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Voorwoord 

Dit is het jaarverslag over 2015 en 2016 van het beheer van de oude archieven en collecties bij Rijnland.

In artikel 6 van het Besluit Informatiebeheer Rijnland 2015 is opgenomen dat de waterschapsarchivaris 

jaarlijks aan het college verslag uitbrengt over het gevoerde beheer van de oude archieven en collecties. Het 

is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent, omdat het college volgens de wet zorgdrager is voor het archief. 

Op basis van de Wet revitalisering generiek toezicht 2012 moet u verantwoording afleggen aan de Verenigde 

Vergadering over het gevoerde informatie – en archiefbeheer. Deze verantwoording is uitgewerkt in artikel 12 

van de Archiefverordening Rijnland 2015 en gebeurt op basis van twee verslagen die de waterschapsarchivaris 

uitbrengt: het toezichtrapport over het informatie- en archiefbeheer (voldoet alles aan de wet- en regelgeving) 

én het voorliggende jaarverslag over het beheer van de oude archieven en collecties.

Dit jaarverslag laat zien wat we doen aan beheer en exploitatie van onze archieven en collecties. We hebben 

hierbij twee doelgroepen voor ogen: de interne organisatie, die gebruik maakt van historische informatie bij de 

uitvoering van de primaire processen, én externen, die op grond van de Archiefwet onderzoek moeten kunnen 

doen in de archieven en collecties.

Gert Koese

waterschapsarchivaris



Beheren
en beschikbaarstellen

Beheren en beschikbaar stellen



Archieven en collecties

Rijnland beheert meer dan 200 archieven. Het gaat om de archieven van 

Rijnland zelf en de archieven van zijn rechtsvoorgangers, de inliggende 

waterschappen en polders. In totaal zo’n 3500 meter (3,5 km) planklengte. Al 

deze archieven worden bewaard in de archiefbewaarplaatsen op kelderniveau.

Naast deze archieven zijn er de collecties: archiefstukken die vanwege hun 

bijzondere vorm of andere eigenschappen in een collectie zijn ondergebracht. 

Het gaat hier om onze beroemde verzameling kaarten en tekeningen (10.000) 

en de collecties charters (1500) en foto’s (20.000). Hier zitten unieke 

stukken bij, zoals het oudste charter uit het jaar 1255 en de oudste tekening 

uit het jaar 1457.



Toegankelijk maken

Informatie uit onze archieven en collecties wordt regelmatig door Rijnlanders zelf 

gebruikt, maar ook externen doen regelmatig archiefonderzoek. Archiefstukken 

van twintig jaar en ouder zijn volgens de Archiefwet voor iedereen openbaar, 

behalve als de openbaarheid om privacy-redenen is beperkt. We kunnen onze 

‘klanten’ alleen goed van dienst zijn als de archieven ook toegankelijk zijn 

gemaakt. Dit doen de archivisten, die deel uitmaken van het team Documentaire 

en Historische Informatievoorziening. In 2015 is in kaart gebracht wat er nog 

geïnventariseerd moet worden om de archieven optimaal toegankelijk te maken. 

Het gaat om enkele polderarchieven, de archieven van een aantal inliggende 

waterschappen, die na de fusie in 2005 naar Rijnland zijn gekomen, en het 

indiceren van alle door inliggende waterschappen verleende vergunningen. 

Het streven is om in 2020 alle archieven en collecties van Rijnland optimaal 

toegankelijk te hebben.



Digitaliseren

Al sinds 2004 zijn we bezig met het digitaliseren van archieven en collecties. We zijn 

begonnen met de oude kaarten en charters. In 2012 is een meerjarencontract afgesloten 

met GMS digitaliseert, een digitaliseringsbedrijf in Alblasserdam, voor het digitaliseren van 

belangrijke delen van de archieven. De volgende archiefdelen zijn gedigitaliseerd:

• 2013: de morgenboeken, registers waarin vanaf 1544 het grondbezit werd vastgelegd 

als basis voor de heffing van de waterschapsbelasting. Veel geraadpleegd voor 

genealogisch onderzoek.

• 2014: de Rijnlandse rekeningen, een reeks van tientallen meer dan vuistdikke delen 

waarin alle inkomsten en uitgaven verantwoord werden. Fysiek moeilijk te raadplegen, 

een mooie bron die inzicht geeft in het brede takenpakket van het hoogheemraadschap 

door de eeuwen heen.

• 2015: de fotocollectie, meer dan 15.000 foto’s die een prachtig beeld geven van het 

waterschapswerk in de afgelopen decennia.

• 2016: de collectie kaarten van na 1857 en de collectie charters uit polderarchieven, 

meer dan 4000 beelden waarmee alle collecties nu digitaal beschikbaar zijn. GMS 

digitaliseert heeft hiervoor in het depot een scanstudio ingericht.



Online publiceren
 

We beheren alle archiefinventarissen en gedigitaliseerde archieven en collecties in MAIS-Flexis, ons 

collectiebeheerssysteem. Van daaruit worden de gegevens gepubliceerd op www.archieven.nl. Vanaf najaar 

2016 zijn we bezig de zoekschermen te integreren in onze eigen Rijnlandse website, zodat we herkenbaar 

toegang kunnen bieden tot onze historische informatie. De gepubliceerde informatie is voor iedereen vrij te 

gebruiken en scans van archieven en collecties kunnen vrij worden gedownload. De inventarissen kunnen 

zelfs als Open Data worden gedownload, zodat de gegevens ook door anderen kunnen worden hergebruikt. 

Hiermee voldoen we op dit punt aan de recent in werking getreden Wet hergebruik van overheidsinformatie. 

Op deze manier dragen we bij aan een breed gebruik van onze archieven.

Maar we zetten nog breder in op online vindbaarheid. Zo zijn de inventarissen ook te doorzoeken op 

de website van het Archiefportaal Europa, een door de Europese 

Commissie gesubsidieerd initiatief om in Europese context informatie 

over archieven doorzoekbaar te maken. Het beeldmateriaal is te 

vinden op een vergelijkbaar platform, Europeana. Verder is in 2015 

een update aangeleverd aan het Netwerk Oorlogsbronnen van het NIOD. Informatie over de Tweede Wereldoorlog in Rijnlands archieven 

en collecties is ook op die website te vinden.

In 2014 en 2015 zijn gesprekken gevoerd met Erfgoed Leiden om aan te sluiten bij het initiatief Gedeeld Erfgoed Leiden, een project 

om al het Leidse erfgoed door middel van een website toegankelijk te maken. Rijnland heeft aangegeven participant te willen      zijn, 

maar wegens een mislukte subsidieaanvraag heeft dit project wat vertraging opgelopen.

http://www.archieven.nl


Data Archiving and Networked Services

Duurzaam opslaan

Het jarenlang uitvoeren van digitaliseringsprojecten heeft geresulteerd in meer dan een half miljoen 

digitale bestanden. Deze worden op het netwerk van Rijnland opgeslagen, maar ook extern duurzaam 

gearchiveerd. In 2015 is hiervoor een nieuwe overeenkomst gesloten met het Haagse Data Archival 

and Networked Services (DANS), een bedrijf dat gespecialiseerd is in het duurzaam opslaan van grote 

databestanden. Hierdoor is beschikbaarheid altijd gegarandeerd.



Restaureren

Al sinds jaren heeft Rijnland een eigen restaurator voor het restaureren van archieven en 

collecties. Dat is specialistisch werk. Ook in 2015 en 2016 is er weer veel gerestaureerd. 

Om te beginnen zijn 125 charters (overeenkomsten op perkament) uit polderarchieven, 

die dubbelgevouwen in dossiers zaten, opengevouwen. Dit is gebeurd door ze vier uur 

in een vochtige omgeving (85% relatieve vochtigheid) te leggen en ze daarna tussen 

filtreerpapier met een plank en gewicht erop te laten drogen. Zo’n 10% van de charters is 

licht gerestaureerd. Scheuren zijn hersteld met perkament en de oppervlakte is behandeld 

met gelatine om te voorkomen dat de tekst loslaat. Ook zijn 30 kaarten gevlakt en zijn 

scheuren hersteld met Japans papier. Dit was noodzakelijk om de charters en kaarten 

in 2016 te kunnen digitaliseren. Verder zijn diverse archiefstukken behandeld. Het ging 

hierbij om oppervlaktereiniging en het verstevigen van scheuren met Japans papier. Ook 

zijn enkele boeken uit de bibliotheek gerestaureerd.



Educatie



Publicaties

Boek ‘De Canon van Rijnland’

De laatste jaren leeft de belangstelling voor geschiedenis weer op. In 2009 maakten we in 

opdracht van het toenmalige dagelijks bestuur een canon van de Rijnlandse geschiedenis. In 

deze canon wordt in 30 vensters een overzicht gegeven van de belangrijkste elementen uit de 

geschiedenis van het hoogheemraadschap. De canon werd toen gepubliceerd op onze eigen 

website, maar ook op de website www.regiocanons.nl.  In juni 2015 verscheen de Canon van 

Rijnland in een oplage van 1500 exemplaren bij de Leidse uitgeverij Primavera Pers. Het is een 

fraai vormgegeven boek geworden, waarvan Rijnland zelf 1000 exemplaren heeft afgenomen. 

Alle bestuursleden en geïnteresseerde Rijnlanders hebben een exemplaar ontvangen en de rest 

wordt via Communicatie weggeven als relatiegeschenk.

http://www.regiocanons.nl


Publicaties

Boek ‘Renovatie Boezemgemaal Gouda’

In september 2016 werd het gerenoveerde boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk in Gouda 

geopend. Ter gelegenheid hiervan werd een boek gemaakt. Paul Schevenhoven beschreef de 

historie van de bemaling rond Gouda en de totstandkoming van het stoom- en het dieselgemaal. 

Projectleider Ed Stouthamer nam het gedeelte over de renovatie voor zijn rekening. Het geheel 

werd door de Repro vormgegeven en in beperkte oplage gemaakt. Dit boek is het tweede deel 

in een reeks over de geschiedenis van de Rijnlandse boezemgemalen. In 2012 verscheen ter 

gelegenheid van de renovatie van het boezemgemaal in Katwijk een boek over de geschiedenis 

van dat gemaal en de uitwatering.



Boek ‘Dou, landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier’

Eveneens in 2009 werkten we samen met de Vrienden van de Hondsbossche aan een 

publicatie over Leeghwater en het Haarlemmermeer. Deze samenwerking smaakte naar 

meer en in 2014 kregen we weer een verzoek om samen te werken aan een publicatie, 

nu over de landmeters Dou. Op 16 december 2016 overhandigde hoogheemraad Pluckel 

in café Spaarndam het eerste exemplaar van het boek aan zijn collega-bestuurder van 

het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het is een mooi geïllustreerde uitgave 

geworden over het leven van drie generaties Dou, hun betekenis voor de innovatie van de 

landmeetkunde en de kaarten die ze hebben nagelaten in onze archieven en in die van het 

Noorderkwartier.



Lezingen en rondleidingen

Regelmatig geven archivaris en archivisten lezingen over de geschiedenis van het hoogheemraadschap 

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.

2015
•	 Datum: 18 maart 2015

Wat: rondleiding

Locatie: gemeenlandshuis 

Doelgroep: prof. dr. Petra van Dam en een groep internationale wetenschappers

Door: Paul Schevenhoven

•	 Datum: 8 juli 2015

Wat: rondleiding

Locatie: gemeenlandshuis

Doelgroep: gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Door: Paul Schevenhoven en Peter Siepman

•	 Datum: 12 september 2015

Wat: openstelling tijdens Open Monumentendagen

Locatie: gemeenlandshuis

Doelgroep: geïnteresseerden (1271 bezoekers)

Door: alle archivisten



•	 Datum: 7 oktober 2015

Wat: lezing over de geschiedenis van de Lisserpoelpolder

Locatie: Poelhuys in Lisse

Doelgroep: Stichting Poelpolder 50 jaar

Door: Gert Koese

2016
•	 Datum: 3 maart 2016

Wat: rondleiding

Locatie: archieven Rijnlandhuis

Doelgroep: studenten archeologie van de Universiteit Leiden

Door: Paul Schevenhoven

•	 Datum: 11 maart 2016 

Wat: ontvangst met lezing door prof. dr. Petra van Dam en 

rondleiding archieven Rijnlandhuis

Locatie: VV-zaal en archieven Rijnlandhuis

Door: alle archivisten

•	 Datum: 26 mei 2016

Wat: rondleiding

Locatie: gemeenlandshuis

Doelgroep: studenten uit Torun in Polen

Door: Paul Schevenhoven

•	 Datum: 9 september 2016

Wat: rondleiding

Locatie: gemeenlandshuis

Doelgroep: enkele groepen Leidse basisschoolleerlingen

Door: Joke Manshanden

•	 Datum: 10 september 2016

Wat: openstelling tijdens Open Monumentendagen

Locatie: gemeenlandshuis

Doelgroep: geïnteresseerden (940 bezoekers)



•	 Datum: 6 oktober 2016

Wat: organisatie Erfgoedcafé met expositie, lezingen en 

rondleidingen archieven

Locatie: Rijnlandhuis

Doelgroep: leden historische verenigingen in Leiden (150 

bezoekers)

Door: alle archivisten

•	 Datum: 29 oktober 2016

Wat: presentatie over Rijnlands geschiedenis en archieven

Locatie: Rijnlandhuis

Doelgroep: leden Algemene Waterschapspartij

Door: Paul Schevenhoven

•	 Datum: 4 november 2016

Wat: lezing ‘Bestuurders in de polder’

Locatie: Rijnlandhuis

Doelgroep: bezoekers minisymposium ‘De periferie centraal’ van 

Stichting Historisch Leiden

Door: Gert Koese

•	 Datum: 14 november 2016

Wat: rondleiding

Locatie: archieven Rijnlandhuis

Doelgroep: twee medewerkers van communicatiebureau Tappan

Door: Paul Schevenhoven

•	 Datum: 24 november 2016

Wat: rondleiding

Locatie: archieven Rijnlandhuis

Doelgroep: D66-leider Alexander Pechtold

Door: Paul Schevenhoven

•	 Datum: 16 december 2016

Wat: Duo-presentatie over de landmeters Dou

Locatie: Café Spaarndam

Doelgroep: genodigden presentatie uitgave ‘Dou, landmeters in 

Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680’

Door: Paul Schevenhoven (met Diederik Aten van HHNK)



Bruiklenen

Stukken uit Rijnlands archieven en collecties worden ook uitgeleend aan musea in zowel 

binnen- als buitenland. In 2015 zijn er twee bruiklenen geweest:

• Bouwtekening met opklapbare opstanden en dakconstructie van een paardenstal aan de 

Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude, 1726 aan het STAM – Stadsmuseum Gent voor de 

tentoonstelling ‘Maquettes. Verbeelding op schaal’, van 16-10-2014 t/m 1-05-2015.

• Archiefstukken uit de archieven van Rijnland, de Ommedijksche polder en de Oranjepolder 

aan Museum Voorschoten, van 30-1-2015 t/m 17-5-2015.



Gebruik



Interne dienstverlening

De archieven van Rijnland en de voormalige inliggende waterschappen worden regelmatig 

geraadpleegd door collega’s van Rijnland in het kader van de uitvoering van de primaire 

taken. Voornamelijk de archieven vanaf 1950 zijn voor de organisatie van groot belang, 

maar ook oudere stukken worden opgevraagd. Het gaat hierbij voornamelijk om technische 

gegevens over Rijnlandse werken of werken van derden die krachtens vergunning van 

Rijnland of een van de voormalige inliggende waterschappen zijn aangelegd, of om gegevens 

over onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken (wie is belast met 

het onderhoud: Rijnland, een gemeente, een bedrijf of persoon?). In de periode 2015-

2016 werden door de archivisten ongeveer 500 verzoeken om informatie in behandeling 

genomen.



Bezoekersaantallen (fysiek)

Rijnland heeft op de begane grond achter de liften een studiezaal met historische bibliotheek. 

Deze ruimte is primair bestemd voor mensen van buiten Rijnland, zij kunnen hier onderzoek doen 

in Rijnlands archieven en collecties en publicaties raadplegen. In 2016 hebben we besloten de 

studiezaal ook intern een bredere functie te geven. Dat wil zeggen dat deze ruimte ook permanent 

wordt opengesteld voor Rijnlanders om onderzoek te doen. Hiervoor is het nodig de ruimte opnieuw 

in te richten. Dit zal in 2017 plaatsvinden. Bij het aantal bezoeken van derden aan de studiezaal 

signaleren we al enkele jaren een dalende lijn. Dit wordt veroorzaakt door het steeds meer digitaal 

beschikbaar komen van archiefmateriaal.

Een overzicht van de laatste vijf jaar:

Jaar Aantal bezoekers Aantal bezoeken

2012 69 169

2013 69 137

2014 73 112

2015 70 103

2016 52   92



Bezoekersaantallen (online)

Op www.archieven.nl worden ook bezoekersaantallen geregistreerd.

Een overzicht van de laatste vijf jaar:

Jaar Aantal raadplegingen

2012 184.000

2013 245.000

2014 220.000

2015 128.000

2016   55.000

De piek in 2013 en 2014 werd veroorzaakt door het digitaal beschikbaar 

komen van de morgenboeken, zoals aangegeven een veel geraadpleegde 

bron. Sinds 2015 kunnen de scans gratis worden gedownload. Dit 

zorgt voor eenmalig bezoek en meervoudig gebruik, waardoor het aantal 

raadplegingen afgenomen is.

http://www.archieven.nl


Netwerk
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In het netwerk

We willen als archiefbeherende organisatie een actieve rol spelen binnen dit vakgebied. 

We zijn daarom aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 

(KVAN) en de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN). 

In oktober 2015 is de archivaris bestuurslid geworden van de Kring van Zuid-Hollandse 

Archivarissen. Op deze manier is Rijnland een serieuze gesprekspartner voor organisaties 

als Erfgoed Leiden, het Haags Gemeentearchief en het Stadsarchief Rotterdam.

Eveneens in 2015 zijn we aangesloten bij www.rijnlandgeschiedenis.nl, een platform van 

de stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland met als doel alle verenigingen en 

organisaties die zich op een of andere manier bezighouden met archieven en erfgoed in 

de regio Rijnland bijeen te brengen. Op deze website delen we informatie door middel van 

nieuwsberichten en artikelen.

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl


Kerncijfers 2016

Onderdeel Kerncijfer

Totaal archieven en collecties 3500 meter

Aantal archiefbeschrijvingen 462.155

Aantal scans Archiefbank 372.709

Aantal afbeeldingen beeldcollecties  32.629
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Archimedesweg 1

postbus 156

2300 AD Leiden

telefoon (071) 30 63 063

fax (071) 51 23 916

post@rijnland.net

www.rijnland.net

Dit jaarverslag is een uitgave van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Redactie
Hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling Documentaire & Historische Informatievoorziening

Tekst
Gert Koese, waterschapsarchivaris

Meer weten over het hoogheemraadschap van Rijnland? 

www.rijnland.net

Januari 2017

mailto:post%40rijnland.net?subject=
http://www.rijnland.net
http://www.rijnland.net

