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De aanstelling van drs. C.C.de Glopper-Zuijderland, tot 1 oktober als beheerder oud- archief,
bleef dit jaar gelijk; zij werkte tien uur per week. Per 1 oktober werd mw. De Glopper
benoemd tot gemeentearchivaris. Dit had geen gevolgen voor de grootte van de aanstelling.
Gedurende het gehele jaar was de archivaris twee dagen per week aanwezig (dinsdag zes en
een half uur, donderdag drie en een half uur).
WERKZAAMHEDEN

Naast de externe dienstverlening werd tijd besteed aan de volgende werkzaamheden:
 het ten behoeve van en op verzoek van de gemeentelijke organisatie onderzoek
verrichten in het archief. Het betrof onder meer onderzoek naar bestuurders uit het
verleden, de naamgeving van bruggen en straten en de bouwgeschiedenis van diverse
panden. Ook werden ten behoeve van gemeentelijke publicaties foto’s uit het
fotoarchief gelicht;
 het ten behoeve van de gemeentelijke website aanleveren van informatie over het
archief en van bewerkingen van historisch bronnenmateriaal. Speciaal voor dit doel
werden nog enkele toegangen vervaardigd op de gaardersregisters op het trouwen en
het begraven en de akten van de burgerlijke stand;
 het bijhouden van de documentatiecollectie, het signaleren en zo nodig aanschaffen
van nieuw verschenen publicaties;
 het bijwonen van vergaderingen van de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen;
 het controleren, corrigeren, aanpassen en definitief maken van beschrijvingen in het
Digitaal Fotoarchief;
 het beheren van de applicatie Atlantis, waaronder het signaleren van fouten en
overleg voeren met de leverancier;
 het gereedmaken en geven van powerpointpresentaties en lezingen over de
geschiedenis van Oegstgeest op de kennismakingsavonden voor nieuwe inwoners en
voor derden;
 het aanleveren van historisch materiaal, het maken van een powerpointpresentatie en
het maken van een geschiedenisquiz ter gelegenheid van het afscheid van
burgemeester Els Timmers;
 het tevoren aanleveren van historisch materiaal en medewerking verlenen aan een
aflevering van het televisieprogramma MAX Monumentaal over de boogbrug bij
kasteel Oud-Poelgeest;
 het in het kader van Open Monumentendag voeren van overleg met de betrokken
ambtenaar, het aanleveren van informatie en historisch materiaal betreffende het
thema “Op Reis”, het inrichten van een tentoonstelling en het geven van
rondleidingen door het gemeentehuis;
 het adviseren en onderhouden van contacten over de digitalisering van de
krantencollectie;
 het onderhouden van contacten en aanleveren en verbeteren van bronnenmateriaal
ten behoeve van het landelijke digitale genealogische zoekprogramma WiewasWie;
alle gegevens uit de openbare akten van Oegstgeest zijn in WiewasWie via Internet
beschikbaar, waardoor veel genealogisch geïnteresseerden zich een fysiek bezoek aan
het archief kunnen besparen;



het maken van het zogeheten KPI-verslag in het kader van de wet Revitalisering
Generiek Toezicht. Met dit verslag dient de gemeente aan de provinciale
toezichthouder inzichtelijk te maken wat de stand van zaken van archiefzorg en
archiefbeheer binnen de gemeente is, zowel ten aanzien van de overgebrachte als van
de niet-overgebrachte archieven.

EXTERNE DIENSTVERLENING
Het Digitaal Fotoarchief dat via www.oegstgeest.nl kan worden bezocht, trok veel bezoekers.
In 2014 werd het Digitaal Fotoarchief 2711 maal bezocht door 1526 verschillende bezoekers.
Er werden in totaal 61.142 pagina’s bekeken (gemiddeld ruim 22 pagina’s per bezoek).
Op 31 december 2014 waren 6.532 foto’s via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen.
In 2014 werd in totaal 202 maal een fysiek bezoek aan het oud-archief van de gemeente
gebracht door 73 verschillende bezoekers.
Begin juli en eind december was het archief gesloten voor bezoekers in verband met vakantie.
De maanden januari, mei en september kenden de grootste drukte: respectievelijk 20, 21 en
20 mensen bezochten in die maanden het archief.
Bij 17 bezoeken betrof het genealogisch onderzoek door 14 verschillende bezoekers,
2 maal door een inwoner van Oegstgeest,
12 maal door mensen van elders.
Bij 185 bezoeken betrof het niet-genealogisch onderzoek door 59 verschillende bezoekers,
134 maal door inwoners van Oegstgeest,
51 maal door mensen van elders.
Het niet-genealogisch onderzoek betrof de volgende onderwerpen:
-

Burgemeester Scheenstra (publicatie)
Distributie tijdens Eerste Wereldoorlog
Ontwikkeling naoorlogse wijken
Explosieven Tweede Wereldoorlog
Grenswijzigingen Oegstgeest-Leiden en Oegstgeest-Rijnsburg
Joodse inwoners en Joodse slachtoffers
Gevers-Deutz Bewaarschool
Volkstuinvereniging
Diverse gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog
Straatnamen
Menken zuivelinrichting
Jan Wolkers (publicatie)
Oranjevereniging
Groene Kerkje
Garage Rooyakkers
Bos van Wijckerslooth (publicatie)
Rijkswerkinrichting voor Vrouwen (publicatie)
St.-Jorismarsen
Zangvereniging Deborah
Bewoning Maredijkbuurt (publicatie)
Bewoning Hoge Mors
Bewoning De Rijsjes
Blauwe tram

-

Haaswijk
MEOB
Gaardersregisters
Straatnaamborden
Abtspoel
Oud-Poelgeest, kasteel en park (publicatie)
Julianaschool
Patriottentijd

Aan het archief werd 69 maal schriftelijk en vooral per e-mail een verzoek om inlichtingen of
fotokopieën gedaan. Er werden 180 fotobestellingen in behandeling genomen.
Daarnaast nam ook de beantwoording van telefonische vragen over het archief of de
geschiedenis van Oegstgeester personen en instellingen regelmatig tijd in beslag.
Vanzelfsprekend vergde het ene onderzoek meer begeleiding dan het andere. Voor de
vertaling van de vraagstelling naar het juiste materiaal was de aanwezigheid van een
archivaris onontbeerlijk, evenals voor het halen, opbergen en op verzoek van de bezoekers
fotokopiëren of laten fotograferen/scannen van de stukken.

ARCHIEVENOVERZICHT
Overheid:
Archief van het ambachts- en dorpsbestuur, naderhand municipaliteit en gemeentebestuur
van Oegstgeest en Poelgeest, 1395 – 1813.
N.B. Hierin bevinden zich de volgende gedeponeerde archieven:












Archief van de kerkmeesters, (1383) 1455 – 1788;
Archief van de Heilige-Geestarmmeesters, (1383) 1488 – 1811;
Archief van Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordus-Broederschap, 1450 – 1521;
Archief van de gecommitteerden tot verbetering en onderhouding van het rij- en
voetpad van den Marendijk, 1792 – 1887 (1891);
Archief van de commissie tot instandhouding van den Gereformeerden godsdienst,
1798 – 1801 (1821);
Archief van de weeskamer, 1607 – 1835;
Archieven van baljuw en welgeboren mannen en van schout en schepenen, 1577 –
1811;
Notarieel archief voor 1843, 1795 – 1811;
Archief van de gaarder, 1696 – 1805 (geïntegreerd in het archief van ambachts- en
dorpsbestuur);
Doop-, trouw- en begraafboeken, 1626 – 1812 (geïntegreerd in het archief van
ambachts- en dorpsbestuur).

Archief van van het gemeentebestuur, 1813 – 1930.
N.B. Hierin bevinden zich de volgende gedeponeerde archieven:








Archief van de subcommissie der Maatschappij van Weldadigheid, 1818 - 1826;
Archief van de commissie van fabricage, 1888 – 1894;
Archief van de commissie tot onderhoud en beheer van de grindweg, loopende van
Katwijk aan den Rhijn langs Rhijnsburg naar Oegstgeest, 1854 – 1907;
Archief van de schoolcommissie tot het geven van onderwijs aan minvermogende
onbedeelde kinderen te Oegstgeest, 1816 – 1842.
Archief van de commissie van plaatselijk schooltoeverzigt, 1842 – 1856.
Archief van de Oegstgeester Burgerwacht, 1919 – 1941.

Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1811 – 1953.
Archief van het burgerlijk armbestuur, ca. 1850 – ca. 1930.
Notarieel archief voor 1843.
Notarieel archief 1906 – 1915.

Niet-overheid:
Archief van de Oranjevereniging.
Archief van de Vrouwen Adviescommissie.

Archief van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
Archief van de afdeling Oegstgeest van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond.
Archief van gymnastiekvereniging Rapiditas.
Archief van zwemvereniging Poelmeer.
Archief van de Oegstgeester Lawn Tennis Club (OLTC).
Archief van de Gevers-Deutzkleuterschool (gedeelte).
Archief van de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting.
Archief van de Gereformeerde Kerk.
Archief van de Hervormde Gemeente, 1654 – 1994.
Archief van het comité voor het militair tehuis te Oegstgeest.
Archief van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegstgeest.
Diversen:
Foto-, dia- en negatievencollectie.
Documentatiecollectie en bibliotheek.
Oegstgeester Courant, 1928 – 1967, 1971 – heden.
Collectie oud-burgemeester Terwee

