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De hoogtepunten van 2014
Allereerst dank voor uw betrokkenheid bij het Historisch Centrum
Overijssel! De medewerkers van het HCO hebben in 2014 weer hun
uiterste best gedaan om voor u te presteren.
Dat geldt voor de
medewerkers in de
dienstverlening die
alle vragen via de
studiezaal of e-mail
zo goed en spoedig
mogelijk voor u beantwoordden. Maar ook
voor medewerkers die, op welke plek in de
organisatie dan ook, steeds werkten met uw
belang voor ogen. MijnStadMijnDorp; voor
iedereen die houdt van de geschiedenis en
streekcultuur van Overijssel. eDepotoverijs-

sel; voor alle overheden in Overijssel. Of de
dienstverlening via onze website; voor alle
mensen die onze collectie willen benutten.
We hebben weer met veel partners uitstekend
samengewerkt. Bijvoorbeeld De Fundatie
waarmee we een topstukken expositie in de
Grote Kerk in Zwolle hebben georganiseerd
(33.000 bezoekers), Stichting Emmanuels
huizen met wie we een nieuwe website
hebben gebouwd (emmanuelshuizen.nl), de
IJsselacademie en de Twentse Welle, provincie
Overijssel, alle gemeenten en waterschappen,

de partners in het nieuwe erfgoedplatform
in Zwolle, de Jan Jans Stichting in Twente en
natuurlijk PEC Zwolle, waarmee we het jaar
hebben uitgeluid.
Toch gaat dit jaarverslag vooral in op onze
aanwezigheid op internet, waar we honderdduizenden mensen bereiken (terwijl we eigenlijk nog maar net beginnen).
Iedereen veel dank voor een fantastisch jaar!
Voor volgend jaar hopelijk wederom alle
goeds.
Bert de Vries
Directeur Historisch Centrum Overijssel
twitter.com/directeurHCO

Nominatie Website van het Jaar
December 2013 hebben wij onze nieuwe website in gebruik genomen. Eind 2014 is deze genomineerd voor de verkiezing Website van het Jaar 2014. Een geweldige eer voor het HCO, waar
digitalisering en online beschikbaarheid van informatie één van de speerpunten is. Er waren in
totaal zo’n 280 websites geselecteerd, verdeeld over 23 categorieën.
Wij gingen de strijd aan met andere sites in de categorie Overheid. Helaas ging de beker aan
ons voorbij, maar de nominatie zelf was al een feestje waard. Iedereen die ons een stem gaf:
bedankt!

eDepot voor Overijssel komt er aan
In 2014 kreeg het eDepot voor Overijssel concreet vorm. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) voerde met Deventer, Dalfsen en waterschap Groot Salland een aantal pilots uit,
waarbij digitale dossiers zijn overgebracht naar een digitale archiefvoorziening: een eDepot. In 2014 hebben we deze pilots succesvol afgerond en in 2015 worden we aangesloten
op een productieomgeving.
HCO heeft € 500.000,- ontvangen van
de provincie voor de realisering van een
gemeenschappelijke e-depotvoorziening
in Overijssel. Daar is in oktober van
2014 nog € 80.000,- bijgekomen van
het landelijke programma Archief 2020.
Doel van het project is het creëren van
een gemeenschappelijke voorziening in
2015 waar alle overheden in Overijssel in
principe gebruik van kunnen maken. Dit
is nodig omdat overheden steeds meer
digitaal gaan werken.
In het voorjaar is edepotoverijssel.nl gelanceerd. Hierop kan het project worden gevolgd. In bijeenkomsten van de Overijsselse
Coalitie voor Digitale Duurzaamheid (OCDD)
en in een nieuwsbrief delen we informatie.
Bert de Vries, directeur HCO, heeft samen met
de projectleider Vincent Sleebe informerende
bezoeken afgelegd bij alle verantwoordelijke

bestuurders van gemeenten en het waterschap.
HCO werkt in dit project samen met het
Nationaal Archief (NA) en de andere regionaal
historische centra in Nederland. Bovendien
vindt de samenwerking plaats binnen de
OCDD, een samenwerking van veel partijen in
Overijssel.

Nog in 2015 zal HCO een productieomgeving
inrichten waarbinnen het aansluiten op het
eDepot professioneel kan worden aangepakt.
Er wordt ook gewerkt aan een handreiking
voor gemeenten, die hen helpt bij de voorbereiding van de overdracht van dossiers.
De eerste belangstellenden hebben zich al
gemeld!

MijnStadMijnDorp online magazine
In anderhalf jaar hebben we acht nummers van ons online magazine MijnStadMijnDorp gepubliceerd. Het blad vormt de entree en verdieping tot het platform. Het magazine is erg toegankelijk, makkelijk leesbaar en sprankelend wat de vormgeving betreft. De artikelen zijn
bedoeld voor een breed publiek en de onderwerpen zijn behoorlijk verschillend. Iedereen kan er iets van zijn gading in vinden. Een soort
‘Historische Nieuwsblad’, maar dan alleen voor Overijssel. Gelukkig valt de helft van de redacteuren binnen de doelgroep, zij bewaken
onder andere het nostalgische gehalte.

De digitale verschijningsvorm is van wezenlijk
belang. Je kunt met een online blad zoveel meer
dan met een papieren editie.
Bijvoorbeeld een artikel illustreren met historische
filmpjes, Google maps en links naar diverse
bronnen. Interactiviteit staat voorop. Op een online
magazine kun je direct reageren en een gesprek
beginnen met de lezer.
Zo kwam er op het artikel over Beatstad-Enschede
een stroom reacties los. Het online magazine is
speciaal ontworpen voor tablet. Lekker ’s avonds

op de bank nog even bladeren in het verhaal over
Koperen Ko, of de tandpasta-verkoper Menthol.
Inmiddels kleine 4000 abonnees, en nog steeds
groeiende.
Vanaf de verschijning van het eerste exemplaar is
er een hoeveelheid interessante en hier en daar
opzienbarende artikelen verschenen. Benieuwd
welke? Lees mee en neem een abonnement!

onlinemagazine.mijnstadmijndorp.nl

Bezoekcijfers
2014
MSMD*
MijnStadMijnDorp
November 2014 lanceerden wij de geheel vernieuwde website van MijnStadMijnDorp
(MSMD) in bèta. De volledig vernieuwde site gaat in 2015 in productie. MSMD bestaat in
de nieuwe vorm uit twee delen. Eén deel gericht op de ‘grasduiner’ met nadruk op beeldmateriaal, verhalen, nieuws en evenementen. Het andere deel, Onderzoek Overijssel, is er
voor de ‘onderzoeker’ die uitgebreid kan zoeken in collecties van deelnemende organisaties. We stimuleren interactie met de bezoeker doordat u de mogelijkheid heeft op content
te reageren en deze te waarderen.

Bezoeken

323.766

Unieke bezoekers

280.036

Paginaweergaven

1.331.200

Bezoeken Overijssel

107.390

Gem. unieke bezoekers per dag

767

* gebaseerd op resultaten 1 januari tot
15 november 2014.

MSMD op
Facebook!
Sinds een paar weken is MijnStadMijnDorp
ook op Facebook actief. Blijf op de hoogte
van interessante verhalen, nieuwe content en
speur mee met de zoekplaatjes.
facebook.com/mijnstadmijndorp
@MstadMDorp
Afgelopen jaar stond ook in het teken van
verbeterde ontsluiting van de collecties en
uitbreiding van functionaliteiten in het collectiebeheersysteem. Deels is dit te zien op
MijnStadMijnDorp, waar gps, persoonsmarkering en zoekplaatjes belangrijke aanvullingen
zijn voor de deelnemende partijen, maar ook
het doorzoekbaar maken van alle tijdschriften
(pdf).
In 2014 is een strategische samenwerking

tot stand gekomen met Deventit; die verzorgt
het collectiebeheersysteem OpenAtlantis voor
MijnStadMijnDorp en de functionaliteiten in
Onderzoek Overijssel. Dankzij deze samenwerking kunnen wij alle soorten collecties, van
archief-, bibliotheek- en museale collectie tot
bidprenten, onderbrengen in OpenAtlantis en
het collectiebeheersysteem gratis aanbieden
aan niet-professionele erfgoedinstellingen in
Overijssel.

Het draagvlak voor MijnStadMijnDorp is in de
provincie vergroot. Steeds meer historische
verenigingen nemen actief deel aan het platform. Het deelnemersoverleg voor de ontwikkeling van MSMD is verder uitgebreid met HV
Wijhe, HK Borne en binnenkort Old Deep’n.
Inmiddels zijn 25 erfgoedinstellingen betrokken in het deelnemersoverleg of op het deelnemersweblog.

HCOverijssel &
social media

film

Wij zijn online steeds meer zichtbaar. Regelmatig posten wij
nieuws, activiteiten en wetenswaardigheden over onszelf of onze
collecties via Twitter, Facebook en YouTube. Houd ons in de gaten,
kom ik contact en lees mee! #HCOverijssel

Stadsarchief
Zwolle
Volg onze nieuwe community op Facebook! Stadsarchief Zwolle
toont historische foto’s en prentjes van de stad. Van vroeger tot
nu. Like: facebook.com/StadsarchiefZwolle

Collectie Stichting
Emmanuelshuizen
online

Steeds meer films komen
online beschikbaar. Zo kan
ons publiek ook op afstand
genieten van onze audiovisuele collectie. Het filmmateriaal is te bekijken via de
beeldbank op onze website
en via mijnstadmijndorp.nl.
In 2014 is door een externe
partij hard gewerkt aan de
zogenaamde ‘filmbank’.
Deze biedt u als bezoeker
de mogelijkheid om zelf
filmfragmenten te selecteren en binnen te halen. De
filmbank is naar verwachting medio 2015 klaar.

Via YouTube presenteren wij met regelmaat (historische) filmpjes.
Het wekelijkse item selecteren wij naar aanleiding van een historische gebeurtenis, het zogenaamde kapstokje. Van daaruit leggen
we een link met een film in onze collectie. Een klein geschiedenislesje dat uitmondt in een mooi stukje filmhistorie. Hierdoor komen
ook minder voor de hand liggende films voorbij en reizen we
kriskras door de provincie! In 2014 hebben wij de reeks ‘Achter de
schermen’ gelanceerd waarin u kunt volgen wat er zoal
gebeurt in het HCO!
Neem een kijkje: youtube.com/HCOverijssel

foto

Wist u dat het sinds afgelopen jaar mogelijk is afbeeldingen gratis
uit onze beeldbank te downloaden (in lage resolutie)? Zoek uw
foto in de beeldbank en open deze in de viewer. Rechts ziet u verschillende symbolen. Klik op het diskette-icoon om de afbeelding
te downloaden en sla de foto op uw pc op.
Liever een foto in hoge resolutie? Dat kan nog steeds (tegen betaling). Klik dan na het zoeken op het winkelwagen-icoon. Via de
knop ‘winkelwagen’ in het menu kunt u de bestelling verder afhandelen.
Laat u inspireren! beeldmateriaal.historischcentrumoverijssel.nl

In augustus lanceerden wij samen met Stichting Emmanuelshuizen
de website emmanuelshuizen.nl. De stichting bezit een bijzondere
collectie archiefstukken, boeken en museumvoorwerpen. Opmerkelijk is de grote collectie middeleeuwse handschriften en oude
drukken. Het Historisch Centrum Overijssel beheert sinds 1972 de
boeken en archieven (de documentaire collectie) van Emmanuelshuizen. Informatie over de geschiedenis van de stichting en de
collectie is met de komst van de site toegankelijk via
emmanuelshuizen.nl.

Bibliotheek
Onze bibliotheek gaat over naar
een nieuwe catalogus. De boeken
zijn hierdoor makkelijker via
archieven.nl terug te vinden. In
2014 hebben wij hier een start mee
gemaakt en hopen in de tweede
helft van 2015 de overgang te
maken. Onze boekencollectie blijft uiteraard raadpleegbaar op de
studiezaal.

Online toegankelijkheid van
archieven en collecties

Digitale beschikbaarheid van informatie wordt steeds belangrijker. Daarom proberen wij zoveel mogelijk documenten en bestanden raadpleegbaar te maken via onze website. Zo zijn in het afgelopen jaar 42 nieuwe archieftoegangen verschenen. Deels toegangen die eerder
alleen op papier beschikbaar waren. Maar ook archieven die recent zijn verworven. Daarnaast zijn er 652 nadere toegangen op de overlijdens- en geboorteregisters van de Burgerlijke Stand verschenen, gebaseerd op maar liefst 223.045 akten.
Een andere belangrijke toegang die in 2014
online beschikbaar is gekomen, zij het nog in
een bèta-versie en alleen op de studiezaal, is
de Generale Index Zwolle: een digitale kaartenbak met 1.187.543 records. Hierin vindt u
gegevens van personen, straten, gebouwen
en beroepen in Zwolle en Zwollerkerspel in
de periode 1300-1940. Na verdere bewerking
wordt de Generale Index in 2015 via alle kanalen beschikbaar gesteld.
Ook scans van archiefstukken komen meer
beschikbaar. In 2014 koppelden wij scans van
alle overlijdensakten uit 1951-1960 aan de

nadere toegangen (26.563 bestanden). Tevens
maakten we een begin met de verwerking
van scans van overlijdensregisters uit 18111950 en huwelijksregisters uit 1811-1930. Een
enthousiaste ploeg vrijwilligers is bezig met
het toevoegen van juiste bestandsnamen en
benodigde metadata om scans te herleiden
naar hun oorsprong. Dankzij dit monnikenwerk stellen wij de komende jaren nog veel
meer scans van akten van de Burgerlijke
Stand beschikbaar. Verder zijn in 2014 scans
van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken in Zwolle digitaal verschenen (20.481

bestanden). Scans van overige gemeenten in
Overijssel zijn bewerkt en verschijnen begin
2015 online.
Last but not least: in het afgelopen jaar
werkten wij hard aan achterstallig onderhoud
in het collectiebeheer. De werkzaamheden
betroffen voornamelijk het verwijderen van
verouderde toegangen en het bijwerken
van beheersgegevens zoals vindplaatsen,
openbaarheid en omvang van de archieven.
Hiermee is een stevige basis gelegd voor het
uitbreiden van de digitale dienstverlening in
de komende jaren.

kengetallen 2014
Algemeen
Omvang organisatie
Aantal medewerkers
Aantal vrijwilligers
Aantal participatiebanen / re-integratie

€ 3.600.000
34 medewerkers, 25,7 fte
105 vrijwilligers
12 personen

Omvang collectie
Archief
Bibliotheek
Beeldmateriaal
Audiovisueel
Aantal verworven archieven
Aantal verworven beeldmateriaal
Aantal verworven AV-materiaal
Publieksbereik
Aantal bezoekers studiezaal
Aantal bezoekers tentoonstellingen
(Mede door de succesvolle expositie “Topstukken uit de
gouden 15e eeuw van Zwolle” in de Grote Kerk)
Aantal bezoekers activiteiten
Aantal bezoekers verhuur zalen
Educatie
Aantal leerlingen in het HCO

17,5 km
1.5 km
211.700 items
17.662 items
1,24 meter
661 stuks
2.662 items

Digitaal bereik
Aantal website-bezoeken www.historischcentrumoverijssel.nl
Aantal website-bezoeken www.mijnstadmijndorp.nl.
Aantal website-bezoeken online magazine
Aantal nieuwsbrief abonnees
Aantal abonnees mailing MSMD online magazine
SOCIAL MEDIA #HCOverijssel
Facebook fans
Twitter volgers
Youtube – aantal filmpjes bekeken

202.026
323.766
11.742
3.660
3.540
698
1.700
99.176

Top 3 aangevraagde stukken
1. Kadaster
2. Stadsarchief Zwolle tot 1813
3. Provinciaal Bestuur

3.575
34.000
487
1.153
1.380

Van Wevelinkhovenstraat, Zwolle
T 038 426 63 00
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl
Parkeren & navigatie: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle
Openingstijden:
Dinsdag: 9:00 uur t/m 17:00 uur
Donderdag: 9:00 uur t/m 21:00 uur
Woensdag: 9:00 uur t/m 17:00 uur Vrijdag: 9:00 uur t/m 13:00 uur
Kijk op onze website voor nieuws en activiteiten
www.historischcentrumoverijssel.nl

