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1.  ALGEMEEN 
 

De nieuwe gemeente Moerhuizen (per 1-2-1992: Zevenhuizen-Moerkapelle) trad per 1 januari 
1991 toe tot de gemeenschappelijke regeling Streekarchiefdienst Hollands Midden. Als gevolg 
daarvan namen de heren R. de Gooijer en G. van Laviere (plaatsvervanger), raadsleden van 
deze nieuwe gemeente, in het algemeen bestuur de plaatsen in van resp. de heren A.W. Lips en 
J.C. Lindhoud.  Voor het overige bleef het algemeen (en dagelijks) bestuur als volgt 
samengesteld: de heren J.G. Potharst (voorzitter) en ing. H. van Driel namens de gemeente 
Gouda, de heer M. Uitbeijerse (lid DB) namens de gemeente Moordrecht, de heer A.M. den Boer 
namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel en de heer G. van den Berg namens de gemeente 
Waddinxveen. Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer, het algemeen 
bestuur kwam drie keer bijeen.  
 
In de samenstelling van de adviescommissie (zie bijlage 1) kwam geen verandering. De voorzitter 
en de secretaris van deze commissie woonden zoveel mogelijk de vergaderingen van het 
algemeen bestuur bij. In het verslagjaar kwam de commissie tweemaal bijeen.  
 
In 1991 kwam een belangrijke wending ten goede aan de slepende herhuisvestingsperikelen. De 
vooruitzichten op herhuisvesting in 1993 beginnen nu vastere vormen aan te nemen. In paragraaf 
3 wordt op dit punt nader ingegaan.  
 
Het algemeen bestuur besloot op 2 oktober tot wijziging van de gemeenschap pelijke regeling, 
opdat de financiële administratie - die krachtens de regeling aan de gemeente Gouda was 
opgedragen - in eigen beheer zou kunnen worden uitgevoerd. Aan het eind van de 
verslagperiode was deze wijziging formeel nog niet geheel afgerond.  
 
De automatisering vond in het algemeen goede voortgang. Aan het aantal beschikbare 
microcomputers kon er opnieuw een worden toegevoegd. Opnieuw bleken reparaties aan enkele 
oudere computers noodzakelijk. Voor zover zinvol, zal bij de verschillende taakonderdelen nader 
op de toepassing van automatisering worden ingegaan.  
 
De verstandhouding met het bestuur van de stichting Vrienden van Archief en Librije was als 
vanouds zeer plezierig. In de samenstelling van het bestuur (zie bijlage 1) van de 
vriendenstichting kwam in 1991 geen wijziging. Samen met het streekarchief publiceerde de 
stichting de vijfde jaargang van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer. De 
streekarchivaris trad uit de redactie van het tijdschrift. Zijn plaats werd ingenomen door mevr. drs. 
B. de Wit, vrijwilligster bij het streekarchief.   
Met de directies van de archiefdiensten in de regio (oostelijk Zuid-Holland en westelijk Utrecht) 
werd weer tweemaal overleg gevoerd. Ook aan het overleg van Zuid-Hollandse archivarissen 
werd deelgenomen.  Het zou een goede zaak zijn, wanneer hieruit een structurele vorm van 
overleg zou ontstaan. 
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2.  PERSONEEL 
 

Gezien de vele mutaties in de personeelsformatie gedurende het verslagjaar, wordt ditmaal in 
bijlage 2 een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers) per 1-1-1992 
gegeven. Deze bijlage bevat tevens een overzicht van de personen die in de verslagperiode 
tijdelijk werkzaam waren in het kader van een werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling.  
 
De notitie betreffende de taken, organisatiestructuur en personeelsformatie van de 
streekarchiefdienst werd, na behandeling in de adviescommissie, vastgesteld door het algemeen 
bestuur. Voortaan zal meer formatietijd beschikbaar worden gehouden voor de essentiële, 
wettelijke taken - o.a. toegankelijkmaking en materiële verzorging -, ten koste van 0,5 
formatieplaats voor educatieve werkzaamheden. Voor wat betreft de invulling van de 
formatieplaatsen op het gebied van de toegankelijkmaking kan worden verwezen naar het 
verslag over 1990. Wat betreft de materiële verzorging van archieven en verzamelingen, zal 
worden gestreefd naar aanstelling van een gediplomeerd archiefrestaurator op middellange 
termijn (ca. 1996).  
Om deze mogelijkheid volledig open te houden, is besloten tot 1996 de nu reeds beschikbare 
formatiegelden zolang aan te wenden voor het uitbesteden van werkzaamheden in de sfeer van 
materiële verzorging (restauratie en microverfilming) van archiefbescheiden en eventueel een 
gedeelte hiervan voor uitbesteding van educatieve werkzaamheden.  
Te zijner tijd zal bij de begrotingsvoorbereiding moeten worden bezien, op welke wijze tot de 
aanstelling van een archiefrestaurator / inrichting van een restauratie-atelier kan worden 
gekomen. Indien aanvullende dekking benodigd is, zal uiteraard aan de deelnemende 
gemeenten het voorstel worden gedaan om hun bijdragen te verhogen.  
 
De adviescommissie drong er bij het algemeen bestuur op aan om de ambtelijke formatie uit te 
breiden met een parttime medewerker voor educatieve werkzaamheden. Het bestuur zegde toe 
hiernaar te zullen streven, en legde bij de toezending van de concept-begroting de wenselijkheid 
van deze formatieuitbreiding voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Door de 
deelnemende gemeenten werd dit voorstel om financiële redenen van de hand gewezen.  
 
In de verslagperiode werd de dienst - voor het eerst in jaren - geconfron teerd met een zeer hoog 
ziekteverzuim. Dit betrof met name de heren Helders (in de periode maart - juli) en Van der Graaf 
(in de periode februari - mei en sinds eind november). Om een deel van de gevolgen hiervan op te 
vangen, besloot het dagelijks bestuur de werving van de tweede parttime inventarisator te 
vervroegen. Als zodanig werd mevr. E.J.S. Meynen per 1-9-1991 in tijdelijke dienst benoemd.  
 
De belangrijkste mutatie in het personeelsbestand was het vertrek met VUT van de heer C.H.J. 
Helders per 24-12-1991. Na een dienstverband van 38½ jaar bij het gemeente- resp. 
streekarchief, werd op 19 december in besloten kring afscheid genomen. Bij die gelegenheid 
werd hem door de voorzitter van het streekarchief, in zijn hoedanigheid van loco-burgemeester 
van Gouda, de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, uitgereikt als 
bewijs van erkentelijkheid voor zijn jarenlange inzet voor het archief, waarvan in het bijzonder de 
bezoekers in de studiezaal - zowel in de vorm van adviezen en hulp, als in de vorm van 
toegangen op de beheerde archief- en documentatiebestanden - steeds hebben kunnen 
profiteren. Voortaan moet het streekarchief het stellen zonder deze schier onuitputtelijke bron van 
informatie en parate kennis van de inhoud van archieven en verzamelingen. Des te verheugender 
was het besluit van de heer Helders om regelmatig als vrijwilliger - en dan met name op het terrein 
van de fotocollectie - het archief van dienst te blijven.  
 
In de vacature-Helders werd per 1-1-1992 als medewerker algemene zaken de heer R. den 
Ouden benoemd, voorheen werkzaam in w.s.w.-verband. De tijdelijke aanstelling van de heer 
J.Th.C.M. Piepenbrock en mevr. S.R. Straub werd per 1-1-1992 omgezet in een benoeming in 
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vaste dienst. De detachering van de heer J. Hoogendoorn per 1-3-1991 als w.s.w.- medewerker 
werd op ons verzoek per 18-4-1991 beëindigd. In zijn plaats werd de heer A. Hamdani door De 
Sterrenborgh per 1-9-1991 gedetacheerd als w.s.w.-medewerker (depotassistent, medewerker 
huishoudelijke dienst, administratief assistent).  
 
Dit verslagjaar volgde de heer Piepenbrock cursussen op het gebied van automatisering.  
 
In 1991 is door de permanente staf èn vrijwilligers weer met goede inzet gewerkt om de 
dienstverlening aan de gebruikers - direct in de studiezaal en indirect in de vorm van verzorging 
en ontsluiting van archieven en verzamelingen - gestalte te geven. Het bestuur van de 
streekarchiefdienst heeft nadrukkelijk zijn erkentelijkheid betuigd jegens de vrijwilligers, die 
geheel belangeloos een belangrijke bijdrage leveren aan het functione ren van het streekarchief. 
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3.  HUISVESTING 
 

In verband met de acute ruimtenood in de depots, moest in januari een 100 m' archiefbescheiden 
in de archiefbewaarplaats van de gemeente Alphen a/d Rijn worden ondergebracht.  
 
In april 1991 nam het college van b. en w. van Gouda - verantwoordelijk voor het ter beschikking 
stellen van het archiefgebouw aan het streekar chief - het besluit om niet langer herhuisvesting in 
het kantoorgebouw Buytenerf na te streven. In plaats daarvan werd teruggegrepen op het 
oorspronkelijke herhuisvestingsplan uit 1986 (!). Dit plan behelsde handhaving van het bestaande 
archiefgebouw (inclusief verbouwingen, o.a. ombouw van enkele ruimten op de begane grond tot 
archiefdepot en aanbrengen van klimaatbeheersing) en sloop van de zijvleugel van de 
voormalige Klaas de Vriesschool (naast het archiefgebouw), gevolgd door nieuwbouw ter plaatse 
(in twee bouwlagen), met een loopbrug over de Patersteeg. Bij de nieuwbouw zou bouwkundig 
rekening worden gehouden met gebruik van dit gehele gedeelte als depotgebouw. Op 1 juli 1991 
stemde de raad van de gemeente Gouda in met het voor dit plan benodigde krediet ad ƒ 
2.500.000,--. Vervolgens ontstond een aanvullend plan voor een (tijdelijk te verhuren) derde 
bouwlaag op de zijvleugel aan de Patersteeg, afgedekt met een "bewoonbare" kapconstructie 
voor het streekarchief. Het hiertoe benodigde extra krediet voor het streekarchief ad ƒ 189.865,-- 
werd in januari 1992 door de raad van Gouda gevoteerd.  
 
De hiermee gekozen oplossing biedt weliswaar niet op alle punten voldoende ruimte, maar door 
ingebruikneming (over 5 jaar) van de tijdelijk te verhuren ruimte, kan in elk geval tijdig 
aanvullende depotruimte ter beschikking zijn.  
 
In de verdere toekomst biedt gebruik van de hoofdvleugel van de voormalige Klaas de 
Vriesschool aan de Groenewegzijde - eventueel gefaseerd - verdere mogelijkheden.  
 
Als overgangsmaatregel, vooruitlopend op de uitwerking van het bovengenoem de plan, 
verhuisden de heren Oudgenoeg en Van der Graaf naar een nieuwe dependance, namelijk het 
voormalige waterleidinggebouw aan het Nonnenwater 8. Daar werd tevens - bij gebrek aan 
depotruimte in het hoofdgebouw - een hoeveelheid documentair materiaal opgeslagen. Het 
gedeelte van de zijvleugel van de Klaas de Vriesschool die bij het streekarchief in gebruik was, 
werd hiermee ontruimd ten behoeve van de uitvoering van het herhuisvestingsplan.  
 
Vooruitlopend op de herhuisvesting werden diverse benodigdheden ten behoeve van een beter 
depotbeheer en betere outillage van de binderij aangeschaft, alsmede enkele foto- en 
charterkasten. In april werd de diefstaldetectie poort aangebracht. 
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4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 

4.1. Dagelijkse materiële verzorging 
 

Door de ingebruikneming van de tijdelijke dependance aan het Nonnenwater in november, kon 
voorlopig de ruimtenood van de boekbinderij worden verholpen. Helaas kwam het bindwerk 
verscheidene maanden stil te liggen wegens ziekte van de heer Van der Graaf. In bijlage 3 zijn 
cijfers met betrekking tot het gereedgekomen bindwerk opgenomen. 
 
Door de taakverschuiving binnen de dienst kon in 1991 helaas minder aandacht worden 
geschonken aan het beter verpakken en nummeren van archieven, ter voorbereiding van de 
verhuizing van de archivalia. Wel kon het omvangrijke archief van de gemeentesecretarie Gouda 
1816-1920 een EHBO-behandeling krijgen, waarbij o.a. de losse stukken in zuurvrije omslagen 
werden geborgen. 
 
Het materieel verwerken van de foto-aanwinsten en een deel van het oude fotobestand werd 
voortgezet. Voor een adequate berging werden twee nieuwe kasten in gebruik genomen. Doordat 
in de dependance aan het Nonnenwater tijdelijk extra ruimte beschikbaar is, kon weer worden 
voortgegaan met het materieel verzorgen en de berging van kaarten en technische tekeningen. 
Overigens is de tijdelijke berging van dien aard, dat nog steeds grote delen van de collectie 
volstrekt ontoegankelijk blijven voor het publiek. 
 
 

4.2. Restauratie 
 
Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, kon in 1991 uitbesteding van restauratiewerkzaamheden 
plaatsvinden. De uitgebreide restauratiewerkzaamheden voor de gemeente Moerkapelle 
(restaureren / conserveren van een belangrijk gedeelte van de 17e-, 18e- en 19e-eeuwse 
archieven), uitbesteed aan het restauratie-atelier van het gemeentearchief Helmond, kwam in het 
voorjaar gereed. Dit betrof 211 delen en omslagen. 
 
Opdracht tot het conserveren / restaureren van grote formaten charters uit het oud-archief van 
Gouda werd eveneens aan het bovengenoemde atelier verleend, evenals de conservering van 
twee belangrijke 16e-eeuwse kaarten uit dit archief en enkele archivalia uit andere archieven. 
Deze stukken waren aan het eind van het verslagjaar nog niet terugontvangen.  
Het verbeteren van de verdere charterberging (kleine / gewone formaten) zal moeten wachten tot 
het budget deze werkzaamheden toelaat. 
 
Het oud-archief van Zevenhuizen bleek materieel in bijzonder slechte staat te verkeren. Het was 
verheugend dat de gemeenteraad een krediet beschikbaar stelde om die bestanddelen die urgent 
aan restauratie toe zijn te laten restaureren. De definitieve opdracht werd - wegens 
capaciteitsproblemen bij het betreffende restauratie-atelier - in 1992 verstrekt. 
 
 
4.3. Schaduwarchiefvorming 
 
Het microfilmen in eigen beheer moest in mei 1991 tijdelijk worden onderbroken, omdat de 
microfilmcamera versleten bleek te zijn. 
Tegen het eind van het verslagjaar was de vervanging van deze camera geregeld. De 
microverfilming van het bestand aan krantenleggers door de fa. Microformat vond voortgang 
volgens plan. Ook archiefbescheiden konden worden verfilmd. Bijlage 3 bevat een overzicht van 
verfilmde documenten - zowel in eigen beheer als uitbesteed. 



8 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1991 

 
 

 

 
Voor de studiezaal kwam - vooruitlopend op de herhuisvesting - een reader-printer beschikbaar. 
Hiermee is overigens de ruimtelijke capaciteit van de studiezaal wel tot in alle hoeken benut. De 
fotokopieën van de doop-, trouw- en begraafboeken van Zevenhuizen kwamen voor 
studiezaalgebruik gereed. Een begin werd gemaakt met het opnieuw kopiëren en steviger binden 
van het oudste gedeelte van de DTB van Gouda en Moordrecht. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 

5.1. Algemeen 
 
Ook in 1991 werd weer volop gebruik gemaakt van het tekstdatabase-programma askSam voor 
alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire collecties. Helaas moet met de 
rechtstreekse raadpleging van computerbe standen door gebruikers in de studiezaal worden 
gewacht tot ruimte beschikbaar komt in het kader van de herhuisvesting. Er kon een begin 
worden gemaakt met invoer achteraf (z.g. retrospectieve invoer) van bestaande toegangen op 
archief- en documentatiebestanden. Van enkele voor het publiek belangrijke, omvangrijke 
computerbestanden werd een afdruk op COM-fiche vervaardigd. 
 
Door uitstel van de herhuisvesting is de installatie van een netwerk (LAN) nog niet mogelijk. 
Overigens is dit slechts voor een klein gedeelte van de medewerkers een handicap. 
 
 
5.2. Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Aan het archievenoverzicht werd een index op trefwoorden toegevoegd. Een nieuwe afdruk van 
het overzicht kwam voor publieks- resp. intern gebruik gereed. Aan verdere verfijning van dit 
bestand kon nog niet worden gewerkt. Het computerbestand werd aangevuld met de gegevens 
over de archieven van Zevenhuizen. Deze gegevens werden via publikatie in De Schatkamer en 
Verleden Tijdschrift bekend gemaakt. 
 
 
5.3. Archieven 
 
De indiensttreding van de dames Straub en Meynen betekende eindelijk een stap in de goede 
richting voor wat betreft de ontsluiting van archieven op het z.g. meso-niveau (inventarisatie).  
 
Van de produktie van (voorlopige) inventarissen en plaatsingslijsten en vormen van nadere 
toegankelijkmaking wordt in bijlage 4 een overzicht gegeven. 
 
 
5.4. Bibliotheek (librije) 
 
Sinds 1990 wordt de SISO-classificatie voor de openbare bibliotheken (in afgeslankte vorm) voor 
de systematische ontsluiting van de bibliotheek toegepast. De classificatie, en een 
trefwoordenlijst hierop, werd met behulp van het databaseprogramma askSam bijgehouden. Het 
opnieuw titelbeschrijven van een gedeelte van het oude librijebestand werd voortgezet, evenals 
het bijhouden van de titelbeschrijving van de aanwinsten in een computerbestand. 
De invoer van de belangrijkste periodieken in een afzonderlijk computerbestand werd afgerond. 
Tevens werd een gedeelte van de oude collectie "Goudana" opnieuw beschreven en het 
computerbestand "oude aanwinsten" (periode ca. 1949-1975) gecontroleerd. 
De verkorte titels van de voormalige "archiefbibliotheek" werden in een computerbestand 
ingevoerd; deze invoer werd vervolgens gecontroleerd en aangevuld. Ook de verkorte titels van 
het oude librijebestand werden ingevoerd in een computerbestand. De controle van dit bestand 
zal overigens nog jaren in beslag nemen. 
Tenslotte werd een begin gemaakt met de computerinvoer van het resterende (3/4) deel van de 
titelbeschrijvingen van de fondsbibliotheek Van Goor. In het kader van een stage voor het bijvak 
boekgeschiedenis aan de Leidse universiteit werd het oudste gedeelte (periode vóór 1800) van 
de bibliotheek van de oud-katholieke parochie uitgebreid beschreven. Deze beschrijvingen 
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werden in de vorm van een voorlopige catalogus afgedrukt en in de studiezaal ter beschikking 
gesteld. Het is de bedoeling deze catalogus te zijner tijd als deelcatalogus uit te geven, in 
samenhang met de inventaris van het parochie-archief. Van de catalogus "Goudana" (Gouda en 
regio) werd voor studiezaalgebruik een afdruk gemaakt voor wat betreft de aanwinsten 
1978-1990, ter aanvulling op de bestaande catalogi. Voorts werd de gids voor de 
bibliotheekcollecties van het streekarchief herzien. 
 
 
5.5. Topografisch-historische atlas 
 
De beschrijvingen van de aanwinsten van de fotocollectie werden recht streeks ingevoerd in het 
computerbestand. Tevens werd retrospectieve invoer gepleegd, met name van het oude bestand 
aan portretfoto's en foto's van gebeurtenissen (Gouda). De overbrenging van de foto's van de 
gemeente Waddinxveen werd wel in 1991 formeel bevestigd, maar de daadwerkelijk uitvoering 
ervan wacht nog op aanvulling van de gegevens met betrekking tot deze foto's. Een begin werd 
gemaakt met de sanering en ontsluiting van de negatievencol lectie Baars. Voorts werd de van de 
Goudsche Courant ontvangen aanvulling op de collectie persfoto's verwerkt. De bestaande 
toegang hierop - in de vorm van een onhandelbaar tekstverwerkingsbestand - werd 
geconverteerd naar een askSam- bestand, zodat deze toegang sneller kan worden bijgehouden. 
Het aantal via de computer terug te vinden foto's groeide in 1991 van ca. 17800 tot ca. 19200. 
Steeds opnieuw blijken publiek en medewerkers veel gemak te ondervinden van de snelle en 
gedetailleerde toegankelijkheid van dit bestand. 
Ten behoeve van een volledige beschrijving in het computerbestand, werd uitgebreid onderzoek 
gedaan naar een aantal kaarten afkomstig uit het oud-archief Gouda. 
 
Met de toegankelijkmaking van de technische tekeningen afkomstig van de Dienst Openbare 
Werken Gouda kon aan het eind van het jaar weer worden verdergegaan, nadat de dependance 
aan het Nonnenwater in gebruik was genomen. 
 
 
5.6. Overige documentatie 
 
Van de belangrijke collectie Scheygrond (zie voorts paragraaf 7.5) werd een plaatsingslijst 
vervaardigd. Voorts werden de aanwinsten an de collectie varia in het gelijknamige 
computerbestand bijgehouden. Dit bestand groeide nu naar ca. 1800 plaatsnummers. 
 
Aan herbeschrijving van de oude collectie "varia" kon slechts zeer weinig tijd worden besteed. De 
documentatie van panden binnen het beschermd stadsgezicht Gouda werd voortgezet. Ook werd 
weer het nodige onderzoek ten behoeve van de Goudse monumentencommissie verricht. Het 
onvoldoende raadpleegbaar zijn van het tekeningenbestand, bleef daarbij een handicap. 
 
  



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1991       11 

 
 

 

6.  TOEZICHT OP HET BEHEER 
 
Aan de dynamische en semi-statische archieven van de gemeente Moordrecht werden dit jaar 

uitgebreide werkzaamheden verricht; daartoe stelde het gemeentebestuur extra werkdagen ter 

beschikking. Voorts werd in 1991 weer het nodige werk gedaan aan de semi-statische archieven 

van Waddinxveen (afd. sociale zaken en dienst openbare werken), Nieuwerkerk a/d IJssel en 

Gouda (GSD). 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING  
    VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 

7.1. Archieven 
 
In februari 1991 werden de door het rijk in bewaring gegeven archieven van de gemeente 
Zevenhuizen naar het archiefgebouw overgebracht. 
 
Evenals voorgaande jaren, werd in 1991 - om redenen van ruimtegebrek - uitsluitend passieve 
acquisitie van archieven gepleegd. 
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5 achter dit verslag. 
 
 
7.2. Bibliotheek (librije)  
 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 
7.3. Topografisch-historische atlas 
 
Het fotowerk vond zo goed mogelijk voortgang, met inbegrip van het reproduceren van in tijdelijke 
bruikleen afgestane foto's van particulieren. 
 
Van de afdeling stedebouw (sector stadsontwikkeling) Gouda werd een belangrijk fotobestand 
(met name foto's uit de jaren '60) naar het streekarchief overgebracht. Opnieuw werd een 
waardevolle aanvulling op de collectie persfoto's van de Goudsche Courant ten geschenke 
ontvangen. 
Voorts moet melding worden gemaakt van de vele (inmiddels ruim 100) interessante foto's met 
betrekking tot de Plateelfabriek Zuid-Holland, waarvan - door bemiddeling van de heer D. Bode - 
regelmatig reproducties gemaakt kunnen worden.  
Ook de schenking van een serie reclame-plattegronden van gemeenten in Midden-Holland door 
Cito-Plan te Den Haag is van belang om te vermelden. 
 
In bijlage 7 zijn de aanwinsten over 1991 in een globaal overzicht verwerkt. 
 
 
7.4. Film en geluid 
 
Aan het projekt "mondelinge geschiedenis" werd niet verder gewerkt. 
De jaarlijkse mededeling inzake de aanwinsten op het terrein van film en geluid blijft van kracht: 
deze zijn verwaarloosbaar. De personeelsformatie noopt tot een duidelijke prioriteitenstelling ten 
aanzien van de uitvoerbare taken, zodat op dit terrein geen aktiviteiten worden ontplooid. 
 
 
7.5. Overige documentatie 
 
Van dr. A. Scheygrond werd diens uiterst belangrijke collectie kranteknipsels over Gouda en 
omgeving, aangevuld met o.a. stukken betreffende de actie tot behoud van de Reeuwijkse 
plassen (1923-1990) ten geschenke ontvangen. 
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Opnieuw schonk de heer J. Heemskerk te Voorburg enkele door hem vervaardig de toegangen 
op Zevenhuizense archiefbescheiden. 
 
De heer A.M. den Boer, lid van het algemeen bestuur namens de gemeente Nieuwerkerk a/d 
IJssel, voorzag ons regelmatig van "varia" betreffende Nieuwerkerk. 
 
In bijlage 8 is een overzicht van schenkers van losse documentatie (collectie varia) opgenomen, 
alsmede een overzicht van de belangrijkste aanwinsten. 
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8.  EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 
8.1. Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
Met ingang van 1991 werden de openingstijden van de studiezaal dusdanig gewijzigd, dat 
voortaan de studiezaal 's maandags gesloten is; door uitbreiding van de openingstijden op de vier 
andere dagen, bleef het aantal uren waarop de studiezaal voor het publiek toegankelijk is gelijk. 
Dat men voortaan ook "tussen de middag" in de studiezaal terecht kan - zij het met beperkte 
dienstverlening -, wordt door veel bezoekers gewaardeerd. 
 
De bezoekerscijfers vertoonden in 1991 een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
Doordat de studiezaal nu vier (i.p.v. vijf) dagen per week is geopend, betekende dit tevens een 
enorme concentratie van bezoekers. De urgentie van de herhuisvesting wordt ook in dit opzicht 
alleen maar bevestigd. 
 
Het percentage genealogen daalde enigszins tot ca. 55%. Het aantal bezoeken van 
onderzoekers op HBO-niveau en hoger steeg aanzienlijk. Momenteel wordt b.v. van de zijde van 
de VU (dr. K. Goudriaan) onderzoek door studenten nogal gestimuleerd. Voor het overige zijn 
geen bijzondere trends vast te stellen. 
 
In bijlage 9 volgen de statistische gegevens, zoveel mogelijk in vergelijking met de voorgaande 
twee jaren (1989 en 1990). 
 
 
8.2.  Educatieve aktiviteiten 
 
8.20. Algemeen 
 
Hoewel een educatieve medewerker ontbreekt, en de dienst dus niet meer aktief en wervend op 
de behoefte aan educatieve aktiviteiten kan ingaan, wordt toch getracht zoveel mogelijk aan 
incidentele verzoeken, met name inzake rondleidingen, tegemoet te komen. 
 
 
8.21. Relatie met het onderwijs 
 
Met name met de scholengemeenschap "De Driestar" was in 1991 weer een goed contact. In 
gezamenlijk overleg werd besloten tot een iets andere opzet van de traditionele bezoeken van 
groepen leerlingen (zowel VWO als Pabo). 
 
De volgende aktiviteiten werden ontplooid: 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1990  1991 

Basisonderwijs 63 63 

Havo/vwo 80 80 

HBO 14 14 

Universiteit 18 - 

 

 
8.22. Tentoonstellingen 
 
De expositie 150 jaar Zuidplaspolder, die in 1990 was samengesteld, werd gedurende de 
zomermaanden in het stadhuis van Gouda opgesteld. 
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Aan scholen en instellingen die een expositie wilden samenstellen werd in een aantal gevallen 
medewerking verleend. 
 
In de tweede helft van het verslagjaar werd begonnen met de voorbereiding van een grote, 
permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Gouda in een tiental thema's, ten behoeve 
van de herinrichting van de z.g. sterzaal in het Goudse stadhuis. Voor dit reeds enkele jaren oude 
plan - een toezegging uit de tijd dat de dienst over een educatieve medewerker beschikte - werd 
in mei het benodigde krediet door de gemeenteraad van Gouda beschikbaar gesteld. Door 
bemiddeling van drs. M. Kraaijestein, oud bestuurslid van het streekarchief, werd voor de 
samenstelling van deze expositie hulp ontvangen van vier studenten van de Erasmus-universiteit 
in het kader van een stage maatschappijgeschiedenis. In september werd begonnen met 
literatuuronder zoek ten behoeve van de achtergrondteksten. 
Vervolgens werd een begin gemaakt met de selectie van het beeldmateriaal. Zoals te verwachten 
was, bleek de organisatie en begeleiding een (te) groot beslag op de tijd van de streekarchivaris 
te leggen. 
 
 
8.23. Cursussen 
 
In het najaar werd een cursus genealogie (werken met 18e, 19e en 20e-eeuwse archiefbronnen 
voor genealogisch onderzoek) van zeven lessen georganiseerd. Hieraan namen 10 personen 
deel. 
 
 
8.24. Overige aktiviteiten 
 
Een rondleiding door het gebouw (met nadruk op de librije-collectie) werd verzorgd voor een 
groep medewerkers van het VVV-kantoor Den Briel (12 personen). 
 
Na een afwezigheid van vijf jaar, nam de dienst op 31 augustus met een kraam deel aan de 
Goudse cultuurmarkt. 
 
Ditmaal werd niet meegedaan aan de nationale open monumentendag, maar in plaats daarvan 
met de nationale archievendag op 12 oktober. Zoals gebruikelijk, betekende dit een "open huis", 
waarbij in de studiezaal een expositie was ingericht met als thema "Wie ben je, waar woon je en 
wat doe je". Documenten uit de archieven en collecties van alle deelnemende gemeenten werden 
hier getoond. De belangstelling was misschien iets minder groot dan verwacht, maar er konden 
toch een kleine 200 bezoekers worden verwelkomd, waarvan slechts een klein deel (32 
personen) kon worden rondgeleid door de depots. Beide "happenings" hadden een plezierig 
verloop, mede dank zij de steun van enkele enthousiaste vrijwilligers, waaronder met name - als 
trouwe medewerkers - de heren Den Haan en Van Rossum mogen worden genoemd. Ook past 
een woord van dank aan mevr. N. de Goederen van het museum Meermanno- Westreenianum, 
die ons met instructie en bruikleengeving van hulpmiddelen bijstond ten behoeve van de 
presentatie van de tentoonstelling. 
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9.  DIVERSEN 
 
De heer Oudgenoeg beëindigde zijn deelname als (plaatsvervangend) adviserend lid van de 
Goudse gemeentelijke monumentencommissie. 
 
De streekarchivaris woonde de vergaderingen van de archeologische begeleidingscommissie 
Gouda bij. 
 
Opnieuw werden voor verscheidene 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.  Samenstelling adviescommissie en bestuur Stichting 
Vrienden van archief en librije per 1-1-1992 
 
 

Adviescommissie 
 
Namens de gemeente Gouda: 
drs. P.H.A.M. Abels 
drs. M. de Groot 
mevr.drs. M.Th.J. Lambregts-Van der Togt (voorzitter) 
E.J.M. van Rossum (vice-voorzitter) 
W.G.M. Spee 
 
Namens de gemeente Moerhuizen: 
G. Ottevanger 
 
Namens de gemeente Moordrecht: 
N.C. Ribbens 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: 
G.J. Bink (secretaris) 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: 
C. Neven 
drs. C.J. van Veen 
 
 
 
 

Bestuur Stichting Vrienden van archief en librije 
 
drs. A.G. den Haan (voorzitter) 
mevr.drs. M.Th.J. Lambregts-Van der Togt (secretaris) 
mevr.drs. M. Docter-Flach (penningmeester) 
mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen 
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Bijlage 2.  Overzicht personeelsformatie per 1-1-1992 en tijdelijke 
medewerkers in 1991 
 
 

Vaste personeelsformatie: 
 

drs. B.J. van der Saag  Streekarchivaris 

R. den Ouden  medewerker algemene zaken, plaatsvervanger van de 
streekarchivaris (o.a. financiële administratie; coördinatie 
studiezaalbeheer en materiële verzorging; beheer 
fotoverzameling; begeleiding tijdelijke hulpkrachten en 
stagiaires) 

F. van der Hart (d)  Streekregistrator 

mevr. E.J.S. Meynen (d)  inventarisatie van archieven; studiezaalbeheer 

J.Th.C.M. Piepenbrock (d)  Studiezaalbeheer 

mevr. S.R. Straub (d)  inventarisatie van archieven; studiezaalbeheer 

ing. J. Oudgenoeg documentatie binnenstad; beheer (boventallig) technische 
tekeningen; onderzoek t.b.v. monumenten commissie; 
schriftelijke inlichtingen 

J.A. de Jong (w.s.w.)  indicering en inventarisatie van archieven; beheer 
studiezaal; beheer collectie persfoto's 

R.G. van der Graaf (w.s.w.) Boekbinder 

R.G.A. Mesander (w.s.w.) bibliotheek; automatisering  

A. Hamdani (w.s.w.) depotassistent, huishoudelijke dienst, administratief 
assistent 

 
 

Vrijwilligers: 
 

mevr. A. den Boef   project mondelinge geschiedenis 

C.H.J. Helders   fotoverzameling 

mevr.drs. C. 
Hesselink-Duursma  

 kaartencollectie 

mevr. G.J.A. de 
Koeijer-Jansen  

 bibliotheek 

mevr.drs. S. van der Mark   onderzoek geschiedenis Oudemannenhuis 

mevr. M.A. Vos   inventarisatie 

mevr.drs. B. de Wit   onderzoeksproject 19e- eeuwse industrialisatie 

 
 
In de verslagperiode waren de volgende personen tijdelijk werkzaam in het kader van een 
werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling: 
- C. Gijzen (stagiair RU Leiden, bijvak boekgeschiedenis, 15-1-1991 tot 13-5-1991); 
- A. Hamdani (jeugdwerkplan 19 uur per week tot 31-8-1991); 
- mevr. L. Kool (stagiaire EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, vanaf 1-12-1991); 
- mevr. E.D. van de Lagemaat (stagiaire EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, vanaf 
1-9-1991); 
- H.J. Maarsingh (stagiair EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, vanaf 1-12-1991); 
- mevr. R. Punt (stagiaire EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, 1-9-1991 tot 30-11-1991); 
- mevr. Debbie Hortensius (stagiaire MEAO van 21-5-1991 tot 7-6-1991); 
- mevr. M.A. Vos (stagiaire Rijks Archiefschool tot 31-8-1991). 
- Jochem Vreeken (vakantiekracht, 3 weken juli/augustus). 
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Bijlage 3.  Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van 
archieven en verzamelingen 
 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1990 1991 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 138 52 

herbinden van boeken (linnen, kunstleer) 17 9 

herbinden van archiefstukken (perkament) (hiervan 2 voor 
Nieuwerkerk a/d IJ. en 1 voor Zevenhuizen) 

11 3 

idem (linnen, kunstleer) 19 1 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem) (in 1991: hiervan 1 
voor Moordrecht, 1 voor Waddinxveen en 37 voor Zevenhuizen) 

30 42 

idem (gewone band; linnen, kunstleer) 14 - 

 

 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties 

aantal 
microfiches 

Intern  

geboorteregisters Noord-Waddinxveen 1811-1870 en 
huwelijksregisters Noord-Waddinxveen 1811-1845 

59 

woningkartotheek Waddinxveen (20e e.) (begin) 52 

Extern  

leggers Rijn en Gouwe 1959 okt. – 1965 362 

burgerlijke stand en bevolkingsregisters Zevenhuizen 449 

bevolkingsregisters Waddinxveen 315 

kadastrale leggers Gouda 357 
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Bijlage 4.  Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven 
van de deelnemende gemeenten 
 
 

Gouda 
Mevr. Straub inventariseerde het archief van de N.V. Goedewaagen's Kon. Ned. Pijpen- en 
Aardewerkfabrieken (ca. 1870-1956). In verband met onduidelijkheid over vernietigbare stukken 
en een eventuele aanvulling op het archief, kon de concept-inventaris nog niet worden afgerond 
en gepubliceerd. Vervolgens begon zij aan de inventarisatie van de gemeentelijke 
Hoffman-stichtingen (Henr. Hoffmanstichting en -keuken, 1888-1986).  
Mevr. Meynen maakte een begin met de inventarisatie van het archief van het R.K. 
Schoolbestuur (ca. 1858-1970).  
Mevrouw Vos zette de inventarisatie van het archief van de fa. Blikman & Sartorius (18e-20e e.) 
voort. 
Het archief van Kon. Nederhorst Bouw N.V. (ca. 1965-1976) werd door de heer Oudgenoeg 
geschoond, materieel verzorgd en van een plaatsingslijst (computerbestand) voorzien.  
De streekarchivaris maakte de inventaris van de archieven van B.B.-kring Zuid-Holland d 
(1949-1986), geïnventariseerd door Mieke Schaap, drukgereed. De inventaris verscheen als deel 
4 van de serie Midden-Hollandse Toegangen; de oplage bleek te beperkt geraamd te zijn, en was 
een week na verschijnen uitverkocht. Voorts inventariseerde hij het archiefje van de stichting 
Winkelcentrum Tiendeweg (S.I.O.S.) (1930-1990) en het archiefje van mevrouw mr. A. Abbema 
(was o.a. kinderrechter te Utrecht) (1943-1991), alsmede een belangrijk deel van het archief van 
de sociëteit Ons Genoegen (ca. 1863-1980). Hij herzag de inventaris van de archieven van de 
pijpnering te Gouda (1685 - 1916 (1925)) gedeeltelijk, evenals de inventaris van het archief van 
de librije (1594-1979). Op de volgende archieven beschreef hij aanvullingen: 
secretarie-archieven over de periode 1816 - heden (ca. 100 inventarisnummers); oud-archief 
Gouda 8 inv.nrs.). Hij kon opnieuw geen tijd vrij maken voor voortzetting van de inventarisatie van 
het archief van de weeskamer van Gouda (15e e. - 1855). 
De heer Den Ouden vervaardigde een plaatsingslijst van de collectie Scheygrond. 
 
Mevrouw Vos voerde het eerste deel van de index (kaartsysteem) op het kohier van het zout- en 
zeepgeld van 1680 in een computerbestand in.  
De heer Oudgenoeg voltooide de computerregistratie van de transcriptie van het oudste 
poorterboek. Hij maakte een begin met de ontsluiting van bouwtekeningen en stukken met 
betrekking tot bouwkundige objecten in de binnenstad in de bijlagen bij de 19e-eeuwse 
kamerboeken (besluiten van b. en w.). 
De "(avond)werkgroep paleografie", bestaande uit 12 oud-deelnemers aan twee 
vervolgcursussen paleografie, zette de ontsluiting voort van een zestal 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 1991 waren ca. 1150 analyses ingevoerd in een computerbestand. Voorts 
kwam weer eenmaal per twee weken op dinsdagochtend een dito werkgroep, bestaande uit 4 
oud-cursisten paleografie, bijeen, die zich eveneens met de ontsluiting van 17e- en 18e-eeuws 
bronnenmateriaal bezighoudt. 
 
 
Moerhuizen 
Het genealogisch overzicht voor de studiezaal werd door de streekarchivaris aangevuld voor wat 
betreft Zevenhuizen. Tevens vervaardigde hij een overzicht van de aanwezige kadastrale 
archiefbescheiden van Moerkapelle en Zevenhuizen. De aanwezigheidscontrole van het 
oud-archief van Zevenhuizen (tot ca. 1811) werd vertraagd doordat een grote hoeveelheid 
archiefbescheiden in zeer slechte staat bleek te verkeren (zie ook paragraaf 4.2). 
De streekarchivaris voerde de inventarisbeschrijvingen van het oud-archief tot 1811 (ca. 1880 
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vervaardigd door J.H. Hingman) in aangepaste vorm in een computerbestand in; hierdoor zijn ook 
de restauratie-opdrachten eenvoudiger te vervaardigen.  
Van de heer J. Heemskerk te Voorburg werden analyses met index ontvangen op de minuutakten 
van notaris A. van Braeckel (ca. 1700 te Zevenhuizen en Noord-Waddinxveen werkzaam), 
alsmede een transcriptie van een register van diverse akten uit het oud-archief (ten onrechte als 
"waarborgbrieven" aangeduid); met indices op achternamen, voornamen en topografische 
namen, 1554-1555 en 1563-1569 (1578). 
De heer K.W.H. de Groot schonk ons een plaatsingslijst van het archief van de remonstrantse 
gemeente Zevenhuizen. 
 
 
Moordrecht 
De streekarchivaris maakte de computerbestanden van het semistatisch en dynamisch archief 
voor gebruik gereed. Voorts vervaardigde hij een overzicht van de aanwezige kadastrale 
archiefbescheiden. 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
De streekarchivaris beschreef 95 plaatsnummers (resterende delen en daarbij aangetroffen 
stukken) van het secretarie-archief 1813-1928; met name de chaotische toestand waarin de 
schutterij- en militiebescheiden zich bevonden, is nu opgeheven. Momenteel zijn alle delen uit dit 
archief ontsloten, en is een begin gemaakt met de series overige stukken. Hij inventariseerde 
voorts de aanwezige kadastrale archiefbescheiden en verwerkte de van de heer A.M. den Boer 
ontvangen "varia" in de desbetref fende collectie.  
De ontsluiting van het oudste resolutieboek van het dorpsbestuur in het kader van de 
ochtendwerkgroep paleografie werd stopgezet. 
 
 
Waddinxveen 
De heer Helders voltooide de voorlopige toegang op enkele onderdelen van de oud-rechterlijke 
archieven van Waddinxveen.  
De heer De Jong zette het werk aan een toegang op de tweede serie dossiers bouwaanvragen 
(niet-woonhuizen) in het secretarie-archief van Waddinxveen (1916-1935) voort.  
De streekarchivaris maakte een overzicht van de aanwezige kadastrale archiefbescheiden.  
Van de heer drs. P.W.C. van Kessel werden analyses met index op de oudste weesboeken van 
Waddinxveen ontvangen (periode tot ca. 1640); hiervoor werden controle- en 
afdrukwerkzaamheden verricht.  
De heer J. Heemskerk te Voorburg schonk analyses met index op de minuutakten van notaris A. 
van Braeckel (ca. 1700 te Zevenhuizen en Noord-Waddinxveen werkzaam).  
In het kader van de ochtendwerkgroep paleografie is een begin gemaakt met de ontsluiting van 
de oudste criminele rol van Hubertsgerecht. 
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Bijlage 5.  Aanwinsten archieven 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking 
 

1 = Gouda, 4 = Moerkapelle en Zevenhuizen, 5 = Moordrecht, 6 = Nieuwerkerk a/d IJssel, 8 = 
Waddinxveen 
 
(a) 1.12.02 Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 1893-1945 1.00 m' --- 

geboorteregisters 1893-1919, overlijdensregisters 1933-1945  
(a) 1.15.05 Archief van het gemeente-energiebedrijf (G.E.B.). 1975-1987    0.12 m'  
(a) 1.16.12 Archief van regenten van de Henriëtta Hoffmankeuken. 1984-1987 (1989)   0.03 m'  
(a) 1.17.04 Archief van de commissaris van politie (gemeentepolitie). 1938-1947 (1970)   13.00 m'  
(e) 1.18.-  Notulen van de docentenvergaderingen van de Rijks HBS, later de Rijks 

Scholengemeenschap (RSG). 1865 - 1986 (1987)   36 microfiches  
(a) 1.19.03 Archief van de B.B.-kring Zuid-Holland d (centrumgemeente Gouda), 1970-1989    0,50 

m'  
(s) 1.21.24 Archief van de stichting Winkelcentrum Tiendeweg. 1930 - 1989 (1990)    0.12 m'  
(a) 1.22.12 Archief van de ABVA-KABO (Algemene Bond van Ambtenaren / Katholieke Ambtenaren 

...), afd. Gouda, 1920 - 1930    0.01 m'  
(a) 1.23.03 Archief van de E.H.B.O., afd. Gouda, 1962-1985    0.50 m'  
(i) 1.25.27 Archief van de sociëteit "Ons Genoegen". 1863 - 1980    9.00 m'  
(i) 1.25.28 Archief van de Speeltuinvereniging De Korte Akkeren, 1953 - ca. 1988.   2.90 m'  
(i) 1.25.29 Archief van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Gouda. 1958 - 1987    1.80 

m'  
(a) 1.27.05 Archief van de Oud-Katholieke parochie van de H. Johannes de Doper (St.Jan Baptist). 

17e - 20e e.    2.00 m'  
(a) 1.27.08 Archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda. 1920-1987   0.70 m'  
(s) 1.28.13 Archief van mevrouw mr. A. Abbema (1926-1991) te Gouda, 1943 - 1991. --- was o.a. 

kinderrechter te Utrecht 
(s) 1.63.16 Collectie dr. A. Scheygrond. 1923 - 1990    5.00 m' --- betreft vnl. kranteknipsels over 

Gouda en omgeving, alsmede stukken betreffende de actie tot behoud van de 
Reeuwijkse plassen en lidmaatschappen van commissies op het gebied van o.a. het 
Zuidhollandse landschap  

(s) 1.63.17 Collectie G.C. Helbers. ca. 1938 - 1990    0.50 m' --- betreft vnl. archiefstukken als hoofd 
kunstbeschermings dienst (ca. 1940-1945) en voorts kranteknipsels en 
correspondentie over de Goudse musea en culturele zaken; G.C. Helbers (Delft 1902 
- Renkum 1990) was vanaf 1938 conservator, later directeur van de Goudse musea, 
tot zijn vertrek in 1954 

(a) 4.10.01 Archief van het dorpsbestuur (gemeentebestuur) van Moerkapelle en de Wildevenen 
(oud-archief). 1780 - 1795   0.01 m' 

(i) 4.11.04 Archief van de notarissen ter standplaats Zevenhuizen vóór 1843. 1572 - 1578, 1633 - 1800 
(hiaten)   3.40 m' 

(i) 4.11.05  Archief van de notarissen ter standplaats Zevenhuizen na 1842. 1877 - 1887, 1896 - 1905   
1.20 m' 

(i) 4.11.06  Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief) van Zevenhuizen. 
1569 - 1811   10.10 m' 

(i) 4.11.07  Registers van eigendomsovergang Zevenhuizen. 1812 - 1832 (1833)   0.15 m' 
(i) 4.12.03  Doop-, trouw- en begraafboeken Zevenhuizen. 1627 - 1811 (1814)   0.60 m' 
(i) 4.12.04  Registers van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven (z.g. 

gaardersregisters) Zevenhuizen. 1695 - 1805   0.50 m' 
(i) 4.13.01  Archief van de gaarder van de belastingen op overdracht van onroerend goed, de 

collaterale successie, e.d. te Zevenhuizen. 1668 - 1805   1.40 m' 
(i) 4.16.02  Archief van de weeskamer van Zevenhuizen. 1606 - 1751   0.40 m' 
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(a) 4.27.01  Archief van de remonstrants gereformeerde gemeente Zevenhuizen. 1943-1948   0.01 
m' 

(i) 5.24.03  Archief van het departement Moordrecht en Gouderak van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen, 1847 - ca. 1965   0.25 m' 

(a) 5.27.01  Archief van de hervormde gemeente Moordrecht. 1820-1822   0.01 m' 
(a) 6.26.02  Archief van de Christelijk-Historische kiesvereniging (CHU) te Nieuwerkerk a/d IJssel. 

1971   0.01 m' 
(a) 8.10.01  Archieven van de ambachten / gemeenten Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen, 

Bloemendaal alsmede van Waddinxveen na 1870. 1815 - 1816.   0.01 m' 
(s) 8.21.01  Bouwtekeningen (calques) van architectenbureau Stuurman Partners B.V. ca. 1948 - 

1954   0.05 m' 
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Bijlage 6.  Aanwinsten bibliotheek (librije) met betrekking tot Gouda 
en regio 

 
 
10 jaar Amnesty International Nieuwerkerk a/d IJssel 1981 - 1991. - Nieuwerkerk a/d IJssel, Amnesty 
Int., 1991.  
40 jaar vrijwillige brandweer Moordrecht 1942 - 1982. - Moordrecht, z.uitg., 1982.  
60 : Woningbouwvereniging "Ons Huis" 1919 - 1979. - Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 1979.  
75 jaar Sint Jozefschool : 75 jaar katholiek onderwijs in Moordrecht 1913 - 1988. - Moordrecht, eigen 
uitg., 1988.  
Adema, K. - Kort leerboek voor het bereiden van Goudse boerenkaas / K. Adema; J. Krol. - Utrecht, 
Bond van Kaasproducenten, 1952. 
Agnietenkapel Gouda. - Z.pl., z.uitg., 1977. - uitg. n.a.v. de tentoonstel ling van 17 Aalsterse 
kunstenaars; losse prijslijst 
Alkemade, W.R.C. - Inventaris van de archieven van de N.V. Bodegraafsche waterleiding 1906 - 1937 
en de N.V. Bodegraafsche waterdistributiemaatschappij (Bowadi) 1931 - 1961. - Woerden, 
Streekarchivariaat Rijnstreek, 1991.  
Alkemade, W.R.C. - Inventaris van het archief van de associatie tot aanleg en onderhoud van de weg 
en vaart tussen Gouda en Bodegraven 1827 - 1943. - Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 1991. 
Baarspul, K.M. - Van S.I.O.S. tot Stichting Winkelcentrum Tiendeweg / samenst. K.M. Baarspul. - 
Gouda, eigen uitg., 1990. 
Barnouw, P.J. - Philippus van Limborch / Pieter Jacobus Barnouw. - Den Haag, Mouton, 1963. - Ph. 
van Limborch was o.a. Remonstr. predikant te Gouda; proefschr. Groningen.  
Bauer, M. - De geschiedenis van de Gouwenaar / M. Bauer. - In: Wereld (maart 1965) p. 130-131; ill. - 
betreft Goudse pijpen  
Beckum, P. van - 50 jaar spanning in Zuid-Holland / Paul van Beckum; Lex Dalen Gilhuys. - Voorburg, 
N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, 1991.  
Berg, H. v.d. - Rijksweg A20 tussen Rotterdam en Nieuwerkerk a/d IJssel in aanleg. - In: OTAR .. 
(1982) 283-301; ill.; krtn. 
Bicker Caarten, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - rondom 1500. - 
Wormerveer, St. Uitg. Noord-Holland, 1990. - betreft o.a. geheel Midden-Holland  
Blauw, W. - De ontsluiting van twee waarden : een kleine geschiedenis van verkeer en vervoer in de 
Krimpener- en Lopikerwaard / Wim Blauw; m.m.v. Wim Slappendel; Peter Vos. - Schoonhoven, 
Volksuniversiteit, 1989. - bibliogr.  
Boer, A.M. den - De afzetting van Ds. Kumsius uit Nieuwerkerk a/d IJssel / A.M. den Boer. - In: Met 
veel volcx in vreugt / A.M. den Boer; S.N. den Boer-Snoei. - 8 p.; ill.  
Boer, A.M. den - Ds. Kuipers, woestijn-bewoonende Arabieren en de bedezang voor de predikatie / 
A.M. den Boer. - In: De Hoeksteen .. (1974) 100-101; ill. 
Boer, A.M. den - Nieuwerkerks regenten in burger- en kerkstaat / A.M. den Boer. - In: De Hoeksteen .. 
(1975) 20-22; ill.  
Boer, A.M. den - Twee gereformeerde brandspuiten? / A.M. den Boer. - In: De Hoeksteen .. (1975) 
48-51; ill.  
Boer, A.M. den - Van slijkgeuzen uit Zevenhuizen en een steen in Nieuwerkerk / A.M. den Boer. - In: 
De Hoeksteen .. (1975) 148-150; ill.  
Bongertman, H.J. - Geschiedenis van Capelle aan den IJssel / (H.J. Bongertman). - Capelle a/d IJssel, 
gemeente Capelle a/d IJ., (1949).  
Brand, D.J.G. - De tragiek van Hitland : laatste veenpolder in Schieland aangepakt / D.J.G. Brand. - In: 
Milieu-actief 1987 no. 2 12-18; ill.; krtn. - bibliogr.  
Bruijn, G. de - Het verhaal van een restauratie : de restauratie van de Ned. Hervormde kerk te 
Moordrecht 22 mei 1956 tot en met 18 augustus 1960. - Moordrecht, Kulturele Raad, 1976. - uitg. t.g.v. 
tentoonstelling "Kerken in Moordrecht" 30 okt. - 5 nov. 1976  
Clercq, S. de - Monumentenzorg : naar aanleiding van het nieuw-gerestau reerde gedeelte van de 
kerk in Gouda / S. de Clercq. - In: Bouwkundig Weekblad 38 (1917) 289-293; ill.  
Coeterier, J.F. - De beleving van water in de Krimpenerwaard / J.F. Coeterier, M.A. van der Haar, A.M. 
Langezaal-van Swaay. - Utrecht, Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap 
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(SWNBL), 1986. - lit.opg., bijlagen, begrippenlijst  
Deursen, A.Th. van - Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de zeventiende eeuw : een 
onderzoeksprogramma / A.Th. van Deursen; S. Groenveld. - 's-Gravenhage, St. voor Hist. 
Onderzoek, 1990. - noten; bibliogr.; bevat artikel over de Goudse drukkers/boekverkopers  
Dolder-de Wit, H.A. van - De Haven : geschiedenis van de gracht en van het gebouw. - Gouda, St. 
behoud gebouw "De Haven", 1991. - bibliogr.; bevat tevens: T.H. Reyenga, Een nieuwe toekomst 
(59-74)  
Duyn, M. van - De Goudse beeldenroute / Marjolein van Duyn; Hans Vogels. - z.pl., z.uitg., 1991.  
Eck, A. van - De decoratie van de Lutherse kerk te Gouda in de zeventiende eeuw / Xander van Eck. 
- In: Oud-Holland 105 (1991) 167-184; ill. - noten; bibliogr.  
Eeuw Zuidplaspolder in Schieland 1839 - 1939 : een rendabele droogmaking van een Zuidhollandsch 
meren- en plassengebied. - In: OTAR 25 (1940) no. 5 (juli) (9 p.).  
Elst, A. van der - Vervoer van ouderen in Gouda : een onderzoek naar de behoeften aan mobiliteit ... 
binnen de gemeente Gouda. - Rotterdam, Erasmusuniv., 1991. - bibliogr. 
Elst, A. van der - Vervoer van ouderen in Gouda : samenvatting. - Rotterdam, EUR, 1991.  
Fijan, A.J. - Ter herinnering aan het vijf en twintig jarig bestaan der coöperatieve boerenleenbank te 
Nieuwerkerk a/d IJssel, opgericht den 22sten januari 1904 / A.J. Fijan. - Nieuwerkerk a/d IJssel, 1929. 
Forensisme luchtig bekeken : Waddinxveen en Alphen groeien als kool. - In: Kleurenbijlage Algemeen 
Dagblad 21 juli 1967 25-29; ill. 
Galan, W.L. de - Werken met bouwvakkers : leiding geven op de bouwplaats / W.L. de Galan; foto's 
Bob de Wit. - 's-Gravenhage, Bond van Aannemers in de Bouwnijverheid, z.j. - foto's hebben 
betrekking op Kon. Bedr. Nederhorst  
Gerritse, P. - De held van Hitland ... / Peter Gerritse; Kees van Scherpenzeel. - In: Panorama 31 jan. 
1991 48-49; ill. - betreft schipper Arie Evegroen tijdens de watersnood  
Goossens-Deddens, M.G. - Onderwijs in de negentiende eeuw / M.G. Goossens- Deddens. - Gouda, 
eigen uitg., 1991. - scriptie; noten; bibliogr. - Deel 1: Het algemeen vormend onderwijs met bijzondere 
aandacht voor het meisjesonderwijs, voorbeeld Gouda; Deel 2: Van schoolhouderes tot onderwijzeres 
: onderwijzeressen in de negentiende eeuw.  
Gouda en de Lopikerwaard : de schoonheid van het polderland. - In: Weg van de snelweg Nederland, 
reisboek 4 / red. Cees Timmer; foto's: Rob Lucas 28 p.; ill. Gouda / door H.T.Z. en J.Z. - In: 
Bouwkundig Weekblad Architectura 49 (1928) 369-376; ill. - betreft een z.g. 
stedenkennismaking-tocht van de redactie; betreft deels gebouwen als stadhuis en St.-Janskerk, 
deels de modernere stadsuitbreiding na de eerste wereldoorlog  
Gouds aardewerk in heden en verleden / Nieuwe Goudse Vereniging van Aardewerkfabrikanten. - 
Gouda, eigen uitg., 1976. - uitg. t.g.v. 25-jarig bestaan Goudse glanzen : tentoonstelling ter 
gelegenheid van het dertigjarig bestaan / 
Goudse Vereniging van Aardewerkfabrikanten. - Gouda, eigen uitg., (1981).  
Gulik, H. van - Over Goudsche kaas : onderzoek ingesteld n.a.v. de landbouwtentoonstelling te Gouda 
in 1909 (31 aug. - 3 sept.). - 's-Gravenhage, Van Langenhuysen, 1910.  
Haalebos, J.K. - Zwammerdam Nigrum Pullum : ein Auxiliarkastell am niedergermanischen Limes / 
J.K. Haalebos; beitr. S.M.E. van Lith; C. van Driel-Murray. - Amsterdam, Subfaculteit der pre- en 
protohistorie UvA, 1977. - noten; bibliogr.  
Habermehl, N.D.B. - Gouda : stad van kerken, kapellen en torens / N.D.B. Habermehl; J.W. s'Jacob 
(red.). - Gouda, Stichting Open Monumentendag Gouda, 1991. - bibliogr.  
Ham, W. van der - Een boerderij nabij de stad : de geschiedenis van de veranderingen van het 
landschap en het boerenbedrijf ten oosten van Rotterdam. - Rotterdam, Stichting Historische 
Publikaties Roterodamum, 1989. - bibliogr.  
Harting, A.C. - Een fotograaf uit de 19e eeuw en de Goudse kerkglazen : Frederik Harting (1835 - 
1902) / A.C. Harting. - In: Photohistorisch Ts. 14 (1991) 48-49; ill.  
Heezen-Stoll, B.A. - "Cornelis Ketel, uytnemende schilder, van der Goude" : een inconografische 
studie van zijn "historiën" / B.A. Heezen-Stoll. - Delft, Delftse U.M. / Stichting Leids Kunsthist. 
Jaarboek, 1987. - noten.  
Hermsen, H. - Macht en moraal in Gouda : een onderzoek naar de strijd tussen herstel en vernieuwing 
in politieke en morele kwesties in Gouda 1945 - 1946 / Henry Hermsen. - Gouda, eigen uitg., 1991. - 
scriptie; noten; bibliogr. 
Herstel-de Koekkoek, L.K. - Portret van een patriciërswoning : de geschiedenis van het huis 
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Westhaven 52 te Gouda. - Gouda, (G.C. van Vliet), 1990. - noten; bibliogr. 
Herstelling van het zevende kerkglas te Gouda. - In: Bouwwereld 243-245.  
Hillen, J.D. - Dat is historisch gegroeid : de Goudsche Machinefabriek BV sinds 1909 / Jan Daan 
Hillen. - Waddinxveen, eigen uitg., 1991.  
Huisman, W.J. - Aanvulling bij de derde druk van de korte handleiding betreffende de bereiding van 
volvette Goudsche kaas op de boerderij / W.J. Huisman; C. Siewertsen. - (Gouda, 
Rijkszuivelconsulentschap, z.j. = ca. 1950).  
Hylkema, H.B. - Handleiding voor de bereiding van Goudsche kaas uit onafgeroomde melk, ten 
behoeve van de landbouwers-kaasbereiders / H.B. Hylkema. - 1e, 2e en 3e dr. Gouda, J. van Bentum 
& Zoon, 1911.  
Ibelings, B.J. - Laat-middeleeuwse agrarische en waterstaatkundige ontwikkelingen rond Gouda / Bart 
Ibelings. - Amstelveen, eigen uitg., 1989. - doct. scriptie VU; noten, lit.opg.  
Industrieel palet. - Leeuwarden, N. Miedema & Co., 1965. - bevat ook: Gouda Deel 2. 
Krimpenerwaard; Hollandse IJssel 
Iterson, R.A. van - Voorlopige inventaris van het archief van de polder Bloemendaal onder Gouda en 
Waddinxveen 1350 - 1978 (1979) / R.A. van Iterson. - Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
1991. 
Janssen, W. - Ketelontploffing bij firma Daalmans : zo heeft het er uit gezien / W. Janssen. - In: Bij de 
(leef)tijd .. (19..) 10-12; ill. 
Jong, M.G.C.J. de - Gouda in panorama / Theo de Jong; fotografie Han Dijkstra. - Schiedam, 
Scriptum, 1991.  
Kabdan, R. - Schoolloopbanen van allochtone en autochtone leerlingen in Gouda / R. Kabdan; m.m.v. 
F.S.J. Riemersma; P.G. Meijer. - Amsterdam, Sticht. Centr. voor Onderwijsonderzoek UvA, 1990. 
Kessel, P.W.C. van - Noord-Waddinxveen in de 80-jarige oorlog : genealogische aantekeningen. - In: 
Ons Voorgeslacht .. (1991) 61-119; krt. 
Kessel, P.W.C. van - Tal en taal, trend en trant : namen in een Zuidhollandse polder. - In: Gens Nostra 
46 (1991) 30-34; grafn. - betreft het ambacht van het Noordeinde van Waddinxveen; de gegevens zijn 
ontleend aan de z.g. morgenboeken in het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland over de 
periode 1543-1736 (OAR 7970); noten  
Koekkoek, L. de - Verbouwd verleden : bouwen aan een toekomst / Lidewij de Koekkoek. - Z.pl., 
Colosseum, 1991. - bibliogr.; betreft de panden Westhaven 13, Eerste Hieronymus van Alphenstraat 
14, gebouw Pinocchio, dagcentrum in de Waddinxveense Zuidplas; uitg. in opdracht van de Stichting 
Regionaal Centrum Dagvoorzieningen Midden-Holland 
Kooijman, H. - Ratjetoekan / Henk Kooijman. - Gouda, Culturele Raad, 1991. - gedichten; met 
tekeningen door leerlingen van Goudse basisscholen  
Kölker, A.J. - Het turftonnen, een verdwenen beroep / A.J. Kölker. - In: Zuid Holland 14 no. 1 (1968) 
5-13. - noten  
Lafeber, J.D. - De veroordeling van Steven Tak op 24 oktober 1752 te Gouda / J.D. Lafeber. - 
Gasselte, eigen uitg., 1989. - bibliogr.  
Langeveld, C.M. - Sint Willibrord, de wachter aan de overtocht : geschiedenis van de Rooms 
Katholieke Parochie te Bodegraven, t.g.v. het 125-jarig bestaan van de H. Willibrorduskerk / C.M. 
Langeveld. - Bodegraven, Bestuur van de R.K. Parochie, 1990. -bibliogr.  
Linden, R. van der - Natuurlijk wil ik een vrouw als opvolger : Josine de Bruyn Kops, een feministische 
museumdirectrice in de provincie / Riet van der Linden; Mirjam Westen. - In: Ruimte / Stichting 
Vrouwen in de beeldende kunst (juni 1986) 6-12; ill.  
Louwe Kooijmans, L.P. - Archeologische ontdekkingen in het Rijnmond-gebied tot 2400 v.Chr. - In: 
Kwartaaluitgave Havenbedrijf Gem. Rotterdam 11 (1972) no. 2 2 p.; ill. 
Maal, W.J. van der - Enkele grepen uit het gebeuren op de N.S. baanvakken tengevolge van de 
stormvloed d.d. 1 februari 1953 / W.J. van der Maal. - In: Spoor- en Tramwegen no. 8 (16 april 1953) 
126-127; ill. 
Maat houden : naar een plan voor verdeling van mensen en middelen over de Goudse 
wijk-instellingen voor club- en buurthuis- en opbouwwerk. - Gouda, Wijkinstellingen voor club-, 
buurthuis- en opbouwwerk, 1984. - bibliogr.  
Mensch, P.J.A. van - A Roman soup-kitchen at Zwammerdam? - In: Berichten van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek 24 (1974) 159-174; ill. - noten  
Moerel, H. - Het kind en andere vreemde verhalen / Hub Moerel. - Gouda, Moerel Boeken, z.j. - deze 
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verhalen zijn deels gesitueerd in Gouda  
Moerel, H. - Stel je eens voor : vreemde verhalen / Hub Moerel. - Alphen a/d Rijn, Vis-druk, z.j. - deze 
verhalen zijn deels gesitueerd in Gouda  
Mulder, J.R. - Een bodemkartering van het landinrichtingsgebied Krimpener waard : een 
veldbodemkundig onderzoek naar de ontstaanswijze van het landschap, de bodemgesteldheid en de 
bodemgeschiktheid voor weidebouw / J.R. Mulder; W.J.M. de Groot; A.G. Beekman. - Wageningen, 
Stichting voor Bodemkartering, 1986. - bibliogr. 
Natuurlijke toekomst voor Hitland. - Rotterdam, Stichting het Zuidhollands Landschap, 1988. - bibliogr.  
Neurdenburg, E. - Gregorius Cool : de beeldhouwer van het Lazaruspoortje te Gouda. - In: Oudh. 
Jaarboek, 4e serie Bulletin v.d. Ned. Oudh. Bond 9 no. 1 (1940) 9 p.; ill.  
Neut, J. van der - Nestvlotjes voor zwarte sterns / Jacques van der Neut. - In: Reizen no. 7 (juli 1990) 
14-17; ill. - betreft Vlist  
Neven, M. - De groote boer van Lekkerkerk : Gerrit Bastiaansz. de Hals, lang 2 M. 59 cm, zwaar 250 
kg. / M. Neven. - Lekkerkerk, P.D. Bak, 1931.  
Nooten, W.N. van - Inundatiegebied van Schieland in 1944 / W.N. van Nooten. - In: Rotterdams 
Jaarboekje 1946 p. 21-27; krt. 
Nota natuurlijk groenbeheer in Nieuwerkerk a/d IJssel. - Nieuwerkerk a/d IJssel, Natuurwacht / PvdA, 
1989.  
Ollefen, L. van - De stad Haastrecht / L. van Ollefen. - In: De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver 
18 p.  
Olof, E. - De oudste clubs van Nederland / Erik Olof. - In: Schakend Nederland 94 no. 2 (1987) 23-27; 
ill. - betreft o.a. schaakclub Messemaker (Gouda)  
Oud-Katholiek : Gouda-nummer. - In: De Oud-Katholiek .. (1934) 181-196; ill.  
Paarlberg, A. - Handboek voor bereiders van Goudse boerenkaas : verzameling van eenvoudige 
opstellen over de boerenkaasbereiding uit het orgaan "De Zelfkazer" ... / A. Paarlberg. - Z.pl., Bond 
van Kaasproducenten, 1964 - 1978. - 1e dr. 1964. - 2e dr. 1978.  
Paauw, J. - Een middeleeuws bedrijf aan de Hollandse IJsel / Johan Paauw. - In: In weer en wind 6 no. 
11 (15 nov. 1942) 241-247; ill.  
Paul, P. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Paul(i) / Paulinus Paul; Wouter Paul. - 
Wassenaar / Amstelveen, eigen uitg., 1979. 
Pijls, V. - De Goudse glazen belicht : gids voor de zeventig gebrandschil derde glazen in de St. 
Janskerk te Gouda / V. Pijls; A. Scheygrond; G.J. Vaandrager. - Gouda, Stichting Fonds Goudse 
Glazen, 1991. - bibliogr.  
Van poonschuit tot beunschip : beschrijvende catalogus van modellen en tekeningen op de 
tentoonstelling in het streekmuseum Crimpenerhof met betrekking tot de binnenvaart in de 
IJsselstreek 18 dec. 1976 - 19 feb. 1977 / samenst. C.J.W. van Waning; D.W. Hoogendijk; Joh. 
Speksnijder; ill. G. Leeflang. - Krimpen a/d IJssel, van Waningstichting, 1977. 
Reckman, L. - Tien jaar aankoopbeleid in Gouda / Lidewijn Reckman. - In: Ruimte / Stichting Vrouwen 
in de beeldende kunst 3 nr. 2 (1986) 13-16; ill.  
Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983 - 1986 / samenst. E. Eykman; 
H.M. Vooys. - Haarlem, Hist. Ver. Holland, 1991. - indices  
Religieuze bewegingen / samenst. L.G. Jansma; P.G.G.M. Schulten. - 's- Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1981. - noten; betreft o.a. de Zwijndrechtse nieuwlichters  
Rientjes, A.E. - De gildereis naar Gouda, Leiden en Delft / A.E. Rientjes. - In: Gildeboek (Het -), 
Nieuwe Reeks 3 (1920/21) 12-17; ill.  
Rijnstreek en hare naaste omgeving : propaganda-uitgave voor Alphen, Bodegraven, Boskoop, 
Leiden, Nieuwkoop, Reeuwijk, Waddinxveen, Warmond, Woerden en Woubrugge. - Amsterdam, 
Algemeen Publiciteitskantoor, 1936. 
Römer, A.F. - Het Goudse geslacht Bick tussen 1350 en 1990 op basis van genealogisch onderzoek 
gedaan door J.G.W.F. Bik ... - Gemert, eigen uitg., 1991. 
Santen, P.C. van - Het groene netwerk : een onderzoek naar gebruik en beleving van drie 
wandelroutes in Zuid-Holland: Hollandsche IJsselroute, Wierickeroute en Zouweroute / P.C. van 
Santen ; J.E.J. Klüppel. - Leiden, Research voor beleid BV, 1990. - lit.opg.  
Schepper, H.C.C. de - De vrijheid van het denken : de Nederlanden op gescheiden wegen 1577 - 
1648 / H.C.C. de Schepper. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1991.  
Smallegange, G.W. - De bomen uit Boskoop / G.W. Smallegange. - In: Zuid-Holland 7 no. 4 
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(1990/1991) 41-47; ill. 
Staal, F.O. - Kwartierstaat Staal-Goorissen. - Utrecht, eigen uitg., 1991. 
Stijnis, R. - Het interieur van het stadhuis / samenst. Rob Stijnis; ill. Wim Scholten. - Gouda, 
Oudheidkundige Kring "Die Goude", 1991. - bibliogr.  
Stuvel, H.J. - Volgens bestek : het relaas in woord en beeld van een mensenleven vervuld van 
aannemersactiviteiten. - 's-Gravenhage, Dirk Verstoep, 1966.  
Veen, J. van - Verbetering van den Hollandschen IJssel / J. van Veen. - In: De Ingenieur 45 (1939) 
189-192; ill.  
Veen, P.A.F. van - Drie generaties van Goor 1839 - 1951 / samenst. P.A.F. van Veen. - Dordrecht, 
Geuze & Co., 1951. - chronologische lijst van uitgaven uit de jaren 1839-1951  
Veere, J.P. van der - Zuid-Hollands verzetsmuseum / J.P. van der Veere. - In: Zuid-Holland 4 no. 1 
(mei/juni 1987) 111-115; ill.  
Vermeer, N. - Ons veenweidegebied dreigt te verpauperen / Nelleke Vermeer. - In: Zuid-Holland jrg. 6 
no. 6 (maart/april 1990) 5-7; ill.  
Visscher, H.C.J. - De Krimpenerwaard : een archeologische kartering, inventarisatie en waardering. - 
Amsterdam, Stichting RAAP, 1991. - 1e dr. 1988; bevat tevens de inhoud van rapport 3 = H.C.J. 
Visscher, Systematische veldkartering in de Krimpenerwaard : rapport van het vooronderzoek 
(Amsterdam, Stichting RAAP, 1986)  
Vogels, H. - Opmerkingen over het hanteren van kwaliteit / Hans Vogels. - In: Ruimte / Stichting 
Vrouwen in de beeldende kunst 3 nr. 2 (1986) 17-18.  
Vàhl, H.G. - La ville de Gouda et l'intégration de trafic : ou comment réduire la vitesse du trafic 
motorisé / H.G. Vàhl. - In: TEC 25 (1977) nov.-dec. p. 20-28; ill. - bibliogr. 
Waning, C.J.W. van - Zand-, grint en de IJsselmannen / C.J. van 
Waning. - Ouderkerk a/d IJssel, Kon. Schippersver. Schuttevaer, 1970.  
Water en landschap in een veenweidegebied: de Krimpenerwaard / uitgevoerd door Rijksinstituut ... 
De Dorschkamp, (tekst) door J. de Jongh, K.R. de Poel, O. Vaessen, W. Vos. - Utrecht, 
Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap (SWNBL), 1987.  
Wel, F. van - Want boven in de klokketoren... / Freek van Wel. - In: Zuid- Holland 7 no. 5 (jan/feb. 
1991) 5-8; ill. - betreft o.a. Jaap van der Ende, beiaardier van o.a. Gouda  
Wesdorp, J.G. - Nieuw gemaal voor de Prins Alexander- en de Zuidplaspolder / J.G. Wesdorp. - In: 
Polytechnisch Tijdschrift .. (1968) 862-874; ill.; krtn.; grafn. - bibliogr.  
Wij bezochten Goedewaagen's Koninklijke pijpen- en aardewerkfabrieken te Gouda. - In: Glas en 
keramiek *** 16 p.; ill.  
Wij bezochten Goedewaagen's Koninklijke pijpen- en aardewerkfabrieken te Gouda. - In: Glas en 
keramiek 25 juni, 2 juli, 6 en 13 aug. 1949. - 19 p.; ill.  
Willems, G. - De Moriaan en zijn bewoners. - Gouda, St. Open Monumentendag, 1991.  
Zanten Jut, S. van - Archief der heerlijkheid Het Land van Stein c.a. - Reeuwijk, eigen uitg., 1934.  
Zonruiter, P.Joh. - Moordrecht op het tapijt / ill. Aad de Wit. - Moordrecht, gemeente Moordrecht, 1972. 
Zuidhollandse genealogieën / samenst. en eindred. B. de Keijzer. - Rotterdam, Zuidholl. Ver. voor 
Gen. "Ons Voorgeslacht", 1986-1991. - lit.opg. - Deel 2. 1991. 
 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1991 
Archiefdienst Geref. Kerken Ned.; Archeol. Werkgem. Nederland; Baarspul, mr. K.M.; Bataafsche 
Leeuw (Uitg. -); Boer, A.M. den (Nieuwerkerk a/d IJssel); Boer, J.H. den (Waddinxveen); Bruijn, drs. R. 
de (Moordrecht); Centr. Bur. voor Genealogie; Cult. Raad Gouda; Deddens, M.G.; Dolder-de Wit, H.A. 
van; Energiebedrijf ZH; Eck, drs. A. van; Gem. arch. te Gemert, Haarlem, Leeuwarden, Middelburg, 
Vlaardingen; Gem. Gouda (IZ); Gem. Gouda (afd. onderwijs); Gem. Musea Gouda; Gem. Moordrecht; 
Goudriaan, dr. K. (Amsterdam); Goudsche Machinefabriek; Groenveld, dr. S. (Leiden); Habermehl, 
N.D.B.; Harting, H.; Helbers-Molt, mevr. M. (Renkum); Hermsen, drs. H.; Jacob, J.W. s'; Janssen 
Farmaceutica; Janssen, W.G. ; Jong, M.G.C.J. de; Kessel, drs. P.W.C. van (Leiderdorp); Knoors, H.J.; 
Koeijer-Jansen, mw. G.J.A. de; Kölker, dr. A.J. (Lisse); Landbouwuniv. Wageningen; Lafeber, J.D.; 
Langeveld, C.M.; Marialust (Museum -) (Apeldoorn); Mersmans, K.H.; Ned. Geneal. Vereniging; 
Openb. Bibl. Gouda; Oss, drs. J.D.J. van; Oudheidk. Kring Die Goude; Pater, mevr. de; Prins, G.; 
Prov. insp. in Limburg en Zuid-Holland; Puffelen, drs. A. van; Rijksarch. in Zuid-Holland; Raad v/h 
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Cultuurbeheer; Rutke, F.; Römer. A.F.; Staatsarchiv  Nordrhein-W.; Streekarchieven 
Bommelerwaard, Rijnstreek en Voorne-Putten; Sticht. Wetensch. Onderzoek; Saag, J.G.F. van der; 
Saag, B.J. van der; Scheygrond, dr. A.; Snijders, prof.mr. H.J.; Staal, F.O. (Odijk); Stal, C.J.J.; 
Verloren (Uitg. -); VVV Den Briel; Vliet, G.C. van; Woningbouwver. Ons Huis; Wachlin, S. 
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Bijlage 7.  Aanwinsten topografisch-historische atlas 
 
 

 1990  1991 

Eigen opnamen streekarchief, onbekend 88 20 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 117 550 

Persfoto’s ca. 2000 ca. 2000 

Negatieven (idem) ca. 10000 - 

Reprodukties, affiches, e.d. 40 40 

Plattegronden, kaarten 4 21 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 354 151 

Overbrenging ca. 1100 568 

 
Hieronder bevonden zich schenkingen van: 
mevr. D.A. ten Berge-van Vliet; A.M. den Boer (Nieuwerkerk a.d. IJssel); Cartografisch Instituut 
Citoplan (Den Haag); Culturele Raad Gouda; Gem. Archiefdienst Delft; Dienst Openbare Werken 
Gouda; mevr. H.A. van Dolder-de Wit; drs. Don Duco (Leiden); Goudsche Courant; mevr. M. 
Helbers-Molt (Renkum); G. Houtman (Hoorn); G. de Jong; J.C. de Jong; G.J. Molenaar (Delft); mevr. 
A.J. de Pater; mr. H.E. Phaff (Santpoort-Zuid); Streekarchi variaat Rijnstreek (Woerden); Stedelijke 
Musea; Stichting Fonds Goudse Glazen; Stichting Open Monumentendag; S.H. Tuinstra; dr. A. 
Scheygrond; mevr. E.C. van Velzen-Bertels (Geleen); drs. Friggo Visser, Groningen; mevr. C. Zwart. 
 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen en instellingen:  
D. Bode; mevr. A. de Boom; A. Carlier (Vlaardingen); mevr. R. Dogterom; mevr. H. van Dolder-de Wit; 
J.G. Ganseman (Moordrecht); J. van Gent (Waddinxveen); mevr. S.M. Geurts; mevr. J.J. 
Jager-Hazelbag; mevr. P. Lammertse-de Vries; C. Melkert (Zeist); L. Sips; Sociëteit Ons Genoegen; 
Stedelijke Musea; G.M. van der Want (Bilthoven). 
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Bijlage 8.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1991 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 

- Akte van schuldbekentenis waarbij Dirck Adryaen Symonsz Bontekraey te Zevenhuizen verklaart ƒ 
58.10.0 (rente 6¼%) schuldig te zijn aan de erfgenamen van Cors Cornelis. te Rijnsaterwoude als rest 
van een hypotheek op een "turffpontschip" ... 1601 maart 6.  

- Akte van transport van een huis en erf aan de Nieuwehaven nz (= Nieuwehaven 148) Authentiek 
afschrift, 1625 juni 24.  

- "Het geslacht Spillenaar". Genealogie van de familie Spillenaar; samengesteld door P. Ernst te 
Gouda. 1636 - 1991  

- Register van ingekomen personen in Nieuwerkerk a/d IJssel met akten van indemniteit van elders, 
(1724) 1760 - 1816. Met index.  

- "De Goudsche kaashandel". Uittreksel uit "Berigt aan de respective eigenaars eeniger veenlanden ... 
in den Krimpenerwaard ...", opgesteld door Cornelis Redelijkheid; doorslag. 1785  

- "Bericht van den predikant C. Kumsius, aangaande zijne remotie enz. enz. te Nieuwerkerk aan 
d'Yssel". Memorie van ds. Cornelis Kumsius over zijn afzetting als gereformeerde predikant in juli 
1795 wegens hun oranjege zindheid; met bijlagen; gedrukt. 1795  

- "Kaaspakhuis De Blaauwe Haan". Aantekeningen van A.D. Vergunst over het gebied rond 
Kattensingel en Jaagpad (o.a. Jan Kattensteeg, verdwenen bij de aanleg van de Nieuwe Gouwe of 
Nieuwe Vaart), alsmede over de verplichting tot onderhoud van de graven van de familie van Bergen 
IJzendoorn op de algemene begraafplaats aan de Vorstmanstraat. 1990  

- Reclamekaart van garenfabriek G. Prince & Zonen, Turfmarkt H 103. z.d. (ca. 1880 ?)  

- Stukken betreffende W.N. van Garderen, commissaris van politie, 1881 - 1908.  

- "Melk en melkhygiëne" Informatieve brochure van de N.V. De Goudsche Melkinrichting, 
samengesteld naar aanleiding van de modernisering van de fabriek; gedrukt. (1905)  

- Nieuwjaarswens van lantaarnopsteker A. v.d. Berg aan zijn "medeburgers" van Nieuwerkerk a/d 
IJssel; gedrukt. 1915  

- Brief van het consulaat-generaal van België te Rotterdam aan Jules de Leeuw, geïnterneerd militair 
te Waddinxveen, betreffende zijn voorgenomen huwelijk, 1918 juni. 

- Stukken betreffende Sjoerd Hendrik Tuinstra, geb. 26-11-1904 te Gouda. 1920 - 1939  

- "Volvette boerenkaas! : de kaas met den fijnen smaak!" Reclamefolder voor boerenkaas met het 
rijkskeurmerk; gedrukt, ca. 1935.  

- Exemplaren van kranten en tijdschriften en kranteknipsels betreffende het Oranjehuis; gedrukt. 1927 
- 1939, 1948.  

- "Vollfetter Bauern Gouda-Käse"  Informatieve brochure van het Kaascontrôlestation Zuid-Holland 
voor volvette kaas; gedrukt. (1928)  

- Plakboek met foto's, familieberichten en andere documenten betreffende personeel van de wasserij 
Daalmans, ca. 1935 - 1975; samengesteld door mevrouw A. de Boom; fotokopie.  
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- Lesbrieven, met opdrachten, met betrekking tot de tweede wereldoorlog, vervaardigd door W. 
Swagemakers, consrvator van het Zuidhollands Verzetsmuseum te Gouda, 1987 - 1989.  

- "Uit Gouda's rijke historie" Kranteknipsels uit de de Goudse editie van het (r.k.) Utrechtse dagblad 
Het Centrum bevattende artikelen van J.H. Carlier; fotokopieën. 1941  

- Plakboek met voornamelijk krantenkipsels betreffende bijeenkomsten van Meiinoar Ien, vereniging 
van Friezen in Gouda, 1948 - 1964. 

- Exemplaren van kranten en kranteknipsels betreffende de watersnoodramp. 1953, 1973 - 1978  

- Bestek en tekeningen met bijlagen betreffende de bouw van een kaaspak huis met kantoor voor de 
Coöp. Producenten Handelsvereniging De Producent aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde, ontworpen 
door bouwkundig ingenieursbureau Stuurman te Waddinxveen. 1956, 1958  

- Stukken betreffende de Goudse Fotoclub; vnl. gestencild.  

- Plakboeken met kranteknipsels betreffende Goudse monumenten, de geschiedenis van Gouda, 
toerisme, stadsuitbreiding, e.d. 1957, 1968-1972, 1980-1984  

- Plakboek met kranteknipsels betreffende Goudse monumenten, de geschiedenis van Gouda (o.a. 
rubriek "Uit Gouda's verleden", door W.G. Janssen), toerisme, e.d. 1970, 1978 - 1981  

- Kranteknipsels uit De Havenloods met artikelen van A.M. den Boer over het Hitlandgebied, 1976. 

 

De schenkers van deze en andere "varia" waren:  

Antiq. Johan Beek (Barneveld); A.M. den Boer (N'kerk a/d IJssel); J.H. den Boer (Waddinxveen); 

mevr. A. de Boom; drs. R. de Bruijn (Moordrecht); J.F. Bruins (Capelle a/d IJ.); Bureau voorlichting 

gem. Gouda; dr. J.L. van Eijk; P. Ernst, Gouda; drs. N.D.B. Habermehl; G. Houtman (Hoorn); N.A. 

Nibbering-Ruygh (Schermerhorn); mevr. A.J. de Pater; Gem.arch. Rotterdam; Streekarch. 

Schouwen-Duiveland; A.D. Vergunst; Verzetsmuseum Gouda. 
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Bijlage 9.  Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, 
verstrekken van schriftelijke informatie en uitlening van documenten 
 

Kerngetallen 1989  1990  1991 

Bezoeken (excl. groepen) 2724 2685 3161 

Bezoekers 1028 1026 1122 

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

 
 
 

Herkomst bezoekers 1989  1990  1991 

 abs. % abs. % abs. % 

Regio streekarchief 371 36,1 388 37,8 418 37,3 

Overig Zuid-Holland 3613 5,1 346 33,7 362 32,3 

Rest Nederland 283 27,5 275 26,8 328 29,1 

Buitenland 13 1,3 17 1,7 14 1,2 

 
 
 

Herkomst per 
bezoek 

1989  1990  1991 

 abs. % gem. abs. % gem. abs. % gem. 

Regio streekarchief 1196 43,9 3,2 1185 44,1 3,1 1478 46,8 3,5 

Overig Zuid-Holland 986 36,2 2,7 902 33,6 2,6 929 29,4 2,6 

Rest Nederland 523 19,2 1,8 572 21,3 2,1 732 23,2 2,2 

Buitenland 19 0,7 1,5 26 1,0 1,5 22 0,7 1,6 

 
 
 

Onderwerp van 
onderzoek 

1989  1990  1991 

 be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

% % % % % % 

Genealogie 53,6 62,6 3,1 56,3 58,9 2,7 56,4 55,4 2,8 

Historie regio 39,0 31,8 2,2 37,3 34,9 2,4 32,9 36,3 3,1 

Historie overig 4,1 3,6 2,3 3,9 3,3 2,2 7,5 5,0 1,9 

Ambtelijk
* 

1,5 1,0 1,7 0,8 3,4 1,3 0,6 0,4 1,7 

Overig 1,7 0,9 1,5 1,3 0,9 1,8 2,4 1,2 1,4 

Onbekend 0,2 0,1 1,0 0,4 1,6 10,8 0,2 1,7 26,5 

 
  

                     

* 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  1991 

 be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

bezoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

% % % % % % 

Dissertaties, scripties 
WO, HBO 

9,6 8,7 2,4 6,2 10,3 4,3 7,0 14,7 5,9 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

4,7 2,6 1,5 4,9 2,8 1,5 3.1 2,5 2,3 

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

8,8 12,6 3,8 10,8 11,7 2,8 14,3 16,3 3,2 

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

12,7 6,8 1,4 77,7 73,6 2,5 74,1 63,9 2,4 

Onbekend / geen 
speciaal doel (incl. 
genealogie) 

64,2 69,3 2,9 0,4 1,6 10,8 1,4 2,5 5,0 

 
 
 

Herkomst 
genealogen 

1989  1990  1991 

 gene-

alo-

gen 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

gene

alo-

gen 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

gene-

alo-

gen 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

% % % % % % 

Regio streekarchief 19,6 34,9 5,5 22,5 32,9 4,0 17,1 38,1 6,2 

Overig Zuid-Holland 39,6 40,4 3,2 37,9 40,8 2,9 40,8 36,3 2,5 

Rest Nederland 39,4 23,9 1,9 37,4 25,0 1,8 40,8 24,8 1,7 

Buitenland 1,5 0,5 1,6 2,2 1,3 1,5 1,4 0,8 1,6 

 
 
 

Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1989  1990  1991 

 stu-

den-

ten 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

stu-

den-

ten 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

stu-

den-

ten 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

% % % % % % 

Regio streekarchief 27,3 41,8 3,7 26,6 36,2 5,9 32,9 27,5 4,9 

Overig Zuid-Holland 49,5 40,1 1,9 53,1 42,8 3,5 29,1 24,5 5,0 

Rest Nederland 23,2 18,1 1,9 20,3 21,0 4,5 36,7 47,9 7,7 

Buitenland - - - - - - 1,3 0,2 1,0 

 
 
  



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1991       35 

 
 

 

 

Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1989  1990  1991 

 scho-

lieren 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

scho-

lieren 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

scho-

lieren 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

% % % % % % 

Regio streekarchief 75,0 77,1 1,5 68,0 74,3 1,6 91,4 96,3 2,4 

Overig Zuid-Holland 20,8 20,0 1,4 24,0 18,9 1,2 8,6 3,8 1,0 

Rest Nederland 4,2 2,9 1,0 8,0 6,8 1,3 - - - 

 
 
 
 

Specificatie studiezaalgebruik 1989  1990  1991 

Ter inzage gegeven archivalia 7648 6932 7405 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1234 1368 1289 

Geleverde fotokopieën 2999 3256 2942 

Idem afdrukken reader/printer - - 117 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 181 177 238 

Geleverde foto's 195 190 360 

 
 
 
 

Schriftelijke informatie 1989  1990  1991 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 170 161 177 

Waarvan uit het buitenland 16 18 14 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 145 141 154 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 25 20 23 

 
 
 

Uitlening 1989  1990  1991 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

127 207 263 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit 29 - - 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 16 21 264 

Uitgeleende boeken (librije) extern 40 60 92 

Idem intern 2 18 6 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 37 32 55 

 
 
 
 
 

                     

**D.w.z. binnen het gemeentelijk apparaat van de deelnemende gemeenten. 


