geweest.  
 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=0&miadt=0&mif1=74&miview=lst
http://www.rhczuidoostutrecht.com/verslagen/Notitie_Depotcapaciteit.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_vrienden.php
http://www.3stadsrechten.nl/
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_krommerijn.php
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De collectie online 

- Archieven 

Van de beschikbare 388 toegangen (plaatsingslijsten en inventarissen) op 
de 477 archieven en collecties van het RHC werd in 2016 ruim 10% (41 
stuks) op de landelijke website www.archieven.nl gepubliceerd. Begin 
2017 geldt dat voor de helft van de toegangen en komende zomer staat 
alles op deze site. Daarmee is een grote stap voorwaarts gezet in de 
zichtbaarheid van onze collectie. 

 

Er kwamen vorig jaar 40 nieuwe toegangen en 24 gewijzigde toegangen 
online beschikbaar op de eigen website van het RHC Zuidoost Utrecht. 

Daarnaast verschenen 59 nieuwe nadere toegangen (indexen, regesten en 
transcripties), een enkele keer vergezeld van scans van de originele 
documenten. Het betrof onder meer de oudste kadastrale registers uit 

1832 en bevolkingsregisters uit 1850-1860 van Houten, Oudwulven, 
Schalkwijk, Schonauwen en Tull en ’t Waal, maar ook de laatste registers 
met ingekomen stukken bij het Gemeentebestuur Maarn uit 1831-1838. 
Verder werden de oudste goederen-registers (1459-18de eeuw) van het 
Ewoud- en Elisabethgasthuis uit Wijk bij Duurstede nader ontsloten en 
kon in maart 2016 de voltooiing van de transcriptie van de notulen van de 
Wijkse kerkenraad uit de periode 1642-1931 worden gevierd. 

- Beeldmateriaal en kranten 

Aan de beeldbank werden 1.443 
foto’s, prentbriefkaarten en de eerste 
topografische kaarten uit de Atlas 
Deys toegevoegd, waardoor het totaal 
eind 2016 op 13.010 digitaal ontsloten 
afbeeldingen stond. Van twaalf van de 
negentien plaatsen die onder het RHC 
vallen, staat nu beeldmateriaal online. 
Veel belangstelling was er voor een 
workshop die het RHC gaf over het 
zoeken in de digitale kranten en het 
beeldmateriaal. De kranten van 
Vianen uit de jaren 1855-2013 werden 
in 2016 gedigitaliseerd en worden 
voorjaar 2017 op de website 
gepubliceerd. 

Eind oktober is de bibliotheek van het 
RHC met ruim 4.300 
titelbeschrijvingen online gezet. 

  

http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_bron_overzicht.php?archiefID=10
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=128&jaar=2016&type=N
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_beeldbank_voorloop.php
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=134&jaar=2016&type=N
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=134&jaar=2016&type=N
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_kranten_voorloop.php
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_bibliotheek.php
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Een van de oude kaarten uit de Atlas Deys die in 2016 in zijn geheel is geïnventariseerd en 
waarvan een deel in de beeldbank op de website is geplaatst. Rond de 
eigendomsoverdracht van de waardevolle kaarten en boeken door de Vriendenstichting 
aan het RHC worden in het najaar van 2017 publieksactiviteiten georganiseerd.  

http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=134&jaar=2016&type=N
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=134&jaar=2016&type=N
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Aanwinsten 

- Archieven 

Het RHC Zuidoost Utrecht verwerft 
interessante archieven en collecties 
om ze aan het publiek ter 
beschikking te stellen. In 2016 werd 
186 meter geacquireerd: 143 meter 
overheidsarchief en de rest 
particulier. 

Het nieuwe overheidsarchief bestond 
vooral uit 20ste-eeuwse 
bouwvergunningen. De gemeente 
Bunnik droeg 82 strekkende meter 
aan papieren bouwdossiers uit de 
jaren 1964-2010 aan ons over, de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug 36 
meter bouwdossiers van Doorn 
1905-2006 en 23,5 meter van 
Leersum uit de periode 1931-2005. 
De komende jaren zullen meer bouwvergunningen volgen. 

Wat de particuliere archieven en 
collecties betreft, ging het vooral 
om aanvullingen op 23 al 
aanwezige bestanden. Het 
belangrijkst waren de zeventien 
strekkende meter die van de 
Stichting QuaRijn in bruikleen is 
ontvangen van haar 

rechtsvoorgangers op zorggebied in Bunnik, Doorn, Werkhoven en Wijk 
bij Duurstede in de periode 1955-2009, de zes meter uit de jaren 1494-
1936 die door ruiling en bruikleen voor het Familiearchief De Wijkerslooth 
de Weerdesteyn werd verkregen en de vele interessante losse stukken 
over de hele regio die ook dit jaar weer aan de Collectie Losse Aanwinsten 
konden worden toegevoegd. 

 

Er kwamen vijf nieuwe archieven bij: dat van de Nederlands Hervormde 
gemeente Maarn-Maarsbergen (1888-2004), van de Stichting Vrienden 
van het Witte kerkje in Odijk (1978-2014), de Gymnastiek- en Sport 
Vereniging Sparta te Driebergen (1908-1994), de Collectie Kees Vernooy 
en het archief van de Stichting Gedozieta te Doorn (1966-2012). 

 

 

  

http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00357.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00261.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00257.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00490.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00490.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00491.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00491.pdf
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- Beeldmateriaal 

De collectie beeldmateriaal van het RHC Zuidoost Utrecht bevat zowel 
fysieke als digitale afbeeldingen en is verdeeld over Topografisch-
Historische Atlassen per plaats of gemeente. In 2016 werden zo’n 1555 
beelden plus een meter fotoalbums over en uit de hele regio verworven. 
Vooral foto’s, maar ook prentbriefkaarten, dia’s, topografische kaarten, 
prenten, tekeningen en zelfs drie schilderijen. Het meest bijzonder waren 
de aankoop van 144 prenten en tekeningen uit de 18de en 19de eeuw, de 
schenking van albums met foto’s, negatieven, knipsels en dergelijke over 
Bunnik, Odijk en Werkhoven van de in 2010 overleden Arie van der Gaag, 
131 dia’s van met name de flora in het Kromme-Rijngebied uit de periode 
1976-1981, 60 foto’s van een Christelijke lagere school uit Driebergen uit 
de jaren 1923-1974 en 20 foto’s van de bouw van de sluizen in Wijk.  

In opdracht van het RHC zijn foto’s gemaakt van de eigen 
publieksactiviteiten zoals de presentatie van de archiefinventaris De 
Wijkerslooth en het Kromme Rijnsymposium, maar ook van onder meer 
de introductie van een nieuw Wijks bier, de Bonifatiusactiviteiten in Wijk 
bij Duurstede, verschillende huizen en een rampenoefening op de 
Carolusschool in Cothen. 

 

- Overig 

Aan de in 2016 gesaneerde bibliotheek- en documentatiecollecties 
werden zo’n 400 nieuwe items toegevoegd. Bovendien is 4,5 meter aan 
basismateriaal van de in 2007 overleden Henk Reinders voor zijn geplande 
sociaaleconomische dissertatie over Bunnik, Odijk en Werkhoven aan het 
RHC geschonken. 

https://www.youtube.com/watch?v=zBPKrxO2VrQ
https://www.youtube.com/watch?v=zBPKrxO2VrQ
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_krommerijn.php
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_bibliotheek.php
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=130&jaar=2016&type=N
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Collectiebeheer en -behoud 

- Inventarisatie 

In 2016 werden substantiële aanvullingen verwerkt op de 
overheidsarchieven van de gemeente Houten uit de jaren 1811-2002, van 
Vianen uit de periode 1810-1985 en van Wijk bij Duurstede uit 1981-1995. 
Uit de bestuursarchieven van alle zes gemeenten is 130 meter 
voornamelijk financiële stukken uit 1925-1994 voor vernietiging 
geselecteerd. Bovendien zijn van alle gemeenten, behalve van Vianen, de 
Collecties Documentatie voor het eerst geïnventariseerd. Hiermee is ruim 
36 meter aan zeer uiteenlopend materiaal vanaf 1846 tot heden 
toegankelijk geworden. 

 

Wat de particuliere archieven betreft, kwamen nieuwe of gewijzigde 
toegangen gereed van gereformeerde en hervormde kerkarchieven uit 
Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Maarn-Maarsbergen en 
van de katholieke parochie Leersum. 

Op 23 andere archiefjes en collecties werden aanvullingen verwerkt en 
nieuwe toegangen gemaakt, zoals op het archief van de Rabobank Rijn en 
Heuvelrug en voorgangers (1900-2003), de Collectie van de Stichting Oud-
Leersum en Omstreken (1873-2007), het archief van de Algemene 
Woningbouwvereniging Driebergen-Rijsenburg (1969-1989) en dat van de 
Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad (1996-2001). 

Sinds eind vorig jaar inventariseren de medewerkers niet langer in Word 
maar direct in de applicatie MAIS-Flexis, zodat het dure en arbeids-
intensieve converteren van toegangen vanaf medio 2017 tot het verleden 
behoort. 

Op 59 inventarisnummers uit veertien archieven werden door vrijwilligers 
nadere toegangen in de vorm van een volledige transcriptie of een regest 
gemaakt. 

Ruim 1800 foto’s en prentbriefkaarten uit Bunnik, Houten, Odijk, 
Schalkwijk, Tull en ’t Waal, Werkhoven en Wijk bij Duurstede werden 
beschreven voor de beeldbank, maar nog niet gedigitaliseerd of 
gepubliceerd. Bovendien kon de inventarisatie van de kaarten uit de Atlas 
Deys worden afgerond. Het ordenen en materieel verzorgen van de 
Topografisch-Historische Atlas Vianen, Everdingen en Hagestein kwam 
nagenoeg gereed. De vrijwilligers spelen hierbij een onmisbare rol. 

Dat geldt ook voor het catalogiseren van de bibliotheek van het RHC, die 
dankzij een grote inhaalslag eind 2016 online ging. Aanwinsten worden 
zoveel mogelijk verwerkt.  

http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00352.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00352.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00094.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00094.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00302.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00302.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.nl/PDF/T00247.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_beeldbank.php
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- Depotbeheer  

In de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede bevindt zich ruim vier 
strekkende kilometer aan collectie. Door het vernietigen van daarvoor in 
aanmerking komende, hoofdzakelijk financiële, stukken uit de jaren 1925-
1994 van alle zes gemeenten en het saneren van de documentatie 
bedroeg de groei in 2016 per saldo maar 45 meter en steeg de 
bezettingsgraad met 1% naar 73%. In de Verkennende Notitie over de 
depotcapaciteit uit maart 2016 worden de mogelijke ontwikkelingen en 
oplossingen voor de komende tien jaar wat betreft het dreigende tekort 
aan depotruimte beschreven. Daarbij spelen de gevolgen van de 
gemeentelijke herindeling van Vianen een grote rol. 

Een deel van de collectie werd beter verpakt, geordend en verplaatst, 
mede voor het tijdelijk onderverhuren van de archiefbewaarplaats aan 
het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard vanaf december 2016. 

 

- Restauratie 

Het jaar 2016 was het laatste 
van de in totaal zes jaar die 
zijn uitgetrokken voor de 
restauratie door twee 
bedrijven van de 20% van de 
beschadigde archiefstukken 
die een tweede herstelfase 
moesten ondergaan na de 
archiefcalamiteit van 
oktober 2002. Uit negen 
overheidsarchieven, 

http://www.rhczuidoostutrecht.com/verslagen/Notitie_Depotcapaciteit.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/verslagen/Notitie_Depotcapaciteit.pdf
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zeventien particuliere archieven en zes collecties beeldmateriaal werden 
stukken gerestaureerd. Daarbij waren 74 afbeeldingen, vooral van Wijk bij 
Duurstede, die zijn gereinigd, gerepareerd en van nieuwe passe-partouts 
voorzien. Verder ging het vooral om het herstel van banden, opheffen van 
verklevingen en aanvezelen van papieren stukken uit de notariële 
archieven, de bestuursarchieven van Houten, Rhenen en Wijk bij 
Duurstede, de archieven van zes kruisverenigingen, vier 
kerkgenootschappen en verschillende Driebergse bestanden. 

Dankzij de grote inzet van eigen personeel en vrijwilligers kon opnieuw 
behoorlijk worden bespaard op de begrote restauratiekosten. In de eerste 
helft van 2017 wordt de eindbalans opgemaakt en zal inhoudelijk en 
financieel de afrekening van dit grootste project uit de geschiedenis van 
de archiefdienst worden gepresenteerd. 
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Inspectie en e-Depot 

Als toezichthouder op het informatiebeheer in de zes deelnemende 
gemeenten speelt het RHC een belangrijke rol bij de inrichting van de 
nieuwe digitale werkomgeving. Hierdoor is de adviesrol van de 
archiefinspectie sterk toegenomen. Dit is een landelijke tendens. De 
inspectietaak wordt verricht volgens het Inspectieplan 2015-2019. 

Samen met de gemeenten zijn in 2016 zes zogenaamde archief-KPI 
(Kritische Prestatie Indicatoren)-audits uitgevoerd. De rapportages naar 
aanleiding van deze archieftoezichtindicatoren, gebaseerd op de 
Archiefwet 1995, ondersteunen de gemeenteraad bij het controleren van 
de uitvoering van taken door het college. 

Daarnaast zijn zeven monitor- en aspect-inspectiebezoeken afgelegd, acht 
kaderstellingen opgesteld, zeven door de gemeentelijke 
archiefverordening verplichte meldingen afgehandeld, zes voorstellen tot 
vernietiging van archiefbescheiden beoordeeld en vier wettelijke 
overbrengingen van bouwvergunningen voorbereid. De 
kaderstellingen richtten zich op de interpretatie van de 
Archiefwet- en regelgeving en het normenkader bij het digitale 
beheer en de toegankelijkheid van archieven, de 
terbeschikkingstelling van fysieke dossiers aan 
gemeenschappelijke regelingen en de archivering van 
videonotulen. De meldingen hadden betrekking op de aanschaf 
en implementatie van informatiesystemen en op de 
aanbesteding van het bewerken en/of digitaliseren van de 
bouwvergunningen van de (voormalige) gemeenten Bunnik, 
Cothen, Doorn, Langbroek, Leersum en Wijk bij Duurstede. 
Bijzonder is dat bij de bouwvergunningen van Cothen, Langbroek 
en Wijk bij Duurstede uit de jaren 1935-2010 gekozen is voor 

digitalisering op basis van vervanging. Dit 
houdt in dat na het scannen in 2017 de 
papieren bouwdossiers zullen worden 
vernietigd, waardoor de digitale 
reproductie het nieuwe origineel wordt. 
Deze oplossing is mede ingegeven door de 
slechte materiële staat waarin een deel 
van met name de bouwtekeningen 
verkeert door de waterschade in 2002. 

 

- E-Depot 

De voorbereidingen voor een e-Depot voor de duurzame opslag van 
digitaal archief vinden in de periode 2015-2017 plaats volgens een 
tweesporenbeleid. 

Op het eerste spoor heeft de projectgroep e-Depot van de vier 
Utrechtse RHC’s eind december 2016 het eindrapport (met 
discussienota) voor de onderzoeksfase opgeleverd. Dit rapport met 
stappenplan en scenarioadvies voor de zeventien deelnemende 
gemeenten is, om uiteenlopende redenen, algemeen en heeft niet, 
zoals in het projectplan was voorzien, geleid tot een specifiek 
rapport per gemeente. Deze teleurstelling wordt deels 
gecompenseerd door het feit dat het begrip e-Depot nu op elk 
niveau in de gemeentelijke organisaties bekend is en iedereen 
ervan doordrongen is dat er nog veel moet gebeuren om de 
betrouwbaarheid en beschikbaarheid van digitale informatie in de 
toekomst te borgen. Het eindrapport is visueel verbeeld in een 
roadmap die de ingewikkelde reis naar het e-Depot laat zien. 

http://www.rhczuidoostutrecht.com/verslagen/E-DEPOT_EINDRAPPORTAGE.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/verslagen/E-DEPOT_DISCUSSIENOTA.pdf
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De werkzaamheden op het tweede spoor van de werkgroep e-Depot van 
de zes gemeenten en het RHC zijn vooral gericht op de praktische 
voorbereidingen en liepen in 2016 zoveel mogelijk synchroon met spoor 
1: het in kaart brengen van de permanent te bewaren (digitale) 
informatie. Dankzij het enthousiasme van de deelnemers vordert dit 
gestaag. De antwoorden op belangrijke vragen als: wat moet er in het e-
Depot, hoe, wanneer en wat kost het, zijn zowel voor de individuele 
gemeenten als voor het RHC van belang, mede gezien de toekomstige 
rolverdeling. 

De vervolgstappen in 2017 en 2018 zullen gericht zijn op het 
beantwoorden van de vragen en het ontwikkelen van een visie, zodat in 
2019 gestart kan worden met de inrichting van het e-Depot dat in 2020 
gebruiksklaar kan zijn. 
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Cultuureducatie en dienstverlening 

Om de drempel voor het gebruik van de rijke collectie van het RHC te 
verlagen en de lokale en regionale cultuurhistorie door zoveel mogelijk 
mensen te laten beleven, wordt projectmatig samengewerkt met andere 
erfgoedorganisaties, zoals historische verenigingen, musea en comités 
Open Monumentendag. De Vriendenstichting van het RHC vormt daarbij 
een onmisbare partner. 

2016 stond vooral in het teken van de Driestadsrechtenactiviteiten en het 
Kromme Rijnsymposium.  

Samen met zes lokale 
en regionale musea 
en historische 
verenigingen zijn 
tussen oktober 2015 
en juni 2016 
verschillende 
publieksactiviteiten 
georganiseerd rond 
de middeleeuwse 
stadsrechten van 
Rhenen, Vianen en 

Wijk bij Duurstede. Er waren tentoonstellingen, lespakketten, films, een 
veiling, een symposium en een publicatie. 

Op 4 november 2016 woonden 75 deelnemers uit het hele land in Odijk 
het Kromme Rijnsymposium bij. Daarbij ging het om het beantwoorden 
van de vraag in hoeverre het standaardwerk van Kees Dekker uit 1983, 
Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen, nog actueel is. De 

inspirerende bijeenkomst moet de komende jaren een vervolg krijgen, 
met als hoofddoel een nieuwe ‘Dikke Dekker’ in het jaar 2022. 

 

In het voorjaar vond de feestelijke presentatie plaats van de inventaris 
van het Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn en in het najaar 
van de transcriptie van de Wijkse kerkenraadsnotulen. Op tien 
woensdagavonden is een cursus paleografie gegeven en, samen met 
Landschap Erfgoed Utrecht, werd een studiemiddag over digitale 
erfgoedcollecties 
georganiseerd. Het RHC 
speelde een rol in twee 
bekende, landelijke 
televisieprogramma’s: een 
uitzending van Andere 
Tijden over de laatste nog 
levende verzetsmensen 
met Loek Caspers en een 
aflevering van Verborgen 
Verleden met Nelleke Noordervliet. Er was een expositie over 
prentbriefkaarten van Doorn in het Cultuurhuis, een excursie voor de 

http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_krommerijn.php
http://www.rhczuidoostutrecht.com/scans/Dekker/Dekker_klein.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=110&jaar=2016&type=N
http://www.rhczuidoostutrecht.com/aw_toon_nieuws.php?nieuws=128&jaar=2016&type=N
http://anderetijden.nl/aflevering/35/De-laatste-verzetsstrijders
http://anderetijden.nl/aflevering/35/De-laatste-verzetsstrijders
http://anderetijden.nl/artikel/6645/De-voorouders-van-Nelleke-Noordervliet
http://anderetijden.nl/artikel/6645/De-voorouders-van-Nelleke-Noordervliet
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leden van de historische vereniging uit Vianen en er werden informatie- 
en boekenkramen bemand, zoals op het druk bezochte Famillement op 2 
juni 2016 in Utrecht. 

 

 

- Dienstverlening 

De studiezaal is zes dagen per week open voor bezoekers. Zonder 
afspraak, behalve op de maandag en dinsdag voor welke dagen via de 
website archiefstukken kunnen worden gereserveerd. In totaal waren er 
934 bezoeken aan de studiezaal in 2016, evenveel als het jaar ervoor. De 
donderdag en zaterdagmorgen zijn nog altijd het meest bezocht, gevolgd 
door de vrijdag. De vijf meest geraadpleegde archieven waren: het 
bestuursarchief Rhenen uit de jaren 1926-1944, de Wijkse 

bestuursarchieven 1852-1970, de notariële archieven uit de hele regio tot 
1896, het bestuursarchief van stad en land van Vianen uit 1534-1810 en 
het Rhenense bestuursarchief uit de periode 1337-1851. 

Er werden 903 stukken uitgeleend aan de gemeenten en aan derden. De 
website werd 337.085 maal bezocht, ruim 40% meer dan in 2015 met 
236.045 bezoeken. Omdat de genealogiesite van het RHC en de website 
van de Kring van Utrechtse archivarissen zichzelf inmiddels overbodig 
hebben gemaakt, hielden beide sites eind 2016 op te bestaan. Alle 
informatie is te zien via de websites  www.archieven.nl, 
www.wiewaswie.nl en www.hetutrechtsarchief.nl, soms uitgebreid met 
scans van de originele documenten. 

Vanaf februari 2016 is begonnen met wekelijkse berichten met foto’s op 
Facebook. Eind 2016 waren er structureel 58 volgers. Het veruit best 
bekeken bericht (763 maal) was dat over de televisie-uitzending 
Verborgen Verleden. In mei verscheen de eerste digitale Nieuwsbrief, die 
werd gevolgd door drie andere en sinds eind 2016 aan 407 
belangstellenden wordt toegestuurd. 
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Kerncijfers, bestuurders, medewerkers en vrijwilligers 

Totaal collectie eind 2016 (in meters en 
aantal) 

4.181  meter verdeeld over 
477 archieven en collecties 

Aanwinsten in 2016 (totaal in meters): 186 + 4 + 8 = 198 meter 
Archieven c.a. (in meters) 186 meter 
Beeldmateriaal (in stuks) 1555 afbeeldingen en 1 

meter (4 meter) 
Bibliotheek (in stuks) 400 boeken (8 meter) 
Vernietigd in 2016 (totaal in meters) 130 + 23 = 153 meter 
Resterende depotcapaciteit (in meters en 
%) 

1.574 meter (27%: 5.755 
meter in totaal) 

Bezoek website 337.085 bezoeken 
Bezoek studiezaal 934 bezoeken door 287 

bezoekers 
Geraadpleegde stukken 4.440 
Uitgeleende stukken aan gemeenten en 
derden 

903 

Aangevulde en nieuwe toegangen in 2016  64 
Nadere toegangen gemaakt in 2016 59 
Toegevoegd aan de beeldbank in 2016 1.443 afbeeldingen (totaal 

eind 2016: 13.010) 
Aantal medewerkers  8 (6 fte) 
Aantal vrijwilligers en uren/werkdagen 29 (7.626 uur of 953 

werkdagen) 
 

Het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht bestond in 2016 uit:  
Dhr. Frits Naafs (voorzitter); 
Dhr. Wouter de Jong (vice-voorzitter); 
Dhr. Jorrit Eijbersen; 
Dhr. Wim Groeneweg; 
Dhr. Hans van der Pas; 
Dhr. Tjapko Poppens; 
Mw. Irmgard Broos (adviseur provincie). 

 
 
 
Het bestuur van de Vriendenstichting van het RHC bestond in 2016 uit: 
Dhr. Guus Swillens (voorzitter); 
Mw. Jeannette van Altendijk (secretaris) 
Dhr. Ad van Bemmel (vice-voorzitter en penningmeester) 
Dhr. Jan van Bergen 
Dhr. Kees van Schaik 
Dhr. Klaas de Zwaan. 
 
Medewerkers van het RHC in 2016 waren: 
Mw. Ria van der Eerden-Vonk (directeur-archivaris); 
Dhr. Hein Merkelbach (archiefinspecteur); 
Dhr. Herman Postema (projectleider archieven); 
Mw. Els Elenbaas-Bunschoten (projectleider digitalisering); 
Dhr. Eddy Hinders (medewerker inventarisatie); 
Dhr. Dirk Ruiter (medewerker inventarisatie); 
Mw. Lia Verheij-Smits (medewerker atlas en bibliotheek); 
Mw. Marijke Hartog (studiezaalmedewerker). 
Bovendien was dhr. Otto Wttewaall werkzaam bij het RHC vanuit de 
gemeente Houten. 
 
Als vrijwilligers werkten in 2015 voor het RHC:  
Dhr. Ton van Alphen, Dhr. Ad van Bemmel, Dhr. Kees Broekman, Dhr. 
Willem Donselaar, Mw. Els Elenbaas-Bunschoten, Dhr. Elbert Geijtenbeek, 
Mw. Emmy Görts-van Laere, Dhr. Frans Gunther,  Dhr. Rinus van de 
Heijkant, Mw. D. van Hillegondsberg, Dhr. Bert Homburg, Dhr. Piet 
Hovestad, Dhr. Johan van Impelen, Dhr. Piet van Iperen, Dhr. en mw. 
Kemperman, Dhr. Hans van der Linden, Dhr. Henk Meijer, Mw. Pien van 
Minnen, Dhr. Peter Molenaar, Mw. Norma Mulder-Mulder, Dhr. Herman 
Postema, Dhr. Gijs van Roekel, Dhr. Tiny de Rooij, mw. Annemieke Rijneke 
(tevens stagiaire) Dhr. Aernout Tenhaeff, Mw. Els Verhaar, Dhr. Dick van 
Wageningen, Dhr. George Willemsen, Mw. Lucia Wttewaall, Dhr. Dick 
Zumbrink. 
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