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1.  ALGEMEEN 
 

In de samenstelling van het algemeen bestuur kwam in 1992 een wijziging, doordat de heer ing. 
H. van Driel zijn raadslidmaatschap (Gouda) beëindigde; hij werd in september vervangen door 
mevrouw G. Gravesteyn-Witvoet. 
Ook het dagelijks bestuur werd gewijzigd. Conform de afspraak bij het begin van de 
zittingsperiode (1990) stond de heer M. Uitbeijerse (namens de gemeente Moordrecht) per 1 mei 
zijn plaats af aan de heer A.M. den Boer (namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel). Voor de 
samenstelling van het bestuur aan het eind van de verslagperiode wordt verwezen naar bijlage 1. 
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer, het algemeen bestuur kwam twee 
keer bijeen. 
 
Op verzoek van het gemeentebestuur van Nieuwerkerk a/d IJssel droeg het bestuur de 
streekarchivaris op een beleidsnotitie voor te bereiden. Het concept van deze notitie kon tijdens 
de verslagperiode niet meer aan het bestuur worden voorgelegd, maar werd nog in december 
met het voltallige personeel besproken. 
 
In het verslagjaar kwam de adviescommissie driemaal bijeen. De heer W.G.M. Spee trad per 
5-2-1992 terug als commissielid (inwoner van de gemeente Gouda); hij werd per 6-5-1992 
opgevolgd door de heer drs. J. van Loo. Voor de samenstelling van de adviescommissie wordt 
verwezen naar bijlage 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie woonden weer zoveel 
mogelijk de vergaderingen van het algemeen bestuur bij. 
 
Voor de herhuisvesting werden de bestaande plannen gewijzigd. In hoofdstuk 3 wordt op dit punt 
nader ingegaan. 
 
Het algemeen bestuur stelde een nieuwe regeling voor het financieel beheer vast, aangezien dit 
beheer - conform de wijziging van de gemeenschappelijke regeling - sinds 1 januari 1992 door het 
streekarchief zelf wordt uitgevoerd. Aan het eind van de verslagperiode was hierop nog geen 
goedkeuring van gedeputeerde staten ontvangen. 
 
In 1992 werd een microcomputer vervangen; het aantal reparaties aan computerapparatuur bleef 
ditmaal beperkt. Voor zover zinvol, zal bij de verschillende taakonderdelen nader op de 
toepassing van automatisering worden ingegaan. 
 
De streekarchivaris woonde als adviseur weer de vergaderingen van het bestuur van de stichting 
Vrienden van Archief en Librije bij. 
Op de aktie "Red een archiefstuk", die door dit bestuur werd geinitieerd, wordt in hoofdstuk 4 
nader ingegaan. In de samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting en van de redactie 
van het regionaal- historische tijdschrift De Schatkamer kwam geen wijziging (zie bijlage 1). De 
redactie bracht in 1992 de zesde jaargang van dit tijdschrift uit, bestaande uit drie afleveringen. 
 
Met de directies van de archiefdiensten in de regio (oostelijk Zuid-Holland en westelijk Utrecht) 
werd ook in 1992 halfjaarlijks overleg gevoerd. Ook het overleg van Zuid-Hollandse archivarissen 
werd bijgewoond. 
  
In december werd een eerste overleg gevoerd met de gemeente Alphen a/d Rijn over mogelijke 
samenwerking op archiefgebied. 
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2.  PERSONEEL 
 

Voor een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers) per 31-12-1992 
wordt verwezen naar bijlage 2.  Deze bijlage bevat tevens een overzicht van de personen die in 
de verslagperiode tijdelijk werkzaam waren in het kader van een werkgelegenheidsbevorderende 
- of stageregeling. 
 
Met de personeelsconsulent (van de dienst DPO Gouda) werd enkele malen periodiek overleg 
gevoerd. 
 
De adviescommissie drong er opnieuw bij het algemeen bestuur op aan om de ambtelijke 
formatie uit te breiden met een parttime medewerker voor educatieve werkzaamheden. Het 
bestuur besloot hierop bij de begrotingsbehandeling 1994 terug te komen. In september werd 
besloten deze problematiek te betrekken bij de algemene beleidsnotitie (zie paragraaf 1). 
 
In 1992 werd de dienst opnieuw geconfronteerd met een zeer hoog ziekteverzuim. Ditmaal betrof 
het met name de heren Van der Graaf (die 16 maart gedeeltelijk en eerst per 1 november zijn 
werk volledig hervatte), Piepenbrock (periode 5/3 - 10/7) en Mesander (die van 11 mei tot 31 
december voor 50% werkte). Ook mevrouw Hesselink (vrijwilligster) moest in het voorjaar en de 
zomermaanden wegens ziekte verstek laten gaan. Aangezien ziekteverzuim intern moet worden 
opgevangen, betekent dit in de praktijk dat niet alle geplande werkzaamheden konden worden 
uitgevoerd. 
 
Wegens vertrek naar elders werd het tijdelijk (parttime) dienstverband met mevrouw E.J.S. 
Meynen per 16 oktober beëindigd. De vrijkomende uren werden toebedeeld aan mevrouw Straub 
(per 15 mei 1993) en de heer Piepenbrock. 
 
Dit verslagjaar volgden de heren Den Ouden en Mesander cursussen op het gebied van 
systeembeheer (automatisering) en mevrouw Straub en de heer Mesander een cursus 
WordPerfect 5.0. De heer Piepenbrock nam deel aan cursussen op het gebied van audiovisuele 
media. De heer Hamdani begon in november met een opleiding grafische techniek (boekbinderij) 
aan het Grafisch Lyceum te Rotterdam via het Grafisch Opleidingscentrum. Bij het Streekarchief 
Krimpenerwaard te Schoonhoven zou hij praktisch worden geschoold. Omdat de theoretische 
opleiding niet bij de archiefpraktijk bleek aan te sluiten, werd besloten met deze opzet te stoppen. 
Tot nader order kan de praktijkopleiding in Schoonhoven voortgang vinden, terwijl gestreefd 
wordt naar theoretische aanvulling via een avondopleiding - zodra zich daartoe de gelegenheid 
voordoet. 
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3.  HUISVESTING 
 

De in 1991 ontwikkelde plannen voor de herhuisvesting werden drastisch bijgesteld, en wel in 
positieve zin. 
Allereerst werd besloten de zijvleugel langs de Patersteeg niet te slopen, maar de gevelwanden - 
althans qua uiterlijk - te handhaven en dit gedeelte uitsluitend te bestemmen voor depotgebouw 
(drie bouwlagen). 
Ten behoeve van de publieks- en werkruimten zou op het "schoolplein" achter de voormalige 
Klaas de Vriesschool een kantoorgebouw worden gebouwd van vier bouwlagen (inclusief een 
zolderverdieping), waarvan een bouwlaag tijdelijk aan Roosje Vos (centrum voor 
volwasseneneducatie) zou worden verhuurd. 
Dit plan werd in juni 1992 door de Goudse raadscommissie cultuur akkoord bevonden. Bij de 
voorbereidingen voor de uitvoering, in september 1992, bleek dat Roosje Vos, huurder van 
(vrijwel de gehele) hoofdvleugel van de Klaas de Vriesschool langs de Groeneweg, voornemens 
was om dit pand te verlaten indien zich elders geschikte ruimte zou voordoen. Het gevolg was dat 
nu het streven erop werd gericht om de planning voor nieuwbouw op het schoolplein te vervangen 
door ingebruikneming van de leegkomende hoofdvleugel als werk- en publieksgebouw, zij het na 
de nodige bouwkundige aanpassingen. Een en ander bleek in de praktijk wel neer te komen op 
verdere vertragingen, zodat aan het eind van 1992 het in september opgestelde tijdschema 
geheel achterhaald bleek te zijn. 
 
Zolang nog geen nieuwe ruimten zijn opgeleverd, blijft het woekeren met elke m2 in het 
bestaande archiefgebouw en de diverse dependances. 
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4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 

4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
Aan het beter verpakken en nummeren van archieven kon slechts beperkt aandacht worden 
geschonken. Wel kon de verbeterde berging van kaarten en technische tekeningen worden 
voortgezet, evenals het op zuurvrij karton opzetten van het oude fotobestand. 
 
 

4.2.  Restauratie 
 
Bijlage 3 geeft een overzicht van de in 1992 gereedgekomen restauratiewerkzaamheden. 
 
De Stichting Vrienden van Archief en Librije begon in oktober een langlopende campagne om 
sponsors ("adoptanten") te werven voor het restaureren van archiefstukken en andere 
documenten. De belangstelling voor deze aktie "Red een archiefstuk", die voor Nederland uniek 
genoemd mag worden, bleek vooral van de zijde van particulieren en instellingen te komen. Voor 
het bedrijfsleven blijkt het archiefwezen minder interessant te zijn als object van sponsoring dan 
andere delen van het culturele "veld", waar een veel groter publiek wordt bereikt. Het is een 
verheugende zaak, dat onze "vrienden" deze aktie met zoveel inzet aanpakken. Hierdoor komen 
extra middelen beschikbaar voor een stuk cultuurbehoud, terwijl ook de inwoners van ons 
werkgebied geattendeerd worden op een urgent probleem. 
 
 
4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Door gebrek aan controlecapaciteit kon in 1992 weinig aandacht worden besteed aan 
microfilming in eigen beheer. De verfilming van het krantenbestand werd volgens plan voortgezet, 
terwijl ook andere bescheiden konden worden verfilmd, waaronder de zeer frequent 
geraadpleegde "kamerboeken" (besluiten van de magistraat) van Gouda uit de 17e en 18e eeuw. 
De vervanging van te kwetsbaar ingebonden fotokopieën (studiezaalexemplaren) van doop-, 
trouw- en begraafboeken van Gouda werd voortgezet. 
 
In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de in 1992 verfilmde documenten. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 

5.1.  Algemeen 
 
In 1991 werd voortgegaan met de toepassing van het tekstdatabase-programma askSam voor 
alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire collecties. Zolang de nieuwe 
studiezaal nog niet beschikbaar is, kunnen gebruikers nog niet rechtstreeks gebruik maken van 
de beschikbare computerbestanden. De invoer achteraf (z.g. retrospectieve invoer) van 
bestaande toegangen op archief- en documentatie bestanden werd voortgezet. Na de 
herhuisvesting zal de installatie van een beperkt netwerk (LAN) voor een deel van de 
medewerkers worden overwogen. 
 
 
5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het archievenoverzicht werd bijgehouden; een verdere verfijning van dit bestand laat nog op zich 
wachten. 
 
 
5.3.  Archieven 
 
De inventarisatie van archieven vond goede voortgang. 
De produktie van (voorlopige) inventarissen en plaatsingslijsten en vormen van nadere 
toegankelijkmaking wordt in bijlage 4 weergegeven. 
 
 
5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
De aangepaste SISO-classificatie (systematische ontsluiting voor de openbare bibliotheken), 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. Het 
computerbestand periodieken werd zoveel mogelijk bijgehouden en verbeterd. Tevens werd weer 
een gedeelte van de oude collectie "Goudana" opnieuw beschreven. De titelbeschrijvingen van 
de voormalige "archiefbibliotheek" werden verder aangevuld. 
Voor de controle van de titels uit het oude librijebestand was nog geen tijd beschikbaar. 
De computerinvoer van het resterende deel van de titelbeschrijvingen van de fondsbibliotheek 
Van Goor kwam gereed, maar moet nog worden gecontroleerd. 
Met het titelbeschrijven van de incunabelen en de invoer daarvan in een computerbestand werd 
een begin gemaakt. 
 
 
5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
De beschrijvingen van de aanwinsten van de fotocollectie werden weer rechtstreeks ingevoerd in 
het computerbestand. Tevens werden van het oude bestand van stadsgezichten (Gouda) de 
grootste formaten beschreven in het computerbestand. 
De overbrenging van de foto's van de gemeente Waddinxveen (die in 1991 formeel is bevestigd), 
kwam nog niet tot daadwerkelijk uitvoering. De sanering en ontsluiting van de negatievencollectie 
Baars werd voortgezet. 
Het aantal via de computer terug te vinden foto's groeide in 1992 van ca. 19000 tot ca. 20000. De 
goede toegankelijkheid van dit bestand maakt een zeer efficiënt gebruik van de fotocollectie 
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mogelijk. De in 1991 ontvangen persfoto's van de Goudsche Courant werden via het daarvoor 
bestaande computerbestand globaal ontsloten. Aan de beschrijving van de oude 
manuscriptkaarten uit het oud-archief Gouda werd verder gewerkt. 
Ook de toegankelijkmaking van de technische tekeningen afkomstig van de Dienst Openbare 
Werken Gouda (in de dependance aan het Nonnenwater geborgen) werd voortgezet. 
 
 
5.6.  Overige documentatie 
 
De aanwinsten van de collectie varia werden in het gelijknamige computerbestand bijgehouden. 
Het bestand groeide met ca. 100 beschrijvingen naar ca. 1900 plaatsnummers. Aan 
herbeschrijving van de oude collectie "varia" kon zeer weinig tijd worden besteed. 
 
De documentatie van panden binnen het beschermd stadsgezicht Gouda werd voortgezet. Ook 
werd weer onderzoek ten behoeve van de Goudse monumentencommissie verricht. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER 
 

In 1992 werden de volgende werkzaamheden verricht: 

- Gouda (GSD - schoning en inventarisatie semi-statische archieven; gemeentepolitie - 
actualisering dynamisch archief i.v.m. regionalisatie, incl. selectie en schoning); 

- Moordrecht (voorbereiding overbrenging archiefbescheiden van Instituut Stad en Landschap; 
selectie semi-statisch archief; advisering integratie archief dienst gemeentewerken en 
secretarie-archief); 

- Nieuwerkerk a/d IJssel (integratie archief dienst gemeentewerken in secretarie-archief); 

- Waddinxveen (schoning archief dienst openbare werken); 

- Zevenhuizen-Moerkapelle (voorbereiding overbrenging archiefbescheiden van voormalig GEB 
Zevenhuizen, burgerlijk armbestuur en opvolgers, Instituut Stad en Landschap en kadastrale 
bescheiden; selectie voor vernietiging van archiefbescheiden van de diensten gemeentewerken 
van Moerkapelle en Zevenhuizen). 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING  
    VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 

7.1.  Archieven 
 
De archieven van aannemingsbedrijf fa. H.J. Nederhorst & Zn., de Goudse ziekenfondsen 
(restant), het Groene Kruis te Moordrecht en de steenfabriek (Klein-) Hitland te Nieuwerkerk a/d 
IJssel (tevens een fragment van het familie-archief Mijnlieff) waren de belangrijkste aanwinsten in 
1992. Van serieuze acquisitie kan bij gebrek aan depotruimte helaas geen sprake zijn.  
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5 achter dit verslag. 
 
 
7.2.  Bibliotheek (librije)  
 
Van belang was een royale schenking boeken op het gebied van de Nederlandse geschiedenis 
door mevrouw N.A.A. Paris-van Lith. 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 
7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Voor aktieve acquisitie op het gebied van fotomateriaal is weinig tijd beschikbaar. Het 
reproduceren van in tijdelijke bruikleen afgestane foto's van particulieren beperkt zich in 
hoofdzaak tot het toevallige aanbod. Belangrijke reproductieseries waren mogelijk door 
bruiklenen van het Leger des Heils, korps Gouda (55 stuks), de heer C. Bode (80 stuks, incl. 
voorgaande jaren: 316 stuks!) en het bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk 
Onderwijs te Waddinxveen (69 stuks). 
De heef C.T. van Gennep schonk de belangrijke collectie persfoto's van de opgeheven 
Moordrechtse Koerier. 
 
 
7.4.  Film en geluid 
 
Er zal een poging worden gedaan om met behulp van studenten (als stagiairs) het projekt 
"mondelinge geschiedenis" nieuw leven in te blazen.  
Met Regionale Omroep Gouwestad (opnieuw), RAMO (Lokale Omroep Moordrecht) en LON 
(Lokale Omroep Nieuwerkerk) werden contacten gelegd over de inbewaringgeving van beeld- en 
geluidsbanden. 
 
 
7.5.  Overige documentatie 
 
Van dr. A. Scheygrond werden aanvullingen op zijn collectie kranteknipsels over Gouda en 
omgeving ontvangen. 
Ook uit de nalatenschappen van mevrouw J.C. Pot (Gouda) resp. de heer J.W. Schuddebeurs 
(Moordrecht) werden verzamelingen kranteknipsels ontvangen.  
Dr. C.J. Matthijs voegde weer een tweetal overzichten toe aan het z.g. oud-kadaster van Gouda: 
Molenwerf / Achter de Kerk en Lange Dwarsstraat / Vrouwesteeg / Vrouwevestesteeg. Deze 
belangrijke documentatie met betrekking tot eigenaars van onroerend goed in de Goudse 
binnenstad (periode tot de invoering van het kadaster) wordt veelvuldig geraadpleegd. 
De heer J. Heemskerk te Voorburg schonk een door hem vervaardigde toegang op akten uit het 
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Zevenhuizense oud-rechterlijk archief.  
De heer A.M. den Boer voorzag ons weer regelmatig van "varia" betreffende Nieuwerkerk a/d 
IJssel. 
 
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 
 
Het aantal bezoeken aan de studiezaal liep in 1992 iets terug ten opzichte van het recordjaar 
1991, hoewel opnieuw een record kon worden geboekt voor wat betreft het aantal bezoekers. Het 
is opvallend, dat bijna 70% van de bezoekers slechts één keer komt, en dat er b.v. slechts 6 (van 
de 1141) bezoekers zijn die meer dan 40 keer de studiezaal bezochten. 
 
Ondanks de toename van de schaduwbestanden op microfiches, nam het aantal ter inzage 
gegeven archiefstukken met bijna 20% toe. Ook het aantal geraadpleegde microfiches vertoonde 
een duidelijke stijging. 
 
Het percentage genealogen bleef vrijwel constant, maar het aantal onderzoekers op HBO-niveau 
en hoger nam weer af. Voor deze laatste groep werd een "netwerk" bijgehouden binnen de 
bezoekersre gistratie, zodat de onderzoekers die daaraan meewerken op de hoogte zijn van het 
onderzoek dat door anderen wordt gedaan (met betrekking tot het bij ons berustende 
bronnenmateriaal). In de eerste helft van het verslagjaar leek ons een plotselinge toename van de 
schriftelijke verzoeken om inlichtingen te wachten te staan, maar deze verkeerde in de tweede 
helft in een teruggang, waardoor het totaal uiteindelijk onder het niveau van 1991 kwam. 
 
Het aantal uitleningen steeg opnieuw aanzienlijk. Omdat niet altijd op de juiste wijze met 
uitgeleende documenten wordt omgegaan, zullen aan bepaalde vormen van uitlening strikte 
beperkingen worden gesteld. Ook het aantal fotobestellingen was buitengewoon groot; ten 
opzichte van twee jaar geleden is zelfs van bijna een verdrievoudiging sprake! 
 
Voor het overige zijn geen bijzondere trends vast te stellen. 
 
In bijlage 9 volgen de statistische gegevens voor 1992, in vergelijking met die van de voorgaande 
twee jaren (1990 en 1991). 
 
 
8.2.  Educatieve aktiviteiten 
 
8.20.  Algemeen 
 
Het gemis van een educatieve medewerker doet zich regelmatig gevoelen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor zaken als tentoonstellingen; daarop wordt in paragraaf 8.22 nader ingegaan. Des te 
verheugender is het wanneer er dan mogelijkheden blijken te zijn, om door medewerking van 
anderen (zie paragraaf 8.21) nieuwe aktiviteiten te ontplooien. Voor alle duidelijkheid moet wel 
worden geattendeerd op het feit, dat ook de inzet van tijdelijke vrijwilligers tijdsbeslag betekent 
voor de vaste personeelsformatie. In de praktijk betekent dit - in elk geval voor wat de 
onderwijsprojecten en rondleidingen betreft - een taakverzwaring voor de heer Den Ouden. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Van de kant van de Pabo-afdeling van het Driestar College (docent drs. G. Bergacker) kwam het 
aanbod om 3e-jaars studenten in te zetten voor een project ten behoeve van het basisonderwijs, 
in het kader van open monumentendag (thema: jongere bouwkunst). 
Uiteindelijk resulteerde dit in een lesbrief en een werkbezoek aan de studiezaal, gecombineerd 
met een rondleiding in een "jong" monument, voor de bovenbouw van een viertal basisscholen. 
Dit project bleek bij de dames Petra Hogendoorn, Thea Kwakernaak, Petra Noordzij en Lianne 
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den Ouden in goede handen te zijn; ook van de kant van de scholen werden enthousiaste 
geluiden gehoord. 
 
Vermeldenswaard is voorts de medewerking aan de landelijke milieudag (3 juni), waarvoor door 
de Milieudienst Midden-Holland een voortreffelijke opzet werd gemaakt. 
Ons streekarchief bleek een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan een werkbezoek van 
leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs (thema: afval door de eeuwen heen). 
 
De volgende totaalcijfers kunnen worden gegeven: 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1991  1992 

Basisonderwijs 63 218 

Havo/vwo 80 140 

HBO 14 60 

 

 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
In het vorige verslag werd reeds melding gemaakt van de permanente tentoonstelling over de 
geschiedenis van Gouda in een tiental thema's, die op 4 juni in de sterzaal in het Goudse stadhuis 
kon worden geopend, onder de titel "Gouda - een stad vol historie". 
De inzet van de studenten van de Erasmus-universiteit die dit project in het kader van een stage 
maatschappijgeschiedenis hebben verwezenlijkt, heeft geleid tot een zeer geslaagde expositie. 
Ook de zeer royale medewerking van met name de directie en medewerkers van het stedelijk 
museum Het Catharina Gasthuis, van de archivaris van de hervormde gemeente Gouda en van 
de archeologische vereniging Golda moet hierbij worden genoemd, evenals de kwaliteit van het 
fotowerk dat in eigen beheer kon worden uitgevoerd. 
Bij de evaluatie kwam vooral het probleem van de volstrekt onvoldoende begeleidingscapaciteit 
binnen het streekarchief naar voren; de streekarchivaris moest dit project "tussen de bedrijven 
door" proberen te verwezenlijken. Door het ontbreken van een educatief medewerker beschikt de 
dienst niet meer over de mogelijkheden om een serieuze expositie op te zetten. 
 
Met name aan een tweetal tentoonstellingen in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis 
werd door uitgebreide uitleningen medewerking verleend. 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
In 1992 werden drie cursussen genealogie (praktisch werken met 18e, 19e en 20e-eeuwse 
archiefbronnen voor genealogisch onderzoek) van zeven lessen georganiseerd, met als docent 
de heer Piepenbrock. Hieraan namen in totaal 28 personen deel. 
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
Een rondleiding door het gebouw (met nadruk op de librije-collectie) werd verzorgd voor een 
"literatuurgezelschap" uit Amersfoort, het dispuut Merlijn uit Leiden en een groep 
"bibliotheekmoeders" van scholengemeenschap De Drie Waarden te Schoonhoven (totaal 28 
personen). 
 
Opnieuw nam de dienst, op 29 augustus, deel aan de Goudse cultuurmarkt, ditmaal met met twee 
kramen. De positionering van deze kramen bleek echter een misser te zijn. Besloten werd tot 
nader order van deze aktiviteit af te zien. 
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Op 12 september was het weer "open huis" ter gelegenheid van de nationale open 
monumentendag, met als thema "jongere bouwkunst". Dit resulteerde, zoals gebruikelijk, in een 
kleine expositie in de studiezaal, voorts enkele rondleidingen door de archiefdepots en 
demonstraties van zoeken in computerbestanden. Gezien de toch wat tegenvallende 
belangstelling zal worden bezien of voortaan op een andere wijze aan deze manifestatie kan 
worden deelgenomen. 
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9.  DIVERSEN 
 
Omdat het niet zinvol was nog langer te wachten met het uitbrengen van een folder over het 
streekarchief, werd deze in de zomer van 1992 geproduceerd, met medewerking van mevrouw F. 
Groenendijk (coördinator DTP gemeente Gouda) en de huisdrukkerij Gouda. De oplage bleek al 
snel veel te krap berekend te zijn, zodat aan het eind van de verslagperiode aan een herdruk 
gedacht moest worden. 
 
Een drietal medewerkers woonde de Hollandse archivarissendag bij. 
 
In november publiceerde mevrouw Van der Mark haar boek "Het huis van Willem Vroesen", 
gebaseerd op jarenlang onderzoek in het archief van deze eeuwenoude instelling voor 
bejaardenzorg. 
 
 
 
 
 
Gouda, april 1992. 
 
 
De streekarchivaris, 
 
B.J. van der Saag. 
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Bijlage 1.  Samenstelling van het algemeen bestuur van het 
streekarchief, de adviescommissie, het bestuur van de Stichting 
Vrienden van archief en librije en de redactie van het 
regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer (per 31-12-1992) 
 
 

Algemeen bestuur van het streekarchief 
 
Namens de gemeente Gouda: 
J.G. Potharst (voorzitter) 
mevrouw G. Gravesteyn-Witvoet 
 
Namens de gemeente Moordrecht: 
M. Uitbeijerse 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: 
A.M. den Boer (lid DB) 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: 
G. van den Berg (penningmeester) 
 
Namens de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: 
R. de Gooijer 
 
 
 

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

Redactie van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer 
 
drs. J.W. Klein (voorzitter) 
A.M. den Boer 
C. Neven 
mevr.drs. B. de Wit 
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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 

J.Th.C.M. Piepenbrock (d)  studiezaalbeheer; audio-visuele projecten 

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

ing. J. Oudgenoeg 
(boventallig) 

documentatie binnenstad; beheer 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: 
 

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  nadere toegankelijkmaking 15e- en 16e-eeuwse bronnen 

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: 
- mevr. L. Kool (stagiaire EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, t/m 31-5-1992); 
- mevr. E.D. van de Lagemaat (stagiaire EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, t/m 
29-2-1992); 
- H.J. Maarsingh (stagiair EU Rotterdam, maatschappijgeschiedenis, t/m 31-5-1992); 
- Chr. Koot (stagiair MEAO van 18-5-1992 tot 26-6-1992); 
- N.E. Tomouhi (jeugdwerkplan 32 uur per week vanaf 1-6-1992). 
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Bijlage 3.  Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van 
archieven en verzamelingen 
 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1991 1992 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 52 43 

herbinden van boeken (linnen, kunstleer, busschroefsysteem) 9 20 

herbinden van archiefstukken (perkament) (alles voor Nieuwerkerk 
a/d IJssel) 

3 2 

idem (linnen, kunstleer) (alles voor Zevenhuizen) 1 39 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  42 19 

 
 
 
 

Gerestaureerde documenten (inventarisnummers): 1992 

oud-archief Gouda 3 

secretarie-archief Gouda 6 

oud-archief Bloemendaal 1 

archief gasthuizen 10 

archief St.-Janskerk (parochiekerk) vóór hervorming 1 

archief Goudse Ziekenfondsen 2 

archief Sociëteit Ons Genoegen 12 

archief scheepstuigerij Endenburg 1 

topografisch-historische atlas 4 

collectie varia 3 

collectie oorlogsdocumentatie 2 

Librije 1 

oud-archief Waddinxveen 1 

oud-archief Zevenhuizen 62 

 
 
 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties 

aantal 
microfiches 

Intern  

woningkartotheek Waddinxveen (20e e.)  200 

  

Extern  

leggers Rijn en Gouwe 1967 juli – 1971 494 

"kamerboeken" oud-archief Gouda (inv.nrs. 91-134) 459 

registers burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel 117 

registers burgerlijke stand Waddinxveen 112 

kadastrale leggers Moerkapelle en Zevenhuizen 143 
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Bijlage 4.  Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven 
van de deelnemende gemeenten 
 
 

Gouda 
Mevr. Straub voltooide de inventarisatie van de archieven van de gemeentelijke 
Hoffman-stichtingen (Henr. Hoffmanstichting en -keuken, 1888-1985) en van het openbaar 
slachthuis annex vleeskeurings dienst (centrumgemeente Gouda) 1928-1984. 
Mevr. Meynen wist voor haar vertrek de inventarisatie van het archief van het R.K. Schoolbestuur 
(ca. 1858-1970) vrijwel af te ronden. 
Mevrouw Vos zette de inventarisatie van het archief van de fa. Blikman & Sartorius (1790 - 1980) 
voort. 
De streekarchivaris maakte een voorlopige inventaris van de (restant) archieven van de Goudse 
Ziekenfondsen (1897-1969) en ging voort met de toegankelijkmaking van het archief van de 
sociëteit Ons Genoegen (ca. 1863-1980). Op de volgende archieven beschreef hij aanvullingen: 
secretarie-archieven over de periode 1816 - heden (ca. 50 inventarisnummers); oud-archief 
Gouda (5 inv.nrs.). 
 
De heer Hamdani voerde een groot deel van de index (kaartsysteem) op de z.g. weesboeken 
(16e - 18e e.) in een computerbestand in. Hij 
begon aan de invoer van de analyses van 15e-eeuwse stadsrekeningen, die door mevrouw Van 
der Mark werden vervaardigd.  
Aan de verdere invoer van het voorlopige kaartsysteem op het bevolkingsregister 1850-1860 
(deel 11) werkte de heer Tomouhi. 
De heer De Jong ging verder met de controle van de concept-index (kaartsysteem) op 
bevolkingsregister 1860-1880, in het vertrouwen dat ook deze toegang te zijner tijd in een 
computerbestand kan worden omgezet. 
De heer Oudgenoeg ging voort 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, ging verder met de ontsluiting 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 1992 was het aantal ingevoerde analyses gestegen tot ca. 1650. Ook op 
dinsdagochtend komt eenmaal per twee weken een dito werkgroep bijeen, bestaande uit 4 
oud-cursisten paleografie, bijeen, die zich eveneens met de ontsluiting van 17e- en 18e-eeuws 
bronnenmateriaal bezighoudt. De door hen vervaardigde analyses wachten nog op invoer in een 
computerbestand. 
De streekarchivaris ontsloot weer een band met 17e- en 18e-eeuwse verordeningen ten behoeve 
van het bestand "Nieuwe rechtsbronnen Gouda" (1572-1811). 
 
 
Moordrecht 
De streekarchivaris inventariseerde het archief van het Groene Kruis, afd. Moordrecht 
(1903-1985). 
Hij begon met de toegankelijkmaking van de rubriek Woningwet in het secretarie-archief 
1901-1941. 
 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
De streekarchivaris ging voort met de ontsluiting van de serie ingekomen stukken in het 
secretarie-archief 1813-1928. Door de chaotische toestand waarin deze serie zich bevindt, is het 
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noodzakelijk de oorspronkelijke ordening op nummervolgorde te herstellen, zodat in elk geval de 
toegankelijkheid vanuit de aanwezige indicateurs weer is gewaarborgd. Hij verwerkte de van de 
heer A.M. den Boer ontvangen "varia" in de desbetreffende collectie.  
De heer Den Boer leverde mèt de desbetreffende archieven tevens de inventarissen van de 
steenplaats (Klein-)Hitland (resp. familie-archief Mijnlieff)(1824-1957) en Chr.Gem. 
Zangvereniging De Lofstem (fragment, 1937-1948). 
 
 
Waddinxveen 
De heer De Jong voltooide het werk aan de toegang op de tweede serie dossiers bouwaanvragen 
(niet-woonhuizen) in het secretarie-archief van Waddinxveen (1916-1935). Het computerbestand 
met de ingevoerde beschrijvingen werd door de streekarchivaris gecontroleerd en geprepareerd 
voor een afdruk ten behoeve van de studiezaal resp. van het ambtelijk apparaat in Waddinxveen. 
De streekarchivaris ging voort met de herziening van ontoereikende beschrijvingen van stukken 
uit het oud-archief. 
 
Voorts converteerde hij de van de heer drs. P.W.C. van Kessel aangekochte indices op 16e- en 
17e-eeuwse bronnen met betrekking tot Noord-Waddinxveen naar een voor de 
streekarchiefdienst hanteerbaar en af te drukken computerbestand. 
In het kader van de avondwerkgroep paleografie werd voortgegaan met de ontsluiting van de 
oudste criminele rol van Hubertsgerecht. 
 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
Het overzicht van de kadastrale archiefbescheiden van Moerkapelle en Zevenhuizen werd 
bijgewerkt met de ontvangen aanvullingen. 
Voorts leidde de intensieve voorbereiding van restauratie van een groot deel van het oud-archief 
van Zevenhuizen (tot ca. 1811) tot een eerste herziening van enkele inventarisnummers. Zodra 
het gerestaureerde materiaal terug is, kan het gehele oud-archief worden omgepakt, waarna de 
aansluiting met de (19e-eeuwse) inventaris weer zal zijn hersteld. 
De aanpak van het secretarie-archief uit de periode 1811-1929 zal dan echter voorrang krijgen. 
 
Van de heer J. Heemskerk te Voorburg werden analyses met index ontvangen op een deel van 
de transportakten c.a. uit het oud-rechterlijk archief van Zevenhuizen (begin 17e e.). 
 
 
Overig 
De heer De Jong werkte tussendoor aan de ontsluiting van het archief van de gereformeerde kerk 
van Boskoop (ca. 1860-1960). 
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Bijlage 5.  Aanwinsten archieven 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking 
 

1 = Gouda, (3 = Boskoop), 4 = Moerkapelle en Zevenhuizen, 5 = Moordrecht, 6 = Nieuwerkerk 
a/d IJssel, 8 = Waddinxveen 
 
 
(a)  1.10.01  Archief van de stad Gouda (oud-archief). ca. 1700      0.05 m' 
(s)  1.10.09  Archief van kabinetschef mr. C. de Vries, ca. 1970 - 
     1984.  0.65 m' --- Bevat ook privé-aantekeningen 
(a)  1.16.-   Archief van de volksgaarkeuken, later de Henrietta 
     Hoffmankeuken. 1950-1986    0.50 m' 
(a)  1.16.03  Archieven van het verenigd wees- en 
     aalmoezeniershuis. ca. 1850 - 1920 resp. 1891     0.25 resp. 0.01 m' 
(a)  1.16.07  Kasboek van het burgerlijk armbestuur. 1916-1932      0.05 m' 
(a)  1.16.21  Archief van het openbaar slachthuis en de 
     vleeskeuringsdienst. (1933) 1937 - 1949, 1961-1984    0.03 resp. 2.00 m' 
(o)  1.16.34  Stichting Goudse Jeugdverblijven. (1965) 1967 - 1992     0.12 m' 
(a)  1.18.01  Archief van (het college van curatoren van) het Coornhert gymnasium (scholarchie van 

de Latijnse school). ca. 1950 - 1965  0.12 m' 
(o)  1.18.19  Archief van de openbare Prof. J.H. Gunningschool voor 
     Mavo. ca. 1965 - 1992    3.00 m' 
(o)  1.18.20  Archief van de openbare basisschool Klimop 
     (Bloemendaalseweg). ca. 1965 - 1992    0.50 m' 
(o)  1.18.21  Archief van de openbare basisschool De Dubbeldekker 
    (Coniferensingel). ca. 1980 - 1992      0.75 m' 
(o)  1.18.22  Archief van De Ark, openbare school voor zeer 
     moeilijk lerende kinderen (Jan Luykenstraat 1). ca. 1967 - 1990    3.00 m' 
(a)  1.21.24  Archief van de stichting Winkelcentrum Tiendeweg. 1991    0.01 m' 
(s)  1.21.25  Archief van groothandel (snoep) fa. A. Dogterom & 
     Zn., Boelekade 128. ca. 1937 - 1970      0.30 m' 
(s)  1.21.26  Archief van aannemingsbedrijf fa. H.J. Nederhorst & Zn. ca. 1872 - 1965       7.00 m' 
(a)  1.21.27  Archiefbescheiden van N.V. Aannemersbedrijf 
     Woudenberg te Ameide, met betrekking tot 
     projecten te Gouda. 1968-1973 0.40 m' 
(a)  1.23.02  Archief van de Goudsche Vereeniging voor 
     gezondheidskoloniën. 1928-1992 0.30 m' 
(a)  1.23.04  Archieven van de Goudse Ziekenfondsen. 1897-1969    1.00 m' 
(a)  1.24.03  Archief van de R.K. Inrichting van Liefdadigheid, 
     sinds 1967 de Stichting R.K. Schoolbestuur Gouda.      0.12 m' 
(s)  1.24.25  Archief van directie en team van de Jenaplan 
     basisschool De Carrousel. 1987 - 1992    0.06 m' 
(s)  1.24.26  Archiefbescheiden van de Districtsopleidingscommissie 
     (DOC) in het Grafisch Bedrijf in het district Gouda. 1947 - 1975     0.02 m' 
(a)  1.25.11  Archief van de Honkbal- en Softbalvereniging "The Braves". 1986-1990   0.40 m' 
(a)  1.27.09  Archiefbescheiden van de rooms-katholieke parochie O.L.V. Hemelvaart.   0.01 m' 
(a)  1.27.10  Archief van de classis Gouda van de Gereformeerde 
     Kerken in Nederland. ca. 1975-1990       1.50 m' 
(a)  1.63.17  Collectie G.C. Helbers.         0.25 m' 
     --- Kaartsystemen met aantekeningen betreffende 
     kunstgeschiedenis en kunstenaars (met nadruk op Gouda) 
(a)  3.27.01  Archief van de gereformeerde kerk van Boskoop. (1785) 1853-1987  
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   --- Vnl. eigendomsbewijzen en bouwtekeningen, alsmede archivalia van de 
     gereformeerde mannenvereniging      0.12 m' 
(i)  3.27.02  Archief van de hervormde gemeente Boskoop. ca. 1680-1980    9.00 m' 
(a)  4.10.04  Secretarie-archief gemeente Zevenhuizen. 20e e.     2.00 m' 
(s)  4.21.01  Archiefbescheiden van het instituut Stad en Landschap 
     te Rotterdam met betrekking tot Zevenhuizen. ca. 1970 - 1985        1.15 m' 
(a)  5.11.02  Archief van de notarissen ter standplaats Moordrecht. 1896-1905    0.80 m'  
     --- Repertoria en minuten notaris N. Treurniet (plaatsnrs. 151-157). 
(s)  5.21.02  Archiefbescheiden van het instituut Stad en Landschap 
     te Rotterdam met betrekking tot Moordrecht. ca. 1970-1985    2.15 m' 
(s)  5.23.01  Archief van het Groene Kruis, afdeling Moordrecht. 1903-1985 (1986)     0.40 m' 
(a)  5.27.03  Doop- en trouwboek van de rooms-katholieke parochie 
     St. Johannes' Onthoofding. 1811-1858       0.03 m' 
(s)  6.21.02  Archief van de steenfabriek (Klein-) Hitland te 
     Nieuwerkerk a/d IJssel. (1821) 1824 - 1951     0.30 m' 
    --- Bevat tevens een fragment van het familie-archief Mijnlieff, eigenaars van de steenplaats 
(s)  6.24.01  Archief (fragment) van de Chr. Gemengde 
     Zangvereniging De Lofstem. 1937 - 1948       0.01 m' 
 
 
Aanwinsten toegangen op archieven 
--- Samengesteld door drs. P.W.C.van Kessel (Leiderdorp) 
 
k = aankoop 
 
(k)  3.83.001 Index op de ambachtsrekeningen van Boskoop. 1549 en 1577    1 band (ged.) 
     origineel: oud-archief Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden (hierna: OAHR) 
(k)  3.83.002 Index op de morgenboeken van Laag-Boskoop. 1543 - 1820      1 band (ged.) 
    --- Bevat tevens index op de morgenboeken van Reyerskoop en Reyerskoop met de Biezen,  
    1543 – 1608 en 1728, Randenburg 1543 - 1604, Middelburg 1564 - 1604 en Zuidwijk 1564 en 

1604; origineel: OAHR inv.nr. 3972. 
(k)  3.83.003 Index op de morgenboeken van Middelburg. 1543 – 1692      1 band (ged.) 
     origineel: OAHR inv.nrs. 5756 en 5757. 
(k)  3.83.004 Index op de morgenboeken van Middelburg. 1696 – 1756      1 band (ged.) 
     origineel: OAHR inv.nr. 5759. 
(k)  3.83.005 Index op de morgenboeken van Middelburg. 1596 – 1692      1 band (ged.) 
     origineel: OAHR inv.nr. 6373. 
(k)  3.83.006 Index op de morgenboeken van Reyerskoop en Reyerskoop 
     met de Biezen. 1543 – 1804      1 band (ged.) 
     --- Bevat tevens indices op de morgenboeken van Laag-Boskoop 1596 en Zuidwijk en 

Splintersambacht 1596.   origineel: OAHR inv.nr. 6483. 
(k)  3.83.007 Index op de morgenboeken van Zuidwijk en omgeving, 
     alias Splintersambacht. 1616 - 1692      1 band (ged.) 
    origineel: OAHR inv.nr. 8860 / 1. 
(k)  8.83.002 Index op de morgenboeken van Noord-Waddinxveen. 1740 
     - 1832. origineel: OAHR inv.nr. 7971.     1 band (ged.) 
(k)  8.83.003 Index op de ambachtsrekeningen van Noord-Waddinxveen. 
     1549 en 1577   1 band (ged.)    origineel: onbekend (= OAHR??) 
(k)  8.83.004 Index op de lijst van weerbare mannen van Noord-Waddinxveen. 1599. 
     origineel: onbekend (= OAHR??)     1 band (ged.) 
(k)  8.83.005 Index op het hoofdgeld van Noord-Waddinxveen. 1622      1 band (ged.) 
     origineel: Oud-archief Gouda inv.nr. 2294. 
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Bijlage 6.  Aanwinsten bibliotheek (librije) met betrekking tot Gouda 
en regio 

 
- 50 jaar Goudse zeilweek / Comité Goudse Zeilweek. - Reeuwijk, eigen uitg., 1992. - 
samenwerkingsverband van Roei- en Zeilvereniging "Gouda" en Goudse Watersportvereniging 
"Elfhoeven"  
- Adresboek geschiedbeoefening en cultuurbehoud in Zuid-Holland / 
  samenst. Saskia Leupen; Ingrid Nuijten; Brord van Straalen. - 2e 
  dr. 's-Gravenhage, Sticht. geschiedbeoefening ZH, 1991. 
- Alkemade, W.R.C. - Stadsbezoek tegen betaling. - In: Uitgeknipt : bijlage bij Nederlandse Historiën 
maart 1992 9-12; ill. – eerder verschenen in Rijn en Gouwe 3-1-1992; betreft aanleg en onderhoud 
  van de weg en vaart tussen Gouda en Bodegraven 
- Ast, G. van - Gebeurtenissen uit het jaar 1892. - In: Ons 
  Zwammerdam (april 1992) 36-52; ill. - overdruk uit Rijnbode 1892 
- Begraafplaats IJsselhof / Afd. plantsoenen en begraafplaatsen Gem. 
  Gouda. - Gouda, eigen uitg., 1992. 
- Bemelmans, H. - v/h T.P. Viruly : een zeepziederij in Gouda. - 
  Utrecht, Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-Holland, 1992. - bibliogr. 
- Berg, B. van den - Jongere bouwkunst in Gouda : het bouwen in de 
  jaren 1850 - 1940 / Bianca van den Berg. - Gouda, Stichting Open Monumentendag, 1992. - bibliogr. 
- Berg, B. van den - Zeven eeuwen bouwen : wandeling langs Goudse 
  monumenten. - Gouda, V.V.V. / Stichting Open Monumentendag, (1991). 
- Bewoners en decentralisatie / Serviceburo Stadsvernieuwing Gouda. - 
  In: Centraal Punt Inspraak / Raad van advies voor de ruimtelijke ordening 11 (1985) no. 2 p. 55-58. 
- Biewenga, A. - De cultuuromslag rond 1520 : staatsvorming en processen van zingeving te Gouda 
1505-1535 / Ad Biewenga. - Amsterdam, eigen uitg., 1992. - doctoraalscriptie VU; noten, 
  bronnen- en lit.opg.; naamlijst van wijdelingen 
- Bogtman, W. - Zeven kerkramen van Mr. Isaac Nicolay van 
  Swanenburgh. - In: Oud-Holland 55 (1938) 115-128; ill. - noten 
- Boon, K.G. - A unique group of cartoons for glass reconsidered / 
  K.G. Boon. - In: Festschrift to Erik Fischer (Copenhagen, 1990) 299-314; ill. - noten 
- Boon, K.G. - De glasschilder David Joris, een exponent van het doperse geloof : zijn kunst en zijn 
invloed op Dirck Crabeth. - In: Academia Analecta : Meded. Kon. Acad. voor Wetensch. ... België 49 
(1988) 116-137; ill. 
- Brokken, H.M. - Inventaris van het archief van de Ridderschap en Edelen van Holland en 
West-Friesland 1572 - 1795 / H.M. Brokken; A.W.M. Koolen; m.m.v. H.J.Ph.G. Kaajan. - 
's-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1992. - bevat veel stukken m.b.t. de heerlijkheid Boskoop 
(in bezit van de abdij Rijnsburg), beheerd door de ridderschap 
- Bruin, R. de - Een zee van tijd : geschiedenis voor de basisschool : leerlingenboek C / Ron de Bruin; 
Piet Mooren; José Peijen; ill. Ruud Bruijn; Fred de Heij. - Tilburg, Zwijsen, 1992. -  
geschiedenismethode voor het basisonderwijs; bevat veel foto's (tekeningen) 
  van Gouda en het streekarchief te G. 
- Donkers, F. - Wandeling langs groene plekjes in de Goudse 
  binnenstad / F. Donkers. - Gouda, afd. plantsoenen en begraafplaatsen, 1991. 
- Duco, D.H. - De tabakspijp als Oranje propaganda. - Leiden, 
  Pijpenkabinet, 1992. - noten; bibliogr.; handelt ook over Goudse pijpen 
- Eeuw uit, eeuw in... : een eeuw jeugdwerk van de Hervormde Gemeente 
  Nieuwerkerk aan den IJssel. - Nieuwerkerk a/d IJssel, Hervormd Jeugdwerk, 1992.  
  - Bijzonder nummer van het jeugdblad De Wegwijzer / Kleine Wijzer 
- Het einddoel is niet in te schatten : zeven feestredes voor Leo 
  Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris / voorw. Marijke 
  Friesendorp; Inez Meter; Ben Peperkamp. - Baarn, De Prom, 1990. - bibliogr. 
- Elout, C.K. - Een werk volbracht / C.K. Elout. - In: Eigen Haard 
  62 (1936) 674-677; ill. - betreft restauratie van de Goudse glazen 
- Figee, E. - Zonder sponsors geen schouwburg : Gouda kan niet om 
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  bedrijfsleven heen. - In: NG Gemeentelijk Magazine 46 (1992) no. 23 p. 28-29; ill. 
- Fischer, B. - Goedewaagen en Gouda / B. Fischer. - In: Gemengde 
  Branche : ts. voor de detailhandel in glas, porselein en aardewerk .. (april 1961) 3; ill. 
- Gaasbeek, F. - Montfoort : geschiedenis en architectuur / Fred 
  Gaasbeek; Charles Noordam. - Zeist, Kerckebosch, 1992. - noten; bibliogr. 
- Gardiner, John. - At leisure in Gloucester and Gouda / John 
  Gardiner. - (Gloucester), eigen uitg., 1991. 
- Gashouders : opgang en neergang / red. C.H.R.T. Weevers; H.N. 
  Hulsman. - Hardenberg, Genootschap Industrieel Archeol. 
  Geinteresseerden, 1990. - heeft ook op Gouda betrekking 
- Gheraert Leeu : meesterprenter ter Goude 1477 - 1484 / red. K. Goudriaan; G.A.M. Willems. - 
Gouda, Stedelijk museum het Catharina Gasthuis, 1992. - bibliogr.; tentoonstellingscatalogus 19 dec. 
  1992 - 21 febr. 1993; biografie van Leeu 
- Glasbeek, A.J. - Ambachtsvorming in het "Waddinxveense" veengebied in de dertiende eeuw ; Het 
ontstaan van Noord- en Zuid-Waddinxveen in de late middeleeuwen / A.J. Glasbeek. - Waddinxveen, 
  eigen uitg., 1991. - MO-scriptie; noten, lit.opg. 
- Goes, A. van der - Register gehouden bij meester Aert van der Goes, advocat van de Staten 's lands 
van Hollandt, van alle die dachvaerden bij deselve Staten gehouden ... 1524 - 1556. - 
  (Amsterdam, 1791). - ook verschenen onder de titel: Holland onder de regering van Keizer Karel 
den Vijfden ... 
- Gouda een stad vol historie / Linda Kool; Eveline van de Lagemaat; Hayo Maarsingh; Ria Punt; red. 
Bert van der Saag. - Gouda, Huishoudelijke Dienst / Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1992. 
- Gulik, J.W.M. van - Inventarissen van de archieven van de gemeenten Barwoutswaarder (1914) 
1941 - 1964 (1965) en Rietveld (1940) 1941 - 1964 (1965). - Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 
1991. 
- Hess, C. - Westelijke toegangswegen Gouwe-aquaduct / C. Hess; ill. 
  A. Roovers. - In: OTAR 1981 p. 76-88; ill.; krt. 
- In de stad van die Goude / red. N.D.B. Habermehl; P.H.A.M. Abels; 
  H.A. van Dolder-de Wit; L.B. Korstanje. - Delft, Eburon, 1992. - 
  noten; bibliogr.; uitg. t.g.v. 60-jarig bestaan Die Goude op 7 okt. 1992 
- Jakovsky, Anatole. - Pèlerinage à Gouda aux sources de la pipe en 
  terre / Anatole Jakovsky. - In: Revue des tabacs 35 no. 232 (19.0) 29-32; ill. 
- Janssen, W.G. - Gouda van 1900 tot nu / W.G. Janssen. - Hulst, Van Geyt, 1992. 
- Johannes, G.J. - Geduchte verbeeldingskracht! : een onderzoek naar het literaire 
  denken over de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey / G.J. Johannes. - Amsterdam, Hist. 
Seminarium UvA, 1992. - noten, lit.opg., register van persoonsnamen 
- Jong, M.G.C.J. de - Gouda toen en nu : oud en modern Gouda in woord en beeld : de oudste en 
nieuwste foto's van Gouda met uitvoerige historische toelichting / Theo de Jong; foto's: Martin Droog; 
Henri de Louw; Jerôme Kiebert. - Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1992. 
- Jubileumboek C.O.V. Laus Deo 1952 - 1992. - Gouda, eigen uitg., 
  1992. - betreft Christelijke oratoriumvereniging uit Gouda 
- Kamer, I.C. - Kerkelijke beroeringen te Gouda, een halve eeuw geleden en nu / I.C. Kamer; inl. Herm. 
Knoop. - Gouda, eigen uitg., 1946. - fotokopie; bevat overzicht van vroegere en tegenwoordige 
  (Chr.) Geref. predikanten te Gouda 
- Karssen, C. - Bodegraven in bedrijf / Cock Karssen; bew. door Bernt 
  Feis en Herman Rutten. - Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1991. - lit.opg. 
- Keizer, Y. - Scheikundig onderzoek van eenige gekleurde glazen uit 
  de St. Janskerk te Gouda. - In: Scheikundige onderzoekingen gedaan 
  in het laboratorium der Utrechtsche Hogeschool 3 (1846) 323-334. 
- Kijk op groen. - Gouda, afd. plantsoenen en begraafplaatsen, 1990. 
- Klein, J.W.E. - De ontstaansgeschiedenis van het Goudse exemplaar 
  van Joan Blaeu's Grooten Atlas. - In: Caert-Thresoor 
  11 (1992) 41-47; ill. - noten; brieven van Blaeu aan J. Sceperus; betreft het ex. in de librije 
- Kort, J.C. - De archieven van de familie van der Dussen 1517 - 1905 
  / J.C. Kort. - 's-Gravenhage, Hoge Raad van Adel, 1992. - betreft 
  ook o.a. Hieronymus van Beverningh 
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- Korte geschiedenis van Capelle aan den IJssel. - In: Jaarboek 1988 
  / Hist. Ver. Capelle aan den IJssel 39-49; ill. 
- Kuipers-Verbuijs, M. - Gouda, "Het Bolwerk" / Marion 
  Kuipers-Verbuijs; Inge Visschedijk. - Gouda, eigen uitg., 1992. - bibliogr.; stageverslag VU A'dam 
- Langeveld, C.M. - Zwammerdam door de ogen van kunstenaars gezien / 
  C.M. Langeveld; F. Schreuder. - In: Ons Zwammerdam (april 1992) 6-34; ill. - bibliogr. 
- Lem, C.A.M. - De consuetudines van het collatiehuis in Gouda. 
  - In: Ons geestelijk erf 65 (1991) 125-143. - overdruk; noten; summary 
- Lem, J.S.D. van der - Op zoek naar 't Fortuin : genealogie van het 
  geslacht Diepenhorst : beschrijving van het nageslacht van Jan 
  Willemsen Diepenhorst (± 1630 - 1704) herbergier en 
  eigenaar van de herberg 't Fortuin te Ameide / J.S.D. van der Lem; 
  C.P.B. van der Lem Sr. - Nijmegen, eigen uitg., 1991. - noten; indices 
- Mensing, A.C.M. - Het raadsel van Raam 22 te Gouda / door Adeline 
  C.M. Mensing. - In: Oud-Holland 55 (1938) 100-107; ill. - noten 
- Meter, I. - Schrik niet als je onderweg een dichter tegenkomt : een 
  literaire wandeling door Gouda / samenst. Inez Meter; René Karels. 
  - Gouda, Openbare Bibliotheek / Sectie Letteren van de Culturele Raad, 1992. - bibliogr. 
- Moen, A. - Het gerestaureerde gebrandschilderde raam in de Groote - 
  of St. Janskerk te Gouda (7e glas) / Adr. Moen. - In: Architectura 19 (1911) 233-236, 247-248. 
- Moerel, H. - De poseur en andere laatste verhalen / Hub Moerel. - 
  Gouda, Moerel-boeken, 1992. - Deze verhalen zijn deels gesitueerd in Gouda; in kladvorm 
- Moerkamp, J. - Laveren tussen commerciële en cultuur-historische 
  belangen : dilemma's in de monumentenzorg / Jos Moerkamp. - In: NG 
  Gemeentelijk Magazine 46 no. 20 (1992) 8-10; ill. - handelt ook over Gouda (gebruik van de Waag) 
- Moerkamp, J. - Leuren met allochtonen werkt averechts : Gouda en 
  Tilburg presenteren voorbeelden van positiever benadering / Jos 
  Moerkamp. - In: NG Magazine 45 nr. 47 (1991) 20-21; ill. 
- Noortwijk, W.H. van - Honderd jaar geleden werd de Hollandse IJssel 
  gekanaliseerd / W.H. van Noortwijk. - In: OTAR .. (1956) 112-115; ill.; krt. 
- Panne-van Deuren, C.J.H.M. van de - Inventaris van het archief van 
  de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Zegveld 1942 - 1969. -  
  Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 1992. 
- Poppel, F.W.A. van - Trouwen in Nederland : een 
  historisch-demografische studie van de 19e en vroeg 20e eeuw / 
  Frans van Poppel. - Wageningen, Landbouwuniv. Afd. Agrarische 
  Gesch., 1992. - proefschr.; noten; bibliogr.; een belangrijk 
  hoofdstuk is gewijd aan onderzoek te Breda en Gouda (vnl. 3e kwart 19e eeuw) 
- Regteren Altena, J.Q. van - Tekeningen van Dirck Crabeth / door 
  J.Q. van Regteren Altena. - In: Oud-Holland 55 (1938) 107-114; ill. - noten 
- Rieber, C.T.J.L. - De gerestaureerde kerkglazen te Gouda. 
  - In: Bouwkundig Weekblad 21 (1901) 295-296. 
- Rijter, J. de - Goudse-Glazenpostzegels : uitgifte bij gebrek aan 
  beter. - In: Philatelie 68 (1991) 691-693; ill. 
- Ruyven-Zeman, Zs. van - Een verdwenen glasraam uit de St.-Janskerk te Gouda naar een ontwerp 
van Lambert van Noort. - In: Annus quadriga mundi : opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen 
aan prof.dr. Anna C. Esmeijer (Zutphen 1988) 179-192; ill. - noten 
- Ruyven-Zeman, Zs. van - Lambert van Noort - inventor. - Gouda, 
  Fonds Goudse Glazen, 1992. - noten 
- Schaap, M. - Inventaris van de archieven van de BB-kring 
  Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d) - centrumgemeente Gouda 
  1949 - 1986. - Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1991. 
- Schrijver, E.G.L. - Het Prinsenraam in Gouda en de positie van het 
  Hebreeuws in Noord-Nederland in de zestiende eeuw / E.G.L. 
  Schrijver en J.W. Wesselius. - In: Studia Rosenthaliana 21 (1987) 1-13; ill. - noten 
- Slootweg, G.J. - In het vizier van de regent : de bemoeienissen van Gouda's stadsbestuur met het 
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leven van alledag in de jaren 1650 - 1672 / Geert-Jan Slootweg. - Gouda, eigen uitg., (1992). - noten; 
  bibliogr.; doctoraalscriptie RU Utrecht 
- Sorge, J. van - Gouda in de tweede wereldoorlog / Jeannette van 
  Sorge. - Nijkerk, eigen uitg., 1991. - scriptie Pabo Driestar (Gouda); bibliogr. 
- Stroosnijder, I. - Van "gordijnen dicht" naar energiebeleid : brochure nadere invulling van kaderplan. 
- In: NG 46 no. 17/18 (1992) 15-17; ill. - betreft met name Gouda 
- Swigchem, C.A. van - Architectuur op de glazen van de St.-Janskerk 
  te Gouda. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1991. 
- Toervaartroutes door het Groene Hart van Holland / red. W.J. Dijk e.a.. - Delft, TU = Fac. Bouwkunde 
enz., 1990. - i.o.v. de Interfacultaire Werkgroep Recreatie en de Werkgroep 
  Civiel-Technisch Projectonderwijs; lit.opg. 
- Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België / onder red. 
van A. Verhulst en M.K.E. Gottschalk. - Gent, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1980. 
- noten 
- Van Mallegat tot Hanepraai : plan van aanpak voor het oude IJsselfront / samenst. C.J.W. Akkerman; 
R.W. Kempers; P.C. Peters; J. du Pré; H.J. Sprokholt; S. van de Stad. - Gouda, Archeologische 
Vereniging Golda, 1992. 
- Vink, P. - Uit het moeras herrezen : 100 jaar Gereformeerde Kerk van Moordrecht en een beknopt 
overzicht van de historie in de eeuwen daarvoor 1892 - 1992. - Moordrecht, Geref. Kerk, 1992. 
- Vlagsma, A.H. - Het "Hollandse" orgel in de periode van 1670 tot 1730 : een architectuurhistorische 
en organologische studie over de orgelbouw in Nederland, met name in de gewesten Holland, 
Zeeland, Utrecht en Gelderland. - Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1992. - noten, lit.opg., registers; bevat 
ook gedeelten over het Moreau-orgel in de St.-Janskerk Waarden van Zuid-Holland / Stichting het 
  Zuidhollands Landschap. - Rotterdam, eigen uitg., 1976. - bibliogr. 
- Weissman, A.W. - Het glas in den noorderkruisbeuk der Ste Janskerk 
  te Gouda. - In: Bouwkundig Weekblad 31 (1911) 365-367; ill. 
- Wuis, G. - De voeding en het voedingsbeleid van de Hoffmankeuken, volksgaarkeuken te Gouda 
(1888 - 1987). - Gouda, Stichting Oudhollandse Receptenbank, 1992. - Verslag van een onderzoek 
t.b.v. doctoraalstudie "voeding van de mens" aan de Landbouwuniv. Wageningen; bibliogr. 
- Zanden, J.L. van - Arbeid tijdens het handelskapitalisme : opkomst 
  en neergang van de Hollandse economie 1350-1850. - Bergen, Octavo, 1991. - noten, lit.opg. 
 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1992 
 
J. Bakker; A.W. Bijvanck Genootschap (KB 's-Gravenhage); A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJ.); drs. 
R.A.M. ter Bogt; A.M. van Bommel; Centraal Bureau voor Genealogie (Den Haag); Cult. Raad Gouda; 
Cult. Raad Zuid-Holland; mevr. L. van Ek-Schröder (Waddinxveen); Gemeentearchieven Leiden, 
Montfoort en Wageningen; Gemeente Gouda: afd. IZ, sector Stadsontwikkeling (o.a. afd. SVM); 
Gemeente Middelharnis; Gereformeerde Kerken in Ned.; A.J. Glasbeek; Golda (Archeol. Werkgroep 
-); Goude (Oudheidk. Kring Die -); Hoge Raad van Adel; Inter Documentation Centre (Leiden); 
M.G.C.J. de Jong; drs. J.W.E. Klein; Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; mevr. G. de 
Koeijer-Jansen; Laus Deo; C.A.M. Lem,; C.P.B. v.d. Lem ('s-Gravenhage); Lanbouwuniv. 
Wageningen; Meermanno-Westreenianum (Rijksmuseum -); K.H. Mersmans; R.G.A. Mesander; 
mevr. Moerel; Museum Boerhaave; Ned. Inst. voor Studie- en Beroepskeuzebegeleiding; Openb. Bibl. 
Gouda; mevr. N.A.A. Paris-van Lith; J.G. Potharst; H.J. Proper; Prov. Archiefinspectie Limburg; 
Rijksarchief Zuid-Holland; E. van Rossum; Rijkscommissie Vaderlandse Geschiedenis; Streekarchief 
Rijnstreek (Woerden); B.J. van der Saag; dr. A. Scheygrond; Sectie voorlichting Ned. Territoriaal 
Commando; drs. G.J. Slootweg; Stedelijke Musea Gouda; mevr. J. van Sorge (Nijkerk); Sticht. Open 
Monumentendag; mevr. S.R. Straub; Trias Zorgverzekeraars; Uitgeverij Zwijsen (Tilburg); W. 
Veerman (Tiel); P. Vink (Moordrecht). 
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Bijlage 7.  Aanwinsten topografisch-historische atlas 
 
 

 1991  1992 

Eigen opnamen streekarchief, onbekend 207 179 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 550 201 

Persfoto’s ca. 2000 ca. 500 

Negatieven (idem) - - 

Reprodukties, affiches, e.d. 40 ca. 300 

Plattegronden, kaarten 21 8 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 151 462 

Overbrenging 568 6 

 
Hieronder bevonden zich schenkingen van / overbrenging door: 
Afd. Stedebouw gem. Gouda; ing. W. van den Berg (Dordrecht); T.P.J. Broer; C.D. van Dijk; C.T. van 
Gennep (Moordrecht) / Moordrechtse Koerier; Gereformeerde kerk Gouda; C. van Kooten 
(Lekkerkerk); C.O.V. Laus Deo; dr. M.E. Kortenoever; R. den Ouden; nalatenschap mevr. J.C. Pot; dr. 
A. Scheygrond; afd. Stedebouw (sector SO) Gouda; Stedelijke Musea Gouda; Tj.E. Swierstra 
(Amsterdam); Veilinghuis Christie's (Amsterdam); ing. A.M.E. Vos (Haren, Gr.); Van Wijnen 
Nederland BV (Dordrecht). 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen en instellingen:  
ir. J.A. Aarsen; A.C. van Asten; D. Bode; C.D. van Dijk; mevr. J.P. Dogterom-Lakerveld; mevr. J. de 
Graaf-v.d.Zaan; F.G. IJsselstijn; ir. J.A. de Keijzer (afd. Stedebouw Gouda); Chris Koot (Moerkapelle); 
W. Koppendraaier; mevr. J. Kraats-van Heeren; Leger des Heils afd. Gouda; mevr.drs. Nynke Ottink 
(dienst Sport en Recreatie Gouda); R. den Ouden; mevr. Perdijk-Anders; G. Prins; mevr. 
Roos-Anders; mevr. Snelleman; Stedelijke Musea Gouda; mevr. N. van der Veen; A.D. Vergunst. 
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Bijlage 8.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1992 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Akte van transport van een huis en erf in het dorp 
  (Dorpsstraat) te Moordrecht. 1720. Authentiek afschrift. 
- Stukken betreffende de families Beyerman, 1737-1781; De Lange 
  (Moordrecht), 1721-1778; Pellewijk, 1728. Fotokopieën. 
- Stukken (vnl. eigendomsbewijzen) betreffende het huis op de hoek 
  van de Hoge Gouwe (= Hoge Gouwe 1) en de Westhaven. 1738-1885. 
- Stukken betreffende huizen aan de Nieuwehaven zz (= Nieuwehaven 
  35, 147, 149, 159, 167). Ged. authentieke afschriften. 1751-1813. 
- Beschikking van de magistraat, waarbij aan de voogden over Jan 
  Bol wordt toegestaan de aan hem gelegateerde landerijen, gelegen 
  onder Besoyen, Drongelen, Veen en Doeveren, te verkopen; 
  authentiek afschrift, 1765. Met het ingediende verzoekschrift. 
- Akte van transport van een huis en erf aan de Korte Tiendeweg P 
  80 (= Korte Tiendeweg 12); authentiek afschrift, 1819. 
- Verordening van dijkgraaf en heemraden van de polder Bloemendaal 
  op de dijken, kaden, wegen, bruggen, vaarten en wateringen; 
  gedrukt, 1834. 
- Afbeeldingen van de 17e-eeuwse begrafenisschilden en 
  gildepenningen van het pijpmakersgilde, het zakkendragersgilde en 
  het touwslagersgilde; litho's uit (?) 3e/4e kwart 19e e. 
- Aantekeningen van G.J.J. Pot betreffende de uitgave van de 
  gedichten van Erasmus door Reynier Snoy, ontleend aan de 
  heruitgave door Ch. Ruelens, Brussel 1864, z.d. 
- Zwemdiploma voor W.(J.) den Boer, afgegeven door de Stedelijke 
  Zweminrichting, 1931. 
- Archiefbescheiden van Biologia Natura, afd. Gouda van de Ned. 
  Bond van van Aquariumhouders, 1932, 1933. 
- Stukken betreffende het Spaardersbad, 1933 - 1973. 
- "Wereldbeschouwingen in het strijdperk". Manuscript van dr. J. 
  Leest, directeur van de Rijks HBS en oprichter van de 
  "Filosofische Kring" (Gouda), bevattende een verslag van 
  discussies binnen de kring. (ca. 1935 - 1939). 
- Archiefbescheiden van Ons Natuurgenot, aquarium- en 
  terrariumvereniging (opgericht 1935), 1939 - 1985. 
- Autobiografische aantekeningen door Han van Genabeth; minuten, 
  1980, 1982. 
- Filosofisch-historische en cultuurhistorische opstellen door 
  Han van Genabeth; minuten, 1985 - 1991. 
- Stukken betreffende de restauratie en verbouwing van het 
  stadhuis, opgemaakt en ontvangen door het architectenbureau A. 
  van der Steur c.a. als directievoerder, 1947 - 1952. 
- Plakboeken met kranteknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander en 
  de Goudsche Courant, met artikelen door G.J.J. Pot betreffende de 
  geschiedenis van Gouda en omgeving, straatnamen, Goudse 
  monumenten, e.d., 1948 - 1951. 
- Stukken van en aan G.J.J. Pot betreffende publicaties van 
  boeken en artikelen, 1950. 
- Kranteknipsels uit de Nieuwe Zuid-Hollander, met artikelen door 
  G.J.J. Pot betreffende de altaren en de kerksieraden in de 
  St.-Janskerk, 1949. 
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- "De Goudse straatnamen : hun herkomst en geschiedenis". 
  Manuscript van een serie van 26 artikelen in de Nieuwe 
  Zuid-Hollander door G.J.J. Pot; getypt, 1950. 
- "Aanwijzingen voor het oplossen van problemen van 
  stamboomonderzoek". Notitie betreffende onderzoek in de 
  DTB-registers, met name in het Rijksarchief in 
  Zuid-Holland, door mr. C. de Vries, ca. 1980; afdruk. 
- Gedichten van Henk Kooijman; doorslagen, z.d. (ca. 1975 - 1998?). 
 
 

De schenkers van deze en andere "varia" waren:  

Ing. W. van den Berg, Dordrecht; R. Begeer; A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); W.J. den Boer 

(Utrecht); J. van Genabeth; dhr. Van der Heiden; mevr. M. Helbers-Molt (Renkum); mevr. J. de 

Korte-Eydema; mr. A.J. Leest (Reeuwijk); nalatenschap mevr. J.C. Pot; G. Prins; M. 

Prins-Hoogendam (Honselersdijk); nalatenschap T. Tak; mevr. Terlouw; mevr. G.H. de Vries; mevr. 

H.C.G. de Vries; Gem.arch. Waalwijk. 
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Bijlage 9.  Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, 
verstrekken van schriftelijke informatie en uitlening van documenten 
 

Kerngetallen 1990  1991  1992 

Bezoeken (excl. groepen) 2685 3161 3084 

Bezoekers 1026 1122 1141 

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 2,6 2,8 2,7 

 
 
 

Herkomst bezoekers 1990  1991  1992 

 abs. % abs. % abs. % 

Regio streekarchief 388 37,8 418 37,3 449 39,4 

Overig Zuid-Holland 346 33,7 362 32,3 338 29,6 

Rest Nederland 275 26,8 328 29,1 334 29,3 

Buitenland 17 1,7 14 1,2 20 1,8 

 
 
 

Herkomst per 
bezoek 

1990  1991  1992 

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

Regio streekarchief 1185 44,1 3,1 1478 46,8 3,5 1489 48,3 3,3 

Overig Zuid-Holland 902 33,6 2,6 929 29,4 2,6 823 26,7 2,4 

Rest Nederland 572 21,3 2,1 732 23,2 2,2 739 24,0 2,2 

Buitenland 26 1,0 1,5 22 0,7 1,6 33 1,1 1,7 

 
 
 

Onderwerp van 
onderzoek 

1990  1991  1992 

 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 56,3 58,9 2,7 56,4 55,4 2,8 55,2 57,4 2,8 

Historie regio 37,3 34,9 2,4 32,9 36,3 3,1 34,8 33,6 2,6 

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

Ambtelijk
* 

0,8 3,4 1,3 0,6 0,4 1,7 1,3 1,4 2,9 

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

Onbekend 0,4 1,6 10,8 0,2 1,7 26,5 0,2 0,8 12,0 

 
  

                     

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

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

1990  1991  1992 

 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 

6,2 10,3 4,3 7,0 14,7 5,9 5,4 13,6 6,7 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

4,9 2,8 1,5 3.1 2,5 2,3 3.4 2,8 2,2 

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

10,8 11,7 2,8 14,3 16,3 3,2 13,7 14,7 2,9 

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

77,7 73,6 2,5 74,1 63,9 2,4 77,1 68,0 2,4 

Onbekend / geen 
speciaal doel (incl. 
genealogie) 

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

 
 
 

Herkomst 
genealogen 

1990  1991  1992 

 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 22,5 32,9 4,0 17,1 38,1 6,2 20,5 43,4 5,9 

Overig Zuid-Holland 37,9 40,8 2,9 40,8 36,3 2,5 37,8 30,8 2,3 

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

Buitenland 2,2 1,3 1,5 1,4 0,8 1,6 2,1 1,4 1,9 

 
 
 

Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1990  1991  1992 

 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 26,6 36,2 5,9 32,9 27,5 4,9 25,8 21,3 5,6 

Overig Zuid-Holland 53,1 42,8 3,5 29,1 24,5 5,0 29,0 24,4 5,7 

Rest Nederland 20,3 21,0 4,5 36,7 47,9 7,7 41,9 53,8 8,7 

Buitenland - - - 1,3 0,2 1,0 3,2 0,5 1,0 
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Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1990  1991  1992 

 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 68,0 74,3 1,6 91,4 96,3 2,4 82,1 85,1 2,3 

Overig Zuid-Holland 24,0 18,9 1,2 8,6 3,8 1,0 17,9 14,9 1,9 

Rest Nederland 8,0 6,8 1,3 - - - - - - 

 
 
 
 

Specificatie studiezaalgebruik 1990  1991  1992 

Ter inzage gegeven archivalia 6932 7405 8740 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1368 1289 1084 

Geleverde fotokopieën 3256 2942 2904 

Idem afdrukken reader/printer - 117 921 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 177 238 242 

Geleverde foto's 190 360 538 

 
 
 
 

Schriftelijke informatie 1990  1991  1992 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 161 177 146 

Waarvan uit het buitenland 18 14 19 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 141 154 125 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 20 23 21 

 
 
 

Uitlening 1990  1991  1992 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

207 263 322 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit - - 17 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 21 264 133 

Uitgeleende boeken (librije) extern 60 92 104 

Idem intern 18 6 20 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 32 55 83 + 30 
panelen 

 
 
 
 

                     

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


