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Gert Koese, waterschapsarchivaris van Rijnland

Voor u ligt het jaarverslag 2021 over het beheer van de archieven en collecties van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Evenals het vorige jaar een jaar waarin we net als 

iedereen last hadden van de maatregelen rondom het coronavirus en het thuiswerken. 
Gelukkig konden we wel wat bezoekers ontvangen in de studiezaal en was het veelal 

mogelijk onze dienstverlening online voort te zetten. We zagen in dit jaar een verdubbeling 
van het aantal aanvragen voor digitalisering van inventarisnummers uit onze archieven via 
‘scanning on demand’. In dit jaar namen we ook afscheid van onze archivist-historicus Paul 
Schevenhoven, die in mei met pensioen ging. We hebben Paul, die bijna 25 jaar bij Rijnland 

heeft gewerkt, niet zomaar laten vertrekken. In dit verslag kunt u hierover en over veel 
andere zaken meer lezen.

Voorwoord
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Kerncijfers 2021, Met pensioen, Toegankelijk maken, 
Collectie Waterstaatswerken, Digitaliseren, 
Restaureren en behouden

DEEL I

Beheren en  
beschikbaar stellen
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Onderdeel Kerncijfer

Overgebrachte archieven 2000 meter

Periode 1255-2004

Aantal archiefbeschrijvingen 704.348

Gedigitaliseerde inventarisnummers 2.574

Digitale bestanden Archiefbank 578.586

Digitale bestanden Beeldbank 32.527

Kerncijfers 2021
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Met pensioen
Paul Schevenhoven

Op dinsdag 25 mei 2021 vierden we op beperkte schaal het afscheid van Paul 
Schevenhoven. Na bijna 25 jaar bij Rijnland te hebben gewerkt als archivist-
historicus ging hij op die datum met pensioen. Paul had een fenomenale kennis van 
de geschiedenis en de archieven van Rijnland, wat tot uiting kwam in de publicaties 
die van zijn hand verschenen en de presentaties die hij hield. Vanwege zijn grote 
verdiensten wilden we hem niet zomaar laten vertrekken. In aanloop naar zijn 
afscheid hebben we een liber amicorum samengesteld, waaraan ook zijn externe 
relaties een steentje hebben bijgedragen. Paul heeft namelijk jarenlang deel uit 
gemaakt van de redacties van het Leids Jaarboekje en het Tijdschrift voor 
Waterstaatsgeschiedenis. Ook was hij nauw betrokken bij de productie van het boek 
Waterstaat in stedenland over de geschiedenis van Rijnland voor 1857, geschreven 
door Milja van Tielhof en Petra J.E.M. van Dam en bij de promotieonderzoeken van 
Arjan van ’t Riet en Siger Zeischka naar respectievelijk de turfwinning in de 
buitenrijnse ambachten van het hoogheemraadschap van Rijnland en de 
technische ontwikkeling in Rijnlandse polders. Met dit vriendenboek, waarvan één 
exemplaar intern vormgegeven en gedrukt is, konden we Paul op een waardige 
manier laten gaan. Paul Schevenhoven aan 

het werk in de studiezaal 
van Rijnland
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Toegankelijk maken
In mei 2021 rondde Peter Smit van 
Erfgoedservice Peter Smit uit Maassluis 
het project beschrijven B-kaarten af. De 
volledige collectie kaarten over de periode 
1858-ca. 1940 is nu beschreven in het 
collectiebeheersysteem MAIS-Flexis. Vanwege 
auteursrechtelijke beperkingen kunnen de 
afbeeldingen echter op dit moment nog niet 
online gepubliceerd worden. De bedoeling 
is om vanaf 2022 van alle kaarten de 
auteursrechtelijke status te achterhalen en de 
kaarten die rechtenvrij zijn te publiceren.

De medewerkers van het team werkten in 
2021 aan de volgende klussen:
• Het beschrijven van charters uit 
polderarchieven. Het gaat hier om belangrijke 
op perkament geschreven en vaak bezegelde 
overeenkomsten rondom de lokale waterstaat, 
bijvoorbeeld octrooien tot bedijking en 
droogmaking van veenplassen en akten van 
eigendomsoverdracht. Deze klus is afgerond en 
alle charters zijn met hun beschrijving online 
gepubliceerd, waarbij een relatie is gelegd met 
de dossiers in de polderarchieven waaruit de 
charters afkomstig zijn.

• Het beschrijven van de A-kaarten. Dit is 
een meerjarige klus, waarbij alle kaarten over 
de periode 1457-1857 volgens een standaard 
worden beschreven. Deels gaat het om het 
controleren van bestaande beschrijvingen, 
deels om het maken van nieuwe 
beschrijvingen. In het verslagjaar zijn de eerste 
1560 kaarten van een definitieve beschrijving 
voorzien en online gepubliceerd.

• Het nader toegankelijk maken van door 
Rijnland en waterschap De Gouwelanden 
verleende keurvergunningen. Dit is een klus 
die in 2020 is gestart. Omdat dit alleen kan 
aan de hand van de originelen in het archief, 
kan hieraan alleen op kantoor worden gewerkt. 
Vanwege het thuiswerken zal de afronding nog 
wel even op zich laten wachten.

Janneke Groen werkt aan 
het beschrijven van de 

collectie	charters
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Collectie Waterstaatswerken

In 2021 hebben we gewerkt aan 
het inrichten van een collectie 
Waterstaatswerken in het 
collectiebeheersysteem MAIS-Flexis. 
Het doel van deze collectie is om een 
overzicht te geven van zowel historische 
als nog steeds bestaande assets en een 
verbinding te leggen met de archiefstukken 
die er van deze assets zijn in onze 
archieven. Veel assets zijn in beheer 
geweest bij diverse elkaar opvolgende 
waterschappen, waardoor het vaak lastig 
is om snel inzichtelijk te hebben wat 
er aan informatie voorhanden is in het 
archief. In deze collectie kan gezocht 
worden op object, waarbij vervolgens 
de beschikbare informatie met een 
koppeling wordt gepresenteerd. In het 
verslagjaar hebben we de nog in gebruik 
zijnde AWZI’s en zowel historische als nog 
bestaande boezem- en poldergemalen 
in beeld gebracht. In december is deze 
collectie online gepubliceerd. Er wordt 
nog aan gewerkt om deze informatie ook 
via Geoweb toegankelijk te maken. Als 
dat is gelukt, dan wordt hierover intern 
gecommuniceerd. In 2022 worden hier 
andere categorieën assets aan toegevoegd, 
waaronder poldermolens.

• Het catalogiseren van de collectie oude 
drukken in de bibliotheek. Het gaat hier om 
boeken die voor 1850 zijn gepubliceerd. 
Van deze boeken zijn samenvattingen 
gemaakt in het bibliotheeksysteem Adlib 
en waar mogelijk zijn relaties gelegd met 
gedigitaliseerde exemplaren in Google 
Books. We hebben de intentie om in 2022 
de beschrijvingen van het historische deel 
van de bibliotheekcollectie te migreren naar 
het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis en 
te publiceren op internet

• Het beschrijven van afgedwaalde 
stukken uit polderarchieven. Deze 
waren op een aparte plek in het depot 
gezet en moesten nog worden verwerkt. 
Deze actie leverde ook de afronding 
van de inventarissen van een aantal 
kleine poldertjes onder Warmond op, 
waaronder de Tuinder- of Kogjespolder en 
de Kooipolder. Bij eerdere inventarisatie 
waren stukken niet beschreven omdat niet 
duidelijk was of ze tot de eerste of tot de 
tweede polder behoorden. Na onderzoek 
konden de archiefstukken worden 
beschreven en aan het juiste archief 
worden toegevoegd.

Gemaal Cruquius, een van de drie 
stoomgemalen die gebruikt zijn voor de 
droogmaking van het Haarlemmermeer
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Digitaliseren
In maart 2021 rondde digitaliseringsbedrijf 
Lots Imaging uit Voorschoten het project 
digitalisering polderrekeningen af. Zo’n 35 
strekkende meter polderrekeningen, in dikke 
banden ingebonden, zijn gedigitaliseerd. Over 
dit project, dat in augustus 2020 gestart is, is 
in het vorige jaarverslag uitgebreider bericht. 
De 155.000 scans die dit project heeft 
opgeleverd zijn in april 2021 op de website 
beschikbaar gekomen. Hieraan is aandacht 
besteed door middel van een artikel over de 
financiële huishouding van de polders dat 
ook in het Rijnland Magazine is gepubliceerd. 
Een post over het project op LinkedIn werd 
6579 keer gezien en kwam daarmee in de 
top 12 terecht van de in 2021 door Rijnland 
gepubliceerde berichten op social media.

In januari 2021 kregen we van Erfgoed Leiden 
(ELO) te horen dat zij niet langer voor ons 
de opdrachten voor ‘scanning on demand’ 
konden digitaliseren. Vanwege corona nam 
ook bij ELO het aantal aanvragen enorm toe. 
We zijn daarom direct in gesprek gegaan met 
Lots Imaging en in februari konden we met 
hen een contract afsluiten. Hierdoor konden 

Potloodtekening van de dijkschouw in de 
Tempelpolder,	1869.	LdnHHR,	Collectie	

prenten en tekeningen, PRT-0006.

we de dienstverlening zonder onderbreking 
voortzetten. In het verslagjaar dienden 
36 personen een of meerdere verzoeken 
tot digitalisering in. In totaal werden 142 
inventarisnummers uit diverse archieven 
gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld, 
een verdubbeling ten opzichte van 2020. 

Ook voor enkele collega’s zijn via deze weg 
archiefstukken gedigitaliseerd in het kader 
van het onderzoek naar de oorzaken van 
de dijkverschuiving in de Tempelpolder bij 
Reeuwijk.
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Restaureren en 
behouden
In april 2021 rondde Art Conservation uit 
Vlaardingen met het zuurvrij ompakken 
van het archief van Rijnland over de periode 
1858-1958 een vierjarig project af. Zo’n 
850 strekkende meter archief werd in deze 
periode voorzien van nieuwe zuurvrije 
omslagen, dossiermappen en dozen, zodat de 
verpakking nu weer voldoet aan de eisen van 
de Archiefregeling.

In het voorjaar van 2021 rondde 
Art Conservation ook een grote 
restauratieopdracht af van een verzameling 
archiefstukken uit diverse archieven met 
een variëteit aan schades. De bedoeling was 
deze opdracht verspreid over twee jaar uit te 
voeren, maar het bleek achteraf efficiënter 
zijn alles in een kort tijdsbestek te laten 
restaureren. 

De restaurator van Rijnland hield zich in 
het verslagjaar bezig met het behandelen 
van stukken die waren aangevraagd voor 
‘scanning on demand’. Hij verzorgde ook de 

De restaurator van Rijnland 
herstelt een band van een 
inventarisnummer uit het 
Oud Archief van Rijnland

transporten van de archiefstukken van en naar 
de scanlocatie in Voorschoten. Verder werkte 
hij aan de conservering van 160 charters 
en 26 kaarten uit de collectie. De veelal 
perkamenten charters werden door hem ook 
opgezet op zuurvrij karton. Ook herstelde hij 
een zwaar beschadigde kaart uit 1895 van de 
ringdijk van het waterschap De Vinkeveensche 
en Proostdijerpolders, behorende bij de staat 
van verhoefslaging van dit waterschap. Deze 
kaart werd in onze collectie aangetroffen, maar 
hoort thuis in de collectie van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), waar het 
archief van dit waterschap wordt bewaard. 
In 2022 zal de kaart aan Waternet worden 
overgedragen.
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Lezingen en presentaties

DEEL II

Educatie
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Lezingen en 
presentaties
In het verslagjaar was er vanwege de 
coronamaatregelen weinig ruimte voor 
educatieve activiteiten. Na de zomer kregen 
we enkele verzoeken voor presentaties, die 
alle werden gegeven door Janneke Groen, 
als archivist-historica de opvolger van Paul 
Schevenhoven. Zij was op 9 september te 
gast in de online talkshow ‘Boeren, Burgers en 
Buitenlui’ van de Academie voor Genealogie 
om iets te vertellen over het gebruik van 
de Rijnlandse archieven voor genealogisch 
onderzoek. Vervolgens gaf zij op 19 oktober 
een webinar over de geschiedenis van Rijnland 
voor de Cultuurhistorische Vereniging Oud 
Lisse. Op 16 december verzorgde zij een 
interne opleiding over de geschiedenis van 
de dijkgraven. Deze interne opleiding werd 
gehouden naar aanleiding van de plaquette met 
een tijdlijn van alle dijkgraven die na afloop bij 
de VV-zaal door de dijkgraaf en de secretaris-
directeur werd onthuld. Ook voor deze tijdlijn 
verrichtte zij het historisch onderzoek.
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Interne dienstverlening, Externe dienstverlening (1), 
Externe dienstverlening (2)

DEEL III

Gebruik
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informatie uit archieven kan zelfs vandaag de 
dag tot kostenbesparingen leiden. Op verzoek 
van een omgevingsmanager zochten we uit wie 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 
brug bij het gemaal van de polder Oudshoorn. 
In het archief vonden we tekeningen en 
documenten waarmee we konden aantonen dat 
de polder de brug heeft aangelegd, maar dat 
de gemeente Alphen die destijds voor 1 gulden 
overgenomen heeft. De kosten voor vernieuwing 
komen dus niet voor rekening van Rijnland.

Gemaal Cruquius, een van de drie 
stoomgemalen die gebruikt zijn voor de 
droogmaking van het Haarlemmermeer

Interne  
dienstverlening
In het verslagjaar hebben we 107  
interne informatieverzoeken in behandeling 
genomen. Veelal gaat het hierbij om in  
het verleden verleende vergunningen  
voor bepaalde werken of om bouwkundige 
en technische informatie over water-
staatswerken. Het aantal verzoeken 
neemt een middenpositie in ten opzichte 
van de aantallen in 2019 (132) en 2020 
(92). In alle gevallen hebben we ondanks 
de coronamaatregelen de gevraagde 
informatie tijdig kunnen leveren. De 
aanvragers konden hun dossiers raadplegen 
in de studiezaal en indien nodig werden 
documenten intern gedigitaliseerd.

Het gemaal van de 
polder Oudshoorn

Casus
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Vanwege de coronamaatregelen was de 
studiezaal in de eerste helft van 2021 gesloten. 
Vanaf juli 2021 konden we met inachtneming 
van de veiligheidsmaatregelen weer één dag 
per week op afspraak open. Gedurende die tijd 
hebben 16 bezoekers in totaal 30 bezoeken 
gebracht. Het aantal bezoeken is hiermee op 
hetzelfde niveau als in 2020.

Jaar Aantal bezoekers Aantal bezoeken

2017 54 89

2018 46 71

2019 53 167

2020 23 28

2021 16 30

Externe  
dienstverlening (1)
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Jaar Aantal raadplegingen

2017 311.000

2018 291.000

2019 195.000

2020 210.000

2021 2.100.870

Ook per mail, telefoon en via het Klant Contact 
Team ontvingen we vragen van buitenaf over 
de meest uiteenlopende historische 
onderwerpen. In het verslagjaar waren dat er 
100. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte 
van 2020 (75). Wat opvalt is dat relatief veel 
gevraagd werd naar historisch kaartmateriaal uit 
onze collectie. Ook werden diverse vragen 
gesteld over onze morgenboeken, wat laat zien 
dat deze digitaal beschikbare bron zeker 
geraadpleegd wordt.

De bezoekersaantallen van onze online 
archieven en collecties laten een enorme 
toename zien ten opzichte van voorgaande 
jaren. Helaas zijn deze aantallen niet 
betrouwbaar, de leverancier van het platform 
MAIS-(M)DWS (archieven.nl) heeft laten weten 
dat er door een fout in de website geen 
onderscheid kan worden gemaakt in werkelijke 
bezoekers en robots. Dit kan niet met 
terugwerkende kracht worden gerepareerd.

Externe  
dienstverlening (2)
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In het netwerk

DEEL IV

Netwerk
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In het netwerk
In het verslagjaar waren we aangesloten bij de 
volgende verenigingen en stichtingen:
 •  Koninklijke Vereniging van Archivarissen 

in Nederland en de Branchevereniging 
van Archiefinstellingen in Nederland 
(KVAN/BRAIN);

 •  Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen 
(KZHA);

 •  Stichting Historische Publicaties Holland-
Rijnland;

 • Gebruikersvereniging MAIS-Flexis;
 •  Vereniging voor 

Waterstaatsgeschiedenis;
 •  Vereniging de Topografisch-Historische 

Atlas (VTHA);
 •  Historische Vereniging Oud Leiden 

(HVOL);
 • Historische Vereniging Haerlem.

Waterschapsarchivaris Gert Koese was tot 
medio oktober bestuurslid van de Kring van 
Zuid-Hollandse Archivarissen. Archivist-
historicus Paul Schevenhoven was tot zijn 
pensioen lid van de redactie van het  
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.  
Hierin is hij in november 2021 opgevolgd  
door Janneke Groen.

In september 2021 schreven we een 
tweede aanbevelingsbrief voor het project 
The Dutch Waterscape van de TU Delft 
in het kader van een nieuwe NWO-
subsidieaanvraag. The Dutch Waterscape is 
een onderzoeksproject dat het watersysteem 
multidisciplinair wil analyseren op basis van 
nieuwe digitale techniek en methodiek en 
historische gegevens, met de bedoeling dat 
dit inzichten oplevert die kunnen bijdragen 
aan de huidige problematiek van veranderend 
klimaat en toenemende verstedelijking. In 
de aanbevelingsbrief hebben we een in kind 
bijdrage toegezegd om te participeren in 
werkgroepen waarin zal worden bekeken of 
Rijnlandse bronnen relevant zijn of kunnen 
worden gemaakt voor dit onderzoek.
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