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INLEIDING
Met dit jaarverslag wordt verslag gedaan over het beheer van het oud-archief of statisch
archief van de gemeente Oegstgeest.
Het oud-archief is een belangrijke informatiebron voor de gemeentelijke organisatie zelf,
voor veel burgers en andere belangstellenden en voor diverse organisaties. Het jaarverslag
geeft een goed beeld wat er voor komt kijken om een goed archief op te bouwen, te behouden
en voor een ieder toegankelijk te maken.
In artikel 7 van het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Oegstgeest is vastgelegd dat de
gemeentearchivaris eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan het college van B&W over het
beheer van het naar de archiefbewaarplaats overgebrachte oud-archief.
Met dit verslag kan het college de gemeenteraad informeren over wat in zor5 op het gebied
van archiefzorg en archiefbeheer is verricht. Vervolgens kan met dit verslag ook de
Provinciale Toezichthouder worden geinformeerd.
PERSONEEL
De aanstelling van drs. C.C.de Glopper-Zuijderland, per r olctober 2oL4 benoemd tot
gemeentearchivaris, bleef dit jaar gelijk; zij werkte tien uur per week.
Gedurende het gehele jaar was de gemeentearchivaris twee dagen per week aanwezig
(dinsdag zes en een halfuur, donderdag drie en een halfuur).

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;
r het bijwonen van vergaderingen van de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen;
r het controleren, corrigeren, aanpassen en definitief maken van beschrijvingen in het
Digitaal Fotoarchief;
o 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,
voor nieuwe medewerkers en voor derden;
o het in het kader van Open Monumentendag voeren van overleg met de betrokken
ambtenaar, het aanleveren van informatie en historisch materiaal betreffende het
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thema "Kunst & Ambacht", 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 adviseren over en begeleiden van het project Digitalisering Bouwdossiers;
het uitvoeren van een uitgebreide steekproef voor het project Digitalisering
Bouwdossiers;
het opstellen van een concept-Calamiteitenplan voor de archieven;
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 via www.wiewaswie.nl
beschikbaar, waardoor veel genealogisch geïnteresseerden zich een fiisiekbezoek aan
het archief kunnen besparen;
het maken van het inspectie- of KPl-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 wwv.oegstgeest.nl kan worden bezocht, trok veel bezoekers.
In zor5 werd het Digitaal Fotoarchief. zTSt maal bezocht door 1704 verschillende bezoekers.
Er werden in totaal 45.6o.5 pagina's bekeken (gemiddeld ruim 16 pagina's per bezoek).
Op gr december 2o1S waren jB64 foto's via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen.

In zor5 werd in totaal t77 maal een fusiek bezoek aan het oud-archief van de gemeente
gebracht door 53 verschillende bezoekers.
Begin juli en eind december was het archief gesloten voor bezoekers in verband met vakantie.
De maanden februari, mei en september kenden de grootste drukte: respectievelijk r9, 18 en
18 mensen bezochten in die maanden het archief.
Bij r bezoek betrofhet genealogisch onderzoek door r bezoeker van elders.

Bij

1176

bezoeken betrofhet niet-genealogisch onderzoek door 5z verschillende bezoekers,

ro7 maal door inwoners van Oegstgeest,
69 maal door mensen van elders.

Het niet-genealogisch onderzoek betrof de volgende onderwerpen:
Ontwikkeling naoorlogse wijken
Explosieven Tweede Wereldoorlog
Grenswijzigingen Oegstgeest-Leiden en Oegstgeest-Rijnsburg
Joodse inwoners en Joodse slachtoffers
Gevers-Deutz Bewaarschool
Renten in de late Middeleeuwen
Diverse gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog
Straatnamen
Menken zuivelinrichting
Jan Wolkers (publicatie)
Endegeest, psychiatrisch ziekenhuis
Afbraak toren Groene Kerkje (publicatie)

Drankvergunningen 19e eeuw
Bos van Wijckerslooth (publicatie)
Militairen in Ned. Indië
Bewoning Maredijkbuurt (publicatie)
Bewoning Hoge Mors
Blauwe tram
Haaswijk
Lage Mors en De Slaag
Gaardersregisters
Abtspoel
Oud-Poelgeest, kasteel en park
Tulpenboom van Boerhaave (publicatie)
Julianaschool
Gereformeerde Kerk
Zendingshuis
Grunerie
Tegel- en Fayencefabriek Amphora
Aan het archief werd 64 maal per e-mail een verzoek om inlichtingen of fotokopieën gedaan.
Er werden 85 fotobestellingen in behandeling genomen.
Daarnaast nam ook de beantwoording van telefonische wagen over het archief of de
geschiedenis van Oegstgeester personen en instellingen regelmatig tijd in beslag.

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:
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Archief van de kerkmeesters, (1383) r4SS - t788;
Archief van de Heilige-Geestarmmeesters, (1383) r+88 - 18u;
Archief van Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordus-Broederschap, 14So - LS2L;
Archief van de gecommitteerden tot verbetering en onderhouding van het rij- en
voetpad van den Marendijk, t7g2 - r88Z (r8gr);
Archief van de commissie tot instandhouding van den Gereformeerden godsdienst,
LT98 - rSor (r8zr);
Archief van de weeskamer, t6oT - 18gS;
Archieven van baljuw en welgeboren mannen en van schout en schepenen, tS77 rSrr;
Notarieel archief voor 1843, LTqS - LStr;
Archief van de gaarder, t6g6 - r8o5 (geïntegreerd in het archief van ambachts- en
dorpsbestuur);
Doop-, trouw- en begraafboeken, t6z6 - rSrz (geintegreerd in het archiefvan
ambachts- en dorpsbestuur).

Archief van van het gemeentebestuur, r8r3

-

1930.

N.B. Hieún bevinden zich de volgende gedeponeerde archieven:
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Archief van de subcommissie der Maatschappij van Weldadigheid, r8r8 - t8z6;
Archief van de commissie van fabricage, 1888 - L894;
Archief van de commissie tot onderhoud en beheer van de grindweg, loopende van
Katwijk aan den Rhijn langs Rhijnsburg naar Oegstgeest, 1854 - r9o7;
Archief van de schoolcommissie tot het geven van onderwijs aan minvermogende
onbedeelde kinderen te Oegstgeest, 1816 - L842.
Archief van de commissie van plaatselijk schooltoeverzigt, r84z - 1856.
Archief van de Oegstgeester Burgerwacht, r9r9 - Lg4L.

Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1811 - 1953.
Archief van het burgerlijk armbestuur, ca. 18So - 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, t6S4

-

Lgg4.

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, rgzS

-

1967, LgTt

Collectie oud-burgemeester Terwee

-

heden.

