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Van het beheer van de archieven en collecties
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Gert Koese, waterschapsarchivaris van Rijnland

Voor u ligt het jaarverslag 2020 over het beheer van de archieven en collecties 
van het hoogheemraadschap van Rijnland. Om meerdere redenen een bijzonder 

jaar. Op 27 maart overleed onze collega Joke Manshanden na een ernstige 
ziekte. Op dat moment zaten we al in de eerste intelligente lockdown als gevolg 

van de coronacrisis. Door deze crisis waren we minder aanwezig op kantoor, 
zodat bepaalde werkzaamheden rondom de archieven en collecties niet door 

konden gaan. Ook de dienstverlening naar onze externe bezoekers werd 
noodgedwongen op een laag pitje gezet omdat we de studiezaal moesten 

sluiten. Ondanks dit alles hebben we toch de nodige resultaten kunnen bereiken.
In dit verslag kunt u hier meer over lezen.

Voorwoord
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Kerncijfers 2020, In memoriam, Toegankelijk maken, 
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 528.688

Gedigitaliseerde inventarisnummers 2.109

Digitale bestanden Archiefbank 412.003

Digitale bestanden Beeldbank 34.546

Kerncijfers 2020
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In memoriam
Joke Manshanden, 1956 - 2020

Op 27 maart 2020 overleed onze collega Joke Manshanden 
na een ernstige ziekte op de leeftijd van 63 jaar. Joke werkte 
sinds 2001 als archivist bij het team en hield zich bezig met 
het toegankelijk maken van archieven en collecties. Zo heeft 
zij veel polderarchieven geïnventariseerd en heeft zij gewerkt 
aan het catalogiseren van de collectie foto’s van Rijnland en 
zijn vele rechtsvoorgangers. Ook hield ze zich bezig met 
dienstverlening in de studiezaal. Haar enthousiasme en 
vriendelijkheid is veel bezoekers bijgebleven. We missen in 
haar een bevlogen collega met hart voor de mensen, de 
archieven en de geschiedenis van het hoogheemraadschap.
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Toegankelijk maken

In het verslagjaar werkte Peter Smit van 
Erfgoedservice Peter Smit uit Maassluis verder 
aan het beschrijven van de kaartencollectie 
over de periode 1857-ca. 1940 (B-kaarten). 
Deze werkzaamheden zullen in 2021 worden 
afgerond.

Medewerkers van het team hebben in het 
verslagjaar gewerkt aan de volgende zaken:

•  Het nader toegankelijk maken van de door 
Rijnland verleende keurvergunningen van 
voor 1962. In deze periode werden er nog 
geen vergunningendossiers gevormd, maar 
werden de verleende vergunningen per jaar 
ingebonden in banden en de bijbehorende 
stukken als ‘bijlagen’ in afzonderlijke dossiers 
gearchiveerd. De ingebonden vergunningen 
zijn al eerder gedigitaliseerd, maar worden 
nu afzonderlijk op onderwerp toegankelijk 
gemaakt.

•  Het toegankelijk maken van de collectie 
Bekendmakingen. Dit zijn gedrukte 
aanplakbiljetten door middel waarvan 
bijvoorbeeld nieuwe keuren of te houden 
aanbestedingen bekend werden gemaakt.  
Deze collectie is niet compleet (veel 
bekendmakingen zitten nog in de dossiers), 
maar geeft een mooie dwarsdoorsnede 
van de door Rijnland uitgevaardigde 
bekendmakingen. De collectie is in december 
op de website gepubliceerd.

Bekendmaking van 26 
september 1795 met daarop 
de	revolutie-slogan	‘Vrijheid,	

gelijkheid,	broederschap’
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Digitaliseren

Op 1 maart 2020 eindigde de pilot  
‘scanning on demand’. Tijdens deze pilot konden  
bezoekers van onze website door middel van 
een aanvraagknop een verzoek tot digitalisering 
van inventarisnummers indienen. Deze 
inventarisnummers werden gedigitaliseerd  
door Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO).  
In maart 2020 is de pilot geëvalueerd. Uitkomst 
van deze evaluatie was dat we de samenwerking 
met ELO voorlopig konden voortzetten.  
In het verslagjaar dienden 32 personen een of 
meerdere verzoeken tot digitalisering in.  
In totaal werden 78 inventarisnummers uit 
diverse archieven gedigitaliseerd en online 
beschikbaar gesteld.

In augustus 2020 werd opdracht gegeven 
aan Lots Imaging uit Voorschoten voor het 
digitaliseren van ingebonden polderrekeningen 
uit het Oud Archief van Rijnland. De binnen 
Rijnland gelegen polders stonden onder toezicht 
van het hoogheemraadschap en moesten 
jaarlijks hun rekening in tweevoud ter controle 

Het	digitaliseren	van	een	
band polderrekeningen door 

Lots Imaging

inzenden aan Rijnland. Rijnland hield één 
exemplaar en stuurde het andere terug naar het 
polderbestuur. De door Rijnland gearchiveerde
polderrekeningen zijn later per polder 
ingebonden in dikke en bijna niet te hanteren 
banden. Ze vormen een vrij complete reeks 
tot aan het begin van de 19de eeuw. Dit in 
tegenstelling tot de archieven van de polders 
zelf, waar de reeksen rekeningen vooral in de 
vroege periode vaak hiaten vertonen. Omdat 
deze rekeningen een mooie bron zijn van de 
financiële huishouding van het waterbeheer 
op microniveau en vanwege de slechte 
raadpleegbaarheid van de banden is besloten tot 
digitalisering over te gaan. Het gaat om circa 35 
strekkende meter, waarvan ongeveer de helft in 
het verslagjaar is gedigitaliseerd. De opdracht 
zal in de loop van 2021 worden opgeleverd, 
waarna de bestanden op de website zullen 
worden gepubliceerd.
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Restaureren en 
behouden

Het jaar 2020 was het vierde jaar waarin Art 
Conservation uit Vlaardingen werkte aan het 
zuurvrij ompakken van 850 strekkende meter 
archief volgens de aanbesteding uit 2017.  
Dit jaar werd verder gewerkt aan het ompakken 
van het laatste perceel, de keurvergunningen 
vanaf 1962. Het project zal medio 2021  
worden afgerond. In het verslagjaar werden  
ook voorbereidingen getroffen voor het zuurvrij 
ompakken van het archief van Rijnland over 
de periode 1858-1958. Dit bevindt zich nog 
grotendeels in verpakkingsmateriaal, dat niet 
voldoet aan de eisen uit de Archiefregeling 2010. 
Deze opdracht zal Art Conservation in  
de eerste helft van 2021 uitvoeren.

In het verslagjaar werkte onze eigen 
restaurator aan het restaureren van objecten 
uit de collecties kaarten, charters en 
bekendmakingen. Hij deed ook voorbereidend 
werk voor de uitbesteding van een omvangrijke 

De restaurator van Rijnland 
bezig met het restaureren 

van een oude kaart

restauratieklus, bestaande uit enkele 
meters archiefstukken met uiteenlopende 
schades. Deze werkzaamheden zullen in 
2021 en 2022 worden uitgevoerd door een 
restauratiebedrijf. Tot slot controleerde hij de 
materiële staat van archiefstukken waarvoor 
een digitaliseringsverzoek was ingediend en 
verzorgde hij het transport naar de scanlocatie.
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Publicatie ‘Het IJ Rond’

DEEL II

Educatie
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Publicatie  
‘Het IJ Rond’

Op 4 december 2020 verscheen het boek  
‘Het IJ Rond’ als 37ste uitgave van de Vrienden 
van de Hondsbossche bij uitgeverij Noord-
Holland. Samen met Diederik Aten, historicus 
van het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, beschreef historicus en 
archivist Paul Schevenhoven de geschiedenis 
van de lus van oude zeedijken rond het IJ tot 
de opening van het Noordzeekanaal in 1876. 
Paul baseerde zich hierbij voornamelijk op het 
rijke archief van Rijnland. Het boek is prachtig 
geïllustreerd en een waar monument voor deze 
voor Rijnland eens zo belangrijke dijken. Het laat 
onder andere zien dat er aan de Rijnlandse kant 
veel eerder sprake was van centrale dijkzorg dan 
aan de noordkant.

De nieuwe uitgave  
‘Het	IJ	Rond’
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Interne dienstverlening, Externe dienstverlening (1), 
Externe dienstverlening (2)

DEEL III

Gebruik
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Interne  
dienstverlening

De verschillende lockdowns en de beperkte 
toegang tot het kantoor in het verslagjaar 
hebben voor een daling van het aantal interne 
informatieverzoeken gezorgd. We hebben 92 
verzoeken in behandeling genomen tegenover 
132 in het voorgaande jaar. Ondanks de 
beperkingen hebben we zoveel mogelijk 
gezorgd de gevraagde informatie tijdig aan 
te leveren. In het verslagjaar hebben we 
nieuwe stappen gezet in het verbeteren 
van de toegankelijkheid van informatie over 
Rijnlandse assets (objecten) in de archieven. 
We volgen hierbij het voorbeeld van Waternet 
in Amsterdam. In 2021 hopen we de eerste 
resultaten op de website te kunnen publiceren.



14

Vanwege de coronacrisis hebben we slechts  
tot half maart de externe dienstverlening op  
het normale niveau kunnen aanbieden. In de 
maanden april-juni en oktober-december was 
onze studiezaal gesloten en in de maanden 
daartussen maar één dag per week op afspraak 
geopend. Gedurende de weken en dagen dat  
we wel geopend waren, hebben 23 bezoekers in 
totaal 28 bezoeken gebracht. Een aantal mensen 
hebben we helaas moeten teleurstellen. 
Vergeleken met de cijfers van vorig jaar laat  
dit een forse daling zien.

Jaar Aantal bezoekers Aantal bezoeken

2016 52 92

2017 54 89

2018 46 71

2019 53 167

2020 23 28

Externe  
dienstverlening (1)

Tijdschriftenkast	in	 
de studiezaal
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Jaar Aantal raadplegingen

2016 55.000

2017 311.000

2018 291.000

2019 195.000

2020 210.000

Ook per mail, per telefoon en via het Klant 
Contact Team ontvingen we vragen van buitenaf 
over de meest uiteenlopende historische 
onderwerpen. In het verslagjaar waren dat er 
75. Ook hier is een daling te zien, zij het een 
lichte. De coronacrisis lijkt hier niet zo’n grote 
rol te hebben gespeeld.

De bezoekersaantallen van onze online 
archieven en collecties zijn daarentegen flink 
gestegen. In het verslagjaar noteerden we ruim 
210.000 raadplegingen. Een overzicht van de 
laatste vijf jaar, afgerond op duizendtallen, laat 
het volgende beeld zien (daarbij evenals in het 
vorige jaarverslag aangetekend dat er in 2017-
2018 sprake was van vervuiling vanwege een 
zoekrobot):

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*.
  * ten onrechte in de vorige jaarverslagen  

niet vermeld

Waterschapsarchivaris Gert Koese was 
bestuurslid van de KZHA, archivist  
Paul Schevenhoven was lid van de redactie van 
het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.

In januari 2020 schreven we een 
aanbevelingsbrief voor The Dutch Waterscape, 
een onderzoeksproject van de TU Delft in het 
kader van een NWO-subsidieaanvraag. Dit 
project wil het watersysteem multidisciplinair 
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.
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COLOFON
Dit jaarverslag is een uitgave van het  
hoogheemraadschap van Rijnland.  
juli 2021

www.rijnland.net
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