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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 over het beheer van de archieven en collecties van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. Rijnland beschikt over een omvangrijk archief, dat teruggaat tot de oorsprong van het georganiseerde 

waterbeheer in deze regio. Deze archieven zijn relevant voor onderzoekers, maar ook voor Rijnland zelf. Ze 

vertellen ons namelijk waar we als organisatie vandaan komen, welke keuzes er in het verleden zijn gemaakt 

om droge voeten te houden en hoe de maatschappelijke verhoudingen waren. Als we deze informatie over het 

verleden laten meewegen in ons huidige beleid, kunnen we gefundeerde en verantwoorde besluiten nemen 

voor de toekomst.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle beheeractiviteiten van het afgelopen jaar. Voor de herkenbaarheid 

heeft het dezelfde opzet als het voorgaande verslag over de jaren 2015-2016.

Gert Koese

waterschapsarchivaris



Beheren
en beschikbaarstellen

Beheren en beschikbaar stellen



Kerncijfers 2017

Onderdeel Kerncijfer

Overgebrachte archieven 2000 meter

Periode 1255-2004

Aantal archiefbeschrijvingen 491.330

Aantal scans Archiefbank 397.631

Aantal afbeeldingen beeldcollecties   32.629



Toegankelijk maken

Eind 2015 is in kaart gebracht welke acties nog gedaan moeten worden om het totaal 

aan archieven en collecties optimaal toegankelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een 

meerjarenplan inventarisatie voor de archivisten van het team Documentaire en Historische 

Informatievoorziening (DHI) dat doorloopt tot en met 2020. In 2017 zijn de archieven 

van de polderafdelingen en afdelingsraden Middengeest en Zuidgeest (1979-1989) 

geïnventariseerd. Ook is er een definitieve inventaris gemaakt van het archief van het 

hoogheemraadschap over de periode 1858-1958. Deze inventaris was in december 2016 

in concept opgeleverd door Peter Siepman, voormalig waterschapsarchivaris van Rijnland. 

Na het doorvoeren van wat structuurwijzigingen en een redactionele controle is deze 

inventaris op internet gepubliceerd. Hiermee is honderd jaar waterschapsgeschiedenis voor 

het publiek beschikbaar gekomen. Juist in deze periode veranderde er, onder andere als 

gevolg van de droogmaking van het Haarlemmermeer, veel voor het hoogheemraadschap.

In het voorjaar van 2017 is de bewerking van twee grote archieven aanbesteed. Het gaat 

om de archieven van de waterschappen De Oude Rijnstromen over de periode 1994-2004 

(65 meter) en Groot-Haarlemmermeer over de periode 1979-2004 (105 meter). 



De opdracht is gegund aan DOCFactory uit Rijswijk. In december 2017 heeft DOCFactory 

de inventaris van het archief van waterschap De Oude Rijnstromen opgeleverd. Bewerking 

van het archief van waterschap Groot-Haarlemmermeer is inmiddels gestart, oplevering 

volgt in het voorjaar van 2018. De archieven worden ook omgepakt in zuurvrij materiaal 

om ze duurzaam te bewaren voor de toekomst. Als de inventarissen in definitieve vorm 

beschikbaar komen, zullen ze ook op internet worden gepubliceerd.

In het verslagjaar is Eline Borgeld van het team Facilitaire Dienstverlening (FD) begonnen 

met het nader toegankelijk maken van keurvergunningen, verleend door de besturen van 

inliggende waterschappen. Met deze actie worden vergunningen inhoudelijk beschreven, 

waardoor het mogelijk wordt ze met trefwoorden te doorzoeken. Vanuit de organisatie 

worden vergunningen regelmatig opgevraagd. Door ze op deze manier toegankelijk te 

maken, is de juiste informatie sneller beschikbaar. Inmiddels heeft Eline de vergunningen 

van waterschap De Veen- en Geestlanden (meer dan 2000 stuks) beschreven.



Overbrengen en openbaarheid

In het toezichtrapport van 2015 is geconstateerd dat geen enkel archief van Rijnland 

formeel is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Deze overbrenging is een juridische 

handeling (met een verklaring van overbrenging) waardoor de archieven van twintig jaar 

en ouder niet meer vallen onder het openbaarheidsregime van de Wet openbaarheid van 

bestuur, maar onder dat van de Archiefwet. Ook zijn er geen beperkingen gesteld aan de 

openbaarheid op grond van artikel 15 van de Archiefwet. Om deze omissie te herstellen 

is in 2017 samen met juridisch adviseur Pelle Blom bekeken welke wet- en regelgeving 

relevant is om invulling te geven aan artikel 15 van de Archiefwet. Ook is een deel van 

de archieven, die in de praktijk wel gelden als overgebracht, geanalyseerd op het stellen 

van beperkingen aan de openbaarheid. Voor alle archieven zal de waterschapsarchivaris 

(geclusterd) een advies uitbrengen, waarna de verklaringen van overbrenging en de besluiten 

beperking openbaarheid kunnen worden opgesteld en getekend. De ondertekening van deze 

documenten is ambtelijk gemandateerd.



Digitaliseren

Op 31 december 2017 liep het in 2012 afgesloten meerjarencontract met het bedrijf GMS 

digitaliseert uit Alblasserdam af. In dit laatste contractjaar zijn onder andere de volgende 

archiefstukken gedigitaliseerd:

• Morgenboeken van de ingenomen landen (ambachten die behoorden tot het Groot-

Waterschap van Woerden, maar op Rijnland afwaterden);

• Stukken die betrekking hebben op het Rampjaar 1672 (worden ter beschikking gesteld 

aan de stichting Oude Hollandse Waterlinie, die een database ontwikkelt rondom dit 

thema);

• Diverse oude kaarten, inclusief 18 van een particulier in bruikleen ontvangen technische 

tekeningen gemaakt door leden van het geslacht Exalto (het betreft tekeningen van 

molens en gemalen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw);

• Notulen van het algemeen bestuur van de Haarlemmermeerpolder, 1856-1979.



Online publiceren

Rijnland gebruikt de applicatie MAIS-Flexis als beheertool voor de archieven en collecties. 

In mei 2017 zijn we overgestapt naar MAIS-Flexis als SaaS-oplossing. Dat houdt in dat de 

applicatie niet meer lokaal draait, maar op de server van de leverancier. Publiceren van gegevens 

op www.archieven.nl gebeurt nog steeds op dezelfde manier. Zodra een toegang of deeltoegang 

gereed is, wordt deze toegevoegd aan de online collectie.

In het verslagjaar zijn de zoekschermen voor het zoeken in Rijnlandse archieven en collecties op 

www.archieven.nl geïntegreerd in de website van Rijnland. Daarvoor werden bezoekers doorgelinkt 

naar www.archieven.nl. In december werden de vernieuwde pagina’s online gezet. Nu kunnen de archieven en collecties binnen de context van de Rijnlandse website worden 

doorzocht. Er is een shortlink gemaakt die gebruikt kan worden in de communicatie hierover: http://www.rijnland.net/archieven. Ook is er meer aandacht besteed aan het begeleiden 

van websitebezoekers bij hun online zoektocht door de archieven en collecties. Zo zijn er pagina’s gemaakt met zoektips en informatie over het raadplegen en gebruiken van online 

beschikbaar materiaal. Ook is er een webpagina gemaakt waarop verschillende termen worden uitgelegd, zoals: wat is een archief, wat zijn archiefvormers en archieftoegangen? 

Bij het samenstellen van deze webpagina’s is gebruik gemaakt van het principe Archival Intelligence, dat gericht is op het vergroten van de (archivistische) vaardigheden van de 

onderzoekers om ze in staat te stellen zelfstandig onderzoek te doen. We hebben hierbij de aanbevelingen opgevolgd van onze stagiaire Samantha van As (zie pagina 28).

http://www.archieven.nl
http://www.archieven.nl
http://www.archieven.nl
http://www.rijnland.net/archieven


Restaureren en behouden

De restaurator van Rijnland, die deel uitmaakt van het team FD, heeft in het verslagjaar 

300 charters schoongemaakt en voorzien van een nieuwe zuurvrije ondergrond. 

Ter voorbereiding op een van de digitaliseringsopdrachten heeft hij 43 kaarten grondig 

behandeld. De kaarten zijn schoongemaakt, nagelijmd en sommige voorzien van een 

extra drager van japans papier. Verder heeft hij 11 uitgaven uit de historische bibliotheek 

gerestaureerd.

In 2017 is een Calamiteitenbestrijdingsplan Bedrijfscontinuïteit toegevoegd aan het 

Calamiteitenhuis van Rijnland. In enkele scenario’s zijn specifieke maatregelen opgenomen 

voor de archiefbewaarplaats. De aard van het plan liet het niet toe om in detail in te gaan 

op te nemen maatregelen bij calamiteiten die de archiefbewaarplaats raken. Daarom is er 

door team DHI een Collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) opgesteld voor de teams DHI 

en FD, waarin verschillende scenario’s van calamiteiten worden beschreven en ook hoe te 

handelen als deze zich voordoen. Het CHV-plan voorziet in een CHV-team, dat in actie kan 

komen als archieven en collecties door een calamiteit worden bedreigd. 



Bij een calamiteit waarbij ook de Rijnlandse calamiteitenorganisatie in actie komt, is de 

waterschapsarchivaris de linking pin tussen het Water Actie Team en het CHV-team. Is direct 

ingrijpen nodig bij een calamiteit met een groot effect op de collectie of is er specifieke kennis 

nodig, dan kan ook een beroep gedaan worden op het bedrijf Art Salvage in Vlaardingen. In juni 

2017 is met dit bedrijf een overeenkomst afgesloten, waarmee Rijnland 24/7 verzekerd is van 

professionele hulp bij collectiebereddering. Voor snel ingrijpen bij kleine calamiteiten door leden 

van het CHV-team is door Art Salvage een calamiteitenkit geleverd met noodmaterialen.

In het toezichtrapport van 2015 is geconstateerd dat het materiaal waarin ruim 800 strekkende 

meter archieven is geborgen, niet voldoet aan de richtlijnen van de Archiefregeling. Dozen en 

omslagen zijn zuurarm in plaats van zuurvrij. Ook zijn omslagen op diverse plaatsen aan slijtage 

onderhevig. In het voorjaar van 2017 is daarom het zuurvrij ompakken van deze archieven 

aanbesteed. De opdracht is gegund aan het bedrijf Art Conservation in Vlaardingen. De komende 

vier jaar zal dit bedrijf in fasen de betreffende archieven ompakken. In augustus 2017 is gestart 

met het Oud Archief Rijnland, dat in het verslagjaar tot ongeveer de helft is afgerond.



Aanwinsten en overdracht

Aanwinsten

In augustus 2017 namen we het archief van de Rijnlandse Molenstichting (1959-2004) 

officieel in bewaring. Dit archief stond al jarenlang in de archiefbewaarplaats van Rijnland, 

omdat het secretariaat van de stichting in de eerste jaren van zijn bestaan gevestigd was 

op hetzelfde adres als het hoogheemraadschap. Met ondertekening van de overeenkomst van 

inbewaringgeving is beheer door Rijnland nu formeel geregeld. In november 2017 volgde een 

collectie audiovisueel materiaal, voornamelijk bestaande uit dia’s van molens. Het archief van 

de Rijnlandse Molenstichting is niet het eerste particuliere archief dat we in bewaring nemen. 

In april 2016 gebeurde dat met het archief van de Nederlandse Gemalenstichting (1986-

2015). Beide archieven bevatten aanvullende informatie over Rijnlandse molens en gemalen.

Overdracht

In januari 2017 troffen we in het archief een register aan van inkomsten en uitgaven van de 

diaconie van de Hervormde Gemeente te Lisse over de periode 1638-1652. Het is onbekend hoe 

dit archiefstuk in het archief van Rijnland terecht is gekomen. Het is in eigendom overgedragen 

aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente.

Bij een rondgang door de archiefbewaarplaatsen troffen we in een eerder stadium al 

archiefstukken aan van andere, niet-Rijnlandse, waterschappen. In oktober 2017 zijn deze 

geïnventariseerd en overgedragen aan andere archiefinstellingen. Het gaat om:

Archiefstukken van: Overgedragen aan:

Vereenigde Nauernasche-, Westzaner- en 
Zaandammerpolders

Gemeentearchief Zaanstad, 
Zaandam

Houtrakpolder
Oude Spaarndammerpolder
Polder Buitenhuizen
Inlaagpolder
Rottepolder
Waarderpolder
Veerpolder
Polder De Velserbroek
Stommeerpolder
Hornmeerpolder
Horn- en Stommeerpolder
Oosteinderpoelpolder
Schinkelpolder
Buitendijkse Buitenveldertse polder 
(allen rechtsvoorgangers van voormalig 
waterschap Groot-Haarlemmermeer 
en waarvan de archieven door dat 
waterschap in 2003 in bewaring zijn 
gegeven bij de Archiefdienst voor 
Kennemerland)

Poelpolder
Vereenigde Groote en Kleine polders
Vijfhuizerpolder
Romolenpolder
Bennebroekerpolder
Schouwbroekerpolder
(allen polders die opgeheven zijn voor 
de totstandkoming van het waterschap 
Groot-Haarlemmermeer)

Noord-Hollands Archief, 
Haarlem

Groote IJpolder Stadsarchief Amsterdam
Polder Het Grootslag Westfries Archief, Hoorn



Educatie



Recensies

Medio 2017 publiceerde onze archivist en historicus Paul Schevenhoven in het Tijdschrift 

voor Waterstaatsgeschiedenis een recensie van het boek van Guus J. Borger, Frits H. Horsten 

en Johan F. Roest, De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering van het gebied 

tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600 (Hilversum 2016). Dit boek beschrijft 

de gevolgen van de afwatering van onder meer delen van Rijnland na de afdamming van 

de Hollandsche IJssel in 1285. Hierdoor kon er geen water meer vanuit de Lek in de 

Hollandsche IJssel stromen. Dit leidde in de middeleeuwen tweemaal tot verlegging van de 

afwatering van het gebied tussen Rijn en IJssel. Door middel van interdisciplinair onderzoek 

komen de onderzoekers tot opvallende conclusies die vanuit een afzonderlijke discipline 

moeilijk te trekken zijn.

Eerder, in 2016, publiceerde Paul Schevenhoven in hetzelfde tijdschrift een recensie van 

het proefschrift van Carla de Wilt, medewerker Oud Archief bij het hoogheemraadschap van 

Delfland, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer 

en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw (Hilversum 2015).



Lezingen en rondleidingen 

Regelmatig geven waterschapsarchivaris en archivisten lezingen over de geschiedenis van het hoogheemraad-

schap en de waterhuishouding en rondleidingen door de archieven én het gemeenlandshuis aan de Breestraat. 

In het overzicht hieronder zijn alleen de rondleidingen van en presentaties voor externen opgenomen.

Datum Wat Locatie Doelgroep Door

19-01-2017 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis Leerlingen Groene Hart Lyceum Alphen Paul Schevenhoven Joke Manshanden

26-01-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Leden ISAC-bijeenkomst Paul Schevenhoven

03-02-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Wijkbeheerders gemeente Katwijk Joke Manshanden

06-02-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Communicatiebureau Tappan Paul Schevenhoven

07-02-2017 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis Bestuur Historische Vereniging Oud 

Leiden

Gert Koese

17-02-2017 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis Medewerkers Museum Leiderdorp Joke Manshanden



21-04-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Leden vereniging voormalig 

dienstencentrum Gereformeerde Kerken

Gert Koese

07-09-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Basisschool Lucas van Leyden, twee 

groepen 6

Paul de Greeuw, Nancy Lakeman, 

Joke Manshanden en Martin de Wit

09-09-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Open Monumentendag Yvonne Donker, Mohammed Chahid,

Paul de Greeuw, Joke Manshanden, 

Paul Schevenhoven en Martin de Wit

12-10-2017 Presentatie De Zoete Inval Deelnemers NZK-ARK-dag Paul Schevenhoven

18-10-2017 Presentatie VV-zaal Medewerkers Universiteitsbibliotheek 

Leiden

Anneke Doelman en Gert Koese

18-10-2017 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis Medewerkers Universiteitsbibliotheek 

Leiden

Anneke Doelman, Joke Manshanden,

Paul Schevenhoven

18-10-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Medewerkers Universiteitsbibliotheek 

Leiden

Gert Koese en Martin de Wit

06-11-2017 Rondleiding Gemeenlandshuis Deltacommissaris Paul Schevenhoven

07-11-2017 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis Dijkgraven (n.a.v. overleg Intervisie 

Dijkgraven)

Gert Koese

14-11-2017 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis Dijkgraaf en enkele genodigden Joke Manshanden
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Tentoonstelling Waterbazen

In 2017 werkte Rijnland mee aan de opzet en inrichting van een 

tentoonstelling over de waterbouwkundigen Christiaan Brunings (1736-

1805) en Frederik Willem Conrad (1769-1808). Beiden waren actief voor 

Rijnland, maar speelden ook een rol in de landelijke waterstaat. Na hun 

overlijden werden ze begraven in de Haarlemse Grote of St.-Bavokerk, waar 

op dit moment hun grafmonument nog te bewonderen is. Reden waarom 

Rijkswaterstaat in samenwerking met de hoogheemraadschappen van 

Rijnland en Hollands Noorderkwartier, stichting Haarlemmermeermuseum 

De Cruquius en de vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk in 

Haarlem deze tentoonstelling heeft gemaakt. De tentoonstelling kreeg de 

naam Waterbazen, om hun grote verdiensten voor de Hollandse waterstaat 

tot uitdrukking te brengen. De scope werd niet beperkt tot deze beide 

waterbouwkundigen; Brunings en Conrad vormden de vensters om de 

aandacht te vestigen op 800 jaar strijd tegen het water. 



Op 19 juni 2017 werd de tentoonstelling in de Grote of St.-Bavokerk 

geopend door de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, Michèle Blom. 

Naast de hoofdtentoonstelling in Haarlem waren er nog twee gelijktijdige 

nevententoonstellingen in museum De Cruquius en het gemeenlandshuis 

van Rijnland in Spaarndam. De drie tentoonstellingen liepen tot 17 

september 2017.

Vanuit Rijnland waren Marlinde Hoek (COM), Paul Schevenhoven (DHI) en 

Eggo Tiemens (FD) betrokken bij de voorbereidingen voor de tentoonstelling. 

Ook hebben zij teksten en afbeeldingen geleverd en heeft Paul Schevenhoven 

een bijdrage geleverd aan het script voor de op de tentoonstelling in Haarlem 

draaiende film waarop twee als Brunings en Conrad verklede acteurs met 

elkaar in gesprek gingen.



Ontvangst Vereniging voor 

Waterstaatsgeschiedenis

Op vrijdag 6 oktober 2017 organiseerde de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis 

haar najaarsexcursie met als thema bodemdaling. Rijnland was gastheer tijdens het 

ochtendprogramma, dat gehouden werd in de VV-zaal. Zo’n 50 deelnemers luisterden 

naar een tweetal lezingen. De eerste werd gehouden door Piet van Cruyningen, 

landbouwhistoricus aan de Wageningen Universiteit, over waterschappen, 

windbemaling en agrarische ontwikkeling in de Hollandse en Friese veengebieden 

tot circa 1800. De tweede lezing werd verzorgd door Dolf Kern, beleidsmedewerker 

van Rijnland, over droge voegen op een slappe bodem. Er ontstond een interessante 

discussie naar aanleiding van de lezingen. Na een lunch vertrok het gezelschap 

per bus naar enkele locaties in het gebied van Rijnland, zoals de Groote Molen te 

Zoeterwoude en de Molenviergang te Aarlanderveen.



Verkoop publicaties

Rijnland heeft de afgelopen decennia diverse uitgaven over historische onderwerpen 

gepubliceerd, die via de website en tijdens evenementen (bijvoorbeeld de Open 

Monumentendag) te koop worden aangeboden. Jaarlijks worden enkele tientallen boeken 

verkocht. Na de publicatie van het boek over de landmeters Dou in december 2016 nam 

het aantal bestellingen explosief toe. Vanaf de tweede helft van december 2016 tot 31 

december van het verslagjaar zijn ruim 100 exemplaren van het boek Dou verkocht.

Ook zijn exemplaren aangevraagd om ten geschenke te geven aan de leden van het 

Kapittel voor de Civiele Orden.



Gebruik



Interne dienstverlening

In april 2017 werd de opnieuw ingerichte studiezaal op de begane grond achter de liften 

geopend. Al eerder was de collectie boeken flink gesaneerd, zodat een kerncollectie 

was overgebleven. De studiezaal heeft een meer open karakter gekregen. Behalve voor 

externe bezoekers is de ruimte uitdrukkelijk ook bedoeld voor medewerkers van Rijnland, 

die rustig onderzoek willen doen in archieven of boeken of zich even terug willen trekken 

in een rustige omgeving om bijvoorbeeld een vergadering voor te bereiden.

In april 2017 zijn we ook opgehouden met het intern uitlenen van dossiers uit archieven. 

In het verleden is het meermalen voorgekomen dat uitgeleende dossiers zoekraakten. 

Om dit in de toekomst te voorkomen, kunnen medewerkers van Rijnland dossiers vanaf 

april alleen raadplegen in de studiezaal. Verzoeken tot digitalisering van archiefstukken 

worden afgehandeld door de teams DHI en FD (Repro).

In het verslagjaar namen de archivisten 129 interne informatieverzoeken in behandeling.



Externe dienstverlening

In de studiezaal ontvangen we ook externe bezoekers die onderzoek willen doen in de 

Rijnlandse archieven en collecties. Op grond van artikel 17 van de Archiefwet is dit een 

verplichting voor overheidsorganisaties die openbare archieven beheren.

In maart 2017 heeft de waterschapsarchivaris een bezoekersreglement vastgesteld. In 

dit reglement zijn bepalingen opgenomen voor het gebruik van de studiezaal en het 

raadplegen van archiefstukken. Ook is een artikel opgenomen over het raadplegen van 

stukken die persoonsgegevens bevatten. Hierbij wordt de lijn van de Wet bescherming 

persoonsgegevens gevolgd. Elke bezoeker die voor het eerst een bezoek brengt aan 

het archief van Rijnland moet een bezoekersreglement ondertekenen, waarbij hij zich 

verbindt aan de bepalingen daarin. Op die manier kan Rijnland niet aansprakelijk worden 

gesteld als geraadpleegde persoonsgegevens in strijd met de wet worden gebruikt.



Externe dienstverlening

Bezoekersaantallen (fysiek)

In het verslagjaar ontvingen we 54 externe bezoekers, die in totaal 89 keer de studiezaal bezochten. 

Hoewel er twee bezoekers meer dan in 2016 waren, zet de dalende lijn van het totaal aantal bezoeken 

toch licht door. Hier hebben alle archiefinstellingen mee te maken. Door een toenemend digitaal aanbod 

is in veel gevallen pas bij verdiepend onderzoek een bezoek aan de studiezaal nodig. Een overzicht van 

de laatste vijf jaar:

Een overzicht van de laatste vijf jaar:

Jaar Aantal bezoekers Aantal bezoeken

2013 69 137

2014 73 112

2015 70 103

2016 52   92

2017 54   89



Externe dienstverlening 

Bezoekersaantallen (online)

Op www.archieven.nl worden ook bezoekersaantallen geregistreerd.

Een overzicht van de laatste vijf jaar:

Jaar Aantal raadplegingen

2013 245.000

2014 220.000

2015 128.000

2016   55.000

2017 311.000

Het cijfer van 2017 laat een explosieve groei zien ten opzichte van de voorgaande 

jaren. Hoewel deels onduidelijk blijft hoe de lage cijfers van 2015 en 2016 ten 

opzichte van 2013 en 2014 kunnen worden verklaard, kunnen we nu in ieder 

geval concluderen dat er een stijgende behoefte is aan het online kunnen vinden 

en raadplegen van onze archieven en collecties. Dit is een extra stimulans om ook 

de komende jaren in te zetten op volledige digitale ontsluiting van onze collecties.

http://www.archieven.nl


Stageplaats Samantha van As

In de maanden januari tot en met mei bood team DHI een stageplaats aan Samantha 

van As, studente aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Zij volgde de bachelor 

Cultureel Erfgoed met specialisatie Archivistiek B en deed bij Rijnland haar afsluitende 

stage. Haar stageopdracht was te onderzoeken op welke manier en met welke middelen 

Rijnland zijn archieven en collecties nog beter op de kaart kan zetten, zowel intern als 

extern. Dit leverde een uitgebreid adviesrapport op. Aan de hand van de aanbevelingen 

die Samantha deed, hebben we een actieplan ontwikkeld, dat in 2018 zal worden 

uitgevoerd. Enkele aanbevelingen konden meegenomen worden in al lopende acties, 

zoals het toepassen van Archival Intelligence op de vernieuwde webpagina’s over de 

archieven en collecties.



Netwerk



In het netwerk

In het verslagjaar waren we aangesloten bij de volgende verenigingen en stichtingen, 

waarvan we ook bijeenkomsten bijwoonden:

• Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)

• Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN)

• Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen (KZHA)

• Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

• Gebruikersvereniging MAIS-Flexis

De waterschapsarchivaris is als bestuurslid actief binnen de KZHA. In het najaar van 2017 

is binnen dit gremium een plan gemaakt de KZHA nog meer als kennisplatform in te zetten 

en te faciliteren dat deelnemende archiefinstellingen van elkaar kunnen leren. Dit heeft 

geresulteerd in een aantal kennisbijeenkomsten die gepland staan voor 2018.

In het verslagjaar was Paul Schevenhoven als redactielid betrokken bij het Tijdschrift voor 

Waterstaatsgeschiedenis.



Verder bezochten medewerkers van het team DHI de volgende bijeenkomsten:

• KVAN-dagen, 12 en 13 juni 2017 (congres voor archivarissen)

• Hollandse archivarissendag, 23 oktober 2017 (een tweejaarlijkse ontmoetingsdag 

tussen Noord- en Zuid-Hollandse archivarissen, die dit jaar werd georganiseerd 

door het Stadsarchief Rotterdam).

• Symposium ‘Archief, identiteit en emotie’, 26 oktober 2017 (symposium ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwe Stadsarchief Delft).

• KNVI-jaarcongres, 9 november 2017 (congres voor informatieprofessionals).
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