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1.  ALGEMEEN 
 
Per 1 juli 1990 trad de gemeente Moerkapelle toe tot de Regeling Streekarchiefdienst Hollands 
Midden. In september werd begonnen met de procedure voor toetreding van de gemeente 
Zevenhuizen. 
 
Ten gevolge van de raadsverkiezingen werd in april het algemeen bestuur van het streekarchief 
opnieuw, en wel als volgt, samengesteld: J.G. Potharst (wethouder van Gouda, voorzitter), G. van den 
Berg (raadslid Waddinxveen, lid DB), A.M. den Boer (raadslid Nieuwerkerk a/d IJssel), ing. H. van 
Driel (raadslid Gouda), A.W. Lips (burgemeester van Moerkapelle) en M. Uitbeijerse (raadslid 
Moordrecht, lid DB). Plaatsvervangers waren resp. drs. J.H. Boone (burgemeester van Gouda), 
K.W.Th. van Soest (wethouder van Waddinxveen), H.B. van der Goot (burgemeester van 
Nieuwerkerk a/d IJssel), H.H. Reefhuis (raadslid Gouda), J.C. Lindhoud (raadslid Moerkapelle) en 
A.F. Bonthuis (burgemeester van Moordrecht). 
 
In december werd de adviescommissie met twee personen uitgebreid: drs. C.J. van Veen (namens 
Waddinxveen) en G. Ottevanger (namens Moerkapelle, per 1-1-1991 namens Moerhuizen). De 
voorzitter en de secretaris, mevr.drs. M.Th.J. Lambregts-van der Togt en G.J. Bink, woonden namens 
de adviescommissie, met ingang van de vergadering van 26 juni, de vergaderingen van het algemeen 
bestuur bij. In het verslagjaar kwam de commissie tweemaal bijeen. 
 
In 1990 kwam nog geen einde aan de perikelen rond het herhuisvestingsprobleem. In paragraaf 3 
wordt op deze uiterst belangrijke problematiek nader ingegaan. 
 
De automatisering werd voortgezet. Aan het aantal beschikbare microcomputers kon weer een 
worden toegevoegd; tevens werd een laserprinter aangeschaft. Helaas bleken enkele oudere 
computers problemen met harde schijven te vertonen; dankzij de aanwezigheid van 
schaduwbestanden leidde dit, behalve tot reparatiekosten, niet tot verlies van gegevens. Waar nodig 
zal bij de verschillende taakonderdelen nader op de toepassing van automatisering worden ingegaan. 
 
Ook in 1990 werd met het bestuur van de stichting Vrienden van Archief en Librije op aangename 
wijze samengewerkt. De penningmeester, drs. J.W.E. Klein, trad uit het bestuur en werd opgevolgd 
door mevr.drs. M. Docter-Flach. De stichting gaf in samenwerking met het archief de vierde jaargang 
van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer uit. 



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1990       3 

 
 

 

2.  PERSONEEL 
 
In het verslagjaar vond een belangrijke mutatie in de personeelsformatie plaats: op 31 oktober werd in 
besloten kring afscheid genomen van de heer drs. R.A.M. ter Bogt, wegens een benoeming per 1 
november bij het ambtelijk apparaat van de EG te Brussel. Na een ruim tienjarig dienstverband, 
waarin hij met name de externe dienstverlening gestalte gaf, mag dit wel als een "sprong voorwaarts" 
worden betiteld.  
 
Nadat medio 1990 goedkeuring werd verkregen op de begrotingen 1989 en 1990, kon eindelijk 
gedacht worden aan de invulling van de halve formatieplaats (inventarisatie), waarmee de formatie 
was uitgebreid. Het vertrek van de heer Ter Bogt en het vooruitzicht dat in december 1991 de heer 
Helders van de VUT-regeling gebruik zou gaan maken, waren aanleiding om aandacht te schenken 
aan de totale formatieopbouw. Reeds verscheidene jaren geleden was geconstateerd, dat het vele 
educatieve werk - bij een kleine formatie als de onze - ten koste gaat van essentiële wettelijke taken  
als toegankelijkmaking van archieven. Daarom werd in november 1990 aan het dagelijks bestuur een 
notitie betreffende de taken, organisatiestructuur en personeelsformatie van de dienst voorgelegd, 
waarin o.a. werd voorgesteld om de educatieve werkzaamheden grotendeels te beëindigen, en de 
vacante 1,5 formatieplaats op te vullen met drie parttime medewerkers: een studiezaalmedewerker en 
twee inventarisatoren. Van de andere punten uit deze notitie kan nog melding gemaakt worden van de 
planning om per 1996 - eindelijk! - over een eigen archiefrestaurator te beschikken. 
In het DB werd akkoord gegaan met het voorleggen van de notitie aan het personeel, de 
adviescommissie en vervolgens het algemeen bestuur. 
Vooruitlopend hierop was in september begonnen met de werving van twee parttime medewerkers in 
tijdelijke dienst, resp. voor studiezaalbeheer en inventarisatie. In december werden resp. de heer 
J.Th.C.M. Piepenbrock en mevr. S.R. Straub in deze functies benoemd per 1-1-1991. 
 
Voor het overzicht van de personeelsformatie wordt verwezen naar het overzicht in het jaarverslag 
over 1989. 
 
Ook dit jaar volgden enkele medewerkers cursussen op het gebied van automatisering 
(besturingssysteem MS-DOS en tekstverwerking). 
 
Mevr. M.I.J. Schaap, stagiaire Rijks Archiefschool tijdens de cursus 1988/1989) was van 7-1 to 
6-7-1990 op arbeidscontract werkzaam als inventarisator. Zij slaagde op 23 mei voor het examen 
middelbaar archiefambtenaar. 
 
In de verslagperiode waren de volgende personen tijdelijk werkzaam in het kader van een 
werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling: 
- mevr. S. Zwaaneveldt (stagiaire RU Leiden, bijvak  boekgeschiedenis, 15-1 tot 14-4-1990); 
- mevr. C.M. van der Plas-van der Linden (stagiaire RU Leiden, bijvak boekgeschiedenis, 17-4 tot 
16-8-1990); 
- A. Hamdani (jeugdwerkplan 19 uur per week m.i.v. 28-5-1990);  
- mevr. N. Brand (stagiaire MEAO van 28-5 tot 6-7-1990);  
- mevr. M.A. Vos (stagiaire Rijks Archiefschool m.i.v. 1-9-1990). 
 
Tijdens de zomermaanden werd gedurende enkele weken administratieve assistentie verleend door 
Marielle van der Ham als vakantiekracht. 
 
Ook al moet soms worden geconstateerd, dat met een krappe personeelsformatie niet alle taken 
volledig of optimaal kunnen worden vervuld, dat neemt niet weg, dat ook in 1990 vaste staf èn 
vrijwilligers het streekarchief uitstekend draaiende wisten te houden. 
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3.  HUISVESTING 
 
Gedurende de eerste maanden van 1990 kon nog worden uitgegaan van het principebesluit van het 
college van b. en w. van Gouda om de archiefdienst op de begane grond in het kantoorgebouw 
Buytenerf te huisvesten. De provinciale archiefinspectie was daarmee in principe akkoord gegaan, 
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat reeds nu aanvullende depotcapaciteit zou worden aangewezen 
voor over ca. 10 à 15 jaar. Daarvoor was door het gemeentebestuur van Gouda de ruimte van de 
huisdrukkerij (bruto ca. 200 m2), eveneens op de begane grond van het Buytenerf, bestemd. 
Vervolgens werd duidelijk, dat toch het door de stichting Vrienden van Archief en Librije aangedragen 
alternatief (verplaatsing van de openbare bibliotheek en ingebruikneming van de hoofdvleugel van het 
weeshuiscomplex door het streekarchief) serieus overwogen werd. In dat geval zou het huidige 
archiefgebouw, inclusief de z.g. archiefgalerie, in zijn geheel depotgebouw worden, terwijl de werk- en 
publieksruimten (met inbegrip van de bibliotheek) in de leegkomende hoofdvleugel en (voor wat 
betreft binderij / restauratie-atelier) de huidige studiezaalruimten van de openbare bibliotheek zouden 
worden ingericht. Het is van belang om met nadruk te stellen, dat ook in dàt geval aanvullende 
depotruimte voor over ca. 10 à 15 jaar moet worden aangewezen. Hoewel daarover nog geen besluit 
is gevallen, kan die ruimte uitsluitend worden gevonden ter plaatse van de zijvleugel van de 
voormalige Klaas de Vriesschool. Op die lokatie is ruimte voor ca. 3500 m' depot; bovendien kan in de 
verdere toekomst de hoofdvleugel van deze school aan de Groenewegzijde - eventueel gefaseerd - in 
gebruik worden genomen. 
 
Afgezien van mondelinge mededelingen door de voorzitter aan het algemeen bestuur, kon opnieuw 
aan het eind van het verslagjaar worden geconstateerd, dat er nog steeds geen volstrekte 
duidelijkheid over de definitieve oplossing bestond. Het algemeen bestuur sprak hierover herhaaldelijk 
zijn verontrusting uit. 
 
Voor zover dat alle betrokkenen, bestuurders en anderen, zo langzamerhand nog niet duidelijk mocht 
zijn, wordt langs deze weg nog eens benadrukt dat een dergelijk uitstel funest is voor een productieve 
werksfeer binnen een archiefdienst die al jaren gehandicapt is door problemen als gedecentraliseerde 
werkruimten met te lange looplijnen, een te kleine studiezaal, depots die vol zitten en niet via een 
personenlift te bereiken zijn, enz., enz. Niet onvermeld mag worden, dat de vele weken werk die met 
name de heer Oudgenoeg en de streekarchivaris reeds in de voorbereiding van de huisvesting in het 
Buytenerf hebben gestoken, hoogstwaarschijnlijk tevergeefs zijn geweest. 
 
Als absolute noodmaatregel werd de tijdelijke verhuizing voorbereid van ca. 100 m' nog niet openbare 
en nog niet ontsloten archieven naar het depot van het gemeentearchief Alphen a/d Rijn. Voorts werd 
vooruitlopend op de herhuisvesting een detectiepoort voor diefstalbeveiliging in bestelling genomen. 
Deze kan te zijner tijd worden verplaatst naar de definitieve lokatie van de studiezaal. 
 
Ondanks hevige stormen in de eerste maanden van 1990 bleven ons verdere problemen met de 
dakbedekking van de serre bespaard. Dankzij de milde winter daalde de vochtigheidsgraad in de 
depots niet tot een onaanvaardbaar niveau. 
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4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 
4.1. Dagelijkse materiële verzorging 
 
De tweedehands bordschaar van de binderij kon, dankzij voorfinanciering door de stichting Vrienden 
van Archief en Librije, in 1990 eindelijk worden vervangen door een nieuw en goed werkend 
exemplaar, waarmee ook grotere formaten karton kunnen worden gesneden. Overigens wordt het 
ruimtegebrek voor de boekbinderij zo langzamerhand wel erg nijpend. 
 

Gereedgekomen bindwerk 1989 1990 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 101 138 

herbinden van boeken (linnen, kunstleer) 19 17 

idem (perkament) 2 - 

herbinden van archiefstukken (perkament) 8 11 

idem (linnen) 4 19 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem) (in 1989: hiervan 19 
voor Nieuwerkerk a/d IJssel en 50 voor Waddinxveen) 

69 30 

idem (gewone band; linnen, kunstleer) 28 14 

 
Ook in 1990 moest, mede ter voorbereiding van verhuizing van de archivalia, veel aandacht worden 
geschonken aan het beter ompakken en nummeren van archieven. Hier wreekt zich het gebrek aan 
personeel en materiële middelen in het verleden. Met name de heer Den Ouden werkte maanden aan 
het corrigeren van foutieve of ontbrekende nummering en het verbeteren van de berging van de 
Goudse archieven (in het bijzonder de middeleeuwse charters) van het weeshuis, het leprooshuis en 
de gasthuizen.  
 
De heer Helders ging voort met het opzetten van de foto-aanwinsten en een deel van het oude 
fotobestand op zuurvrij karton. Om het gebrek aan bergruimte voor een deel van de foto's te 
verhelpen, werden in november twee fotobergkasten in bestelling genomen. Deze zullen bij gebrek 
aan plaatsruimte op de overloop van de eerste resp. vierde verdieping worden geplaatst.  
 
Zoals reeds in 1989 gemeld, kon de heer Oudgenoeg, bij gebrek aan voldoende bergruimte, niet 
voortgaan met het materieel verzorgen en de berging van kaarten en technische tekeningen. 
Daarmee samenhangend moest hij ook de verdere toegankelijkmaking van een groot deel van dit 
bestand opschorten. Een en ander heeft tot gevolg, dat nog steeds grote delen van de collectie 
volstrekt ontoegankelijk blijven voor het publiek. 
 
 
4.2. Restauratie 
 
In het kader van de herhuisvesting zal rekening worden gehouden met de toekomstige inrichting van 
een bescheiden restauratie-atelier. Overigens kan eerst in 1996 een archiefrestaurator in dienst 
worden genomen. 
 
In 1990 waren binnen het budget geen gelden beschikbaar voor uitbesteding van 
restauratiewerkzaamheden. De gemeente Moerkapelle stelde een bedrag van ruim ƒ 15.000,-- 
beschikbaar voor het restaureren / conserveren van een belangrijk gedeelte van de 17e-, 18e- en 
19e-eeuwse archieven. Deze werkzaamheden werden uitbesteed aan het restauratie-atelier van het 
gemeentearchief Helmond; aan het eind van het verslagjaar waren de archiefstukken nog niet gereed. 
Het verbeteren van de charterberging zal moeten wachten tot het budget deze werkzaamheden 
toelaat.   
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4.3. Schaduwarchiefvorming 
 
Ook in 1990 werd weer in eigen beheer gemicroverfilmd. Er kwam, met name door de inzet van tijdelijk 
personeel, iets meer capaciteit beschikbaar. Naast de heer De Jong werd door mevr. Brand en de 
heer Hamdani gefilmd. Bij de heer Helders was de controle en verwerking in goede handen. 
 
Uit de rente-opbrengst van het fonds materiële verzorging kon de microverfilming van de 
krantenleggers door de fa. Microformat goede voortgang vinden. 
 
De bestelling van een reader-printer voor de studiezaal kan nu geen verder uitstel meer lijden. Door de 
groei van het microfichebestand zal, vooruitlopend op de definitieve herhuisvesting, toch een 
noodoplossing hiervoor moeten worden gevonden. 
 

Schaduwarchiefvorming archiefstukken aantal 
microfiches 

huwelijksregisters Gouda 1893-1922 116 

overlijdensregisters Gouda 1811-1932 558 

huisnummerregister Gouda 1910 21 

notulen docentenvergaderingen Rijksscholengemeenschap Gouda 
1865-1968 

25 

weeskamer Waddinxveen inv.nrs. 1 en 2 12 

leggers Rijn en Gouwe 1955 - sept. 1959 (extern) 239 

burgerlijke stand en bevolkingsregisters Moerkapelle (extern) 94 

 

De fotokopieën van de tienjarige tafels op de registers van de burgerlijke stand van Moerkapelle 
en Zevenhuizen kwamen voor studiezaalgebruik gereed. Dat gold eveneens voor de doop-, 
trouw- en begraafboeken van Moerkapelle.  
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 
5.1. Algemeen 
 
Evenals in voorgaande jaren werd in 1990 weer volop gebruik gemaakt van het 
tekstdatabase-programma askSam voor alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire 
collecties. Helaas moet daarbij aangetekend worden, dat voor een drastische verbetering van het 
zoeksysteem, dat naar verwachting eind 1991 rechtstreeks voor de bezoekers in de studiezaal 
beschikbaar zal komen, geen personele middelen aanwezig zijn. In de wensenlijst bij de 
meerjarenbegroting zal voor retrospectieve invoer van een groot aantal inventarissen, 
plaatsingslijsten, analyse- en indexbestanden in computerbe standen, alsmede voor de controle 
daarvan, een behoorlijk bedrag worden opgenomen. Dit is een urgent punt, dat bij tenuitvoerlegging 
tot verdere stroomlijning van de opvang van onze bezoekers zal leiden. 
 
Door uitstel van de herhuisvesting werkt iedereen nog steeds uitsluitend in een "stand alone"-situatie. 
Het is gebleken dat bij voldoende zelfdiscipline met deze werkwijze geen ernstige problemen inzake 
de integriteit van bestanden behoeven te ontstaan. 
 
 
5.2. Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Verfijning van het archievenoverzicht zal bij gebrek aan menskracht naar de verdere toekomst moeten 
worden verschoven. Gelukkig is het door de automatisering wel mogelijk om de essentiële gegevens 
steeds voldoende bijgewerkt te houden. Het computerbestand werd aangevuld met de gegevens over 
de archieven van Moerkapelle. Zoals gebruikelijk werden deze gegevens ook via publikatie in "De 
Schatkamer" bekend gemaakt. 
 
 
5.3. Archieven 
 
Over de produktie van (voorlopige) inventarissen en plaatsingslijsten en vormen van nadere 
toegankelijkmaking kan het volgende worden bericht. 
 
Gouda 
De heer Ter Bogt en de streekarchivaris maakten de collectie oorlogsdocumentatie drukgereed. De 
omvangrijke gedrukte catalogus, waarvoor een bescheiden sponsoring werd gevonden, kon bij de 
feestelijke herdenking van de bevrijding op 5 mei aan de burgemeester van Gouda worden 
aangeboden. 
Voorts vervaardigde de heer Ter Bogt voorlopige inventarissen van de volgende archieven: Hoofd 
Luchtbeschermingsdienst (1935-44); Ned. Ver. van Luchtbescherming afd. Gouda (1941-46); 
Evacuatiecommissie (1943-46); Nationaal Steunfonds afd. Gouda (1944-50); Nederlands 
Volksherstel afd. Gouda (1945-47); Comité "Eereschuld en Dankbaarheid" afd. Gouda (1945-56); 
Gedenkcomité (1945-48); Stichting '40-'45 district Gouda (1945-53); plaatselijke commissie Steun 
Wettig Gezag (Nationale Reserve) (1948-61); Comité voor Vluchtelingenhulp (aan Hongaarse 
vluchtelingen) (1956-59). 
Mevr. Schaap voltooide de inventarisatie van het archief van de BB-kring Zuid-Holland IV 
(centrumgemeente Gouda) (1949-1986), inclusief de later toegevoegde aanvulling (archief van het 
plaatselijk commando, later hoofd zelfbescherming Gouda). 
De streekarchivaris kon opnieuw geen tijd vrij maken voor voortzetting van de inventarisatie van het 
archief van de weeskamer van Gouda (15e e. - 1855). Hij vervaardigde ca. 90 regesten van de 
resterende charters uit het archief van het Oudemannenhuis.  Hij beschreef aanvullingen op de 
volgende archieven: secretarie-archieven Gouda over de periode 1816 - heden (ca. 100 
inventarisnummers); aanvulling oud-archief Gouda (12 inv.nrs.); aanvulling en herziening voorlopige 
inventaris archief Oud-katholieke parochie St.Jan Baptist (1627-1967); omwerking en aanvulling van 
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de door drs. J. van Loo vervaardigde plaatsingslijst van het archief van G.B. van Goor Zonen (ca. 
1845-1930). 
De heer Van der Hart maakte een plaatsingslijst van het overgebrachte archief van basisschool Het 
Vlot (1975-86). 
Mevrouw Vos maakte een begin met de inventarisatie van het archief van de fa. Blikman & Sartorius 
(19e-20e e.). 
 
In de verslagperiode konden door de inzet van de dames Brand en Van der Ham en de heer Hamdani, 
na controle door de heren Ter Bogt en De Jong, de indices op kaartsysteem van resp. de Goudse 
gildebesturen (1590-1791) en het verpondingskohier Gouda 1772 worden vervangen door 
computerbestanden, die tevens in lijstvorm werden uitgedraaid. Niet alleen beperkt dit het 
ruimtebeslag in de studiezaal, het bevordert uiteraard ook de zoeksnelheid en de zoekmogelijkheden. 
De heer Oudgenoeg legde alle middeleeuwse regesten van kloosters, St.-Janskerk, leprooshuis, 
wees-en  gasthuizen in computerbestanden vast. Voor het eind van het verslagjaar was hij met de 
computerregistratie van de transcriptie van het oudste poorterboek een eind gevorderd. De 
uitgebreide zoekmogelijkheden vereenvoudigen het zoeken naar de namen van eigenaren en straten 
en het lokaliseren van panden aanzienlijk. 
De "(avond)werkgroep paleografie", bestaande uit 12 oud-deelnemers aan twee vervolgcursussen 
paleografie, zette de ontsluiting voort van een zevental bronnen uit het oud-archief en het oud- 
rechterlijk archief van Gouda. Deze groep komt ongeveer eenmaal per twee à drie weken op 
woensdagavond bijeen in de studiezaal, onder begeleiding van de streekarchivaris. Eind 1990 waren 
ca. 920 analyses ingevoerd in een computerbestand. Voorts kwam sinds september eenmaal per 
twee weken op dinsdagochtend een dito werkgroep, bestaande uit 6 oud-cursisten paleografie, bijeen, 
die zich eveneens met de ontsluiting van 17e- en 18e-eeuws bronnenmateriaal bezighoudt. Daarvan 
betreft een gedeelte Nieuwerkerk a/d IJssel. 
 
Moerkapelle 
Het genealogisch overzicht voor de studiezaal werd voor wat Moerkapelle betreft bijgewerkt door de 
heer Ter Bogt. Tevens vervaardigde hij een aanvulling op de bestaande plaatsingslijst van het 
secretarie-archief 1813-1940. 
 
Moordrecht 
De heer Ter Bogt inventariseerde de archieven van de gemeenteontvanger (1819-1900), de 
brandmeester (1814-45) en de gemeente-erf (openbare werken) (1824-37). 
De heer De Jong selecteerde de bijlagen van de gemeenterekeningen Moordrecht 1945-60 op 
bewaarbare stukken. 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
De streekarchivaris voerde de inventarisbeschrijvingen van het oud-archief tot 1811 (ca. 1880 
vervaardigd door J.H. Hingman) in aangepaste vorm in een computerbestand in. Voorts beschreef hij 
ca. 173 plaatsnummers (vnl. delen) van het secretarie-archief 1813-1928 en inventariseerde hij het 
archiefje van het comité "Vakantievreugd" (1959-69). 
In het kader van de ochtendwerkgroep paleografie wordt het oudste resolutieboek van het 
dorpsbestuur ontsloten. 
 
Waddinxveen 
De heer Helders ging voort met de vervaardiging van een toegang op onderdelen van de 
oud-rechterlijke archieven van Waddinxveen. 
De heer De Jong begon aan een toegang op de tweede serie dossiers bouwaanvragen 
(niet-woonhuizen) in het secretarie-archief van Waddinxveen over de periode 1916 - 1935. 
De streekarchivaris stelde een overzicht samen van de transcripties van 17e- en 18e-eeuwse 
archivalia uit de Waddinxveense archieven, samengesteld door L.G. van Eendenburg, ten behoeve 
van de plaatsing van deze transcripties in de studiezaal. 
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5.4. Bibliotheek (librije) 
 
Er werd definitief besloten om de SISO-classificatie voor de openbare bibliotheken, in enigszins 
aangepaste (d.w.z. grotendeels afgeslankte) vorm, voor de systematische ontsluiting van de 
bibliotheek te gaan toepassen. De streekarchivaris vervaardigde de aangepaste classificatie, alsmede 
een trefwoordenlijst hierop. Uiteraard bewees het databaseprogramma askSam hierbij goede 
diensten. Mevrouw De Koeijer zette de herbeschrijving van een gedeelte van het oude librijebestand 
voort, nadat de beschrijving van de boekwerken in de collectie oorlogsdocumentatie was afgerond. De 
heer Mesander voltooide de invoer van de aanwinsten uit de periode 1978 - 1990 in het 
computerbestand aanwinsten en maakte een begin met de invoer van de periodieken in een 
afzonderlijk computerbestand. 
In het kader van een stage voor het bijvak boekgeschiedenis aan de Leidse universiteit, beschreven 
de dames Zwaaneveldt en Van der Plas de collectie Van Meerten-Schilperoort op een buitengewoon 
uitgebreide wijze. Het is de bedoeling om te zijner tijd deze titelbeschrijvingen, die voorzien zijn van 
zeer uitvoerige nadere informatie over elk boek, als deelcatalogus uit te geven. De heer Hamdani 
voerde de beschrijvingen van artikelen uit het Nederlands Archievenblad in een computerbestand in, 
alsmede de titelbeschrijvingen op basis van het stamboek van aanwinsten uit de periode ca. 1949 - 
1975. 
Het bijhouden van het krantenbestand werd door de heer Oudgenoeg voortgezet. Helaas was hij - 
door het tekort aan depotruimte - gedwongen het krantendepot opnieuw in te richten. 
 
 
5.5. Topografisch-historische atlas 
 
De heer Helders wijdde zich ook in 1990 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 beschrijvingen van 
afzonderlijke foto's tot seriebeschrijvingen samen te voegen. Ongeveer 1100 foto's werden - in twee 
gedeelten - van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel in beheer overgenomen; de heer Helders 
maakte deze foto's toegankelijk. De overbrenging van de foto's van de gemeente Waddinxveen zal in 
1991 officieel worden geregeld. Het aantal via de computer terug te vinden foto's groeide in 1990 van 
ca. 14500 tot ca. 17800. 
Publiek en medewerkers hebben bijzonder veel gemak van de snelle en gedetailleerde 
toegankelijkheid van dit bestand. 
 
Mevr. Hesselink besteedde veel tijd aan de voorbereiding van de tentoonstelling ter gelegenheid van 
150 jaar droogmaking van de Zuidplas. Voorts ging zij verder met de beschrijving van de collectie 
kaarten en plattegronden. 
Voor de stopzetting van de toegankelijkmaking van de technische tekeningen wordt verwezen naar 
paragraaf 4.1. 
 
 
5.6. Overige documentatie 
 
De streekarchivaris verwerkte de (deels achterstallige) aanwinsten voor de collectie varia in het 
computerbestand; deze telt nu ca. 1580 plaatsnummers. Aan herbeschrijving van de oude collectie 
"varia" kon slechts mondjesmaat worden gewerkt. 
 
De heer Oudgenoeg ging voort met de documentatie van panden binnen het beschermd stadsgezicht. 
Opnieuw besteedde hij veel tijd aan onderzoek ten behoeve van de monumentencommissie. Helaas 
is het vanwege ruimtegebrek niet mogelijk om een belangrijk deel van het tekeningenbestand - dat wel 
is geïnventariseerd - te raadplegen; dit betekent uiteraard een ernstige, en soms zelfs 
onoverkomelijke handicap bij het genoemde onderzoek. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER 
 
De heer Van der Hart verrichtte in 1990 werkzaamheden aan de semi-statische archieven van de 
gemeenten Moordrecht en Waddinxveen (afd. sociale zaken en dienst openbare werken), het semi- 
statisch archief van het W.Z.H.O. in verband met bewaargeving, alsmede aan de semi-statische 
archieven van de GSD Gouda en de Reinigingsdienst Gouda. Hij werd gedurende een deel van de tijd 
bijgestaan door de heren De Jong en Den Ouden. Overleg werd gevoerd met de gemeentepolitie en 
de G.D.S.W. De Sterrenborgh te Gouda in verband met archiefruimten in de nieuwe 
kantoorgebouwen van deze diensten. 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING  
    VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 
7.1. Archieven 
 
In 1990 werden de oudere gemeentelijke archieven van Moerkapelle (juni, juli) en Zevenhuizen 
(december) naar het archiefgebouw overgebracht, evenals de door het rijk in bewaring gegeven 
archieven van de gemeente Moerkapelle. (Voor details wordt verwezen naar bijlage 1.) Ook in 1990 
werd voorts - om redenen van ruimtegebrek - uitsluitend passieve acquisitie van archieven gepleegd.  
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar bijlage 1 
achter dit verslag. 
 
 
7.2. Bibliotheek (librije)  
 
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. 
Van mevrouw H.M. Baars-van de Pavoordt ontving de dienst een belangrijke en omvangrijke 
schenking glas- en filmnegatieven. De heer J.W. Schuddebeurs te Moordrecht stelde het 
streekarchief in de gelegenheid zijn fotocollectie (o.a. betreffende de Zuidplaspolder) te reproduceren. 
 
In bijlage 3 zijn de aanwinsten over 1990 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. De 
laatste interviews uit de eerste fase van dit projekt werden in 1990 uitgewerkt. Inmiddels hebben zich 
weer verscheidene nieuwe informanten gemeld. 
 
De aanwinsten op het terrein van film en geluid blijven verwaarloosbaar. Er is onvoldoende 
menskracht en geld om op dit gebied werkelijk aktief te zijn. 
 
 
7.5. Overige documentatie 
 
Dr. C.J. Matthijs had slechts gedurende een gedeelte van het verslagjaar tijd beschikbaar om zijn 
onderzoek voort te zetten t.b.v. de afronding van het "historisch kadaster" van de binnenstad. Hij 
maakte het overzicht van de Groeneweg en Tuinstraat gereed. 
 
Opnieuw schonk de heer J. Heemskerk te Voorburg twee door hem vervaardigde toegangen op 
Zevenhuizense archiefbescheiden. 
 
In bijlage 4 is een overzicht van schenkers van losse documentatie (collectie varia en oorlogsdocumen 
tatie) opgenomen, alsmede een overzicht van de belangrijkste aanwinsten. 
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8.  EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 
8.1. Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
De bezoekerscijfers vertoonden in 1990 een lichte achteruitgang ten opzichte van voorgaande jaren. 
Het percentage genealogen stabiliseert zich kennelijk tegen de 60%. 
 
Als gebruikelijk werd in 1990 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  1990 

Bezoeken (excl. groepen) 2778 2724 2685 

Bezoekers 997 1028 1026 

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 2,8 2,6 2,6 

 
 
 

Herkomst bezoekers 1989  1990 

 abs. % abs. % 

Regio streekarchief 371 36,1 388 37,8 

Overig Zuid-Holland 3613 5,1 346 33,7 

Rest Nederland 283 27,5 275 26,8 

Buitenland 13 1,3 17 1,7 

 
 
 

Herkomst per bezoek 1989  1990 

 abs. % gem. abs. % gem. 

Regio streekarchief 1196 43,9 3,2 1185 44,1 3,1 

Overig Zuid-Holland 986 36,2 2,7 902 33,6 2,6 

Rest Nederland 523 19,2 1,8 572 21,3 2,1 

Buitenland 19 0,7 1,5 26 1,0 1,5 

 
 
 

Onderwerp van 
onderzoek 

1989  1990 

 bezoekers bezoeken gem. bezoekers bezoeken gem. 

 % % aantal % % Aantal 

Genealogie 53,6 62,6 3,1 56,3 58,9 2,7 

Historie regio 39,0 31,8 2,2 37,3 34,9 2,4 

Historie overig 4,1 3,6 2,3 3,9 3,3 2,2 

Ambtelijk
* 

1,5 1,0 1,7 0,8 3,4 1,3 

Overig 1,7 0,9 1,5 1,3 0,9 1,8 

Onbekend 0,2 0,1 1,0 0,4 1,6 10,8 

 
 

                     

* 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 

1989  1990 

 bezoekers bezoeken gem. bezoekers bezoeken gem. 

 % % aantal % % aantal 

Dissertaties, scripties 
WO, HBO 

9,6 8,7 2,4 6,2 10,3 4,3 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

4,7 2,6 1,5 4,9 2,8 1,5 

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

8,8 12,6 3,8 10,8 11,7 2,8 

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

12,7 6,8 1,4 77,7 73,6 2,5 

Onbekend / geen 
speciaal doel (incl. 
genealogie) 

64,2 69,3 2,9 0,4 1,6 10,8 

 
 
 

Herkomst 
genealogen 

1989  1990 

 genealogen bezoeken gem. genealogen bezoeken gem. 

   aantal   aantal 

Regio streekarchief 19,6 34,9 5,5 22,5 32,9 4,0 

Overig Zuid-Holland 39,6 40,4 3,2 37,9 40,8 2,9 

Rest Nederland 39,4 23,9 1,9 37,4 25,0 1,8 

Buitenland 1,5 0,5 1,6 2,2 1,3 1,5 

 
 

Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1989  1990 

 studenten bezoeken gem. studenten bezoeken gem. 

   aantal   aantal 

Regio streekarchief 27,3 41,8 3,7 26,6 36,2 5,9 

Overig Zuid-Holland 49,5 40,1 1,9 53,1 42,8 3,5 

Rest Nederland 23,2 18,1 1,9 20,3 21,0 4,5 

Buitenland - - - - - - 

 
 

 
Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1989  1990 

 scholieren bezoeken gem. scholieren bezoeken gem. 
   aantal   aantal 
Regio streekarchief 75,0 77,1 1,5 68,0 74,3 1,6 

Overig Zuid-Holland 20,8 20,0 1,4 24,0 18,9 1,2 

Rest Nederland 4,2 2,9 1,0 8,0 6,8 1,3 
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Specificatie studiezaalgebruik 1988  1989  1990 

Ter inzage gegeven archivalia 9064 7648 6932 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1659 1234 1368 

Geleverde fotokopieën 5070 2999 3256 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 127 181 177 

Geleverde foto's 264 195 190 

 
 
 
 

Schriftelijke informatie 1988  1989  1990 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 181 170 161 

Waarvan uit het buitenland 20 16 18 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 156 145 141 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 25 25 20 

 
 
 

Uitlening 1988  1989  1990 

Uitgeleende archiefstukken ex art. 23 Archiefbesluit - - - 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

35 127 207 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit 10 29 - 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 27 16 21 

Uitgeleende boeken (librije) extern 27 40 60 

Idem intern 40 2 18 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 69 37 32 

 
 
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 
 

Voor de gevolgen van het vertrek van de educatieve medewerker wordt verwezen naar hoofdstuk 
2. 
 
 
 
8.21. Relatie met het onderwijs 
 
De volgende aktiviteiten werden ontplooid: 
 

Oriëntatie-/introduktiebezoeken 1989  1990 

Basisonderwijs - 63 

Havo/vwo 91 80 

HBO 66 14 

Universiteit - 18 

 
De contacten met de Pabo "De Driestar" werden ook in 1990 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 
 
- Gedurende de maanden mei t/m juli werd in het ZuidHollands Verzetsmuseum te Gouda de expositie 
"Gouda bevrijd, mei 1945" opgesteld. Er was veel belangstelling voor dit onderwerp. 
 
- In het najaar werd een omvangrijke en visueel aantrekkelijke expositie samengesteld t.g.v. het 
150-jarig bestaan van de  Zuidplaspolder. Na opening van de tentoonstelling in Moordrecht  was de 
expositie ook nog in de overige Zuidplasgemeenten te  zien. 
 
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. 
 
Aan scholen en instellingen die een expositie wilden samenstellen werd in een aantal gevallen 
medewerking verleend. 
 
 
 
8.23. Cursussen 
 
In het voorjaar werd begonnen met twee vervolgcursusen paleografie (in totaal 16 personen) o.l.v. de 
heer Ter Bogt resp. de streekarchivaris. Van deze vervolgcursus namen vervolgens zes personen 
deel aan de ochtendwerkgroep en twee aan de avondwerkgroep paleografie (zie paragraaf 5.3). 
 
In mei leidde de heer Ter Bogt een kennismakingscursus, bestaande uit twee lessen, voor de 
inwoners van de gemeenten die deelnemen aan het streekarchief. 
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8.24. Overige aktiviteiten 
 
Rondleidingen door het gebouw werden verzorgd voor twee docenten geschiedenis en een cursiste 
van de SOD-opleiding, werkzaam bij de gemeente Gouda. Voorts voor het CDA-vrouwenberaad 
Nieuwerkerk a/d IJssel en voor raadscommissies uit Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen. 
 
Wederom werd via een "open huis" op 8 september deelgenomen aan de Monumentendag. In de 
studiezaal was een kleine expositie ingericht over het Tolhuis en de directe omgeving. Vooral 's 
middags konden weer enkele honderden bezoekers worden verwelkomd, waarvan een klein deel 
werd rondgeleid door de depots. Evenals in 1989 vond weer een boekenverkoop plaats. Met behulp 
van enkele enthousiaste vrijwilligers had de dag weer een plezierig verloop. 
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9.  DIVERSEN 
 
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 monumenten 
commissie. 
 
Opnieuw werden voor enkele collega's demonstraties gegeven van de automatiseringstoepassingen 
bij de archiefdienst. 
 
 
 
 
 
 
 
Gouda, juni 1991. 
 
 
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, 4 = Moerkapelle en Zevenhuizen, 6 = Nieuwerkerk a/d IJssel, 8 = Waddinxveen 
 
(o)  1.18.18  Archiefstukken van de openbare basisschool Het Vlot. 1975 - 1986 1.10 m' 
(a)  1.19.03  Archief van de B.B.-kring Zuid-Holland D (centrumgemeente Gouda). 1984 0.01 m' 
(s)  1.21.23  Archief van P.J. Endenburg B.V. ca. 1945 – 1965   3.00 m' 
(a)  1.22.15  Archief van het NVV (later: FNV), afd. Gouda (bestuurdersbond). ca. 1985-1988 0.50 m' 
(a) 1.22.29 Archief van het NKV (KAB), afd. Gouda. 1956, 1969  0.01 m' --- betreft twee stukken van 

de kring Gouda van de Kath. Werkmeestersbond 
(s)  1.24.23  Archief van de stichting Vrienden van Archief en Librije. 1982-1990 0.12 m' 
(s)  1.24.24  Archiefstukken van het onderwijzersgezelschap te Gouda. 1845-1875 0.03 m' --- 

notulenboek met ingeplakte losse stukken 
(a)  1.27.09  Archiefbescheiden van de rooms-katholieke parochie O.L.V. Hemelvaart. 1812-1908 

0.40 m'  --- registratie m.b.t. parochieleden 
(a)  1.63.11  Aantekeningen van D.L. de Jong. 1928-1952   0.01 m' --- correspondentie o.a. met dr. 

T. Vink 
(o)  4.10.01  Archief van het dorpsbestuur (gemeentebestuur) van Moerkapelle en de Wildevenen 

(oud-archief). 1589 - 1811 1.20 m' 
(o)  4.10.02  Secretarie-archief gemeente Moerkapelle. 1811 – 1940 (1949)      15.00 m' 
(o)  4.10.03  Oud-archief gemeente Zevenhuizen. (1320) 1554 – 1811   12.00 m' 
(o)  4.10.04  Secretarie-archief gemeente Zevenhuizen. 1811 - ca. 1929         21.25 m' 
(o)  4.10.05  Secretarie-archief gemeente Zevenhuizen. 1930 - ca. 1980         0.01 m' 
(i)  4.11.01  Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief) van Moerkapelle 

en de Wildevenen. 1599 - 1811    3.10 m' 
(i)  4.11.02  Archief van de notarissen ter standplaats Moerkapelle vóór 1843. (1700) 1738 - 1793 

0.30 m' 
(i)  4.11.03  Registers van eigendomsovergang Moerkapelle. 1812 - 1832         0.05 m' 
(i)  4.12.01  Doop-, trouw- en begraafboeken Moerkapelle. 1656 – 1812   0.10 m' 
 --- alle registers zijn in fotokopie aanwezig in de studiezaal  
(i)  4.12.02  Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven (z.g. 

gaardersregisters) Moerkapelle. 1760 – 1805    0.05 m' --- alle registers zijn in 
fotokopie aanwezig in de studiezaal 

(i)  4.16.01  Archief van de weeskamer van Moerkapelle. 1612 - 1797  0.05 m' 
(o)  4.74.001 Index op de dossiers bouwaanvragen (bouwvergunningen) van de gemeente 

Moerkapelle. 1905 – 1940 --- vervaardigd door A. Wessels 
(s)  6.25.01  Archief van het comité Vakantievreugd. 1959 – 1969   0.03 m' 
(i)  6.27.01  Archief van de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel. 1886 - 1984   1.50 m' 

--- betreft vnl. stukken van de kerkeraad 
(a)  8.10.01  Archieven van de ambachten / gemeenten Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen, 

Bloemendaal alsmede van Waddinxveen na 1870. 1861 - 1868    0.01 m' 
(o)  8.10.02  Secretarie-archief Waddinxveen. periode na 1936    0.60 m' --- nog te ordenen; niet 

toegankelijk (betreft vnl. verslagen e.d.) 
(o)  8.14.01  Archief gemeentewerken Waddinxveen. 1952 – 1989   1.15 m' --- serie rapporten bij 

bestekken; woning- en bouwstatistiek 
(s)  8.78.001 Transcriptie van een register betreffende allerhande kerkelijke zaken; met indices op 

voor- en achternamen. aangelegd ca. 1548, bijgehouden tot ca. 1775    1 band 
 --- getranscribeerd door drs. P.W.C. van Kessel te Leiden 
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Bijlage 2.  Aanwinsten bibliotheek (librije) met betrekking tot Gouda 
en regio 

 
2 + 2 = 5 (het klopt niet meer) : kunstcentrum Burgvliet manifestatie 5 - 27 november 1983. - Gouda, 
Kunstcentrum Burgvliet, 1983. 
75 jaar Sint Jozefschool Moordrecht : jubileumboek. - Moordrecht, eigen uitg., 1988. 
100 jaar Hulleman Gouda. - (Gouda, eigen uitg., 1971). 
100 jaar gereformeerde kerk in Nieuwerkerk. - In: Stop Contact (speciale uitg. t.g.v. het 100-jarig 
bestaan van de Nieuwerkerkse Geref. Kerk 1989)  4 p.; ill. 
125 jaar rijksonderwijs in Gouda. - Capelle a/d IJssel, H.A. Voet, 1990. 
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. 
1930 - 1990 : 60 jaar Eben-Haëzer school. - Nieuwerkerk a/d IJssel, z. uitg., 1990. 
Ackx, R.C. - Het vredegerecht Gouda 1811 - 1813 / R.C. Ackx. - Boskoop, eigen uitg., z.j. (ca. 1988). 
- scriptie Erasmusuniv.; bibliogr. 
Alkemade, W.R.C. - Inventaris van het archief van de progressieve partij Driebruggen / W.R.C. 
Alkemade. - Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 1990. 
Als een vuurbrand uit het vuur gerukt : levens- en bekeeringsgeschiedenis van Hugo Peters, in leven 
landarbeider te Waddinxveen en aldaar overleden 22 maart 1894. - Utrecht, W.M. den Hertog, 1933. 
Bakker, J.S. - "De Vlijt" in Zuidwolde als molen 1 in de Zuidplas 1837 - 1877 en nog wat / J.S. Bakker. 
- In: De Molenaar 85 (1982) p. ***; ill. 
Beijerinck, J.A. - Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den 
Zuidplaspolder in Schieland / door J.A. Beijerinck. - In: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs (1851-1852) 6-38; krt., ill. 
Beschrijving van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door 
een korte geschiedenis dier kerk : handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen 
beschouwen. - Gouda, Kerkv.Herv. Gemeente, (1935). 
Besselaar, H. - Bij het graf van Coornhert / Herman Besselaar. - In: Vergezichten van dichtbij  88 - 91; 
ill. 
Het bestrijden van een gruwelijk vandalisme : een kaderplan voor het molengebied in Moerkapelle / 
gemeente Moerkapelle m.m.v. J.S. Bakker. - Moerkapelle, eigen uitg., 1990. 
Bezemer-van den Berge, Ch.W. - Centraal opnamebeleid in de verzorgingshuizen te Gouda / Ch.W. 
Bezemer-van den Berge. - Gouda, eigen uitg., 1975. - scriptie Utrecht; bibl. 
Bibliografie van Nieuwerkerk a/d IJssel : een overzicht van meer dan 100 boeken en 
tijdschriftartikelen. - Nieuwerkerk a/d IJssel, CDA afd. Nieuwerkerk a/d IJ., z.j. 
Blaazer, Sj. - Boskoop 1940 - 1945 : bezetting, onderdrukking en verzet / Sjaak Blaazer. - Boskoop, 
Macula, 1990. - uitg. in opdr. van gemeente Boskoop; lit.opg. 
Boer, A.M. den - De Rehobothschool : het verhaal van een school in Nieuwerkerk aan den IJssel 1923 
- 1978 / samengest. door Adri en Mieke den Boer. - Nieuwerkerk a/d IJssel, Ver. tot stichting ... 
scholen met de Bijbel, 1978. 
Boer, A.M. den - Met veel volcx in vreugt : grepen uit de geschiedenis van de dorpskerk van 
Nieuwerkerk aan den IJssel / tekst A.M. den Boer en S.N. den Boer-Snoei. - Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Kerkvoogdij hervormde gemeente, 1973. 
Bogt, R.A.M. ter - Catalogus van de collectie oorlogsdocumentatie berustende bij het Streekarchief 
Hollands Midden / R.A.M. ter Bogt. - Gouda, eigen uitg., 1990. 
Brugman, J. - Coornhert / Jan Brugman; Manuel Stoffers. - Utrecht, VGSN / Nat. Comité 
Coornhertherdenking, 1990. 
Burgers, C.A. - Nederlandse heraldiek uit de textielverzameling van het Rijksmuseum : 
kanttekeningen bij een kleine expositie / C.A. Burgers. - In: Bulletin van het Rijksmuseum 38 (1990) 
no. 7 p. 48-68; ill. - betreft o.a. Goudse vroedschapskussens; noten 
 
Dam, A. van - Dorps-stedebouw : bouwen in de kleine kern Zevenhuizen / A. van Dam; P. van 
Oord-Wiessing; Herman Voorendt. - Delft, TH afd. bouwkunde, 1976. - doct.scr. 
Dam, Chr. van - Een troostrijke wetenschap : levensbeschrijving van en geschreven door Ds. Chr. van 
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Dam. - 3e dr. Rotterdam, De Bron, 1977. - 1e dr. 1977; geboren in het Beijerse bij Gouda; woonde in 
Gouda 
Davids, M. - Norm en werkelijkheid : een confrontatie tussen de stedelijke wetgeving met betrekking 
tot begraven en begrafenisgebruiken in Gouda, Dordrecht en Rotterdam in de 17e en het begin van de 
18e eeuw / Mila Davids. - Z.pl., eigen uitg., 1990. - doctoraalscriptie EUR; noten, lit.opg. 
Dijkstra, D. - 125 jaar Vereniging C.N.S. in vogelvlucht / D. Dijkstra. - Gouda, eigen uitg., 1989. 
Dirck Volckertszoon Coornhert : dwars maar recht / red. H. Bonger e.a.. - Zutphen, De Walburg Pers, 
1989. - noten; bibliogr. 
Dröge, J.F. - Rapport bouwhistorisch onderzoek "Het Tolhuis" te Gouda / J.F. Dröge. - Leiden, Bureau 
voor Bouwhistorisch Onderzoek, 1990. 
Eeftens, S. - Opheffing knelpunt Gouda / S. Eeftens. - In: Op de Rails 1990, no. 3  94-98; ill.. - 
bibliogr.; fotokopie 
Gabriëls, A.J.C.M. - De heren als dienaren en de dienaar als heer : het stadhouderlijk stelsel in de 
tweede helft van de achttiende eeuw / A.J.C.M. Gabriëls. - 's-Gravenhage, Holl. Hist. Reeks, 1990. - 
proefschr. Leiden 1989; noten; bibliogr. 
Gerritsen, J.A.H. - Molen "De Vlijt" en het molenaarsbedrijf Wassens Zuidwolde / J.A.H. Gerritsen. - In: 
De Molenaar 84 (1981) 1654-1659; ill.. - betreft een voormalige molen van de Zuidplaspolder 
(vijzelmolen tussen Moordrecht en Kortenoord); fotokopie; bibliogr. 
Glans der Goudse Glazen : conservering 1981 - 1989 : een geschiedenis van behoud en beheer / red. 
R.W. Bogtman e.a.. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1990. - noten; bibliogr. 
Glasbeek, Henk. - Kent u ze nog... : de Waddinxveners / Henk Glasbeek. - 2e dr. Zaltbommel, 
Europese Bibliotheek, 1986. 
Haakman, K. - Woningbouw kan veel milieuvriendelijker : gestapelde woningen sparen 
natuurgebieden / K. Haakman. - In: NG Magazine nr. 21/22 (1990)  22-23; ill.. 
Habermehl, N.D.B. - Gouda, het Tolhuis en zijn omgeving / N.D.B. Habermehl; J.W. s'Jacob (red.). - 
Gouda, Stichting Open Monumentendag Gouda, 1990. 
Hoek, C. - Het land langs de benedenloop van de Hollandse IJssel / C. Hoek. - In: Feestbundel D.P. 
Blok  144 - 156; krt. - noten; bibliogr. 
Hofman, L. - Een crisis overleefd : een sociaal-economische geschiedenis van Zevenhuizen, van de 
periode 1850 - 1910 / Linda 
Hofman. - Rotterdam, eigen uitg., 1989. - doctoraalscriptie; fotokopie; noten; bibliogr. 
Holland rond 1840 : aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland / eindred. Brord van 
Straalen; Bas van Oyen. - 's-Gravenhage etc., Cult. Raden Noord- en Zuid-Holland, 1990. - t.g.v. 
150-jarig bestaan van Noord- en Zuid-Holland 
Hoogwerf, D. - Om te gedenken : honderd jaar Hervormde Zondagsschool "Johannes" te Nieuwerkerk 
a/d IJssel / D. Hoogwerf. - Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 1989. 
Horst, D.R. - Een zestiende-eeuwse reformatorische prentenreeks van Frans Huys over de Heilsweg 
van de Mens / Daniel R. Horst. - In: Bulletin van het Rijksmuseum 38 nr.7 (1990)  3-24; ill.. - betreft 
o.a. Dirk Crabeth; noten 
Horstra-van der Meer, W.F. - Omzien naar kinderen / W.F. Horstra-van der Meer. - De Krim, eigen 
uitg., 1990. - betreft naar Zuid-Oost Drenthe gezonden kinderen uit Gouda in 1944/45 
Houdt, L. van - Zuidplas 150 jaar droog / L. van Houdt. - Rotterdam, Hoogheemraadschap van 
Schieland, 1990. - bibliogr. 
Huurman, C.P. - Stamboom Huurman tot 1811 / C.P. Huurman; P. Huurman. - Bergschenhoek, 
Huurman Drukwerkservice, 1989. 
Ik zoen soms een blaadje... : van en over Leo Vroman. - Gouda, Culturele Raad, 1990. 
Janson, Carol. - Warfare with the spirit's sword : the Christian Knight window at Gouda / Carol Janson. 
- In: The Sixteenth Century Journal 21 (1990)  235-257; ill. 
Janssen, A.H. - Genealogisch vademecum voor de Lopikerwaard e.o. / A.H. Janssen. - Lopik, 
Samenwerkingsverband Archiefzorg in de Lopikerwaard, 1990. 
Jong, C. de - De droogmaking van de Wildevenen in Schieland / C. de Jong. - Voorburg, Hist. Ver. 
voor Zuid-Holland, 1957. - noten; bibliogr. 
Jong, M.G.C.J. de - Bij ons in Holland : humoristische columns over Gouda en wijde omgeving, 
afkomstig uit het opinieweekblad Vrij Nederland / Theo de Jong. - Z.pl., Gally Press, 1990. 
Jong, M.G.C.J. de - Groeten uit Gouda : tien Goudse cursiefjes / Theo de Jong; tek. Ger de Klerk. - 
Gouda, Ter Gouw, 1989. 
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Jongste, W. de - Een oud-burgemeester blikt terug / W. de Jongste. - In: Zuid-Holland 6 no. 5 (jan./feb. 
1990)  5-11; ill. - betreft drs. K.F. Broekens, oud-burgemeester van Gouda van 1 maart 1989 - 31 nov. 
1990 
Kesper, L.A. - De Goudsche vroedschap en de religie / L.A. Kesper. - In: Bijdragen voor vad. gesch. en 
oudheidkunde 4e reeks 2 (1902) 391-428. - fotokopie 
Kessel, P.W.C. van - Klappers op de morgenboeken in OAR 5756, 5757 en 8860/1 van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland; Middelburg, 1543 - 1692, Suytwyck alias Splinters-ambacht / 
P.W.C. van Kessel. - Leiden, Hoogheemr. van Rijnland, 1989. 
Klein, J.W.E. - Marginale problemen : penwerk in enkele Goudse handschriften en drukken / Jan 
Willem Klein. - In: Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988  97-114; ill. - overdruk; 
noten 
Het kunstcentrum / red. Kees Vossestein; bijdr. Henc van Maarseveen; Frank Mineur; Piet van Mook. 
- Alphen a/d Rijn, Samsom/H.D. Tjeenk Willink, 1990. - uitg. t.g.v. 35-jarig bestaan kunstcentrum 
Burgvliet 
Lamet, W. - Ook hier zal vryheid heilig weezen! : Moerkapelle 1795 - 1813 / W. Lamet. - Moerkapelle, 
eigen uitg., 1989. - scriptie Leiden; noten; bibliogr.  
Leijtens, N. - Landschapsscriptie Zuidplas- en Oostpolder in Schieland / N. Leijtens. - Schiedam, eigen 
uitg., 1988. - fotokopie; scriptie RHTL Boskoop; bibliogr. 
Mook, P. van - Structuurconstructies Vanmook-variaties op Snelson : verslag van een beeldend 
proces 1980 - 1982, plastieken van Piet van Mook, tentoonstelling in de Jeruzalemkapel ... 1982 / Piet 
van Mook. - Bergambacht etc., eigen uitg., 1982. 
Moordrecht : sociaal-economisch rapport / samenst. in opdr. van het gemeentebestuur. - Rotterdam, 
Economisch-Technologisch Inst. voor Zuid-Holland; Inst. Stad en Landschap van Zuid-Holland, 1955. 
Neven, C. - Dat dorp van toen, het is voorbij / tekst C. Neven. - Waddinxveen etc., Boekh. Burger etc., 
1990. - foto's uit de verzameling van J. Oskam 
Een nieuw profiel voor de Christelijke school? : 40 jaar Vereniging voor Christelijk Algemeen 
Voortgezet en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs voor Gouda e.o.. - Gouda, (Chr. 
Lyceum-Havo), 1988. 
Nieuwe ontwikkelingen in de baanbouw. - In: Weg en Werken 1964, no. 3/4  54-57; ill.. - fotokopie; 
n.a.v. verzakking in de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk a/d IJssel 
Noordenne, M. van - Het groene hart van binnen naar buiten, stemmen uit het "groen" : een onderzoek 
naar de visie van de grootste gemeenten in het middengebied van de Randstad op de ruimtelijke 
ordening ervan; verslag van leeronderzoek / M. van Noordenne. - Utrecht / Gouda, RU, fac der 
Ruimtelijke Wetenschappen, ISMH, 1989. Opgraving project Thalia theater te Gouda / 
Oudheidkundige Werkgroep "Golda". - Gouda, eigen uitg., 1989. Paarlberg, A. - Langs wegen van 
garanties / A. Paarlberg. - Gouda, z.uitg., 1956. - ivm. 50-jarig jubileum Kaascontrolecentrum 
Zuid-Holland voor volvette kaas Pols, K. van der - De 
Alexanderpolder drooggemalen / K. van der Pols. - 2e herz. dr. Rotterdam, Hoogheemraadschap van 
Schieland, 1990. - bibliogr. 
Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar 
Florisz. van Berckenrode in 1614 getekend / red. Kees Zandvliet ; (m.m.v.) P. van den Brink e.a.. - 
Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1989. - bibliogr. van kaarten en prenten; noten, lit.opg., index op 
toponiemen  
Ree-Scholtens, G.F. van der - Inventarissen van de archieven van baljuw en hoge vierschaar van 
Rijnland (1539) 1574 - 1811; baljuw en hoge vierschaar van Delfland 1556 - 1811; baljuw en hoge 
vierschaar van Schieland 1586 - 1811; baljuw en hoge vierschaar van Zuid-Holland 1574 - 1811 
(1813) / G.F. van der Ree-Scholtens; H. Spijkerman. - 's-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 
1990. 
Ron Harms, 15 jaar wethouder van Gouda / red. G. van Domselaar. - Gouda, eigen uitg., 1990. 
Rootert, A.L. - Inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven 1675 
- 1984; de Lutherse Jongeren Organisatie afd. Bodegraven 1939 - 1949 en van de "Van der 
Laergroep" 1955 - 1959 te Bodegraven / A.L. Rootert. - Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 1990. 
De Rottemeren natuurlijk bekeken / samenst. Jaap Bes e.a.. - Bleiswijk, Natuur- en vogelwacht 
"Rotta", 1989. 
Runsink, G.J.A. - Moerkapelle in oude ansichten / G.J.A. Runsink. - Zaltbommel, Europese 
Bibliotheek, 1972. 
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Schneiders, H. - De ondernemer als beschermheer / Henk Schneiders. - In: Management Team 12 
(1990) no. 5  142-144; ill.. - betreft het Goudse Catharina-gilde (sponsoring sted. musea) 
Schouten, J. - De kunstwerken in de toekomstige spoorweg van Nieuwerkerk naar Rotterdam D.P. / J. 
Schouten. - In: Spoor- en Tramwegen 26 no. 8 (16 april 1953) 117-121; 144-148; ill.. - fotokopie 
De schuilkerk van Sint Jan te Gouda. - Gouda, Oud-Kath. parochie van de H. Johannes de doper, 
(1990). 
Sluys, C. van der - Eenig modern aardewerk / Corn. van der Sluys. - In: Ons Eigen Tijdschrift aug. 
1926  306-309; ill.. 
Spek, H. - Een eeuw in dienst van boom en roos : Jan Spek Rozen 1890 - 1990 / Hette Spek; Sjaak 
Blaazer. - Boskoop, Jan Spek Rozen B.V., 1990. 
Spek, M.C. van der - Speurneuzen in Gouda / M.C. van der Spek. - Gouda, eigen uitg., 1990. - 
fotokopie; lesbrief basisonderwijs betreffende de Goudse binnenstad 
Stedebouwkundige kwaliteiten en grondgebruik : verkennende studie naar de relatie tussen 
stedebouwkundige kwaliteiten en grondgebruik / Werkgroep Stedebouwkundige Kwaliteiten. - 
's-Gravenhage, Min. v. VRO, Centrale Directie van de Volkshuisvesting, afd. Stedebouwk. 
Onderzoek, 1975. - betreft o.a. Moordrecht 
Straub, S.R. - Inventaris van de archieven van de gemeente Hekendorp / S.R. Straub. - Woerden, 
Streekarchivariaat Rijnstreek, 1990. 
Straub, S.R. - Inventaris van het archief van de gezondheidscommissie gevestigd te Bodegraven 
1902 - 1934 / S.R. Straub. - Woerden, Streekarchiv. Rijnstreek, 1989. 
Tekens in de tijd : 100 jaar Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk a/d IJssel 5 november 1889 - 5 
november 1989 / red. Karel Aardsen; Anneke Fokker-de Jong; Piet Veenstra. - Nieuwerkerk a/d 
IJssel, Geref. Kerk, 1989. 
Terlouw, G.J. - Een preventieproject in Gouda : eerste resultaten van een project voor Marokkaanse 
jongeren / G.J. Terlouw; G. Susanne. - 's-Gravenhage, Min. v. Justitie afd. WODC, 1990. Van 
"Camere vander rekeninghen" tot Algemene Rekenkamer : zes eeuwen Rekenkamer : gedenkboek bij 
het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer / samenst. en red. P.J. Margry, E.C. van 
Heukelom, A.J.R.M. Linders. - 's-Gravenhage, SDU, 1989. - noten, bibliogr., register; de stad Gouda 
bezat van 1758 tot 1806 het pand van de latere rekenkamer als logement 
Veen, C.J. van - De parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Reeuwijk / C.J. van Veen. - 
Waddinxveen, eigen uitg., 1990. - gedenkboek uitg. t.g.v. 100-jarig jub. parochiekerk 
Het vegetatie-onderzoek van de provincie Zuid-Holland / P.H.M.A. Clausman; W. van Wijngaarden; 
A.J. den Held. - 's-Gravenhage, Provinciale planologische dienst Zuid-Holland, 1984. Algemeen 
rapport; Deelrapport I (verspreiding en ecologie van wilde planten in Zuid-Holland, deel A: 
waarderings-parameters) 
Veldman, I.M. - De wereld tussen goed en kwaad : late prenten van Coornhert / Ilja M. Veldman. - 
's-Gravenhage, SDU, 1990. - noten; bibliogr. 
Vernooij, M. - Milieuparagraaf herinrichting Krimpenerwaard / Marcel Vernooij; Rob Uyterlinde. - 
's-Gravenhage, Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1989. 
Woonbeeld, woonmilieu en doelgroepen : differentiatie in de Goudse woningmarkt : een onderzoek in 
opdracht van de gemeente Gouda, de woningbouwvereniging "Gouda", "St. Jozef" en "Het 
Volksbelang" / F.R. van Erkel; E.T. van Kempen; S. Musterd m.m.v. H.P.H. Hoogenhout. - 
Amsterdam, Instituut voor sociale geografie, 1988. - bibliogr. 
Zwieten, J.W. van - Oude prentkaarten vertellen over Boskoop / J.W. van Zwieten. - Alphen a/d Rijn, 
Repro-Holland, 1969. 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1990 
Alg. Rijksarchief; Beek, J. van; Boer, A.M. den (Nieuwerkerk a/d IJssel); Bolsenbroek-Boer, mevr. N.; 
Kunstcentrum Burgvliet; Cult. Raad Z.-Holl.; Dröge, drs. J.F. (Leiden); Erasmusuniv. Rotterdam; 
Gemeentelijke archiefdiensten Alkmaar, Barneveld, Delft, 's-Gravenhage, Groningen, Nijmegen, 
Rotterdam, Schiedam, Weesp; Gemeenten Haarlemmermeer, Moordrecht, Waddinxveen, 
Zevenhuizen; Geref. Kerk N'kerk a/d IJ.; Gemeente Gouda DOW, Huisv., IZ, Sted. musea; Oudh. 
Werkgroep Golda; Habermehl, drs. N.D.B.; s'Jacob, J.W.; Hoogheemraadschappen Rijnland en 
Schieland; Hoek, dr. C.; Hoogwerf, D.; Huurman, C.P.; Ihle, B. mevr.; Int. Inst. voor Soc. Gesch.; Inst. 
voor Ned. Gesch.; Jan Spek Rozen B.V ; Janson, Carol; Jong, M.G.C.J. de; KB 's-Gravenhage; Klein, 
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drs. J.W.E.; Redactie Kleio; Koeijer-Jansen, mevr. G. de; Kooijman, prof.dr. J.M.; Landbouwuniv. 
Wageningen; Leeuwen-Meter, mevr. Inez van; Luten, H.W.; Mersmans, K.H.; Min. v. Landb. en Viss.; 
Min. v. Justitie; Min. v. WVC; Openb.Bibl. Gouda; P.J. Meertensinst.; Prov. Insp. der Archieven in 
Limburg; Puffelen, drs. A. van (Den Haag); Rijksarchieven in Drenthe, Gelderland, Limburg, 
Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland; Renaud, prof.dr. J.G.N.; 
Rijksmuseum A'dam; Rijksscholengemeenschap Gouda; RVG; Streekarchieven Kring Oosterhout, 
Rijnstreek, Tiel e.o., V-P en R., Voorne-Putten en Rozenburg; Saag, B.J. van der; Saag-London, B.A. 
van der; Scheygrond, dr. A.; Schuddebeurs, J.W. (Moordrecht); Stichting Vrienden van Arch. en Libr.; 
Starreveld-Lans, mevr. J.H.; Univ. v. A'dam; Vaandrager, dr. G.J.; Veen, drs. C.J. van (Waddinxveen); 
Vico Staudt, A. (Schiedam); Walburg Pers (Uitg. -); Wieferink-de Bruijn, mevr. A.; Zwaaneveldt, mevr. 
Silvia (Leiden). 
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Bijlage 3.  Aanwinsten topografisch-historische atlas 
 
 

 1989  1990 

Eigen opnamen streekarchief, onbekend 97 88 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 268 117 

Negatieven (idem) 25 ca. 10000 

Reprodukties, affiches, e.d. 40 40 

Plattegronden, kaarten 6 4 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 181 + 2 
albums 

354 

Overbrenging - ca. 1100 

 
Hieronder bevonden zich schenkingen van: 
mevr. H.M. Baars-van de Pavoordt; W. v.d. Berg; A.M. den Boer (Nieuwerkerk a.d. IJssel); H.A. 
Carlier; mevr. H.A. van Dolder-de Wit; Fonds Goudse Glazen; Diens Openbare Werken Gouda (afd. 
BOB); P.J. de Gruyl (Hilversum); C. van Holten (Schoonhoven); mevr. M. Kabel; S.H. van der Kraats 
jr.; National Gallery of Victoria, Australië; H. Mogendorff; A.A. de Mol; Regenten Oudemannenhuis 
(Willem Vroesenhuis); R. den Ouden; mevr. Prins-Rietveld; dr. A. Scheygrond; mevr. J.H. 
Starreveld-Lans; Stedelijke Musea Gouda; Stichting Open Monumentendag Gouda; F.H.H. van 
Swelm; Kantoor Veerman (Zevenhuizen). 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen:  
mevr. B. Ammerlaan-van Leeuwen (Berkel en Rodenrijs); L. Arends; mevr. H.M. Baars-van de 
Pavoordt; J. Blacquière; D. Bode; mevr. J.H. Dogterom-Lakerveld; mevr. G. v.d. Groef; H.W. Jansink; 
A. de Jong; G.R. Paul (Zevenhuizen); H.D. Questro; J.W. Schuddebeurs (Moordrecht); mevr. J.H. 
Starreveld-Lans. 
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Bijlage 4.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1990 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Programma van het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma aan Gouda; 
gedrukt. Met teksten van liederen en een exemplaar van het Dagblad van Gouda gewijd aan het 
aanstaande bezoek; gedrukt. 1897 april. 
- Programma van de optocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. Met de tekst van 
een "volksfeestlied". 1909 mei  
- Stukken betreffende de Rijks HBS, later de Rijks Scholengemeenschap (RSG), verzameld door dr. 
A. Scheygrond (oud-leraar). 1918 - 1975 
- Archiefbescheiden van de Toeristenclub Gouda, opgericht 30 december 1922. 1923 - 1925 
- Reclamekaartje van bakkerij J. v.d. Loo, Noordkade 67 te Waddinxveen, gedrukt op de achterkant 
van een prentbriefkaart van Rotthalmünster (Duitsland). ca. 1930 ? 
- Akte van hypotheek op het winkel- en woonhuis aan de Hoogstraat 19, kad. sectie B 2486, ten laste 
van de dames J.M.J. en M.C. Bisschop, koopvrouwen, en ten gunste van de familie Kok, veehouders 
te Hekendorp; grosse. 1937. Met bijlagen.  
- Bouwtekeningen van (gedeelten / magazijnen van het) voormalige militair hospitaal aan de 
IJssellaan 2 - 2a / hoek Karnemelksloot, later deels in gebruik als belastingkantoor; lichtdrukken. z.d. 
(ca. 1938 ?), 1950, 1961  
- Tekst van een operette, geschreven door Leo Blok en C. Hagedorn en uitgevoerd door een groep 
Gouwenaars, waaronder H.D. Questro. Afdruk. 1947  
- Rapport van J.W. Schuddebeurs, opzichter van de Zuidplaspolder, over de hoge stand van de 
Hollandsche IJssel bij Moordrecht op 31 januari en 1 februari 1953. Met kranteknipsels betreffende de 
stormramp van 1 februari 1953 te Moordrecht en omgeving en de daarna gevolgde maatregelen; 
gedeeltelijk afdrukken. 1953 - 1982 - Exemplaren van kranten (vnl. Goudsche Courant) betreffende de 
Watersnoodramp. Met afbeelding van de dijkdoorbraak van de Hollandse IJssel bij Gouda in 1776. 
1953 jan. - febr., dec. 
- Kranteknipsels betreffende de ontsporing van de olietrein Rotterdam - Schoonebeek tussen 
Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht. 1953 nov. 
- Stukken betreffende de beeldhouwster en dichteres Sonja Meyer, verzameld door dr. A. 
Scheygrond. 1961 - 1990. 
 
Deze en andere schenkingen waren afkomstig van: 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); P. Ernst; Gemeentearchief Alkmaar; C. van Holten 
(Schoonhoven); mw. A. Marelisse (Moordrecht); H.D. Questro; E.M. van Rossum; dr. A. Scheygrond; 
Stedelijke musea Gouda; Streekarchief Lopik / Oudewater; F.H.H. van Swelm; A.D. Vergunst; mevr. 
W. Verkaaik; A.F. van de Zande-Vleugels Schutter (Nieuwerkerk (Zld)).


