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1.  ALGEMEEN 
 
Met ingang van 1 april 1989 werd de Regeling Streekarchiefdienst Hollands Midden van kracht, 
een gemeenschappelijke regeling met als deelnemers de gemeenten Gouda, Moordrecht, 
Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen. De gemeentelijke archiefdienst Gouda, die sinds 1980 
tevens werkzaam was voor de gemeente Moordrecht, werd per die datum omgevormd tot streek-
archiefdienst Hollands Midden. In december 1989 werd voorts de procedure gestart voor 
toetreding van de gemeente Moerkapelle tot de regeling. 
 
Het algemeen bestuur van het streekarchief was sinds de inwerkingtreding als volgt 
samengesteld: mevr. J. Gorter-Koningh (wethouder van Gouda, voorzitter), A.R.J.M. van Huut 
(raadslid Gouda), drs. M. Kraaijestein (wethouder Waddinxveen, lid DB), A.M. den Boer (raadslid 
Nieuwerkerk a/d IJssel) en M. Uitbeijerse (raadslid Moordrecht, lid DB). Plaatsvervangers waren 
resp. J.G. Potharst (wethouder van Gouda), drs. P.J.A. Schwegler (raadslid Gouda), C.M. van der 
Linden (burgemeester van Waddinxveen), H.B. van der Goot (burgemeester van Nieuwerkerk a/d 
IJssel) en A.F. Bonthuis (burgemeester van Moordrecht). 
 
In het verslagjaar besloot het bestuur tot instelling van een adviescommissie, waartoe de volgende 
personen werden benoemd: drs. P.H.A.M. Abels, G.J. Bink, drs. M. de Groot, mevr.drs. M.Th.J. 
Lambregts-van der Togt, C. Neven, N.C. Ribbens, E.J.M. van Rossum en W.G.M. Spee. In het 
verslagjaar kwam de commissie nog niet bijeen. De Goudse Commissie van advies voor de ar-
chiefdienst is met ingang van 1 april 1989 opgeheven. Deze commissie vergaderde in 1989 nog 
een keer. 
 
De definitieve oplossing van het huisvestingsprobleem kwam in het afgelopen jaar wel naderbij. In 
paragraaf 3 wordt op de huisvestingsproblematiek nader ingegaan. 
 
Met de automatisering werd redelijke voortgang geboekt. Aan het aantal beschikbare 
microcomputers kon weer een worden toegevoegd. Waar nodig zal bij de verschillende 
taakonderdelen zal nader op de toepassing van automatisering worden ingegaan. 
 
Zoals gebruikelijk was ook in 1989 sprake van een plezierige samenwerking met het bestuur van 
de stichting Vrienden van Archief en Librije. Van de aktiviteiten van de stichting kan met name de 
aktie rond de herhuisvesting worden genoemd; daarvoor wordt verwezen naar paragraaf 3. 
De stichting gaf weer in samenwerking met het archief het regionaal-historische tijdschrift De 
Schatkamer uit.  
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2.  PERSONEEL 
 
Overzicht personeelsformatie (per 31/12/1989) 
drs. B.J. van der Saag streekarchivaris 
C.H.J. Helders plaatsvervanger van de streekarchivaris; schriftelijke 

inlichtingen; beheer studiezaal; fotocollectie  
drs. R.A.M. ter Bogt beheer studiezaal, educatieve werkzaamheden, voorlichting; 

inventarisatie 
F. van der Hart (d) streekregistrator 
ing. J. Oudgenoeg (boventallig) documentatie beschermd stadsgezicht; onderzoek en 

documentatie t.b.v. monumentencommissie 
J.A. de Jong (w.s.w.) beheer studiezaal; indicering, inventarisatie 
R.G. v.d. Graaf (w.s.w.) boekbinder 
R. den Ouden (w.s.w.) beheer studiezaal; depotbeheer; vervaardigen analyses 
R. Mesander (w.s.w.)  bibliotheek; automatisering 

 
Tevens waren per eind 1989 de volgende dames als vrijwilligers werkzaam: 
A. den Boef project mondelinge geschiedenis 
W. Haverkamp-v.d. Graaf idem 
drs. C. Hesselink-Duursma kaartencollectie 
G. de Koeijer-Jansen bibliotheek 
drs. S. van der Mark-Hoevers onderzoek geschiedenis Oudemannenhuis 
drs. B. de Wit   onderzoeksproject 19e-eeuwse industrialisatie 

 
De ambtelijke formatie werd in 1989 uitgebreid met een halve formatieplaats (inventarisatie). 
Aangezien de begroting van het streekarchief voor 1989 aan het einde van het verslagjaar nog niet 
was goedgekeurd, kon de vacature nog niet worden vervuld. 
Uitbreiding van de w.s.w.-formatie vond plaats met 15 uur. De heer Mesander kreeg daardoor met 
ingang van 1 december 1989 een volledige werkweek van 38 uur. 
 
In 1989 slaagde de heer Ter Bogt voor het tweede gedeelte van het examen hoger 
archiefambtenaar. De heer Van der Graaf behaalde het diploma handboekbinder (avondopleiding 
grafische school Amsterdam). Enkele medewerkers volgden cursussen op het gebied van 
automatisering (besturingssysteem MS-DOS en tekstverwerking).   
 
 
In de verslagperiode waren de volgende personen tijdelijk werkzaam in het kader van een 
werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling: 
-mevr. M.I.J. Schaap (stagiaire Rijks Archiefschool tot 15-8-1989); 
-R.H. Matulessy (stagiair Instituut Scholing, Maatschappij en Arbeidsmarkt van 13-2 tot 

12-5-1989). 
 
Tijdens de zomermaanden werd gedurende enkele weken assistentie verleend door 
vakantiekrachten. 
 
De vrijwilligster mevr. M.H. Tjon Pian Gi beëindigde in de verslagperiode haar werkzaamheden. 
 
Door bemiddeling van de stichting Vrienden van Archief en Librije verleende de heer drs. J. van 
Loo (nadere toegangen op onderdelen van de librije) incidenteel bijstand. 
 
Met genoegen kan worden vastgesteld, dat ook in 1989 veel werk is verzet door vaste staf èn 
vrijwilligers. 
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3.  HUISVESTING 
 
In januari 1989 werd advies uitgebracht aan het college van b. en w. van Gouda over de mogelijke 
huisvestingsplannen. Aangezien nieuwbouw als niet haalbaar buiten beschouwing moest blijven, 
werd in hoofdzaak aandacht besteed aan drie alternatieven met vrijwel gelijke netto 
depot-capaciteit: het oorspronkelijke plan "Patersteeg", het Buytenerf en de Garenspinnerij. Om 
diverse redenen werd vanuit de archiefdienst aan het eerste plan - dat tevens het goedkoopste 
was - de voorkeur gegeven, terwijl bij een keuze tussen Buytenerf en Garenspinnerij de laatstge-
noemde lokatie naar onze mening zou moeten afvallen. Helaas werd het advies van de archivaris 
niet overgenomen door het college van b. en w., dat het principebesluit nam de archiefdienst op de 
begane grond in het Buytenerf te huisvesten. 
 
Deze beslissing kwam op 4 oktober 1989 in het algemeen bestuur aan de orde. Het AB stemde in 
principe in met deze keuze, onder enkele kanttekeningen. Kort daarop begon het bestuur van de 
stichting Vrienden van Archief en Librije met een aktie om alsnog een alternatieve 
huisvestingsmogelijkheid, verplaatsing van de openbare bibliotheek en ingebruikneming van de 
hoofdvleugel van het weeshuiscomplex (langs de noordzijde van het binnenplein), onder de 
aandacht te brengen. Dit alternatief was ook in het verleden reeds enkele malen aangekaart. Op 
kosten van de stichting werd door het Tilburgse architectenbureau Buro Bollen B.V. een 
vergelijkend rapport uitgebracht over twee huisvestingmogelijkheden: het weeshuiscomplex resp. 
het Buytenerf; de conclusie van dit in november gereedgekomen rapport wees qua mogelijkheden 
en kosten voor de archiefdienst (iets anders dan kosten voor de gemeente Gouda) duidelijk in de 
richting van het weeshuiscomplex. Op 15 november werd dit rapport door het algemeen bestuur 
besproken. Besloten werd b. en w. van Gouda om een toelichting op het "rapport Bollen" te 
vragen, alvorens een definitieve beslissing over de lokatiekeuze te doen. Aan het eind van het 
verslagjaar was hierover nog geen duidelijkheid verkregen. 
 
Alle voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de herhuisvesting nemen erg veel tijd in 
beslag, zonder dat steeds duidelijkheid bestaat over het uiteindelijke nut ervan. 
 
Ten aanzien van het bestaande gebouw moet opnieuw melding worden gemaakt van problemen 
met de dakbedekking van de kleine uitbouw (serre) aan de zijde van het Weeshuisplein, tijdens 
hevige regenval in de nacht van 8 op 9 juli; ditmaal werd de elektronische schrijfmachine van de 
archivaris onherstelbaar beschadigd, terwijl forse lekkages opnieuw overlast in de kamer van de 
archivaris, een deel van de studiezaal en de z.g. goudleerkamer in Huize Groeneweg 
veroorzaakten.   
 
Opnieuw bleek de milde winter de beheersing van de vochtigheidsgraad in de depots ten goede te 
komen.  
 
Het schoonhouden van het gebouw tijdens invalperioden liet veel te wensen over. Ook de 
inbraakbeveiliging gaf nog regelmatig "vals-alarm"-meldingen.  
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4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 
 
 
4.1. Dagelijkse materiële verzorging 
 
Voor uitbreiding en vervanging van de outillage van de binderij waren in 1989 nog geen middelen 
beschikbaar.  
 
In 1989 kwam het volgende bindwerk gereed: 
 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 101 
herbinden van boeken (linnen, kunstleer) 19 
idem (perkament) 2 
herbinden van archiefstukken (perkament) 8 
idem (linnen) 4 
banden voor de studiezaal (busschroefsysteem) (hiervan 19 voor 
Nieuwerkerk a/d IJssel en 50 voor Waddinxveen) 

69 

idem (gewone band; linnen, kunstleer) 28 
 
Ook in 1989 moest ter voorbereiding van de verhuizing de nodige aandacht worden geschonken 
aan het beter ompakken en nummeren van archieven; zeer geleidelijk wordt zo de algemene 
materiële verzorging van in het verleden geïnventariseerde archieven verbeterd, maar aan te 
restaureren documenten kan helaas, bij gebrek aan middelen, nog geen aandacht worden 
besteed. Met name de heer Den Ouden besteedde vele maanden aan het correct controleren en 
verzorgen van de archieven (in het bijzonder de middeleeuwse charters) van het leprooshuis, de 
weeshuizen en de gasthuizen. 
 
De heer Helders ging voort met het opzetten van de foto-aanwinsten op zuurvrij karton. Het einde 
van de bergruimte voor foto's begint echter in zicht te komen. 
 
Mevr. Hesselink en de heer Oudgenoeg moesten noodgedwongen het ompakken van kaarten en 
technische tekeningen stopzetten, bij gebrek aan voldoende bergruimte. 
 
 
 
4.2. Restauratie 
 
In het kader van de herhuisvesting zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 
toekomstige inrichting van een bescheiden restauratie-atelier.   
 
Het bestuur van de Stichting Het Oudemannenhuis (Vroesenhuis) stelde middelen beschikbaar 
voor het restaureren (conserveren) van de ca. 120 charters die zich in het archief van deze 
stichting bevinden. Dit project werd uitbesteed aan het restauratie-atelier van het gemeentearchief 
Helmond. De heer Van der Graaf maakte enkele charterdozen voor kleine formaten; voor de 
middelgrote formaten vervaardigden de heren Helders en Den Ouden twee charterkisten. Een 
goede berging voor de grootste formaten zal moeten wachten tot het beschikbaar komen van 
kasten voor charterberging bij de herhuisvesting. 
 
Een van de aandachtspunten is het beschikbaar krijgen van middelen om ook de duizenden 
andere charters in onze archieven op deze wijze een veilige berging te bezorgen.  
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4.3. Schaduwarchiefvorming 
 
Ook in 1989 werd weer in eigen beheer voortgegaan met microverfilming. Evenals in voorgaande 
jaren, was door het vrijwel ontbreken van tijdelijk personeel onvoldoende capaciteit aanwezig om 
optimale resultaten te boeken. Behalve tijdelijk door de heer Matulessy, werd voorts hoofdzakelijk 
door de heer De Jong gefilmd, terwijl de heer Helders weer de controle en verwerking verzorgde.  
 
Belangrijk was de beslissing van het algemeen bestuur, bekrachtigd door de raden van de 
deelnemende gemeenten, om de provinciale startsubsidie voor het streekarchief in een fonds 
"materiële verzorging" onder te brengen, waardoor vanaf 1990 jaarlijks de (gedurende enkele 
jaren toenemende) rente-opbrengst kan worden besteed aan diverse urgente materiële zaken. Als 
eerste project wordt begonnen met de microverfilming van de aanwezige krantenleggers; na de 
positieve proefneming met uitbesteding aan de firma Microformat in 1988, werd besloten om op 
deze wijze door te gaan. Naar verwachting kan rond het jaar 2000 de totale krantencollectie zijn 
verfilmd, waarna in elk geval de lopende jaren kunnen worden bijgehouden.  
Een vierde microfiche-leesapparaat voor de studiezaal werd eind 1989 besteld.  Met de plaatsing 
van een z.g. reader-printer moet worden gewacht tot de herhuisvesting, bij gebrek aan ruimte.  
 
De volgende archivalia werden in 1989 verfilmd: 
 

huwelijksregisters Gouda 1811-1892 224 microfiches 
klappers op dopen en huwelijken Zevenhuizen 1651-1700 6 microfiches 
leggers Rijn en Gouwe 1952-1954 125 microfiches 

(extern). 
 
Het fotokopiëren van de tienjarige tafels op de registers van de burgerlijke stand en van de doop-, 
trouw- en begraafboeken van Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen voor gebruik in de studie-
zaal vond in de loop van het verslagjaar plaats. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 
5.1. Algemeen 
 
Zoals reeds gemeld, werd in 1989 voortgegaan met het gebruik van het tekstdatabase-programma 
askSam voor alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire collecties. 
Het moment dat allen die daadwerkelijk documentbeschrijvingen maken ook beschikken over een 
eigen microcomputer, begint dichterbij te komen. Bij de herhuisvesting zal moeten worden 
gestreefd naar de opzet van een (beperkt) netwerk, om het gezamenlijk gebruik van bestanden 
mogelijk te maken. 
 
Nog steeds is de beperkte invoer- en controlecapaciteit het grote struikelblok, dat de opbouw van 
computerbestanden aanzienlijk vertraagt.  
 
 
 
5.2. Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het archievenoverzicht zal in de toekomst - dank zij de automatisering - verder verfijnd moeten en 
kunnen worden, zodat het in de handen van de studiezaalambtenaren een optimaal hulpmiddel 
wordt om gebruikers met pasklare adviezen van dienst te zijn. Het computerbestand werd 
uiteraard bijgewerkt met de gegevens over de archieven van Nieuwerkerk a/d IJssel en 
Waddinxveen. De daaruit voortvloeiende gegevens werden via publikatie in "De Schatkamer" 
bekend gemaakt. 
 
 
5.3. Archieven 
 
Helaas kon nog geen voortgang worden geboekt met de produktie van lijsten ter vervanging van 
bestaande kaartsystemen.   
Over de produktie van plaatsingslijsten en inventarissen kan het volgende worden bericht. 
 
De heer Ter Bogt maakte de gedeelten "archiefstukken" en "affiches" van de collectie 
oorlogsdocumentatie gereed voor de definitieve catalogus. De titelbeschrijvingen van biblio-
theekboeken (door mevr. De Koeijer en de heer Mesander) en de fotobeschrijvingen (door de heer 
Helders) waren eind 1989 vrijwel afgerond.  
Voorts voltooide resp. vervaardigde hij de plaatsingslijsten van het archief van het Gemeentelijk 
Waterleidingbedrijf en het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Moordrecht. Uit dit laatste archief werd 
een groot aantal archiefbescheiden vernietigd. 
De heer Den Ouden vervaardigde een plaatsingslijst van het archief van de Abva-Kabo, afd. 
Gouda (1958) 1964 - 1983 en van een deel van het archief van de voetbalvereniging Olympia 1886 
- 1986.  
De heer De Jong maakte de inventaris van de archieven van de gereformeerde kerk van Gouda 
kopijklaar, nadat met toestemming van de bewaargever de daarvoor in aanmerking komende 
bescheiden werden vernietigd. Na enige vertraging bij de drukker, kon in oktober 1989 tijdens een 
vergadering van de kerkeraad het eerste exemplaar, in het bijzijn van o.a. de archivaris van de 
Gereformeerde kerken in Nederland, worden overhandigd.  
Mevr. Schaap kwam bijna gereed met de inventarisatie van het archief van de BB-kring 
Zuid-Holland IV (centrumgemeente Gouda) (1949-1986) in het kader van haar stage voor de Rijks 
Archiefschool. 
De heer A.M. den Boer uit Nieuwerkerk a/d IJssel zorgde niet alleen voor de schenking resp. 
bewaargeving van archiefbescheiden van de (Nieuwe) Coöperatieve Tuinbouwveiling Nieuwer-
kerk a/d IJssel e.o. 1913-1930 resp. de archieven van de afd. Nieuwerkerk a/d IJssel van de 
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Katholieke Volkspartij 1945-1975, de Christelijk-Historische kiesvereniging (CHU) te Nieuwerkerk 
a/d IJssel 1945-1980, de Anti-Revolutionaire kiesvereniging (AR) te Nieuwerkerk a/d IJssel 
1948-1980 en het CDA-verband te Nieuwerkerk a/d IJssel 1973-1980, maar leverde gelijktijdig de 
inventarissen van deze archieven erbij. Dergelijke aanwinsten zijn uiteraard extra welkom!  
Voor inventarisatiewerkzaamheden aan het archief van de weeskamer van Gouda (15e e. - 1855) 
had de streekarchivaris in 1989 geen tijd beschikbaar. Van een 30-tal van de geconserveerde 
charters uit het archief van het Oudemannenhuis maakte hij regesten. Op de volgende archieven 
maakte hij toegangen: secretarie-archieven Gouda over de periode 1816 - heden (ca. 300 
inventarisnummers); aanvulling oud-archief Gouda (26 inv.nrs.); aanvulling oud-rechterlijk archief 
Gouda (30 inv.nrs.); aanvulling en herziening voorlopige inventaris archief Oud-katholieke paro-
chie St.Jan Baptist (1627-1967); inventaris archief van de vereniging Behoud Stadsschoon Gouda 
(1976) 1979 - 1987. 
 
Het overzicht van genealogische bronnen inzake Gouda en Moordrecht voor de studiezaal werd 
door de heer Ter Bogt aangevuld met de gegevens voor Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen.  
 
De heer Helders begon met de vervaardiging van een toegang op onderdelen van de 
oud-rechterlijke archieven van Waddinxveen. 
 
De heer Oudgenoeg voerde een belangrijk deel van de beschrijvingen van de bouwtekeningen in 
het archief van bouw- en woningtoezicht Gouda uit de periode vóór 1900 in een computerbestand 
in, evenals een deel van de beschrijvingen van de bouwtekeningen uit de periode 1900-1935. 
 
De heer De Jong maakte een toegang op de dossiers bouwaanvragen in het secretarie-archief van 
Waddinxveen over de periode 1916 - 1935. Voorts ging hij verder met de controle van de 
klad-index op de bevolkingsregisters Gouda 1860-1880. 
 
Een "werkgroep paleografie", bestaande uit 11 oud-deelnemers aan de vervolgcursus paleografie, 
begon op 15 februari 1989 aan de ontsluiting van een zestal bronnen uit het oud-archief en het 
oud-rechterlijk archief van Gouda. Deze groep komt ongeveer eenmaal per twee weken op 
woensdagavond bijeen in de studiezaal, onder begeleiding van de streekarchivaris. Eind 1989 
waren ca. 400 analyses ingevoerd in een computerbestand. 
 
 
 
5.4. Bibliotheek (librije) 
 
Mevrouw De Koeijer ging verder met het opnieuw beschrijven van een gedeelte van het oude 
librijebestand. Overigens werd tijdelijk voorrang gegeven aan de afronding van de beschrijving van 
de boekwerken in de collectie oorlogsdocumentatie, ten behoeve van het uitbrengen van de 
gedrukte catalogus van deze collectie in 1990. 
De heer Mesander voltooide de invoer van de aanwinsten uit de periode 1978 - 1989 in het 
computerbestand aanwinsten en maakte een begin met de invoer van de periodieken in een 
afzonderlijk computerbestand. De heer Oudgenoeg administreerde in 1989 het 
periodiekenbestand. Mevr. Tjon ging tot haar vertrek voort met het depouilleren in conceptvorm 
van enkele series tijdschriften. 
De streekarchivaris vervaardigde op basis van de voorlopige rubriekenindeling voor de collectie 
"Goudana" (boeken enz. over Gouda en omgeving) een uitdraai van de aanwinsten 1978 - 1987 
ten behoeve van de studiezaal. In 1989 verscheen eindelijk de systematische classificatie voor de 
wetenschappelijke bibliotheken; deze bleek echter qua mogelijkheden nogal tegen te vallen. 
Besloten werd ook de toepassing van de SISO-classificatie voor de openbare bibliotheken in de 
overwegingen te betrekken. 
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5.5. Topografisch-historische atlas 
 
De heer Helders wijdde zich ook in 1989 aan de invoer van de beschrijvingen van de aanwinsten 
van de fotocollectie; tevens pleegde hij weer enige retrospectieve invoer. Daarbij ging het met 
name om de foto's die in de catalogus van de collectie oorlogsdocumentatie zouden worden 
beschreven. Bovendien herzag hij een deel van het computerbestand, door zoveel mogelijk be-
schrijvingen van afzonderlijke foto's tot seriebeschrijvingen samen te voegen. 
Het aantal via de computer terug te vinden foto's groeide in 1989 van ca. 10000 tot ca. 14500. 
Publiek en medewerkers hebben bjzonder veel gemak van de snelle en gedetailleerde 
toegankelijkheid van dit bestand. 
 
Mevr. Hesselink ging verder met de beschrijving van de collectie kaarten en plattegronden; de 
concept-beschrijvingen worden vervolgens in een computerbestand ingevoerd.  
De heer Oudgenoeg beschreef in concept ca. 800 tekeningen van gemeentewerken Gouda; 
tevens werden deze materieel verzorgd. Na invoer in een computerbestand en beschikbaarheid 
van bergkasten (d.w.z. na de verhuizing), zal daarmee ook dit bestand toegankelijk zijn geworden. 
 
 
 
5.6. Overige documentatie 
 
De streekarchivaris verwerkte de (deels achterstallige) aanwinsten voor de collectie varia (163 
plaatsnummers) in het computerbestand; aan herbeschrijving van de oude collectie "varia" kon 
slechts mondjesmaat worden gewerkt. De heer De Jong voltooide de retrospectieve invoer van de 
beschrijvingen uit de periode 1978 - 1986. Ook dit computerbestand bewijst regelmatig zijn nut.  
 
De heer Oudgenoeg ging voort met de documentatie van panden binnen het beschermd 
stadsgezicht. Opnieuw besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan onderzoek ten behoeve van 
de monumentencommissie; voor ongeveer 100 panden werd "kadastrale research" gepleegd.  
 
  



Jaarverslag Streekarchiefdienst Hollands Midden                              10 
 
 

6.  TOEZICHT OP HET BEHEER 
 
De heer Van der Hart werkte in 1989 verder aan de semi-statisch archieven van de gemeenten 
Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen (afd. interne zaken en afd. sociale zaken), alsmede aan 
de nazorg aan de semi-statische archieven van de GGD Midden-Holland (i.c. het archief van de 
opgeheven GGD Gouda), de GSD Gouda en de Reinigingsdienst Gouda. In overleg met de 
gemeente Moordrecht werd besloten aan het secretarie-archief in 1990 aandacht te besteden. 
Hij werd gedurende een deel van de tijd bijgestaan door de heer Den Ouden. 
Inspectiebezoeken werden gebracht aan de archieven van bijna alle gemeentelijke scholen in 
Gouda. Nadat in 1990 de laatste scholen bezocht zijn, zal van de bevindingen aan b. en w. van 
Gouda worden gerapporteerd. 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 

 
 
7.1. Archieven 
 
In 1989 werden de oudere gemeentelijke archieven van Nieuwerkerk a/d IJssel (voor zover niet 
reeds overgebracht) en Waddinxveen naar het archiefgebouw overgebracht, evenals de door het 
rijk in bewaring gegeven archieven van deze gemeenten. (Voor details wordt verwezen naar 
bijlage 1.) 
Het bordje "vol" kan zeer binnenkort op de depotdeuren worden geplaatst. 
 
Ook in 1989 werd voorts uitsluitend passieve acquisitie van archieven gepleegd. Ten aanzien van 
de archieven van het St. Jozefziekenhuis, waarvoor de overeenkomst van bewaargeving werd 
getekend, werd in overleg met de directie besloten om in de tweede helft van 1990 door een 
stagiaire deze archieven ter plaatse te laten inventariseren, zodat na de herhuisvesting de 
geschoonde archieven kunnen worden overgenomen. 
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 1 achter dit verslag. 
 
 
 
7.2. Bibliotheek (librije)  
 
Door mevrouw N.A.A. Paris-van Lith werden enkele bijzonder kostbare 18e-eeuwse atlassen 
geschonken. Een dergelijke fraaie aanwinst kon deze eeuw nog niet eerder worden gemeld! 
 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 2 achter dit verslag. 
 
 
 
7.3. Topografisch-historische atlas 
 
De heer Helders verzorgde als vanouds het fotowerk, waaronder het reproduceren van in tijdelijke 
bruikleen afgestane foto's van particulieren.  
In bijlage 3 zijn de aanwinsten over 1989 in een globaal overzicht verwerkt. 
 
 
 
7.4. Film en geluid 
 
Aan het projekt "mondelinge geschiedenis" werd door de twee vrijwilligsters verder gewerkt door 
het interviewen van vrouwen die - meestal in hun jeugd - in de Goudse industrie hebben gewerkt. 
Helaas is de verwerkingscapaciteit binnen de archiefdienst beperkt, waardoor aan het eind van het 
verslagjaar de interviews nog niet alle waren uitgewerkt. In de toekomst zal geprobeerd worden 
ook de ervaringen van vrouwen die in andere belangrijke takken van industrie in het gebied van het 
streekarchief werkzaam zijn geweest door middel van interviews vast te leggen. 
 
De aanwinsten op het terrein van film en geluid zijn verwaarloosbaar. 
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7.5. Overige documentatie 
 
Dr. C.J. Matthijs zette tijdens zijn studiezaalbezoeken het onderzoek voort voor de afronding van 
het "historisch kadaster" van de binnenstad. Gereed kwamen St. Anthoniestraat,, Rozendaal, 
Wilhelminastraat en Nieuwe Markt, alsmede Korte en Lange Noodgodsstraat, Doelestraat en 
Walestraat. 
 
Opnieuw schonk de heer J. Heemskerk te Voorburg een door hem vervaardigde toegang op 
Zevenhuizense archiefbescheiden.  
 
Een belangrijke schenking "varia" (15e-eeuws afschrift van een akte uit 1405) werd verkregen van 
het Rijksarchief in Zuid-Holland. 
 
In bijlage 4 is een overzicht van schenkers van losse documentatie (collectie varia en 
oorlogsdocumentatie) opgenomen. 
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8.  EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 
8.1. Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
 
De bezoekerscijfers stabiliseerden zich in 1989 ongeveer op het niveau van 1988. 
 
In 1989 werd het verstrekken van schriftelijke informatie weer in hoofdzaak door de heer Helders 
verzorgd. Ook dit jaar bleken diverse aanvragers van informatie niet bereid de daarvoor te 
berekenen legeskosten te betalen. 
 
 

Kerngetallen 1988  1989 
   
Bezoeken (excl. groepen) 2778 2724 
Bezoekers 997 1028 
Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 2,8 2,6 

 
 
 

Herkomst bezoekers 1988  1989 
 abs. % abs. % 
Regio streekarchief 347 34,8 371 36,1 
Overig Zuid-Holland 343 34,4 361 35,1 
Rest Nederland 291 29,2 283 27,5 
Buitenland 16 1,6 13 1,3 

 
 
 

Herkomst per bezoek 1988  1989 
 abs. % gem. abs. % gem. 
Regio streekarchief 1156 41,6 3,3 1196 43,9 3,2 
Overig Zuid-Holland 951 34,2 2,8 986 36,2 2,7 
Rest Nederland 641 23,1 2,2 523 19,2 1,8 
Buitenland 30 1,1 1,9 19 0,7 1,5 

 
 
 
Onderwerp van 
onderzoek 

1988  1989 

 bezoekers bezoeken gem. bezoekers bezoeken gem. 
 % % aantal % % Aantal 
Genealogie 51,5 52,0  2,8 53,6 62,6 3,1 
Historie regio 41,0 40,4 2,7 39,0 31,8 2,2 
Historie overig 4,4 5,2 3,3 4,1 3,6 2,3 
Ambtelijk* 1,0 1,2 3,2 1,5 1,0 1,7 
Overig 1,8 0,8 1,3 1,7 0,9 1,5 
Onbekend 0,2 0,1 1,0 0,2 0,1 1,0 

                     
* Betreft uitsluitend de via bezoekersformulieren vastgelegde ambtelijke bezoekcijfers; aangezien veel onderzoek 

t.b.v. ambtenaren op telefonisch verzoek gebeurt, geeft het ambtelijk bezoekcijfer geen nauwkeurig beeld. 
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Doel van het 
onderzoek 

1988  1989 

 bezoekers bezoeken gem. bezoekers bezoeken gem. 
 % % aantal % % aantal 
Dissertaties, scripties 
WO, HBO 

6,8 14,0 5,7 9,6 8,7 2,4 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

5,6 4,2 2,1 4,7 2,6 1,5 

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

7,4 10,8 4,1 8,8 12,6 3,8 

Overige doeleinden 
(o.a. exposities, 
jubilea, e.d.) 

20,1 14,8  2,1 12,7 6,8 1,4 

Onbekend / geen 
speciaal doel (incl. 
genealogie) 

60,0 56,1 2,6 64,2 69,3 2,9 

 
 
 
Herkomst 
genealogen 

1988  1989 

 genealogen bezoeken gem. genealogen bezoeken gem. 
   aantal   aantal 
Regio streekarchief 17,9 28,9 4,5 19,6 34,9 5,5 
Overig Zuid-Holland 42,3 44,2 2,9 39,6 40,4 3,2 
Rest Nederland 37,2 26,0 2,0 39,4 23,9 1,9 
Buitenland 2,5 1,0 1,1 1,5 0,5 1,6 
 
 
Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1988  1989 

 studenten bezoeken gem. studenten bezoeken gem. 
   aantal   aantal 
Regio streekarchief 27,9 38,1 7,8 27,3 41,8 3,7 
Overig Zuid-Holland 35,3 33,8 5,5 49,5 40,1 1,9 
Rrest Nederland 35,3 27,8 4,5 23,2 18,1 1,9 
Buitenland 1,5 0,3 1,0 - - - 
 
 
 
Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1988  1989 

 scholieren bezoeken gem. scholieren bezoeken gem. 
   aantal   aantal 
Regio streekarchief 78,5 84,7 2,3 75,0 77,1 1,5 
Overig Zuid-Holland 19,6 14,4 1,5 20,8 20,0 1,4 
Rest Nederland 1,8 0,8 1,0 4,2 2,9 1,0 
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Specificatie studiezaalgebruik 1988  1989 
Ter inzage gegeven archivalia 9064 7648 
Ter inzage gegeven bibl.boeken 1659 1234 
Geleverde fotokopieën 5070 2999 
Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 127 181 
Geleverde foto's 264 195 

 
 
 
 
Schriftelijke informatie 1988  1989 
Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 181 170 
Waarvan uit het buitenland 20 16 
Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 156 145 
Waarvan t.b.v. overige historische informatie 25 25 

 
 
 
Uitlening 1988  1989 
Uitgeleende archiefstukken ex art. 23 Archiefbesluit - - 
Idem ex art. 25 Archiefbesluit** 35 127 
Idem ex art. 26 Archiefbesluit 10 29 
Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 27 16 
Uitgeleende boeken (librije) extern 27 40 
Idem intern 40 2 
Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 69 37 

 
 
De uitlening is met ingang van 1988 geautomatiseerd, waardoor gemakkelijker rappels verzonden 
kunnen worden. 
 
 

                     
**D.w.z. binnen het gemeentelijk apparaat van de deelnemende gemeenten. 
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8.2. Edukatieve aktiviteiten 
 
 
8.20. Algemeen 
 
In de geplande huisvesting in het Buytenerf is geen ruimte voor het werken met groepen 
beschikbaar. De edukatieve aktiviteiten voor groepen zullen dus ook in de toekomst sterk beperkt 
moeten blijven. 
 
Eveneens zal in het nieuwe archiefgebouw geen expositieruimte beschikbaar zijn. Er is wellicht 
een mogelijkheid om in het Goudse stadhuis gedurende het toeristenseizoen een permanente 
expositie te verzorgen en voorts jaarlijks gedurende een maand een thematentoonstelling te 
houden. 
 
 
 
8.21. Relatie met het onderwijs 
 
De volgende aktiviteiten werden ontplooid: 
 
Oriëntatie-/introduktiebezoeken 1988  1989 
Basisonderwijs 30 - 
Havo/vwo 100 91 
HBO 82 66 
Universiteit 15 - 

 
 
Projecten 
De contacten met de Pabo "De Driestar" werden ook in 1989 voortgezet. Opnieuw werd een groot 
aantal studenten gewezen op de gebruiksmogelijkheden van archief- en documentaire bronnen in 
de lespraktijk; vervolgens gingen de studenten zelf met het materiaal aan de slag. 
 
 
 
 
8.22. Tentoonstellingen 
 
- Onder de titel "De Cingel tusschen Potterspoort en Cleiwegspoort" werd van eind november 1988 

tot januari 1989 (tenminste 800 bezoekers) in de Amro Bank te Gouda een expositie gehouden 
over de geschiedenis van de Kattensingel. Na afloop werd de expositie nog geplaatst in de 
bassisschool De Schakel. 

 
- De uit 1988 daterende expositie over dienstboden "Terstond gevraagd: een nette dienstbode" 

werd geplaatst in het verpleeghuis Bloemendaal en het bejaardenhuis Huize Juliana. 
 
- Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan ven het stedelijk Coornhert gymnasium werd een 

grote overzichtsexpositie samengesteld, die te bezichtigen viel in het gebouw van de Kamer 
van Koophandel. De tentoonstelling werd geopend door de demissionaire staatssecretaris van 
onderwijs mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas. 

 
De genoemde tentoonstellingen werden weer door de heer Ter Bogt samengesteld. Als vanouds 
verzorgden mevrouw C. Tegelaar de affiches en de heer Helders de fotografische afdrukken, 
terwijl de heer Van der Graaf weer de passepartouts vervaardigde. Bruiklenen werden ontvangen 
van het gymnasium en diverse particulieren.  
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Aan scholen en instellingen die een expositie wilden samenstellen werd in een aantal gevallen 
medewerking verleend. Ten behoeve van de aktiviteitenserie "Gouda in de winter", een initiatief 
van de Goudse VVV, werden enkele panelen met winterse taferelen in de serre van het 
archiefgebouw geplaatst. 
 
 
 
8.23. Cursussen 
 
In januari 1989 werden de laatste cursusavonden afgewerkt van de vervolgcursussen paleografie 
(in totaal 20 personen) uit 1988. Van beide vervolgcursussen namen vervolgens in totaal 11 
personen deel aan de werkgroep paleografie (zie paragraaf 5.3). 
 
Vervolgens werd in oktober begonnen met een nieuwe cursus paleografie voor beginners (2 
groepen: 13 personen overdag onder leiding van de heer Ter Bogt en 12 's avonds, geleid door de 
streekarchivaris). 
 
In mei leidde de heer Ter Bogt een kennismakingsbezoek, bestaande uit drie lessen, voor de inwo-
ners van de gemeenten die deelnemen aan het streekarchief. 
 
 
 
 
8.24. Overige aktiviteiten 
 
Rondleidingen door het gebouw werden verzorgd voor twee genealogische verenigingen en de 
Oudheidkundige kring "Die Goude" (ca. 80 personen). Tijdens open monumentendag werden in 
totaal 27 personen rondgeleid. 
 
Het in 1987 - samen met openbare bibliotheek en stedelijke musea - ingestelde scriptiespreekuur 
voor scholieren werd, wegens gebrek aan belangstelling, beëindigd. 
 
Ten behoeve van de genealogische vereniging Rijnland te Leiden en de Rotterdamse 
genealogische vereniging hield de heer Ter Bogt lezingen over bronnen voor stamboomonderzoek 
in het streekarchief (ca. 70 personen). 
 
Opnieuw werd - op 9 september - via een "open huis" deelgenomen aan de open monu-
mentendag. In de studiezaal was een kleine expositie over de restauratie van Waag en 
Lazaruspoortje ingericht, terwijl voorts een demonstratie van de voor gebruikers beschikbare 
computerbestanden plaatsvond. Er konden enkele honderden bezoekers worden verwelkomd. 
Evenals in 1988 vond weer een boekenverkoop plaats, begunstigd door fraai nazomerweer. Met 
behulp van enkele extra vrijwilligers had de dag weer een plezierig verloop. 
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9.  DIVERSEN 
 
De streekarchivaris woonde in de verslagperiode vergaderingen bij van de Landelijke Kring van 
Gemeente- en Streekarchivarissen en de Kring van Zuid-Hollandse archivarissen, alsmede de 
studiedagen 1989 van de Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
 
De heer Ter Bogt vertegenwoordigde de Archiefdienst bij de contactbijeenkomsten tussen Goudse 
culturele instellingen en het onderwijs. 
 
De heer Oudgenoeg verving de streekarchivaris als adviserend lid van de gemeentelijke 
monumentencommissie. 
 
Opnieuw werden voor diverse collega's demonstraties gegeven van de automatiseringstoe-
passingen bij de archiefdienst, zowel bij de eigen dienst en in de instructieruimte van de afdeling 
informatica, als in het kader van symposia.  
 
 
 
 
Gouda, juni 1990. 
 
 
De streekarchivaris, 
 
B.J. van der Saag. 
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Bijlage 1.  Aanwinsten archieven 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking 
 
1 = Gouda, 6 = Nieuwerkerk a/d IJssel, 8 = Waddinxveen 
 
 

            (a)  1.10.-   Serie contracten door de gemeente aangegaan.  1946-1959          1.10 m' 
            (a)  1.11.03  Archief van het vredegerecht.  1811-1838                         0.20 m' 
            (i)  1.11.06  Rechtbank van enkele politie te Gouda.  1812 - 1838              0.10 m' 
            (a)  1.14.-   Archief van de dienst openbare werken, afd.  bouwkunde en afd.   0.01 m' 
                          stedebouw.  1908 - c. 1950 
            (a)  1.15.06  Archief van de commissie van bijstand in het beheer van het      0.12 m' 
                          marktwezen.  1928-1971 (1972) 
            (a)  1.15.08  Archief van de distributiedienst.  1939-1945                     0.25 m' 
            (o)  1.15.10  Archieven van de commissies van advies voor de algemene markt 
                          (warenmarkt), kaasmarkt en veemarkt.  1945 - 1972                0.12 m' 
            (a)  1.16.14  Archief van de commissie van bijstand in het beheer van de       0.01 m' 
                          gemeentelijke reinigings- en ontsmettingsdienst.  1972 
            (a)  1.16.21  Archief van het openbaar slachthuis en de keuringsdienst voor    0.03 m' 
                          slachtdieren en vlees.  (1933) 1937 - 1949 
            (a)  1.16.30  Archief van het Van Iterson-ziekenhuis.  1935 - 1975             0.25 m' 
            (o)  1.18.14  Notulen van de schoolvergaderingen van de openbare lagere school 
                          II, later de Emmaschool.  1911-1920, 1942-1943, 1955-1963        0.04 m' 
            (s)  1.18.15  Archiefbescheiden van de bioscoopcommissie.  1928 - 1978         0.02 m' 
            (s)  1.18.16  Archiefstukken van de Gouweschool.  1954 - 1959                  0.03 m' 
            (s)  1.18.17  Archiefstukken van de Anne Frankschool.  1963 - 1968             0.03 m' 
            (a)  1.19.02  Archief van de commissie natuurbehoud van het Intergemeentelijk  0.10 m' 
                          Samenwerkingsorgaan Midden-Holland.  1971 - 1976 
            (i)  1.19.04  Archief van de kamer van koophandel.  1816 - 1922                4.10 m' 
            (a)  1.21.13  Archiefbescheiden van de Kon.  Plateelfabriek "Zuid-Holland".    0.01 m' 
                          ca. 1900 
            (s)  1.22.12  Archief van de Abva-Kabo, afd.  Gouda.  (1958) 1964 - 1983       1.00 m' 
            (a)  1.22.15  Archief van het NVV (later: FNV), afd.  Gouda (bestuurdersbond). 2.50 m' 
                          ca. 1951-1985 
            (i)  1.22.47  Archief van de Goudse vereniging van medische specialisten.  ca. 
                          1927 - 1955                                                      0.60 m' 
            (s)  1.23.09  Archief van de NVSH afd.  Gouda 1970 - 1978                      0.30 m' 
            (s)  1.23.10  Archief van de Vrienden van de Nederlandse Hartstichting, afd. 
                          Gouda.  ca. 1973 - 1982                                          0.10 m' 
            (a)  1.24.14  Archief van de Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs te 1.00 m' 
                          Gouda e.o.  1980-1984 
            (a)  1.24.17  Archief van de Vereniging van Goudse Museumvrienden.  1985-1988  0.05 m' 
            (i)  1.24.21  Archief van het gemengd koor Toonkunst Caecilia (afd.  Gouda van 
                          de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst) 1923 - 1981       1.60 m' 
            (s)  1.24.22  Archief van de vereniging Behoud Stadsschoon Gouda.  (1976) 1979 
                          - 1987                                                           0.80 m' 
            (a)  1.25.12  Archief van de Oranjecommissie.  1973 - 1981                     0.25 m' 
            (a)  1.25.17  Archief van de KNGV Turnkring Gouda e.o.  1975-1985              1.50 m' 
            (a)  1.25.20  Archief van de Goudse sportvereniging "Vires et Celeritas".      0.20 m' 
                          1938-41, 1976-87 
            (a)  1.27.08  Archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda.  1970-1980        0.80 m' 
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            (a)  1.91.01  Microfilms van tekeningen die bij de sector gemeentewerken       0.10 m' 
                          berusten.  z.d. 
            (a)  6.10.01  Archief van het gemeentebestuur van Nieuwerkerk a/d IJssel.      0.01 m' 
                          1590, ca. 1800 
            (i)  6.11.01  Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g.  oud-rechterlijk 
                          archief).  1585 - 1811                                           9.60 m' 
            (i)  6.11.02  Archief van de notarissen ter standplaats Nieuwerkerk a/d IJssel 
                          vóór 1843.  1651 - 1842                                          1.40 m' 
            (i)  6.11.03  Archief van de notarissen ter standplaats Nieuwerkerk a/d IJssel 
                          in de periode 1843 - 1849.  1843 - 1849                          0.40 m' 
            (i)  6.11.04  Registers van eigendomsovergang.  1812 - 1832                    0.05 m' 
            (i)  6.12.01  Doop-, trouw- en begraafboeken.  1667 - 1835                     0.40 m' 
            (i)  6.12.02  Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven 
                          (z.g.  gaardersregisters).  1695 - 1805                          0.15 m' 
            (o)  6.12.03  Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  1811 - 1932  1.50 m' 
            (i)  6.13.01  Archief van de gaarder van de belastingen op overdracht van 
                          onroerend goed, de collaterale successie, e.d..  1744 - 1805     0.30 m' 
            (i)  6.16.01  Archief van de weeskamer.  1767 - 1843                           0.15 m' 
            (s)  6.21.01  Archiefbescheiden van de (Nieuwe) Coöperatieve Tuinbouwveiling 
                          Nieuwerkerk a/d IJssel e.o.  1913 - 1930                         0.02 m' 
            (o)  6.23.01  Archief van de vereniging van Ziekenhuisverpleging.  1924 - 1951 0.03 m' 
            (i)  6.26.01  Archief van de afd.  Nieuwerkerk a/d IJssel van de Katholieke 
                          Volkspartij.  1945 - 1975                                        0.10 m' 
            (i)  6.26.02  Archief van de Christelijk-Historische kiesvereniging (CHU) te 
                          Nieuwerkerk a/d IJssel.  1945 - 1980                             0.20 m' 
            (i)  6.26.03  Archief van de Anti-Revolutionaire kiesvereniging (AR) te 
                          Nieuwerkerk a/d IJssel.  1948 - 1980                             0.25 m' 
            (i)  6.26.04  Archief van het CDA-verband te Nieuwerkerk a/d IJssel.  1973 - 
                          1980                                                             0.12 m' 
            (o)  8.10.01  Archieven van de ambachten / gemeenten Noord-Waddinxveen, 
                          Zuid-Waddinxveen, Bloemendaal alsmede van Waddinxveen na 1870. 
                          (1340) ca. 16e e. - 1937                                         83.05 m' 
            (i)  8.11.01  Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g.  oud-rechterlijk 
                          archief) van Waddinxveen.  1595 - 1758                           1.15 m' 
            (i)  8.11.02  Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g.  oud-rechterlijk 
                          archief) van Noord-Waddinxveen.  1613 - 1811                     4.90 m' 
            (i)  8.11.03  Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g.  oud-rechterlijk 
                          archief) van Zuid-Waddinxveen.  1565 - 1811                      3.80 m' 
            (i)  8.11.04  Archief van de schepenbank (vierschaar) van St.  Hubertsgerecht 
                          (z.g.  oud-rechterlijk archief).  1585 - 1811                    0.70 m' 
            (i)  8.11.05  Archief van de notarissen ter standplaats Waddinxveen vóór 1843. 
                          1670 - 1829                                                      4.40 m' 
            (i)  8.11.06  Archief van de notarissen ter standplaats Waddinxveen in de 
                          periode 1843 - 1895.  1849 - 1895                                7.60 m' 
            (i)  8.11.07  Archief van de notarissen ter standplaats Waddinxveen in de 
                          periode 1896 - 1905.  1896 - 1905                                1.10 m' 
            (i)  8.11.08  Registers van eigendomsovergang.  1812 - 1832                    0.05 m' 
            (i)  8.12.01  Doop-, trouw- en begraafboeken.  1607 - 1812                     1.30 m' 
            (i)  8.12.02  Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven 
                          (z.g.  gaardersregisters).  1695 - 1812                          1.40 m' 
            (o)  8.12.03  Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand.  1812 - 1889 
                          / 1934                                                           3.00 m' 
            (i)  8.13.01  Archief van de gaarder van de belastingen op overdracht van 
                          onroerend goed, de collaterale successie, e.d..  1675 - 1805     0.40 m' 
            (o)  8.14.-   Archief van de administratie van de Waddinxveensche brug.  1826 
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                          - 1937                                                           0.10 m' 
            (i)  8.16.01  Archieven van de weeskamers van Noord-Waddinxveen, 
                          Zuid-Waddinxveen en Waddinxveen.  1540 - 1810                    1.70 m' 
            (o)  8.16.02  Archief van het burgerlijk armbestuur.  1911 - 1952              0.65 m' 
            (o)  8.17.-   Archief van de brandweer.  1878 - 1934                           0.20 m' 
            (o)  8.18.-   Archief van het Waddinxveens zwembad.  1926 - 1936               0.05 m' 
            (o)  8.21.-   Archiefbescheiden van A.N.  Molenaar te Waddinxveen, hoofdagent 
                          van de Nederlandsche Mij.  van brandverzekering te Tiel.  1852 - 
                          1860                                                             0.04 m' 
            (o)  8.24.-   Archief van het "Waddingsveens Mannenkoor".  1878 - 1934         0.01 m' 
            (i)  8.27.01  Archiefbescheiden van de hervormde gemeente.  1805 - 1817        0.05 m' 
            (i)  8.27.02  Archiefstuk van de Remonstrants gereformeerde gemeente.  1605    0.01 m' 
            (s)  8.28.01  Archiefbescheiden van Cornelis van Hofwegen te Waddinxveen. 
                          (1870) 1906 - 1926 (1928)                                        0.03 m' 
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Bijlage 2.  Aanwinsten bibliotheek (librije) met betrekking tot 
Gouda en regio 

 
            75 jaar Sint Jozefschool Moordrecht : jubileumboek. - Moordrecht, eigen uitg., 1988. 
            100 jaar Hulleman Gouda. - (Gouda, eigen uitg., 1971). 
            1928 - D.T.G.  - 1988 / Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten". - Pijnacker, 
              eigen uitg., 1988. 
            1938 - 1988 : 50 jaar Christelijke Lagere Land- en Tuinbouwschool Gouda. - Gouda, eigen 
              uitg., 1988. 
            1986: kans voor 'werkloze' amateurs / Werkgroep Amateur Toneel Promotieplan. - Gouda, 
              eigen uitg., 1987. 
            Aanbevelingen bij het onderzoeksverslag Vrouw en Werk / Trees van der Gun; Andrea 
              Korevaar; Ria Rooijackers; Marijke Visser. - Gouda, z.uitg., 1982. 
            Alphen-Vicioso, B. van - De problemen rond de restauratie van de Doelen in Gouda / 
              Brunilda van Alphen-Vicioso. - Gouda, eigen uitg., 1986. 
            Als een lelie tussen de doornen : 100 jaar uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk 
              te Gouda. - (Gouda, eigen uitg., 1987). 
            Bas, J. de - De Hervormde Kiesvereniging te Waddinxveen 1935 tot 1940 / Jan de Bas. - 
              Utrecht, eigen uitg., 1989. - doctoraalscriptie RU Utrecht; noten; bibliogr.; 
              supplement (402 A 153) 
            (Beeldende) kunst in Waddinxveen / Gem.  Waddinxveen. - Waddinxveen, eigen uitg., 1989. 
            Beeren, M. - Drie gemeenten bieden zonne-energiepakket / Marian Beeren. - In: De 
              Nederlandse Gemeente 10 febr.  1989 no.  6  p. 153 - 154; ill.; 30 cm. - fotokopie 
            Berg, A.J. van den - Herman Herberts (ca.  1540-1607) in conflict met de gereformeerde 
              kerk / A.J.  van den Berg. - In: Kerkhistorische opstellen aangeboden aan J.  van den 
              Berg, ed.  C.  Augustijn e.a.   p. 20-29; 24 cm. - noten 
            Boer, A.M. den - Lijden voor Leiden / A.M.  den Boer. - In: Ned.  Historiën 9 (1975)  p. 
              19-22; ill.. - betreft o.a.  Gouda e.o.  in de 16e eeuw (dijkdoorstekingen) 
            Boer, A.M. den - Toen & nu : een selectie uit artikelen die in de historische rubriek 
              "Toen & nu" in de periode van 1979 tot en met 1989 zijn gepubliceerd in "Het Kanaal" / 
              - Nieuwerkerk a/d IJssel, Blad, 1989. - uitg.  t.g.v.  10-jarig bestaan "Het Kanaal" 
            Bolsterlee, P. - De educatieve wegwijzer in Gouda of de geschiedenis, funktie en taken 
              van een informatie- en adviespunt inzake leermogelijkheden voor volwassenen in Gouda / 
              Pim Bolsterlee. - Gouda, Openbare bibliotheek, Stichting Ondersteuning Welzijnswerk 
              Gouda, Planbegeleidingsgroep Volwassenen-educatie, 1983. 
            Bosman, H.W.J. - Genealogie van de familie Bosman (Südlohn - Gouda) / H.W.J. 

Bosman. - Tilburg, eigen uitg., 1988. 
            Bots, P.M. - Iets over de Goudsche glazen / P.M.  Bots. - In: Jaarboekje Alberdingk 
              Thijm 48 (1899)  p. 3-19. - fotokopie 
            Bruynel, A. - Levensherinneringen opgeschreven in de winter 1985/1986 in Wulverhorst te 
              Oudewater / Adriaan Bruynel. - Oudewater, eigen uitg., 1986. 
            Conservation and preservation of stained glass with special reference to post-mediaeval 
              glasses in the Netherlands : international conference Lunteren 1981. - Amsterdam, 
              Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, 1981. 
            Controle op verleende steun verenigde bedrijven Nederhorst. - 's-Gravenhage, 
              Staatsuitgeverij, 1984. 
            Deursen, A.Th. van - Werken in Gouda : een hollandse stad in de zestiende eeuw / A.Th. 
              van Deursen. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1989. 
            Dolder-de Wit, H.A. van - Dirk Volkertsz.  Coornhert in Gouda / Dolder-de Wit, H.A. 
              van. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1989. 
            Dolder-de Wit, H.A. van - Het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk te Gouda / H.A.  van 
              Dolder-de Wit. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1989. 
            Duco, D.H. - Tonpfeifenfunde aus der Grabung Kapuzinergasse in Breisach am Rhein / 
            Don Duco und Michael Schmaedecke. - In: Fundberichte aus Baden-Württemberg 13   (1988)  p. 
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777-795; ill.. - noten 
            Eekert, Peter van. - Arbeidsmarktpositie en scholingswensen van Turkse en Marokkaanse 
              jongeren / Peter van Eekert. - Alphen a/d Rijn, Centrum Buitenlanders Rijn en Lek, 
              1988. 
            'n Eeuw energie : 1910 - 1985 electriciteitsvoorziening in Gouda en omgeving. - Gouda, 
              G.E.B., 1987. 
            Emeis, M.G. (jr.) - Gouda / M.G.  Emeis (jr.). - In: Het Nationale Kompas 33 (1960), nr. 
              2  p. 2-7; ill.. - origineel 
            Erkelens, L. - Niet ons, o Here, uw naam zij d'eer : gedenkboek 100-jarig bestaan der 
              Gereformeerde Kerk te Boskoop 1849-1949 / door L.  Erkelens. - Boskoop, 
              Gereformeerde Kerk, 1949.  
            Gierveld, A.J. - Achttiende-eeuwse huisorgels in Nederland / A.J.  Gierveld. - In: 
              Monumenten ..  afl.  9 (1988)  p. 6-9; ill.. - fotokopie; betreft o.a.  Hess 
            Grendel, E. - Een prijscourant van farmaceutisch glaswerk uit 1853 / E.  Grendel. - In: 
              Pharmaceutisch Weekblad 97 (2 febr.  1962)  p. 97-102; ill.. - overdruk; noten 
            Groenwandeling door Bloemendaal / Gem.  Gouda, sector gemeentewerken afd. 
              plantsoenen en begraafplaatsen. - Gouda, eigen uitg., 1988. 
            Groot, J.C.C. - De Geuzentijd in Gouda / J.C.C.  Groot. - In: Sint-Bavo 17 (1914)  p. 
              339-341.  
            Guijs, Ger. - Nieuwerkerk aan den IJssel in woord en beeld / Ger Suijs; Dick Ladage. - 
              Rotterdam, Ilco-productions, 1989. 
            Habermehl, N.D.B. - Gouda restaureert / N.D.B.  Habermehl. - Gouda, Stichting Open 
              Monumentendag, 1989. 
            Haitsma, J. - De frekwentie en de tijden der avondmaalsviering in een hervormde 
              gemeente in de vorige eeuw / J.  Haitsma. - In: Hervormd Weekblad 91 (1979/80),  3 april 1980 

p. 7. - betreft Boskoop 
            Haitsma, J. - Iets uit de geschiedenis van een plaatselijke confessionele vereniging / 
              J. Haitsma. - In: Hervormd Weekblad 91 (1979/80), 4 en 11 okt. en 13 dec. 1979  p. 
              7, 3-4 resp. 5. - betreft Boskoop 
            Hellinga, L. - The earliest date of printing at the press of the printer of "teghen die 
              strael der minnen" / Lotte and Wytze Hellinga. - In: Gutenberg-Jahrbuch 1964  p. 
              75-80; ill.. 
            Hellinga, L. - The type of the Kerstenspiegel, GW 7137 / Lotte and Wytze Hellinga. - In: 
              Gutenberg-Jahrbuch 1963  p. 67-72; ill.. - overdruk; noten 
            Herman de Man - Lopikerwaard : expositie in Oudewater 26 april - 13 september 1986 / 
              Stichting Herman de Man. - Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1986. 
            Historische Atlas Zuid-Holland : chromotopografische Kaart des Rijks 1:25000 / samenst. 
              G.L.  Wieberdink. - Landsmeer, Robas Producties, 1989. 
            Hoe het groeide 1866 - 1966 : gedenkboek 100-jarig bestaan der Geref.  kerk te 
              Waddinxveen. - Waddinxveen, Kerkeraad der Geref.  kerk, 1968. 
            Hoogerdijk, W. - Op zoek naar spionnen en verraders : het comité van algemene 
              waakzaamheid van Holland mei 1795 - april 1796 / W.  Hoogerdijk. - Lekkerkerk, eigen 
              uitg., 1989. 
            Huyskens, Pierre. - Brieven aan Suze : Dr.  Albert Plesman als verliefde jongeling / 
              Pierre Huyskens. - In: Elseviers magazine 24 dec.  1983  p. 196-200; ill.. - 
              betreft Suze van Eijk, dochter van J.L.  van Eijk te Gouda 
            In en om de St.  Jan : bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis / red.  P.H.A.M.  Abels; 
              N.D.B.  Habermehl; A.P.F.  Wouters. - Delft, Eburon, 1979. 
            Janssen, W.G. - Oud Gouda / W.G.  Janssen. - Gouda, Stichting Welzijn Ouderen, 1989. 
            Jongh, J.W. de - De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis / J.W. 
              de Jongh. - Groningen, J.B.  Wolters, z.j. . 
            Jong, B.P.M. de - Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen / B.P.M. de Jong. - In: St. Bavo 
              19 (1916)  p. 734-739, 748-752, 763-766; ill. 
            Jong, D.L. de - Een opzienbarend ontslag Anno 1823 / D.L.  de Jong. - In: Otar : orgaan 
              van de vereniging van waterstaatkundige ambtenaren van de rijkswaterstaat; 43 no.  7 
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              (januari 1959)  124-126. - betreft ontslag van A.  Blanken Jz. 
            Jong, D.L. de - Ontginningen / D.L.  de Jong. - In: OTAR : waterbouwkundig tijdschrift 
              jrg.  28 (1944)  p. 55-59; ill.. 
            Jong, J.A. de - Inventaris van de archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda 1849 - 
              1983 (1987) / J.A.  de Jong. - Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1989. 
            Jong, J.J. de - Gouda en de vrijheid der consciëntie / J.  de Jong. - Gouda, Stichting 
              Fonds Goudse Glazen, 1989. 
            Kessel, P.W.C. van - Klappers op de morgenboeken in OAR 7970 van het 
              Hoogheemraadschap van Rijnland Noord-Waddinxveen 1543 - 1736 / P.W.C. van 

Kessel. - Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 1989. 
            Klein, Willem. - Etnische minderheden en stadsvernieuwing / Willem Klein; Ron 
              Spreekmeester. - In: BOS : berichten over stadsvernieuwing 7 (1982) nr.  2  p. 1-8; 
              ill. - o.a.  Gouda 
            Een kolossaal groot gezin : Goudse wezen over hun jeugd / Marijke Visser; Marianneke 
              Schoonbeek; Marieke de Mol-Quant. - Gouda, Openbare Bibliotheek, 1989. 
            Kooijman, Henk. - Dorpsleven / Henk Kooijman. - Rotterdam, eigen uitg., 1989. 
            Kramm, Christiaan. - De Goudsche Glazen ....  benevens de geschiedenis der St.  Janskerk 
              ...  levensberigt ...  Dirk en Wouter Crabeth / Christiaan Kramm. - Gouda, G.B.  van 
              Goor, 1853. 
            Langeveld, C.M. - In en uit het verborgene : geschiedenis van de Remonstrants 
              Gereformeerde gemeente van Zwammerdam 1619 - 1982 / C.M.  Langeveld. - 
              Bodegraven, eigen uitg., (1983). 
            Mac Lean, J. - Ook de kaarsenmaker had milieuproblemen / J.  Mac Lean. - In: 
              Nederlandse Chemische Industrie 18 (1976)  p. 526-532; ill. 
            Obbes, Ev.A. - De geschiedenis van Capelle aan den IJssel in vogelvlucht / Ev.A.  Obbes. 
              - Z.pl., z.j. . 
            Onze lieve heer van de terp : dingen uit het predikantsleven van H.  Groeneveld / 
              samenst.  Wessel Jan Woltjer. - Z.pl., Zeijl en Kuipers, 1981. 
            Onze voorouders : kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van 
              de Nederlandse Genealogische Vereniging. - Leiden, eigen uitg., 1989. 
            Polet, A.Th. - Overzicht bijdrage genealogie Polet : indexen delen I t/m VI / A.Th. 
              Polet. - Oud-Beijerland, eigen uitg., 1987. 
            Putte, A.R. van de - Iets over het ontstaan en de eerste levensjaren der Geref. Kerk te 
              Gouda / A.R.  van de Putte. - In: Goudsche Courant, 31 maart 1932  ill. 
            Putte, A.R. van de - Twee verstoorde godsdienstoefeningen, 19 en 22 mei 1836 / A.R.  
              van de Putte. - In: Goudsche Courant, 1 april 1937  ill. 
            Reeuwijkse Reeks : bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse land en zijn 
              bewoners. - Reeuwijk, Stichting Oudheidkamer Reeuwijk, 1989. Deel 1.  1989. 
            De regionale economie in Midden-Holland : een opzet voor een beleidsprogramma : 
              eindrapport. - Amersfoort, buro voor toegepaste ekonomische en ruimtelijke planning, 
              1980. 
            Roomer-Timmermans, T. - Verandering of stilstand?  : de sociaal-economische ontwikkeling 
              van het lijndraaiers-, timmerlieden- en metselaarsgilde in Gouda van 1600 - 1800 / 
              Trudy Roomer-Timmermans. - Gouda, eigen uitg., 1988. 
            Saag, B.J. van der - Automatic data processing in a municipal record office : managing 
              information by microcomputers using Asksam / Bert J.  van der Saag. - In: ADPA 5 
              (1987) nr.  3  p. 47-59. 
            Saag, B.J. van der - Automatiseringstoepassingen bij het gemeentearchief Gouda op basis 
              van het programma Asksam / B.J.  van der Saag. - In: Nederlands Archievenblad 92 
              (1988)  p. 325-330. 
            Saeculum 1889 - 1989 : gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van het 
              Coornhert-Gymnasium / red.  A.G.  den Haan; M.  de Groot. - Gouda, eigen uitg., 1989. 
            Scheepers, B.J. - De Vismarkt van Gouda / B.J.  Scheepers. - In: Geschiedenis en 
              architectuur van de Nederlandse vishallen / B.J.  Scheepers  p. 41-42, 62 en ill. 
              124-133. - - doctoraalscriptie VU 
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            Schielands behuizing door de eeuwen heen / tekst: Hoogheemraadschap van Schieland, afd. 
              Oud Archief en afd.  Voorlichting. - Rotterdam, eigen uitg., 1988. 
            Schoep, B.J.F. - B.J.F.  Schoep: Ik heb nooit kunnen zeggen: zij die zich niet 
              vrijmaken, zitten aan de verkeerde kant : vijftien jaar geleden verscheen de open 
              brief. - In: Kerknieuws, jrg.  36 nr.  1850 (28 aug. 1981)  p. 1 - 8; ill.; facs.; 30 
              cm. - interview met ds. B.J.F. Schoep te Gouda 
            School met de Bijbel Moordrecht : jubileumschoolkrant. - Moordrecht, eigen uitg., 1988. 
            Slijkerman, K.J. - Duizend jaar voorgeslacht : supplement 1 / K.J.  Slijkerman. - 
              Rotterdam, eigen uitg., 1989. 
            Someren, C. van - "Terwijl mijn persoon dit schrijft" : dagboeken van een 
              beurtvaartschipper op de Hollandsche IJssel en de Zaan / Cor van Someren. - Alphen 
              a/d Rijn, Repro-Holland, 1989. - gebaseerd op dagboeken van beurtschippers Boere; betreft 

Gouda en omgeving 
            Starreveld-Lans, J.H. - De geschiedenis van het waterschap Achter de Vismarkt / 
              Jacqueline Starreveld. - (Gouda, eigen uitg., 1989). 
            Starreveld-Lans, J.H. - Gouda in de winter : Goudsche pijpen halen / Jacqueline 
              Starreveld. - Gouda, Werkgroep "Gouda in de winter", 1989. 
            Steijn, P.P. - Trotseerloodjes in Zuid-Holland / P.P.  Steijn. - In: Monumenten 10 
              (1989) no.  1  p. 20-21; ill.; 30 cm. 
            Straf der bespotters van de H.  Mis te Gouda 1574. - In: Volks-missionaris (De -) : 
              godsdienstig maandschrift onder redactie van eenige paters redemptoristen 7 (1886)  p. 
              218-219.  
            Swaen, G(uilielmus) de. - Den singende zwaan, dat is den lofzang der heyligen ... 
              overgezien en ...  verbetert / gemaakt door G(uilielmus) de Swaen. - Leiden, Frans de 
              Does, 1728. - fotokopie; deel 1: p.  1-297, deel 2: 299-slot; 1e dr.: Antwerpen, 1654 
            Tempelman, H.A.J. - Zeven generaties Van der Want : het geslacht Van der Want / 
               H.A.J. Tempelman. - In: Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek 46 (1967)  

p. 3-28; ill.. - origineel; bibliogr. 
            Van Bergen IJzendoornpark Gouda : groenwandeling / Gem.  Gouda, sector 
               gemeentewerken afd.  plantsoenen en begraafplaatsen. - Gouda, eigen uitg., 1986. 
            Veerman, W. - De Gereformeerde Kerk / W.  Veerman. - In: Gouda zeven eeuwen stad : 
              hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, uitg.  Die Goude, 1972  p. 326 - 331; 25 
              cm. - overdruk; noten; bibliogr. 
            Vliet, A. van - Verslag van de sociale stage bij de Gemeentelijke Sociale Dienst te 
              Nieuwerkerk aan den IJssel / A.  van Vliet. - Z.pl., eigen uitg., 1987. 
            Vogels, J. - Martelaren voor het geloof : gruwelijke scenes uit de bijbel / Hans Vogels. 
              - In: Openbaar Kunstbezit 23 (1979)  p. 170-175; ill.. - betreft o.a.  glas 6 in de 
              St.-Janskerk 
            Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant 
              / verzameld en van commentaar voorzien door Henk Kooijman; met inl.  door A.J.  
              Dekker en registers door A.J.  Dekker en J.J.  Schell. - Amsterdam, P.J.  Meertens-Instituut 

voor dialectologie, volkskunde en naamkunde, 1988. 
            Voo, E.E. van der - Veranderingen in een polderlandschap (1905 - 1965) / E.E.  van der 
              Voo. - In: De Levende Natuur, Januari 1966  p. 13-20; ill.. - overdruk 
            Vrouw en werk : een onderzoek naar verborgen werkloosheid onder vrouwen en naar 
              belemmeringen voor vrouwen die een baan buitenshuis (willen) hebben / Trees van der 
              Gun; Andrea Korevaar; Ria Rooijackers; Marijke Visser. - Gouda, z.uitg., 1982. 
            Wijnaendts van Resandt, W. - De uitgestorven geslachten Van Troostwijk (Van Troostwijk 
              - Doude van Troostwijk) en Doude / W.  Wijnaendts van Resandt. - In: ?   24 p.  
            Winterwandelen : een wandeling voor herfst en winter / Gem.  Gouda, sector 
                gemeentewerken afd.  plantsoenen en begraafplaatsen. - Gouda, eigen uitg., 1987. 
            Wiskerke, C. - De droogmaking van den Zuidplas in Schieland / C.  Wiskerke. - In: 
              Economisch-historische opstellen geschreven voor Z.W.  Sneller ...  1922 - 1947  p. 
              129-152. - fotokopie 
            Wisse, G. - Beginselen en belangen : een woord tot ons Christenvolk bij den naderenden 
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              stembusstrijd / C.  Wisse. - Kampen, J.H.  Bos, 1913. - predikant te Bodegraven 
            Woningbehoefte-onderzoek Gouda / H.Q.  Meijer; R.E.  Stofberg; W.H.  Südkamp. - 
              Almere, Nationale Woningraad, sector onderzoek en ontwikkeling, 1981. 
 
 
 

Schenkers van boekwerken in 1989 
 
Abbott, A. (Breda); Alg. Rijksarchief; Archiefdienst Ger. Kerken in Ned.; Behoud Stadsschoon; 
Berg, A.J. van den; Boekh. R. Smit; Boer, A,M. den (N'kerk a/d IJssel); Bogt, drs. R.A.M. ter; 
Bosman, prof.dr. H.W.J. (Tilburg); Briels, J.G.C.A.; Broekens, drs. K.F.; Bruynel, A. (Oudewater); 
Centr. Bur. voor Genealogie; Chr. Land- en Tuinbouwschool; Coornhert Gymnasium; Culturele 
Raad Gouda; Dijkman, P.; Drinkwaterleiding DTG; Duco, drs. Don; Eijk, dr. J.L. van; Erasmus 
Univ.; FNV Gouda; Fonds Goudse Glazen; Gemeentearchieven Alkmaar, Amersfoort, Amster-
dam, Arnhem, Barneveld, Dordrecht, Gemert, Goes, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 
Heerlen, Helmond, Leiden, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Sittard, Vlaardingen, Vlissingen, 
Zutphen, Zwolle; Geref. Kerk Gouda; gemeente Gouda CPD, GSD, IZ, SO, Voorlichting; Gütz, .. 
('s-Gravenhage); Habermehl, drs. N.D.B.; Haitsma, ds. J. (Boskoop); Hellinga, drs. L.; Herv. Gem. 
Gouda; Hesselink-Duursma, drs. C.W.; Hoogerdijk, drs. W. (Lekkerkerk); IISG; ISMH; Jong, 
M.G.C.J. de; Klein, drs. J.W.E.; Kölker, dr. A.J.; Landmachtstaf (sectie mil. gesch.); gemeente 
Linschoten; Mersmans, K.H.; Monumentencommissie Gouda; Ned. Herv. Kerk; Ned. Politie 
Academie; gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel; OB Gouda; Oudheidkamer Reeuwijk; Paris-van Lith, 
mevr. N.A.A.; Polet, A.Th. (Oud-Beijerland); Potharst, J.G.; Prot. Chr. basisschool Moordrecht; 
Prov. Insp. Limburg; Punt, G. ('s-Gravenhage); Rijksarchieven in Drenthe, Gelderland, Groningen, 
Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland; RABIN; Rietveld, A.; Rijks 
Archiefschool; Rijkscomm. Vad. Gesch.; Hoogh. Rijnland; Roomer-Timmermans, drs. T.; Hoogh. 
Schieland; Streekarchieven Langs Aa en Dommel, Maasland, Oost-Gelderland, Rijnstreek, 
Schouwen-Duiveland, Tiel-Buren-Culemborg, Voorne-Putten, Waterland, Z.O. Brabant; Saag, drs. 
B.J. van der; uitg. Samsom (Alphen a/d Rijn); Scheepers, B.J.; Scheygrond, dr. A.; Servicebur. 
Stadsvernieuwing; Spaansen, J.A. (Zuid-Scharwoude); Starreveld-Lans, J.; Stichting Hist. 
Boerderij-onderzoek; Stichting Hist. Onderzoek; Stichting Vrienden van Archief en Librije; Stichting 
Welzijn Ouderen; Unichema B.V.; VAN; Vlieger, J.H. de (Rijswijk); Vrijenhoeff, W.; gemeente 
Waddinxveen; Waterschap de Groote Waard; Weel, drs. A.J. van; Weg-Laverman, Jant van der; 
Wieferink-de Bruijn, J. 
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Bijlage 3.  Aanwinsten topografisch-historische atlas 
 
 

 1988  1989 
Eigen opnamen streekarchief, onbekend 6 97 
Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 105 268 
Negatieven (idem) 967 25 
Reprodukties, affiches, e.d. 40 40 
Plattegronden, kaarten - 6 
Van derden geleende foto's ter reproduktie 52 181 + 2 albums 

 
Hieronder bevonden zich schenkingen van: 
mevr. H.M. Baars-van de Pavoordt; Behoud Stadsschoon Gouda; dr. P.J.T. Endenburg 
(Schiedam); gemeente Gouda, Dienst Openbare Werken (afd. BOB, secretariaat, stadsreiniging, 
stedebouw), Interne Zaken; A.R. de Jong; K.N.M.G. dep. Gouda; mevr. Roodbol (Reeuwijk); drs. 
B.J. van der Saag; mevr. J.H. Starreveld-Lans; mevr. A. Starrowsky-Van Duijn (Veldhoven). 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen:  
mevr. B. Ammerlaan-van Leeuwen (Berkel); G.C. Bergman; D. Bode; A. Bruynel (Oudewater); 
mevr. R. Dogterom; P. Ernst; M.J.A. Galama; J.H. van Hofwegen; A. de Jong; dhr. Kamperman; 
mevr. J.D. de Kwant; B. Loef; K.H. Mersmans; mevr. J.H. Starreveld-Lans; mevr. A.M. Tak-Hornis; 
mevr. A. Vons-Zanen; G.M. van der Want (Bilthoven); mevr. Van Woensel. 
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Bijlage 4.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1989 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
Akte waarbij Dirk van Wassenaar, ridder, verklaart verkocht te hebben aan Ysebrant van der 
Couster een derde deel van alle tijnsen die hij bezit op huizen en hofsteden (het z.g. hofstedegeld) 
binnen Gouda (en die toebehoorden aan Guy van Blois en na diens dood aan de graaf van Holland 
kwamen en vervolgens door Willem VI aan hem zijn geschonken), 1404 jan. 26 (bij paasstijl: 1405 
jan.  31) (afschrift, z.d. (15e eeuw).  
Aantekeningen van A. Bruynel betreffende scheldnamen te Gouda.  
"Een regentendagboek uit de 18e eeuw" (kranteknipsels met fragmenten uit het dagboek van 
Willem van der Hoeve, lid van de vroedschap, over de periode 1761-1788, met commentaar van 
dr.mr. J. Smit, 1932 – 1936.  
Trouwboekje van Martheijs van Wageningen te Capelle a/d IJssel en Elisabeth Snoek te 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 1888.  
Zakboekje van Arie Koolwijk, geboren te Stolwijk en later koopman te Gouda, als milicien bij het 1e 
Regiment Vesting-Artillerie te Utrecht, 1890 – 1896.  
Stukken betreffende het huis aan de Ridder van Catsweg 11 b, 1918 – 1972.  
Ex-librissen en gelegenheidsgrafiek van (oud-)Gouwenaars, 20e eeuw.  
Exemplaren van Onder liberale vlag, uitgegeven door de Vrijheidsbond ter gelegenheid van 
kamer- en statenverkiezingen, 1929, 1931, 1933.  
 
Deze en andere schenkingen waren afkomstig van: 
G.C. Bergman; prof.dr. H.W.J. Bosman (Tilburg); A. Bruynel (Oudewater) ; afd. IZ gemeente 
Gouda; K.H.  Mersmans;  afd. IZ gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel; G. Punt ('s-Gravenhage); 
Rijksarchief in Zuid-Holland; mevr. H.M. van Rooijen-van de Gees; dr. A. Scheygrond.  
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