
JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTE-ARCHIEF NIJMEGEN 
OVER 1971 

ALGEMEEN. 

Het jaar 1971 is voor het gemeente-archief een belangrijk jaar 
geweest: niet slechts omdat de reeds enige tijd onwettig gebruikte naam 
van “gemeente-archief” officieel werd vastgesteld ter vervanging van 
de eerder gebruikte “het oud-archief der gemeente Nijmegen”, maar meer 
nog omdat een aantal belangrijke besluiten werden genomen, bepalende het 
werkterrein van het gemeentearchief. 

Begin januari werd door het College de taakomschrijving 
goedgekeurd, kort samengevat als beheer, documentatie en informatie, 
zoals deze was neergelegd in het in augustus 1970 ingediende werk-
organisatierapport. De tegelijkertijd toegestane persooneelsuitbrei-ding 
maakte het mogelijk een, zij het bescheiden, begin te maken met de in de 
loop der jaren opgelopen achterstand. Om meerdere redenen blijft de 
telling van de achterstand aanvechtbaar. Enkele te verrichten 
werkzaamheden konden op dat tijdstip bijvoorbeeld moeilijk in cijfers 
worden uitgedrukt, omdat er geen zicht bestond op de mate, waarop men van 
de door het gemeente-archief aan te bieden diensten gebruik zou maken. 
Daarenboven is de toevloed van archieven van gemeentelijke diensten en 
bedrijven na augustus 1970 niet opgehouden. 

Een voorgenomen verrekening van kosten tussen het gemeente-
archief en andere gemeentediensten zal niet plaats hebben. Dat hierdoor 
het karakter van het gemeente-archief als algemeen serviceverlenend 
orgaan binnen de sfeer van de gemeentelijke overheid werd benadrukt stemt 
tot voldoening. Kostenverrekening zal wel plaats hebben tussen de gemeente 
Nijmegen en andere instanties welke gebruik maken van de diensten van het 
gemeente-archief. Hiermede is de weg geopend om, gebruikmakend van de in 
het gemeente-archief gebundelde deskundigheid, anderen, niet in staat 
zijnde een deskundige aan te trekken, op de meest doelmatige wijze te 
helpen. 

Belangrijk is eveneens de inwerkingtreding van de archiefver-
ordening voor de gemeente Nijmegen en het daarmede samenhangende besluit 
post- en archiefzaken. De in de verordening opgenomen inspectieplicht, 
tezamen met het in het genoemde besluit gecreëerde overleg over 
administratieve zaken, maakt het mogelijk niet alleen de behandeling van 
stukken waar mogelijk, te uniformeren en te versnellen, maar ook de 
verzorging van archivalia zodanig te doen geschieden, dat 
geinventariseerde archieven, waarop de vernietiging is toegepast, op de 
in de archiefver ordening gestelde termijn van 30 jaar, of zoveel eerder als 
efficiënt lijkt, naar het gemeente-archief worden overgebracht. Zou dit 
niet gebeuren dan restte slechts van het gemeente-archief een moloch te 
maken, die telken jare meer personeel zou moeten aantrekken. 
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Het laatste zal toch al moeten gaan gebeuren, omdat, met name als gevolg 
van reeds uitgevoerde inspecties, het aantal naar onze depots 
overgebrachte archieven sterk is toegenomen en daarmede het aantal nog 
niet geïnventariseerde meters belangrijk is uitgebreid. Inventarisering 
en vernietiging is derhalve een dringende noodzaak bij de diensten en 
bedrijven. 

Het reglement op het gemeente-archief, eveneens dit jaar 
vastgesteld, maakt het mogelijk het gebruik van archieven en verzamelingen 
in goede banen te houden, vooral nu de eerste resultaten van de betrachte 
openheid zichtbaar worden in een toeneming van het aantal bezoekers en 
correspondentie. Deze duidelijke leefregel binnen het archief schept mede 
de gelegenheid een afbakening van de te vervullen functies tot stand te 
brengen. 

In het komende jaar zal getracht worden, voorzover middelen en 
mankracht het toelaten, het gemeente-archief zijn taak te laten vervullen 
op de terreinen van beheer, informatie en documentatie ten dienste van de 
stad Nijmegen, in de geest van het motto van de gehouden tentoonstelling: 
het gemeente-archief is niet de liefhebberij van een aantal aldaar werkende 
personen, maar een noodzakelijk aanwezige: het is “Uw Gemeente-Archief”. 

Ook dit jaar zijn energieke pogingen onzerzijds gedaan te blijven 
binnen het raam van de toegestane credieten op de begroting. De door het 
archief voorgestelde verrekenkosten voor verrichte diensten werden 
goedgekeurd. Het blijft echter een moeilijke zaak geruime tijd van tevoren de 
benodigde gelden te ramen, omdat er geen kijk is op de wijze waarop van de 
aan het archief te vragen dienstverlening, zowel schriftelijk en mondeling, 
als via exposities, gebruik gaat worden gemaakt. Enige flexibiliteit te dien 
aanzien zou wenselijk zijn. 

Spijtig is het te moeten constateren dat om redenen van bezuiniging 
de in het rapport werkorganisatie voor het jaar 1972 voorziene planmatige 
personeelsuitbreiding vooralsnog niet kan worden gerealiseerd. De 
toeneming van de werkzaamheden, vooral veroorzaakt door het bewust 
openstellen van het archief en het verlenen van een optimale hulp aan 
gemeente en onderzoekers, heeft een verschuiving in de werkzaamheden 
bewerkt, met als gevolg dat het voorgenomen inlopen van de achterstand niet 
in die mate mogelijk bleek, als was voorzien. Gevolg van een en ander is, 
dat het tijdstip waarop de bestaande achterstand is ingehaald, naar een nog 
verdere toekomst dan 1985 is verschoven. 

Bij de planning van de te verrichten werkzaamheden ten 
gemeente-archieve zijn een vijftal objecten aangewezen als mogelijk te 
realiseren in het kader van de werkvoorziening. Met een tweetal daarvan, 
de klappering van de bevolkingsboekhouding en die van de notariële ar-
chieven, is een bescheiden begin gemaakt. 
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GEBOUW. 

De in het jaarverslag 1970 aangekondigde aanpassing van het 
Marienburg 26 aan het gebruik door gemeente-archief en gemeentemuseum is niet 
gerealiseerd omdat voor het gemeente-museum door de aankoop van de Commanderie 
van St. Jan het einde werd aangekondigd van de verplichte samenwoning. 

Intussen was reeds, bij een nader onderzoek, gebleken, dat het gebouw 
Marienburg 26 voor het gehele gemeente-archief geen oplossing zou kunnen bieden 
voor het huisvestingsprobleem. Het, om redenen van efficiency, weer onder één 
dak brengen van de archieven en verza melingen van het gemeente-archief bleek, 
voor wat de beschikbare ruimte in de Marienburgkapel betreft, niet mogelijk; 
bovendien zou er geen oplossing gevonden kunnen worden voor het tekort aan 
werkruimte voor medewerkers en gebruikers van het gemeente-archief. Voornaamste 
reden om te zoeken naar een andere huisvesting voor het gemeente-archief was 
echter, dat, welke maatregelen men ook zou nemen, het gebouw Marienburg 26 een 
onveilige huisvesting zou blijven, zowel voor personen als archieven. De urgentie 
werd nog verhoogd, toen de in 1969 als tijdelijke oplossing in gebruik genomen 
dependance in het gebouw van de Gemeentelijke Sociale Dienst dusdanige bouwkundige 
gebreken begon te vertonen, dat een verantwoorde berging van archieven niet langer 
meer mogelijk bleek. Een en ander werd door met het toezicht op de gebouwen belaste 
autoriteiten eveneens geconstateerd. 

De in de loop van 1971 gemaakte schetsplannen voor een definitieve 
oplossing van het huisvestings-probleem, waarbij de gedachte uitgaan naar een 
verhuizing naar het arsenaal, zijn thans ingediend; hopelijk is het mogelijk 
binnen redelijke tijd die maatregelen te treffen die nodig zijn om aan de nu 
bestaande situatie een einde te maken. Het zal zowel de veiligheid van de 
archieven en de daar werkzame personen als de efficiency, van het 
gemeente-archief ten goede komen. 

Het gemeente-archief heeft eveneens geparticipeerd in het onderzoek 
naar de mogelijkheden van coördinatiebouw, zoals dit in 1971 is verricht. De 
uitkomsten toonden weliswaar de noodzaak aan van een andere huisvesting, zij 
brachten echter geen oplossing er voor. 

PERSONEEL. 

Ontslag werd verleend aan: W.A.A. Mes, per 1 juni wegens zijn 
benoeming tot archivaris bij het Katholiek Documentatie Centrum te 
Nijmegen. 
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Benoemd zijn: 

mej.

B.V.M. Walterfang, 
B.J. v.d. Saag, 
A.C.J. Elfrink, 
S.A.L. Rugebregt, 

per 1 februari per 
16 maart 
per 16 maart 
per 1 september. 

Als stagiaire werd bij het gemeente-archief geplaatst: 

 drs H.J.A.H.G. Metselaars. 

In totaal werken thans bij het gemeente-archief, naast de ar-
chivaris-bibliothecaris, 17 medewerkers, waarvan 3 in het kader van de regeling 
werkvoorziening. 

In de vacantiemaanden hebben, overigens tot tevredenheid van beide 
partijen, een zestal scholieren en studenten medewerking verleend een aantal reeds 
langslepende werkzaamheden te voltooien. 

In verband met de volledige overgang van de amanuensis, de heer A. Osinga, 
naar het gemeente-museum, zal zijn plaats per 1 januari 1972 worden ingenomen door 
de heer H.J.A.Lemmen, eerder hier werkzaam in het genoemde kader van de 
werkvoorziening. 

Met ingang van dezelfde datum zal drs W.J.M. Hoedemakers bij het 
gemeente-archief zijn werkzaamheden aanvangen; hij zal worden belast met het 
onderzoek naar de werkgelegenheidsituatie tussen de beide wereldoorlogen, en de 
van overheidswege, ter bestrijding van werkloosheid, genomen maatregelen. 

De archivaris is, tezamen met andere belanghebbenden, in het afgelopen 
jaar geinformeerd over de methodische personeelsbeoordeling. Een en ander kan pas 
in praktijk worden gebracht, nadat een functiebeschrijving en functiewaardering bij 
het gemeente-archief heeft plaatsgevonden. Begin december is met het laatste een 
begin gemaakt; eind januari kunnen de resultaten van dit onderzoek worden tegemoet 
gezien. 

MATERIELE TOESTAND VAN DE VERZAMELINGEN. 

Voorzover de beschikbare geldmiddelen het toelieten, is gepoogd in het 
afgelopen jaar de nodige zorg te besteden aan de archieven en verzamelingen. 
Binnengekomen archieven werden materieel verzorgd, aanwinsten voor de 
fotoverzameling en de topografische atlas werden zoveel mogelijk op de gebruikelijke 
wijze verwerkt. 

Spijtig genoeg kon in het afgelopen jaar voor archief noch de bibliotheek 
enig bindwerk worden verricht. Om ons onbekende reden bood de begroting daarvoor 
geen mogelijkheden. 
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Het blijft noodzakelijk, te zoeken naar een oplossing voor dit 
probleem, ofwel door verhoging van de post voor bindwerk, ofwel door het 
aantrekken, voor mogelijk beperkte tijd, van een vakman. 

Getracht zal worden de amanuensis, via collegiale medewerking, de 
beginselen te doen leren van de restauratie van archiefstukken. Indien dit 
niet zal gelukken zullen een aantal belangrijke archivalia voorlopig niet 
meer ter beschikking kunnen komen voor raadpleging. 

GEBRUIK VAN DE VERZAMELINGEN. 

De groeiende belangstelling voor stad en streek, die begeleid werd 
door de ten gemeente-archieve betrachte openheid en dienstverlening, heeft 
het aantal bezoekers sterk doen stijgen. Naast de toename van het aantal 
genealogen, veroorzaakt door het aanwezig zijn van het oud-bevolkingsarchief 
van 1829-1920 en de overneming medio november van de Registers van de 
Burgelijke stand over de jaren 1811-1872, blijkt de belangstelling vooral 
gericht op de geschiedenis van Nijmegen, met name van de leerlingen van het 
middelbaar onderwijs. Een en ander is een gevolg van de in het vorig jaar 
geconstateerde belangstelling van leerkrachten, die hun bevindingen thans 
overdragen. 

In totaal werden de beide leeszalen bezocht door 423 (1970: 240), 
die in totaal 1895 (1970: 1365) bezoeken hebben gebracht. 

Opvallend is dat er dit jaar slechts een zo beperkt aantal 
veelvuldig aanwezig zijnde bezoekers zijn geweest, werkende aan studie van 
langere adem. Het merendeel van de bezoekers wordt gevormd door 
nieuwkomers. 

Belangrijke onderwerpen, die dit jaar werden bestudeerd, waren 
onder andere: 

de te Nijmegen gebruikte taal in oorkonden, 
Salzburger Emigranten te Nijmegen in de eerste helft van de 
achttiende eeuw, 
het Socialisme te Nijmegen, 
het toneel te Nijmegen in de vorige eeuw, 
geschiedenis van de heerlijkheid en gemeente Ubbergen, 
geschiedenis van de heerlijkheden Heumen en Malden, 
de Commanderie van St. Jan, 
negentiende-eeuwse architectuur te Nijmegen, 
de oude stadsplattegronden van Nijmegen, 
schrifturen van leerlingen van de Latijnse school 2e helft 
16e eeuw, 
theatrum anatonicum te Nijmegen. 
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In samenwerking of overleg met instituten van de Katholieke 
Universiteit worden momenteel onderzoeken ingesteld naar: 

de beide predikanten Smetius,  

de professor Gerard Noodt,  

het oudste Nijmeegse keurboek. 

De in 1970 begonnen onderzoeken (bijvoorbeeld inzake de Ellendige en Andere 
gevoegde Broederschappen) werden voortgezet of voltooid. De resultaten van de studie 
rond Petrus Canisius kwamen tot uiting in het ter gelegenheid van de herdenking van 
zijn 450ste geboortedag verschenen nummer van het tijdschrift Numaga en in de aan 
hem gewijde tentoonstelling; die van de sociaal-economische geschiedenis in de zes-
tiende eeuw in het proefschrift van dr. P.H.M.G. Offermans: Arbeid en levenstandaard 
in Nijmegen omstreeks de Reductie (1550-1600), hetwelk in december j.l. is 
verdedigd. 

Ten behoeve van bezoekers van het archief werden 89 (1970: 42) maal stukken 
uit andere archieven en bibliotheken aangevraagd, terwijl 216 (1970: 63) stukken 
naar elders werden uitgeleend. 

Door bemiddeling van het gemeente-archief werd 199 (1970: 105) maal voldaan 
aan verzoeken om foto’s of fotocopiën. Op verzoek werden 186 (1970: 80) inlichtingen 
verstrekt over onderwerpen van genealogische aard. 

Aan leges werd een bedrag ontvangen f. 443,00 (l970: f 383,--); nog te 
ontvangen leges f. 518,—-. 

Door medewerkers van het archief werden samengesteld genealo-gien van de 
geslachten Glaser, Heuck en van Uitert. Het onderzoek naar de stedelijke 
functionarissen in de 17e en 18e eeuw werd voortgezet, terwijl een onderzoek naar 
de predikanten te Nijmegen tussen 1566 en 1618 niet alleen werd begonnen, maar tevens 
afgerond. 

WERKZAAMHEPEN. 

Beheer. 

In het kader van de inventarisering van het stadhuisarchief 1813-1945 zijn 
in het afgelopen jaar alle aanwezige delen beschreven en van magazijnnummers 
voorzien (10.000). Reeds eerder gepleegde gedeeltelijke inventarisering van dat 
archief, waarvan de resultaten overigens niet goed zijn te noemen, leidde tot een 
aparte aanpak, teneinde een inzicht te verkrijgen in de vele honderdduizenden 
dossiers uit genoemde periode. 
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Gekozen is voor het "beschrijven van dossiers betreffende het onderwijs te 
Nijmegen (zowel lager als voortgezet, middelbaar enz: zowel openbaar als 
bijzonder) en voor die betreffende de Algemene Politieverordening. 
Bovendien zullen alle zaken betreffende de kermis en de jaar- en weekmarkten 
worden verzameld. Beschreven zijn de bijlagen van de raadsnotulen van 
1900-1909  

Geïnventariseerd en op kaart zijn gebracht de archieven van de 
huurcommissie, van de gezondheidscommissie, van de commissie voor de 
gasfabriek- waterleidingmij en de serie bouwvergunningen. Aan het laatste 
object zal in het komende jaar moeten worden doorgewerkt. Hetzelfde geldt 
voor de enkele duizenden tekeningen van de meetdienst van P.W. en V. die 
in 1971 in bewaring zijn genomen. De verzameling kaarten en tekeningen is 
beschreven. 

Herzien werd de ordening van het archief van het gemeente-
archief alsmede van de op het gemeente-archief berustende dossiers 
betreffende straatnaamgeving. 

Dokumentatie. 

De alhier aanwezige verzameling handschriften is in zijn geheel 
voorlopig beschreven. De inhoud hiervan was voor enkele medewerkers van 
de Universiteit voldoende aanleiding om in de komende jaren daaraan 
aandacht te gaan besteden. 

Ten behoeve van het register op de geboorten enz. vóór 1811 is in 
1971 gereed gekomen de klappering van de rekeningen van de St.Stevenskerk. 
Met de invoering van de gegevens in de bestaande ficheverzameling is een 
begin gemaakt. Een begin is eveneens gemaakt met het ficheren van het 
bevolkingsarchief 1828-1920, alsmede met de registers van de burgerlijke 
stand over de jaren 1811-1815. Het register van naamgeving, eveneens 
behorende tot de burgerlijke stand, is nader uitgewerkt. 

De formaatplaatsing van de openbare stadsbibliotheek is thans 
voltooid. De catalogisering en systematisering is vrijwel ten einde, zodat 
in 1972 een begin kan worden gemaakt met de vervaardiging van de centrale 
catalogus van het gemeentelijk boekenbezit. De documentatie van 
archiefinventarissen op Nijmegen is reeds in belangrijke mate gevorderd, 
evenals het overzicht van in tijdschriften verschenen artikelen betreffende 
Nijmegen. De in de bibliotheek aanwezige verzameling pamfletten en 
verordeningen, in een groot aantal banden ingebonden, is thans gedeeltelijk 
beschreven. Getracht zal worden dit in het komende jaar af te ronden. Ten 
behoeve van de beide leeszalen werden handbibliotheken samengesteld en 
gecatalogiseerd. 

De fotoverzameling is, voorzover mogelijk, materieel uniform 
verzorgd en thans gedeeltelijk op kaart gezet. De nieuwe aanwinsten worden 
thans direct in het systeem opgenomen. De tot de fotoverzameling behorende 
negatieven zijn gedeeltelijk gecontroleerd, voorzover zij betrekking hebben 
op reeds aanwezige foto's. 
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In 1971 is, met name ten behoeve van het onderwijs, na overleg met 
de beheerder van de diatheek ten stadhuize, een verzameling aangelegd van 
dia’s over Nijmegen, ruim 1400 stuks. Overleg is gaande deze unieke op 
Nijmegen betrekking hebbende verzameling, waarvan reeds ten tijde van de 
opbouw een ruim gebruik is gemaakt, verder uit te breiden. 

Informatie. 

Tentoonstellingen: 

Vanaf 19 januari 1971 tot 28 februari is in het gebouw Marienburg 
26 de tentoonstelling "Uw Gemeente-Archief" gehouden, waarvoor de 
voorbereidingen reeds in 1970 waren begonnen. Met vreugde kan 
geconstateerd worden dat de poging, via deze tentoonstelling enig begrip 
te wekken voor de taak en de verzamelingen van het Nijmeegse 
gemeente-archief, geslaagd genoemd mag worden. Via deze tentoonstelling, 
welke bovendien als onderwijstentoonstelling was aangewezen, zijn velen in 
kennis gebracht met de mogelijkheden van dienstverlening vanuit het 
gemeente-archief. De toename van het aantal bezoekers, alsmede een aantal 
in het verdere verloop van 1971 ondernomen aktiviteiten van het 
gemeente-archief zijn in deze periode geïnitieerd. Na 28 februari is deze 
tentoonstelling, ten behoeve van het onderwijs en ten gerieve van 
buurtbewoners, op 8 verschillende plaatsen in Nijmegen opgesteld, 
telkenmale begeleid door een van de medewerkers van het gemeente-archief. 
De rij werd gesloten door de M.A.V.0.school te Beek/Ubbergen. In totaal 
hebben rond 8500 personen via deze tentoonstelling kennis gemaakt met het 
gemeente-archief. 

In het jaar, waarin de 450ste geboortedag herdacht werd in Nijmegen 
van Petrus Canisius, is door het gemeente-archief, in samenwerking met een 
daartoe ingestelde tentoonstellingscommissie, een tentoonstelling gewijd 
aan leven, werken en verering van deze Nijmegenaar. In de periode van 30 
september - 24 oktober, gedurende welke deze tentoonstelling werd 
gehouden, hebben 1296 personen aan deze expositie een bezoek gebracht. 

Ten behoeve van een congres van rechtshistorici in het juridisch 
instituut van de Katholieke Universiteit werd een keuze gemaakt uit 
archiefmateriaal, hetwelk voor de leden van dit congres interessant zou 
kunnen zijn en in het genoemde instituut gedurende de duur van het congres 
tentoongesteld. 

By de oprichtingsvergadering van het wijkopbouworgaan 
Nijmegen-Oost was het gemeente-archief aanwezig met een bescheiden 
expositie van beeldmateriaal uit en kaarten betreffende deze stadswijk. 
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Medewerking werd verleend aan de tentoonstelling te Cuyk ter 
gelegenheid van "600 jaar St. Agatha”. 

Onderwijs. 

Ten behoeve van het heemkundeonderwijs op de basisscholen werden 
een vijftal diaseries samengesteld, toelichting gevende op de geschiedenis 
van Nijmegen. Tezamen met een aantal excursies in de stad en in monumenten 
of gebouwen werd het gehele projekt aangeboden aan de leerkrachten. Er 
is sprake van een langzaam groeiend gebruik van de geboden mogelijkheden. 
Van de excursiemogelijkheden hebben met name die door de Stevenskerk, en 
door de benedenstad grote belangstelling ondervonden. 

Enkele malen werd assistentie verleend bij zogeheten 
Nijmegen-projekten op scholen. 

Andere sectoren. 

Op verzoek van enkele verenigingen werden ofwel diaseries vertoond 
over Nijmegen ofwel filmavonden georganiseerd. Ook voor excursies naar 
Stevenskerk of stadhuis werd verschillende malen een beroep gedaan op het 
gemeente-archief. 

Op verzoek van de Ned. Gen. Vereniging, afd. kwartier van Nijmegen 
werd een poging gedaan een cursus beoefening oud-schrift op te zetten. De 
belangstelling bleek hiervoor zo groot, dat op het ogenblik twee 
parallelcursussen lopen, terwijl eind januari nog een derde zal starten. 

Publicaties. 

Ter begeleiding van de tentoonstelling "Uw Gemeente-Archief" is 
een kleine gids voor geïnteresseerden in en gebruikers van de verzamelingen 
van het gemeente-archief verschenen onder dezelfde titel. Het boekje is 
in het afgelopen jaar in ruime mate verspreid geworden en vond met name 
veel belangstelling bij vakgenoten. 

Het boekwerk “Nijmegen in prenten”, waarvan de inleidende tekst en 
de keuze van de afbeeldingen door de archivaris was verzorgd, is begin april 
verschenen. 
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Onder dezelfde titel zijn, op basis van voorlopige teksten, 
verzorgd door het gemeente-archief, 22 artikelen verschenen in het 
dagblad.De Gelderlander, die een nog verdere verklaring gaven van het 
verbeelde op in het bovengenoemde boek afgebeelde prenten of tekeningen* 

Medewerking werd eveneens verleend aan het tot stand komen van de 
in oktober verschenen kalender voor 1972: "Nijmegen rond 1860". 

Een herziene uitgave van de gids voor torenbeklimmers, alsmede 
een korte samenvatting van de Nijmeegse geschiedenis, vergezeld van 
beeldmateriaal, het laatste ten behoeve van het onderwijs, zijn tot stand 
gekomen, mede in samenwerking met het gemeente-archief. 

Een drietal scripties, welke zullen verschijnen in de Gelderse 
historische reeks werden ten gemeente-archieve persklaar gemaakt, en van 
een uniform notenapparaat voorzien. 

In het adresboek 1971 is een artikel verschenen over de stand van 
zaken ten aanzien van de geschiedschrijving van Nijmegen, en de rol, welke 
het gemeente-archief ter bevordering van deze geschiedschrijving kan 
vervullen, onder de titel: "Met pen en plaat over Nijmegen". 

AANWINSTEN. 

Archieven 

Aan het gemeente-archief werden afgestaan de archieven van: 

de Nijmeegse Muziekschool. 
de vereniging "Het Schoolkind". 
Het "Brokkenhuis". 
De vereniging "St.Nicolaas voor allen”. 
De vereniging "Ploralia”. 
De Katholieke Actie Nijmegen. 
Het Katholiek Sociaal Centrum Nijmegen. 

In bewaring werden genomen de: 

Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811-1872 
Verzameling tekeningen van de Meetdienst van Publieke Werken en Volks-
huisvesting, daterende van na 1945. 
Archief van de afd. Militaire Zaken. 
Het archief van het polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal. 

Ten aanzien van het beheer van laatstgenoemd archief zal een 
overeenkomst worden gesloten van beheer tussen het polderdistrict en de 
gemeente Nijmegen, waarin ingebouwd een zekere kostenverrekening. 
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Documentatie. 

Openbare stadsbibliotheek. 

Door aankoop of schenking konden 387 boekwerken aan het bezit worden 
toegevoegd. 
Het opgeheven dagblad Vrije Volk schonk het gemeente-archief de leggers van 
de kranten. 

Potoverzameling 

Ook hier konden, het merendeel door schenking verkregen, een groot 
aantal aanwinsten worden genoteerd. 

In bewaring werd genomen de verzameling cliché's, gemaakt ten 
behoeve van het tijdschrift Numaga, alsmede cliché’s, berustend op de 
afdeling Voorlichting. 

Topografische Atlas. 

Aan deze verzameling werden in het afgelopen jaar 41 stuks 
toegevoegd en een tweetal schetsboeken. 

Inspectie. 

Op grond van de nieuwe archiefverordening zijn door de archivaris 
inspecties uitgevoerd bij de Openbare Nutsbedrijven, Publieke Werken en 
Volkshuisvesting, Gemeentelijke Sociale Dienst en de Volks-credietbank. Een 
nader uitgewerkt verslag van de bevindingen zal begin 1972 worden 
uitgebracht. Incidenteel werd op verzoek geadviseerd ten aanzien van de 
opberging van stukken en de bouw van archiefbewaarplaatsen. 

In het nu begonnen jaar zullen de reeds aangevangen 
inventariserings- of documentatiewerkzaamheden worden voortgezet. 

Aan het eerder vermeld onderwijs-project zal verder vorm worden 
gegeven door het vervaardigen van diaseries met toelichting onder andere 
over Stevenskerk en wandeling door de “oude stad”. 
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Overwogen wordt het houden van een aantal tentoonstellingen: één met als 
onderwerp het onderwijs te Nijmegen gedurende de laatste honderd jaar, een 
tweede ter gelegenheid van 700 jaar kermis. In samenwerking met het "Open 
huis" zal, ter gelegenheid van de opening van de passage Molenpoort een 
expositie worden gemaakt van de Molenstraat; het gemeente-archief zal, op 
verzoek, een inzending verzorgen op de in oktober te houden 
postzegeltentoonstelling in het Cultureel Centrum "de Lindenberg". 
Besprekingen over een te houden fotowedstrijd, met daaraan verbonden een 
tentoonstelling, zijn vrijwel afgerond. 

Te verwachten is een verdere toename van te behandelen cor-
respondentie en gebruik van de verzamelingen. Ook zal een begin worden 
gemaakt met het overleg, zoals aangeduid in het besluit Post- en 
Archiefzaken, terwijl een verdergaande concentratie van archieven van 
gemeentelijke instanties zal gaan plaats hebben. 

Het ware te wensen, dat een aantal maatregelen, die noodzakelijk zijn 
geworden voor een goede gang van zaken in het gemeente-archief, in dit jaar 
kunnen worden gerealiseerd. 

De archivaris-bibliothecaris, 

Nijmegen, 3 januari 1972, 

 


