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1.  ALGEMEEN  
 
 
In de samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur kwam in 1993 geen wijziging. 
In bijlage 1 is een overzicht van de bestuurssamenstelling opgenomen. 
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer, het algemeen bestuur kwam drie 
keer bijeen. 
 
In 1993 kwam de adviescommissie driemaal bijeen. Voor de samenstelling van deze commissie, 
die ongewijzigd bleef, wordt eveneens verwezen naar bijlage 1.   
De voorzitter en de secretaris van de commissie woonden weer zoveel mogelijk de vergaderingen 
van het algemeen bestuur bij.  
 
De beleidsnotitie die eind 1992 in concept gereed was gekomen, werd op 23 februari door het 
algemeen bestuur vastgesteld en met de begroting 1994 aan de raden van de deelnemende 
gemeenten toegezonden. Op de personele konsekwenties (voorstel tot uitbreiding van de 
formatie) wordt in § 2 nader ingegaan. 
 
Op advies van VB Accountants werd een vervangingsmeerjarenplan vastgesteld en een fonds 
vervangingsinvesteringen gevormd. Op basis van de meerjarenplanning wordt dit fonds jaarlijks 
gevoed met een storting ten laste van de begroting; de daadwerkelijke vervangingen vinden plaats 
na akkoordbevinding van het dagelijks bestuur. 
 
Het bestuur stemde in met het voornemen om het zwaartepunt bij het behoud van de archieven en 
collecties te verleggen van restauratie naar preventie, lees: microfilming. Door meer 
archiefbestanden te verfilmen, wordt slijtage en daarmee restauratie voorkomen. Het restaureren 
van veel geraadpleegde documenten is vooral zinvol, wanneer vervolgens de raadpleging van de 
originelen tot een minimum kan worden teruggebracht door de documenten in andere vorm (op 
microfiche) beschikbaar te stellen. 
 
Op 16 augustus vond in het Goudse stadhuis officieel de bouwstart van de herhuisvesting plaats 
door ondertekening van de aannemingsovereenkomst. Op 29 november werd het hoogste punt 
van het nieuwe depotgebouw bereikt. Met de realisatie van de uitbreiding is een extra drukke 
periode voor de archiefdienst begonnen; deze extra drukte hebben wij graag over voor de 
broodnodige verbetering van de bestaande huisvesting. 
In § 3 komt de huisvesting nader aan de orde. 
 
De streekarchivaris woonde als gebruikelijk de vergaderingen van het bestuur van de stichting 
Vrienden van Archief en Librije bij. De permanente aktie "Red een archiefstuk"  die door dit 
bestuur werd geïnitieerd, wordt in § 4.2 nader besproken. 
De samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting en van de redactie van het 
regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer bleef ongewijzigd (zie bijlage 1).  
Van dit tijdschrift verscheen in 1993 de zevende jaargang. 
 
Het halfjaarlijks overleg met de directies van de archiefdiensten in de regio (oostelijk Zuid-Holland 
en westelijk Utrecht) en het overleg van Zuidhollandse archivarissen werd bijgewoond. 
In april werden met de gemeentelijke archiefdienst Alphen a/d Rijn afspraken gemaakt over enkele 
vormen van samenwerking. 
Wellicht ontstaat te zijner tijd - naar het voorbeeld van Noordoost- en Zuidoost-Brabant - een 
nauwere vorm van samenwerking in de regio Midden-Holland / Rijnstreek. Dit lijkt de enige 
mogelijkheid om op langere termijn meer te kunnen doen met de beschikbare middelen, doordat 
overlappingen in de personeelsformaties kunnen worden vermeden, beter op de behoefte aan 
specialistische kennis (o.a. voor de aanpak van technische problemen) kan worden ingespeeld en 
doublures in de aanschaf van bepaalde voorzieningen kunnen worden voorkomen. Door gebruik 
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te maken van rayondepots, elk met bijbehorende studiezaal, kan schaalvergroting worden bereikt 
met behoud van de plaatselijke / regionale functie. Bezoekers zullen in die situatie er niet op 
achteruit gaan en juist kunnen profiteren van de extra's die integratie kan bieden. 
Dit neemt niet weg dat nu reeds waar mogelijk op plezierige wijze met naburige collega's wordt 
samengewerkt. In dit verband kan onder andere worden gewezen op de praktijkopleidingsplaats 
die in Schoonhoven wordt geboden aan een van onze medewerkers. 
 
 
 
 
  

2.  PERSONEEL  
 
 
Voor een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers) per 1-1-1994 wordt 
verwezen naar bijlage 2.  Daarin staan ook de personen genoemd die in 1993 tijdelijk werkzaam 
waren in het kader van een werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling. 
 
Conform de afspraak met de adviescommissie, deed het algemeen bestuur bij de begrotings-
behandeling 1994 een dringend beroep op de raden van de deelnemende gemeenten om in te 
stemmen met een uitbreiding van de ambtelijke formatie met een parttime medewerker voor 
educatieve werkzaamheden. De gemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle 
deelden mee te kunnen instemmen met deze formatie-uitbreiding. Van de andere deelnemende 
gemeenten werd een negatief bericht ontvangen. Het bestuur besloot in 1994 opnieuw het verzoek 
aan de drie andere deelnemers voor te leggen. Met de gemeenten Nieuwerkerk en Zevenhuizen 
werd afgesproken voor 1994 en 1995 een educatief project te organiseren, in afwachting van de 
resultaten van de hernieuwde voorstellen aan de drie andere gemeenten. 
 
Hoewel minder dan voorgaande jaren, was er ook in 1993 weer sprake van langdurige ziekte resp. 
op medisch advies parttime werken van enkele medewerkers. 
 
Wegens vertrek naar elders werd het (parttime) dienstverband met mevrouw S.R. Straub 
(inventarisator) per 30 november beëindigd. De sollicitatieprocedure voor een opvolger was aan 
het eind van de verslagperiode nog niet afgerond. 
Mevrouw drs. B. de Wit (vrijwilliger) beëindigde op verzoek van de archiefdienst het onder-
zoeksproject 19e-eeuwse industrialisatie. 
 
In 1993 volgde de heer Van der Hart een cursus MS-DOS.  
De heer Piepenbrock nam opnieuw deel aan cursussen op het gebied van audiovisuele media.  
De heer Hamdani begon met een praktijkopleiding boekbinden bij het Streekarchief 
Krimpenerwaard te Schoonhoven. Geen van de grafische opleidingscentra bood in het cursusjaar 
1993/1994 de mogelijkheid een theoretische avondopleiding te volgen. 
 
 
 
 
  

3.  HUISVESTING EN INVENTARIS  
 
 
Het herziene huisvestingsplan uit 1992 kon in september 1993 in uitvoering worden genomen door 
Bouw- en Aannemingsmij. Boogaerdt & Schmidt B.V. uit Stolwijk, onder toezicht van de afdeling 
BOB van de gemeente Gouda. Vermeldenswaard zijn de belangrijke adviezen inzake de bouw van 
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en klimaatbeheersing in de depots die van de deskundige restauratoren Th. Steemers 
(rijksarchiefdienst) en W. Castelijns (gemeentelijke archiefdienst Rotterdam) werden verkregen. 
Dit plan bevat enerzijds de bouw van een depotgebouw (in drie bouwlagen) ter plaatse van de 
bestaande zijvleugel van de voormalige Klaas de Vriesschool langs de Patersteeg, met herbouw 
van de oorspronkelijke gevelwanden. Anderzijds zal de hoofdvleugel van de voormalige Klaas de 
Vriesschool langs de Groeneweg worden gerenoveerd om te gebruiken als publieks- en 
werkruimten.  
Doordat de onderhoudstoestand van dit hoofdgebouw slecht bleek te zijn (met name het dak), 
leidde dat eind 1993 tot enige vertraging. De bouw van het depotgebouw lag aan het eind van de 
verslagperiode op schema. 
 
In 1993 werden twee microcomputers vervangen, alsmede een optische diskdrive. Voorts werden 
enkele reparaties aan computerapparatuur uitgevoerd. Een verwarmingsbout voor het 
aanbrengen van zuurvrije restauratietape werd aangeschaft. De vergrotingsapparatuur in de 
donkere kamer werd vervangen door een z.g. multigrade systeem van Ilford. 
De verrijdbare stellingen voor twee van de drie depotlagen in het nieuwe depotgebouw werden in 
bestelling genomen. 
 
 
  

4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN  
 
 
4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
Aan het beter verpakken en nummeren van archieven werd slechts beperkt verder gewerkt. 
De verbeterde berging van kaarten en technische tekeningen moest worden stopgezet, bij gebrek 
aan depotruimte. Op deskundig advies is het op zuurvrij karton opzetten van het oude fotobestand 
stopgezet; hiervoor zal voortaan berging in melinex hoesjes worden gebruikt. 
 
 
4.2.  Restauratie 
 
Bijlage 3 biedt een overzicht van de in 1993 gereedgekomen restauratiewerkzaamheden. 
 
De Stichting Vrienden van Archief en Librije zette de langlopende aktie "Red een archiefstuk" 
(werving van sponsors voor het restaureren van archiefstukken en andere documenten) in 1993 
voort. De belangstelling voor deze unieke aktie komt vooral van de zijde van particulieren, vrije 
beroepsbeoefenaren en verenigingen. Zowel de gemeentesturen van Gouda als Waddinxveen 
trokken een extra bedrag uit voor deze aktie. Stimulerend was de adoptie door groep 8 van de 
Aloysiusschool van een affiche uit de collectie oorlogsdocumentatie. In deze en enkele andere 
gevallen werd door de pers aandacht aan de aktie geschonken. 
Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle besloot de resterende gelden van het 
restauratieproject oud-archief Zevenhuizen (1992) te bestemmen voor de restauratie van 
archivalia uit het oud-rechterlijk archief, waarin ook vele urgent te behandelen stukken bleken voor 
te komen. Eind 1993 was deze opdracht nog niet gereed. 
Van groot belang zijn de deskundige adviezen die wij belangeloos van de heer Th. Steemers, 
beleidsmedewerker conservering van de rijksarchiefdienst, regelmatig mogen ontvangen. 
 
 
4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Door gebrek aan controlecapaciteit kon ook in 1993 vrijwel geen aandacht worden besteed aan 
microfilming in eigen beheer. 
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De verfilming van het krantenbestand vond goede voortgang. Dat geldt ook voor de primaire 
genealogische bronnen, waarvan de meeste nu in microfiche ter beschikking staan van het 
publiek. 
 
In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de in 1993 verfilmde documenten. 
 
 
 
  

5.  TOEGANKELIJKMAKING  
 
 
5.1.  Algemeen 
 
Ook in 1993 werd weer volop gebruik gemaakt van het tekstdatabase-programma askSam voor 
alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire collecties. Zodra de nieuwe studiezaal 
gereed is, zullen de gebruikers rechtstreeks gebruik kunnen maken van de vele beschikbare 
computerbestanden. 
De invoer achteraf (z.g. retrospectieve invoer) van bestaande toegangen op archief- en 
documentatiebestanden werd voortgezet. 
 
5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het archievenoverzicht werd als computerbestand bijgehouden. Met een nieuwe afdruk voor 
gebruik in de studiezaal wordt gewacht tot na de verhuizing van de studiezaal. 
Aan een verdere verfijning van het computerbestand ten behoeve van de depotadministratie werd 
begonnen. Voor de vlotte verwerking van de verhuizing van archieven en collecties biedt deze 
toegang een onmisbaar hulpmiddel. 
 
 
 
5.3.  Archieven 
 
Ook in 1993 vond de inventarisatie van archieven 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, wordt met behulp van het databaseprogramma askSam bijgehouden.  
Het opnieuw titelbeschrijven van een gedeelte van het oude librijebestand werd voortgezet; daarbij 
werd de collectie "incunabelen en bijzondere drukken" afgerond. De titelbeschrijvingen van de 
voormalige "archiefbibliotheek" werden herzien en aangevuld opgenomen in het computerbestand 
librije. 
Het bijhouden (en eventueel verbeteren) van de computerbestanden aanwinsten, periodieken en 
gedepouilleerde artikelen uit periodieken en bundels vond geregeld plaats. 
Opnieuw werd een gedeelte van de oude collectie "Goudana" van correcte titelbeschrijvingen 
voorzien. 
Een aangevulde catalogus van de aanwinsten uit de periode 1978 - 1992 kwam in de studiezaal 
ter beschikking van het publiek. 
Voor de controle van de titels uit het oude librijebestand en de computerinvoer van het resterende 
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deel van de titelbeschrijvingen van de fondsbibliotheek Van Goor was nog geen tijd beschikbaar. 
 
 
 
5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
De beschrijvingen van de aanwinsten van de fotocollectie werden weer rechtstreeks ingevoerd in 
het computerbestand. 
Ten behoeve van de overbrenging van de foto's van de gemeente Waddinxveen werd een 
computerbestand gereed gemaakt en werd een medewerkster van de afdeling interne zaken 
instructie gegeven voor het gebruik. Zij zal de fotoverzameling bij de afdeling beschrijven,  
waarna de daadwerkelijke overdracht kan plaatsvinden. 
Aan de sanering en ontsluiting van de negatievencollectie Baars werd verder gewerkt. 
Het aantal via de computer terug te vinden foto's groeide in 1993 van ca. 20000 tot ca. 21500. 
Zonder dit computerbestand zou een vlotte dienstverlening aan onze klanten onmogelijk zijn.  
De beschrijving van de oude manuscriptkaarten uit het oud-archief Gouda werd voortgezet; een 
herziene "uitdraai" van het computerbestand kwam in de studiezaal beschikbaar. 
De toegankelijkmaking van de technische tekeningen afkomstig van de Dienst Openbare Werken 
Gouda (in de dependance aan het Nonnenwater) werd voorlopig afgerond. 
 
 
5.6.  Overige documentatie 
 
De aanwinsten van de collectie varia worden in het gelijknamige computerbestand bijgehouden. 
Het bestand groeide met ca. 200 beschrijvingen naar ca. 2100 plaatsnummers. Aan herbeschrij-
ving van de oude collectie "varia" kon nog geen tijd worden besteed. 
De collectie getekende "stambomen" (genealogische tabellen) werd beschreven in een 
computerbestand. 
Van de collectie plakboeken van Chr. Kielliger werd een plaatsingslijst vervaardigd. 
De documentatie van panden binnen het beschermd stadsgezicht Gouda werd voorlopig afgerond 
met het invoeren van de gegevens van de systeemkaarten in een computerbestand.  
Ten behoeve van de Goudse monumentencommissie werd regelmatig onderzoek (met name 
kadastrale research) verricht. 
 
 
 
  

6.  TOEZICHT OP HET BEHEER  
 
 
In 1993 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda: 
. gemeentepolitie - actualisering dynamisch archief i.v.m. regionalisatie, incl. selectie en schoning; 

er was onvoldoende tijd om dit af te ronden;  
. begin schoning en ordening semistatisch archief gemeentelijk woningbedrijf; 
. adviezen aan afdelingen stedebouw en bouw- en woningtoezicht; 
. overleg met hoofd IZ en PAZ over werkzaamheden in 1994; 
- Moordrecht: 
. bewerking semistatisch archief, incl. selectie en schoning; enige aanpassing dynamisch archief; 
. inspectiebezoek; 
- Nieuwerkerk a/d IJssel: 
. integratie archief dienst gemeentewerken in secretarie-archief; 
. inspectiebezoek; 
- Waddinxveen: 
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. herstructurering semistatisch archief sociale zaken, inclusief selectie en schoning; 

. verdere schoning semistatisch archief dienst openbare werken; 

. inspectiebezoek.   
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN  
    VERZAMELINGEN  
 
 
7.1.  Archieven 
 
De archieven van de stichting Goutudo (tuberculose-onderzoek) en de voorloper van de 
hervormde Bethel-gemeente te Moordrecht waren in 1993 de belangrijkste aanwinsten. 
Van serieuze acquisitie kan bij gebrek aan depotruimte nog 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)  
 
Een zeer grote schenking boeken op het gebied van de geschiedenis van de tweede wereldoorlog 
ontvingen wij van mevrouw E. van Wijhe-van Rheenen uit de nalatenschap van haar man. 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 
7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
De tijd ontbreekt voor aktieve acquisitie op het gebied van fotomateriaal. Waar mogelijk wordt 
ingegaan op aanbiedingen van particulieren of instellingen om in tijdelijke bruikleen afgestane 
foto's te reproduceren. Voor 1993 kunnen met name worden genoemd bruiklenen van bewoners 
(met name de bekende Gouda-verzamelaar W.G. Janssen!) en bewoonsters van Huize 
Savelberg, door bemiddeling van mevr. A.M. van den Bergh; als tegenprestatie worden de gangen 
van dit verzorgingstehuis verlevendigd met vergrotingen van foto's uit onze collectie. Van 
Waddinxveen werden veel foto's ter reproductie beschikbaar gesteld: van de zijde van of via de 
heren C.J.C. Verheul (voormalige carrosseriefabriek Verheul N.V. te Waddinxveen), C. Verlooij, 
J.A. den Ouden en W. Groenendijk (scholen vereniging PCO). Voorts is de bruikleen van de heer 
F. Voskuil inzake de Chr. Gereformeerde kerk te Gouda vermeldenswaard. 
Ook in 1993 werd van de Goudsche Courant weer een omvangrijke schenking persfoto's 
ontvangen. De afdeling voorlichting van de gemeente Gouda - fotograaf John van Meeteren - 
droeg een grote hoeveelheid (pers)foto's uit de periode vanaf ca. 1980 over. 
 
In bijlage 7 wordt een beknopt overzicht van de uitbreiding van de collectie gegeven, alsmede een 
opsomming van de namen van schenkers en bruikleengevers. 
 
 
7.4.  Film en geluid 
 
De poging om het project "mondelinge geschiedenis" nieuw leven in te blazen mislukte, bij gebrek 
aan belangstelling van de zijde van studenten. 
De Regionale Omroep Gouwestad deed de toezegging om geluidsbanden in bewaring te geven. 
 
 
7.5.  Overige documentatie 
 
Uit de nalatenschap van de heer G.C. Helbers werd nog een verzameling kranteknipsels en 
documentatie (met name betreffende pijpmakers) ontvangen. 
Uit de nalatenschap van de heer Chr. Kielliger ontvingen wij een collectie plakboeken met 
kranteknipsels. 



10 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1993 

 
 

 

Naar goed gebruik ontvingen wij van de heer A.M. den Boer regelmatig "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. 
 
 
 
 
  

8.  EXTERNE DIENSTVERLENING  
 
 
 
8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
Het aantal bezoeken aan de studiezaal liep in 1993 opnieuw terug ten opzichte van het 
voorgaande jaar, hoewel het aantal bezoekers slechts licht daalde. Het merendeel van de 
bezoekers is met één of twee keer geholpen; er zijn slechts enkele bezoekers die zeer frequent de 
studiezaal bezoeken. 
 
Mede dank zij de toename van de schaduwbestanden op microfiches, kon het aantal ter inzage 
gegeven archiefstukken een daling vertonen. Het aantal geraadpleegde microfiches blijkt 
geleidelijk te stijgen. 
Het percentage genealogen bleef vrijwel constant, evenals het aantal onderzoekers op 
HBO-niveau en hoger. 
Het aantal uitleningen daalde ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Het aantal fotobestellingen bleef vrijwel gelijk. 
Voor het overige zijn geen bijzondere trends vast te stellen. 
 
In bijlage 9 volgen de statistische gegevens voor 1993, in vergelijking met die van de voorgaande 
twee jaren (1991 en 1992). 
 
 
 
8.2.  Educatieve aktiviteiten 
 
 
8.20.  Algemeen 
 
Het zou plezierig zijn als het streekarchief over de diensten van een educatieve medewerker zou 
kunnen beschikken. Nu kan slechts incidenteel worden ingespeeld op de behoeften vanuit het 
onderwijs of op ideeën en suggesties uit andere hoek, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. 
Bovendien is geen enkele medewerker van de archiefdienst adequaat geschoold voor het 
opzetten en begeleiden van educatieve projecten. 
Meer dan wij met de huidige formatie doen, is niet mogelijk. Immers ook de inzet van 
Pabo-studenten doet een zwaar beroep op de begeleidingscapaciteit. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Evenals in 1992 kon weer gebruik worden gemaakt van de diensten van 3e- en 4e-jaars studenten 
van de Pabo De Driestar (stagebegeleider drs. G. Bergacker) voor een project ten behoeve van 
(de hoogste groep / groepen van) het basisonderwijs. Dit gebeurde twee keer. Eenmaal in het 
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kader van een stage, waarbij aansluitend Wietske Hartman en Martine Heijstek een lesbrief met 
bijbehorende opdrachtenset werd vervaardigd over de voedselvoorziening tijdens de tweede 
wereldoorlog ("Ons volk had honger"). 450 exemplaren werden verspreid onder 13 basisscholen 
(waaronder een in Waddinxveen resp. Nieuwerkerk a/d IJssel). Een aansluitende diaserie werd 
door 10 scholen geleend. Vier scholen (152 leerlingen uit groep 8) kwamen op 17 en 24 mei voor 
een les met opdrachten - gecombineerd met een bezoek aan het Verzetsmuseum - naar het 
archief.  
De tweede lesbrief met opdrachtenserie en leerkrachtengedeelte, opgezet in samenwerking met 
de afdeling onderwijs van de gemeente Gouda, verscheen in september ter gelegenheid van open 
monumentendag (thema: markten). Hier werd een werkbezoek aan de studiezaal gecombineerd 
met een rondleiding in de Waag en langs de Visbanken; door een misverstand werd slechts door 
een tweetal basisscholen deelgenomen (73 leerlingen). De studenten Dirk van Garderen, 
Hanneke Groenewoud, Josien Hendrikse, Coriene van Middelkoop en Mariska Vermeer tekenden 
voor dit project.  
 
Opnieuw werd aan de landelijke milieudag (2 juni) medewerking verleend in de vorm van 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 1992  1993 

Basisonderwijs (in 1993 hieronder een groep 
leerlingen uit Nieuwerkerk a/d IJssel) 

218 241 

Havo/vwo 140 160 

HBO 60 47 

 
 
 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
Aan de tentoonstelling over de geschiedenis van de Waddinxveense industrie (september 1993), 
georganiseerd door het pas opgerichte Historisch Genootschap Waddinxveen, werd uitgebreid 
medewerking verleend. 
 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
In 1993 werden twee cursussen lezen oud schrift voor beginners georganiseerd, met als docent de 
heer Piepenbrock. Hieraan namen in totaal 30 personen deel. 
 
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
Een rondleiding door het gebouw (met nadruk op de librije-collectie) werd verzorgd voor: 
de Antwerpsche Bibliophielen, een groep cursisten van de Rijks Archiefschool, het bestuur van het 
historisch genootschap Waddinxveen en medewerkers van de afdeling SVM (sector Stadsont-
wikkeling) van de gemeente Gouda (totaal 56 personen). 
 
Op 4 en 5 mei was het streekarchief present in het stadhuis van Gouda met een kleine 
tentoonstelling van materiaal uit onze rijke collectie oorlogsdocumentatie. Gezien de grote 
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hoeveelheid mensen die hiermee werd bereikt (ca. 900 personen), mag het doel - de aandacht 
vestigen op onze collectie - geslaagd worden genoemd. 
Op 11 september werd ditmaal ter gelegenheid van de nationale open monumentendag (thema: 
"markten") geen "open huis" gehouden, maar gekozen voor een presentatie in het Goudse 
stadhuis, waar jaarlijks o.a. de stichting Open Monumentendag Gouda en de oudheidkundige 
vereniging Die Goude acte de présence plegen te geven. Hierdoor worden enerzijds veel meer 
mensen bereikt, dan in het archiefgebouw denkbaar is; anderzijds moet worden bedacht dat 
uiteraard de bezoekers aan een open dag in het archiefgebouw veelal gericht daarheen komen. 
Aan de gemeentedag op 25 september in het Goudse stadskantoor (thema: ouderen) werd met 
een kleine "inzending" deelgenomen. 
 
 
 
 
Gouda, juni 1994. 
 
 
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 31-12-1993) 

 
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 (vice-voorzitter) 
 
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 
 
 
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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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 31-12-1993 en tijdelijke  
medewerkers in 1993 

 
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 

vacature (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.W. 
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 

 
 
In de verslagperiode waren de volgende personen tijdelijk werkzaam in het kader van een 
werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling: 
- N.E. Tomouhi (jeugdwerkplan -- administratief - en depotassistent 32 uur per week t/m 31 mei, 

daarna technisch assistent (t/m 30 november 32 uur per week, vanaf 1 december 20 uur per 
week in verband met een opleiding bouw/timmeren aan het Crabeth-college); 

- mevr. M. Heijstek en mevr. W.L.E.P. Hartman (stagiaires Pabo De Driestar, 4e jaar) van 8 - 21 
maart en 20 maart tot 4 april; 

- R.S.C. Meindert (stagiair Pabo De Driestar, 2e jaar) van 10 tot 14 mei; 
- mevr. S. Balgobind (stagiaire MEAO, 2e jaar) van 27 mei tot 24 juni); 
- mevr. S. Lamrini (stagiaire LEAO, 2e jaar) van 7 tot 13 juni. 
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Bijlage 3.  Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en 
verzamelingen 

 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1992 1993 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 43 53 

herbinden van boeken (linnen, kunstleer, busschroefsysteem) 20 14 

herbinden van archiefstukken (perkament) (alles voor Gouda) 2 20 

idem (linnen, kunstleer) (vrijwel alles voor Waddinxveen) 39 25 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  19 14 

 
 
 

Gerestaureerde documenten (inventarisnummers): 1992 1993 

overheidsarchieven Gouda en Bloemendaal c.a. 20 243 

particuliere archieven Gouda  16 - 

topografisch-historische atlas 4 1 

collectie varia 3 - 

collectie oorlogsdocumentatie 2 2 

Librije 1 - 

overheidsarchieven Moordrecht - 2 

overheidsarchieven Nieuwerkerk a/d IJssel - 4 

overheidsarchieven Waddinxveen 1 7 

overheidsarchieven Zevenhuizen-Moerkapelle 62 4 

 
 

 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties (aantal microfiches) 

1992 1993 

Intern   

woningkartotheek Waddinxveen (20e e.)  200 - 

   

Extern   

leggers Rijn en Gouwe 494 596 

leggers Goudsche Courant - 549 

oud-archief Gouda 459 2 

oud-rechterlijke archieven Gouda - 227 

registers burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel 117 186 

registers burgerlijke stand Waddinxveen 112 56 

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

 
 
Gouda 
 
De inventarissen van de archieven van de gemeentelijke Hoffman-stichtingen (Henr. Hoffmans-
tichting en -keuken, 1888-1985) en van het openbaar slachthuis annex vleeskeuringsdienst 
(centrumgemeente Gouda) 1928-1984 verschenen in druk als Midden-Hollandse Toegangen nrs. 
5 en 6. 
Mevr. Straub voltooide de inventarisatie van het archief van aannemingsbedrijf fa. H.J. Nederhorst 
& Zn. uit de periode ca. 1872 - 1965, alsmede een gedeelte van de periode na 1965. Het 
publiceren van een inventaris zal moeten wachten op de beschrijving en ordening van het 
resterende gedeelte (nog ca. 20 m') en op meer duidelijkheid over de komst van enkele 
aanvullingen. 
Voorts inventariseerde zij het archief van de R.K. Vincentiusvereniging, afd. Gouda, 1909 -1985, 
en van de Prof. R. Casimirschool, (1921) 1923 - 1976 (1981). 
Mevrouw Vos kwam bijna gereed met de inventarisatie van het archief van de fa. Blikman & 
Sartorius (1790 - ca. 1980). Zij begon met de beschrijving van het archief van de KNGV (Kon. Ned. 
Gymnastiek Verbond) Turnkring Gouda e.o. 1919 - ca. 1988. 
De streekarchivaris meende de laatste hand gelegd te hebben aan de inventarisatie van het 
archief van het R.K. Schoolbestuur (1855 - ca. 1975), waaraan mevr. Meynen niet meer was 
toegekomen. Bij de inventarisatie van het archief van de Vincentiusvereniging kwam echter nog 
een pak met oude stukken uit de beginperiode tevoorschijn, die nog beschreven moeten worden.  
Hij maakte een voorlopige inventaris van de archiefbescheiden van N.V. Aannemersbedrijf 
Woudenberg te Ameide, met betrekking tot projecten te Gouda, 1968 - 1980, het archief van de 
Coornhertstichting te Gouda (1985) 1986 - 1993 (vnl. stukken inzake de Coornhert-herdenking in 
1990) en ging verder met het archief van de sociëteit "Ons Genoegen", 1863 - ca. 1980. Hij 
beschreef enkele aanvullingen op de archieven van de pijpnering te Gouda, 1679 - 1916 (1925), 
het archief van de Ortskommandantur van het Duitse leger (Wehrmacht) te Gouda, 1940 - 1945 en 
de secretarie-archieven over de periode 1816 - heden. 
 
Mevrouw Van der Mark ging voort met het vervaardigen van de analyses van 15e-eeuwse 
stadsrekeningen, die vervolgens door de heer Hamdani in computerbestanden werden ingevoerd. 
De heer Tomouhi kon beperkt verder werken aan de invoer van het voorlopige kaartsysteem op 
het bevolkingsregister 1850-1860 (deel 11). 
De heer De Jong kwam gereed met de controle van de concept-index (kaartsysteem) op 
bevolkingsregister 1860-1880, voor zover deze beschikbaar was; ook deze index zal te zijner tijd in 
een computerbestand moeten worden omgezet. 
De heer Oudgenoeg kwam gereed met de ontsluiting van bouwtekeningen en stukken met 
betrekking tot bouwkundige objecten in de binnenstad in de bijlagen bij de 19e-eeuwse kamerboe-
ken (besluiten van b. en w.). Hij analyseerde enkele inventarisnummers uit de notariële archieven 
van na 1842. 
Aan de "(avond)werkgroep paleografie" deden in 1993 nog 10 oud-cursisten paleografie mee; de 
groep ging verder met de ontsluiting van registers uit het oud-archief en het oud-rechterlijk archief 
van Gouda. Deze groep kwam (buiten de zomermaanden) ongeveer tweemaal per maand bijeen 
in de studiezaal, onder begeleiding van de streekarchivaris. Eind 1992 was het aantal ingevoerde 
analyses gestegen tot ca. 2000.  
Geschokt waren wij door het onverwacht overlijden van de heer R. Kerssies, lid van de 
dinsdagochtend-werkgroep. De overgebleven groep van drie oud-cursisten paleografie werd 
aangevuld met de heer P. Ernst; de deelnemers houden zich bezig met de ontsluiting van 17e- en 
18e-eeuws bronnenmateriaal. Er werd een begin gemaakt met de invoer van de door hen 
vervaardigde analyses. 
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Moordrecht 
De streekarchivaris inventariseerde het archief van de Ned. Herv. Vereniging voor Evangelisatie 
op Gereformeerde Grondslag (nu: hervormde gemeente Bethel) 1930 - 1983 (1987). Hij voltooide 
de globale beschrijving van de rubriek Woningwet in het secretarie-archief 1901-1941. Vervolgens 
begon de heer De Jong aan een index op de dossiers bouwaanvragen (bouwvergunningen) in 
deze rubriek. 
 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
De streekarchivaris ging voort met het herstel van de serie ingekomen stukken in het 
secretarie-archief 1813-1928; mevr. Straub zette vervolgens deze werkzaamheden voort. 
Hij verwerkte de van de heer A.M. den Boer ontvangen "varia" in de desbetreffende collectie. 
De heer Den Boer bezorgde ons archiefbescheiden van de Oranjeverenigingen "Marijke" en "Prins 
Willem Alexander", 1956 - 1967, voorzien van een inventaris. 
De streekarchivaris maakte een opzet voor een meerjarenproject voor de nadere toeganke-
lijkmaking - uiteraard met behulp van een computerbestand - van de registers van de burgerlijke 
stand en de bevolkingsregisters, in eerste instantie voor de periode 1811-1850. De heer De Jong 
begon vervolgens met de indicering van het eerste geboorteregister (1811-1822). Het is de 
bedoeling om op niet al te lange termijn de resultaten hiervan in publieksvriendelijke vorm ter 
beschikking te stellen in de studiezaal, alsook - desgewenst! - in Nieuwerkerk, waarbij te denken 
valt aan het gemeentehuis of de openbare bibliotheek. 
 
 
Waddinxveen 
De heer De Jong maakte een toegang op de derde serie dossiers bouwaanvragen 
(niet-woonhuizen) in het secretarie-archief van Waddinxveen (1916-1935) (percelen overgegaan 
naar Boskoop, Gouda en Reeuwijk in 1964). 
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 en vervolgens geïntegreerd in het bestaande totaalbestand 
van alle bouwaanvragen Waddinxveen. 
De streekarchivaris herzag opnieuw een aantal ontoereikende beschrijvingen van stukken uit het 
oud-archief. Mevr. Straub maakte een begin met het ompakken in zuurvrij materiaal (onder 
gelijktijdige controle) van het oud-archief. 
In het kader van de avondwerkgroep paleografie werd de ontsluiting van de oudste criminele rol 
van Hubertsgerecht voortgezet. 
 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
Met de voorbereiding van restauratie van een belangrijk deel van het oud-rechterlijk archief en een 
klein deel van het notarieel archief van Zevenhuizen (tot 1811) was helaas veel tijd gemoeid. Ook 
het ompakken in zuurvrij materiaal van het gehele oud-archief kostte veel tijd; assistentie werd 
daarbij verleend door de Pabo-stagiaires Wietske Hartman en Martine Heijstek.  
Voor de inventarisatie van het secretarie-archief uit de periode 1811-1929 werden de eerste 
voorbereidingen getroffen. 
 
 
Overig 
De heer De Jong ging af en toe verder met de beschrijving van het archief van de gereformeerde 
kerk van Boskoop (ca. 1860-1960). 
 
 
  



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1993 19 

 
 

 

Bijlage 5.  Aanwinsten  archieven 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking; e = eigen produktie (schaduwarchief) 
 
1 = Gouda, (3 = Boskoop), 4 = Moerkapelle en Zevenhuizen, 5 = Moordrecht,  
6 = Nieuwerkerk a/d IJssel, 8 = Waddinxveen 
 
 
 
(a) 1.10.- Serie contracten door de gemeente aangegaan. 1960-1975 2.00 m' 
(a) 1.15.02 Archieven van de pijpnering te Gouda. 1749-1786 0.01 m'  
--- Reglementen 
(a) 1.17.08 Archief van de Ortskommandantur van het Duitse leger (Wehrmacht) te Gouda. 

1942-1944 0.03 m' 
(o) 1.18.23 Archief van de openbare Willem de Zwijgerschool voor Mavo. ca. 1968 - 1978   1.00 m' 
(o) 1.18.24 Archief van de commissie van advies voor de archiefdienst. 1981 - 1989 
--- Betreft een commissie ex art. 61 gemeentewet. 0.12 m'  
(a) 1.21.14 Archief van de Goudse Machinale Garenspinnerij (Gouda Garen) B.V. 1937 - 1961   0.04 m'  
--- Archiefbescheiden, o.a. jaarverslagen, afkomstig van aandeelhouder J. Kortenoever te 

's-Graveland. 
(s) 1.21.28 Archief van de commissie (?) voor de Goudse melksanering. (1916) 1948 - 1990   1.20 m' 
(i) 1.23.11 Archief van de stichting Goutudo, stichting voor het bevolkingsonderzoek op 

tuberculose in het gebied van het districtsconsultatiebureau Gouda. 1952 – 1992   
 1.40 m'  

--- Deze stichting was werkzaam in 53 gemeenten met als kerngebied Midden-Holland. 
(a) 1.24.03 Archief van de R.K. Inrichting van Liefdadigheid, sinds 1967 de Stichting R.K. 

Schoolbestuur Gouda. 1914-1992 1.60 m'  
--- Betreft archiefbescheiden van de St.-Aloysiusschool en de Mariaschool. 
(i) 1.24.27 Archief van de Coornhertstichting (doelstelling: aktiviteiten verband houdende met het 

leven van Dirck Volckertsz. Coornhert). (1985) 1986 - 1993 0.38 m'  
--- Betreft vnl. stukken inzake de Coornhert-herdenking in 1990 
(a) 1.27.08 Archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda. 1971-1991 1.00 m'  
--- Acta synoden, notulen + bijlagen kerkeraad  
(a) 1.63.17 Collectie G.C. Helbers. 0.10 m' 
(s) 1.64.05 Collectie plakboeken met kranteknipsels verzameld door Chr. Kielliger. 1966 - 1983   1.50 m'  
--- Betreft vnl. kranteknipsels over Gouda en Gouwenaars, met nadruk op historische zaken, 

herdenkingen, jubilea, e.d. en op het bejaardentehuis Savelberg en inwoners. 
(i) 5.27.04 Archief van de Ned. Herv. Vereniging voor Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag. 

1930 - 1983 (1987) 1.10 m'  
--- Voorloper van de hervormde gemeente Bethel te Moordrecht 
(s) 6.25.02 Archiefbescheiden van de Oranjeverenigingen "Marijke" en "Prins Willem Alexander". 

1956 - 1967 0.01 m' 
(a) 8.16.02 Archief van het burgerlijk armbestuur Waddinxveen. 1943-1954 1.10 m'  
--- Financiële stukken en cliëntendossiers 
(s) 8.21.02 Archief van C.P. Broer B.V., fabriek van bakkerijgrondstoffen. ca. 1939 - 1950   1.25 m'  
--- Betreft uitsluitend boekhoudkundige registers (vnl. debiteurenboekhouding). 
(i) 8.26.01 Archief van de PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), subafd. Waddinxveen. 

1982 - 1986 0.10 m' 
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Bijlage 6.  Aanwinsten bibliotheek met betrekking tot Gouda en regio 
 
 
Achter de Kerk verschuilt zich heel wat in Gouda / red. Harry van Haren; Hans van der Veen. - 
Gouda, eigen uitg., 1990. - Uitg. in het kader van de KLM Toerisme Trofee 1990 
Alkemade, W.R.C. - Inventaris van de archieven van de waterschappen Gerverskop 1668 -1974, 
Breudijk 1640 - 1974, Oudeland-en-Indijk 1608 - 1974 en van de secretaris van de 
Gemeenschappelijke Bemalingskring Gerverskop 1963 - 1974. - Woerden, Streekarchivariaat 
Rijnstreek, 1992. - Indices; noten 
Berg, B. van den - Gouda en haar markten : handel en wandel in Gouda. - Gouda, Stichting Open 
Monumentendag, 1993. - Bibliogr. 
Berg, B. van den - Gouda nostra. - Gouda, eigen uitg., (ca. 1990). - Bibliogr.; uitg. n.a.v. toekenning 
Europa Nostra Award 1988 voor het herstelde stadsdeel rondom de St. Janskerk 
Berg, B. van den - Het Spaardersbad, een monument / Bianca van den Berg; Nynke Ottink. - 
Gouda, Afd. Stadsvern., 1993. - Bibliogr. 
Berg, H.J. van de - Rapport ter ondersteuning van het afstudeerproject: "Tolhuis te Gouda". - 
Rotterdam, eigen uitg., 1989. - Niet uitgeg. rapport TU Delft; betreft alleen hoofdstuk 2 = 
bouwhistorisch onderzoek (p. 42-57) 
Boer, A.M. den - Bedrijfsarchieven schrijven historie. - In: Bladwijzer no. 9304 (april 1993) 12-13; 
ill. - Betreft archivalia Steenfabriek "Hitland" aanwezig bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden 
te Gouda 
Boomsma, H. - Het land van de Goudse kazen : zoals het was / Hans Boomsma; J.B. Mangé. 
-Dordrecht, History Book, 1993. - Fotoboek van Gouda, Bodegraven, Woerden, Oudewater, 
Haastrecht, Zwammerdam, Kamerik, Linschoten, Zegveld, Reeuwijk en Nieuwerbrug  
Bos-Rops, J.A.M.Y. - Graven op zoek naar geld : de inkomsten van de graven van Holland en 
Zeeland 1389 - 1433. - Hilversum, Verloren, 1993. - Proefschr. Leiden; noten; bibliogr.  
Brandenburg, A. - Europa 1562 - Margaretha van Parma, landvoogdes in verdeeldheid. -Gouda, 
Stichting Fonds Goudse Glazen, 1992. - Bibliogr.; uitg. t.g.v. Goudse Glazendag 1992. 
Bruggen, M.P. van - De West-Indische compagnie en de Staten van Holland en Westfriesland in 
het Stadsarchief van Gouda : de informatieverstrekking tussen Gouda en de beide instellingen en 
de neerslag daarvan in het archief. - Nieuwendijk, eigen uitg., 1993. -Noten; bibliogr.; werkstuk 
archivistiek RU Leiden; bijlage: octroy bij de Hooge Mogende Heeren Staten Generael verleent 
aen de West-Indische Compagnie 3 juni 1621  
C.J.B.T.B. Zuid-Holland 25 jaar jong! : 25-jarig bestaan 1933 - 1958 / Chr. Jonge Boeren en 
Tuindersbond in Zuid-Holland. - Oud-Alblas, eigen uitg., 1958.  
Cammen, H. van der - Groeien in het Groene Hart : een ruimtelijk-economische toekomstvisie op 
Midden-Holland. - Gouda, Kamer van Koophandel, 1991. - Fotokopie  
Dertig jaar So What Gouda. - Gouda, eigen uitg., 1993. - Speciaal nummer van Port Betaald 
Docter-Flach, M. - Gouda. - Abcoude, Uniepers, 1992. - Bibliogr.; n.a.v. serie uitzendingen door 
NOS-tv; Engelstalige versie 
Docter-Flach, M. - Gouda. - Abcoude, Uniepers, 1992. - Bibliogr.; n.a.v. serie uitzendingen door 
NOS-tv 
Dolder-de Wit, H.A. van - De St.-Janskerk te Gouda : mensen en monumenten in een oude 
stadskerk / Henny van Dolder-de Wit; red. V. Pijls; G.J. Vaandrager. - Gouda, Fonds Goudse 
Glazen, 1993. - Noten; bibliogr. 
Een drukker zoekt publiek : Gheraert Leeu te Gouda 1477 - 1484 / red. Koen Goudriaan; Paul 
Abels; Nico Habermehl; Bart Rosier. - Delft, Eburon, 1993. - Noten; bibliogr.; uitg. t.g.v. de 500e 
verjaring van de sterfdag van Leeu in 1492 
Erkel, F.R. van - Woonbeeld, woonmilieu en doelgroepen : differentiatie in de Goudse 
woningmarkt : een onderzoek in opdracht van de gemeente Gouda, de woningbouwvereniging 
Gouda, St. Jozef en Het Volksbelang / F.R. van Erkel; E.T. van Kempen; S. Musterd; H.P.H. 
Hoogenhout. - Amsterdam, Inst. voor Sociale Geografie UvA, 1988. - Bibliogr. 
Faber, M. - Kunstminnend Gouda : archiefonderzoek naar het Gouds theaterwezen tussen 1862 
en 1915 / Minke Faber; Josien Leyer; Leenke Ripmeester; Marjolein Schuman. - Amsterdam, 



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1993 21 

 
 

 

School voor Theaterwetenschap, 1993. - Noten; bibliogr. 
Fens and bogs in the Netherlands : vegetation, history, nutrient dynamics and conservation / ed. 
J.T.A. Verhoeven. - Dordrecht etc.: Kluwer, 1992. - Lit.opg.; index  
Fockema Andreae, S.J. - Landscheidingen der Midden-Hollandse hoogheemraadschappen in de 
18e eeuw. - In: Ts. K.N.A.G. 2e reeks 73 (1956) 134-139; ill.; krt. - Noten  
De geschilderde glazen in de kerk van St. Jan den Dooper te Gouda. - In: De Nederlandsche 
Kunst-spiegel 2 (1846/1847) 289-291. 
Gijswijt, L. - De Raad van Beroerten in Rotterdam e.o. - In: 1340 : mededelingenblad van de Ned. 
Gen. Ver. afd. R'dam 7,8 (1993,4) 181-183; 185-199; 217-218. - Bevat lijst van gedaagden in 
Rotterdam en omgeving 
Gouda / red. Dick van Koten. - Helmond, Illustra / Holland Book Sales, 1992. - Teksten ook in 
Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Japans 
Hamhuis, D. - Glastuinbouw en landschap : een studie naar de mogelijkheden van 
landschappelijke inpassing van glastuinbouwprojectvestigingen / Dick Hamhuis; Lotte Paans; Eric 
Luiten. - Wageningen, Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1993.  
Hillenius, D. - Een compacte stad, gebouwd op prut : Gouda veertig jaar later. - In: NG magazine 
47 no. 13 (1993) 23-25; ill. 
Hofman, E. - Aandacht voor glas 10 in de Grote of St. Janskerk te Gouda. - In: Koers : 
reformatorisch opinieblad 11 nr. 266, 267 (1980) 17-19, 22-23; ill.  
Houdijk, H. - Wonen als experiment : de Hoevenbuurt: de woningen, de bewoners en hun 
vereniging / Herbert Houdijk m.m.v. Mirjam Verschraagen; Michel Coenen. - Gouda, 
Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven, 1993. - Bibliogr. 
Hulshof, M. - Geschiedenis van het Veerstalgebied / Martha Hulshof; red. Bianca van den Berg. - 
Gouda, Afd. SVM, 1993. - Noten; bibliogr. 
Iterson, R.A. van - Tussentijdse catalogus van kaarten en tekeningen in het oud-archief van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland 1598 - 1857. - Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
1993. Deel 1: Beschrijvingen. Deel 2: Toegangen op gebied, onderwerp en auteur; indices. 
Jacob-Kamphuisen, L. s' - Interview met een geremigreerde oud-Gouwenaar. - In: 
Remigratiebulletin 5 (19..) no. 3 p. 13-14. - Betreft geremigreerde Marokkaan die van 1968-1989 
werkte als wever bij de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken te Moordrecht Jubileumboekje ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de C.V.V. Be Fair te Waddinxveen 1953 - 1993 / Onno 
Glasbeek; Tom Glasbeek; Jan v.d. Neut; Floor van Tol. -Waddinxveen, eigen uitg., 1993. 
Het kasteel van Gouda / red. Henkjan Sprokholt; Chris Akkerman; Marcel van Dasselaar. -Gouda, 
Stichting Spoor / Delft, Eburon, 1993. - Noten; bibliogr. 
Kessel, P.W.C. van - Boskoopse bazen, boeren en boomkwekers : diverse bronnen en 
genealogische aantekeningen. - In: Ons Voorgeslacht 48 (1993) no. 442 (oktober) 357-392; krtn. - 
Noten 
Knippenberg, H. - Een bron van aanhoudende zorg : 75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en 
Wetenschappen 1918-1993 / Hans Knippenberg en Willem van der Ham. - Assen, Van Gorcum, 
1993. - Betreft o.a. het bewind van minister drs. W.J. Deetman uit Gouda; noten, lit.opg., 
personenregister 
Koopman, J. - Het Deltaplan en zijn waterstaatkundige, economische en sociale aspecten. -In: Ts. 
K.N.A.G. 2e reeks 73 (1956) 113-133; ill.; tabn.; graf.; krt. - Noten  
Leeuwen, A. van - Lof van de ghevanhenisse : D.V. Coornhert. - Amsterdam, eigen uitg., 1985. - 
Scriptie; bibliogr. 
Lem, J.S.D. van der - Genealogie Diepenhorst : Moordrechtse-Strijense tak / J.S.D. van der Lem; 
C.P.B. van der Lem sr. - Nijmegen, eigen uitg., 1993. - Noten; is vervolg op "Op zoek naar 't 
Fortuin" (403 E 63) 
Maarsingh, H.J. - De illegaliteit in Gouda van 1940 tot 1945 : illegaliteit in Gouda met vooral 
aandacht voor de sociale achtergronden van de illegale werkers en bestaande ideeën over 
illegaliteit in Nederland en Twente. - Rotterdam, eigen uitg., 1993. - Scriptie; noten; bibliogr. 
Mark-Hoevers, S. van der - Het huis van Willem Vroesen : de lotgevallen van een huis met zijn 
bewoners en regenten Gouda 1555 tot 1980. - Gouda, Stichting "Het Oudemannenhuys", 1992. - 
Noten; bijln. 
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Maurik, J. van - Letterlijk genieten in 't literair café. - Z.pl., EBAS Nederland, (1993). - Artikelen over 
eetcafé's, bevat ook café Borsalino te Gouda 
Mesander, B. - Sociëteit De Réunie 1843 - 1993. - Haarlem, Rombach Boek en Beeld, 1993. 
-Bibliogr. 
Muij-Fleurke, H.J. de - Inventaris van de archieven van de gemeente Stein c.a. 1644 - 1870 (1871). 
- Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 1992. 
Naamonderzoek K(n)o(o)p met bijbehorende namen (Kop - Knop - Koop - Knoop) / red. o.a. J. 
Knauf. - Aken / Vaals, Stichting Stamboomonderzoek Knop(s)/Knauf(f) Bisschops, 1993. 
-interimrapport 
Neven, C. - Een zwaar verlies : het avondmaalstel en het doopvont van de Hervormde Gemeente 
van Waddinxveen / C. Neven; foto's J. Oskam. - Waddinxveen, Diaconie Herv. Gem., 1992. 
Onvoltooid verleden tijd : jubileumuitgave van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 
te Waddinxveen ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan 1868 - 1993. -Waddinxveen, eigen 
uitg., 1993. 
Prosé, T. - Gouda en Midden-Holland. - Rotterdam, Phoenix en Den Oudsten, (ca. 1991). 
Randstadglasnota : een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw in de Randstad / 
Randstadoverleg Ruimtelijke Ordening en Groen. - 's-Gravenhage, Prov. Zuid-Holland, 1993. 
Het Reeuwijkse land en zijn bewoners in oude foto's (1900 - 1950). - In: Reeuwijkse Reeks 5 
(1993) 
Riemsdijk, Th. van - De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het 
Henegouwsche en Beyersche huis. - 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. - Noten 
Robijns, R. - Kunst met hand op de knip : museumdirecteuren over rondkomen met budget. -In: 
NG Magazine 47 no. 12 (1993) 14-15; ill. - O.a. mening van mevr. dr. N.C. Sluijter-Seijffert, 
directeur HCG (Goudse musea) 
Saag, B.J. van der - Overzicht van archieven en verzamelingen in beheer bij de Streekar-
chiefdienst Hollands Midden (gemeenten Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d 
IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen). - Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1992. - 
(uitleenexemplaar) 
Schulting, T. - B.A. Heezen-Stoll, Cornelis Ketel, uytnemende schilder van der Goude, een 
iconografische studie van zijn 'historiën', Delft 1987 : boekbespreking. - In: Oud Holland 103 (1989) 
no. 1 51-60; ill. - Noten 
Schulting, T. - Hendrick Goltzius en Cornelis Ketel: "hertsen vrienden"?. - In: Ned. Kunsthistorisch 
Jaarboek 42/43 (1991/1992) 456-480; ill. - Noten  
Schurink, B. - Een rondje Gouda / B. Schurink; R. Roelofs; red. Th.C. van Doorn; foto's J. Dorst. - 
Gouda, Stichting Uitgids, 1992. 
Schuttersvereniging Waddinxveen 1967 - 1992 / samenst. Marcel Toebak. - Waddinxveen, eigen 
uitg., 1992. 
(Jubileumuitgave bejaardentehuis) Souburgh Waddinxveen 1966 - 1991 / Bewonerscommissie, 
Ondernemingsraad Souburgh. - Waddinxveen, eigen uitg., 1991. 
Stok, F. van der - Vrij spel : Nederlandse kunst 1970 - 1990 / Frank van der Stok; Hans Vogels; 
Irene Constandse. - Z.pl. en uitg., 1993. - Tentoonstellingscatalogus; heeft ook betrekking op 
Goudse musea 
Straub, S.R. - Inventaris van de archieven van de Henrietta Hoffmanstichtingen te Gouda (1886) 
1888 - 1987 (1989), en van de raadscommissie ad hoc inzake de Hoffmanstichtingen (1910) 1951, 
1952. - Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993. - Noten  
Straub, S.R. - Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst 
te Gouda (1926) 1928 - 1984 (1985) en van de commissie van bijstand in het beheer van het 
openbaar slachthuis, 1928 - 1977. - Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993. - Noten 
Tervoort, A.L. - Schoolmeesters in Holland : schoolmeesters en schoolmeestersambt in vier 
Hollandse steden (Alkmaar, Gouda, Haarlem, Leiden) 1300 - 1573. - Alkmaar, eigen uitg., 1992. - 
Noten; bibliogr.; doctoraalscriptie 
Tol, A. van - Het leven en de bekering van Andries van Tol gewoond hebbende te Gouda. 
-Barneveld, H.C. van Wijngaarden, z.j. - Herdruk van 1e dr. 1793 
Troost, P. - Waddinxveen : thans en voorheen. - Waddinxveen, z.uitg., (1931). - Fotokopie van 
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fotoboekje 
Veen, N. van der - Ga maar even naar 'De Wijk' : ervaringen van een Goudse diacones. -Leiden, 
J.J. Groen en Zoon, 1993. - Bibliogr. 
Verborgen bloemen : een wandeling door het Catharina Gasthuis / Annemiek de Jong; Nicolette 
Sluijter; Hans Vogels; Gerrit Willems. - Gouda, Stedelijk Museum, 1992. 
-Tentoonstellingscatalogus t.g.v. Floriade te Zoetermeer; bibliogr.  
Vogels, H. - Marjolijn van den Assem : tekeningen en schilderijen. - Gouda, Stedelijke Musea, 
1990. - Tentoonstellingscatalogus 
Vogels, H. - Vanitas (vergankelijkheid) / Hans Vogels; Cornelius Rogge. - Z.pl. en uitg., 1992. - 
Tentoonstellingscatalogus expositie museum Gouda 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1993 
 
Algemeen Rijksarchief; Amsterdams Historisch Museum; mevr.drs. Bianca van den Berg; A.M. 
den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); drs. R. ter Bogt (Brussel); M. van Bommel; M.P. van Bruggen; 
Centrum voor Bedrijfsgesch. (Rotterdam); mevr.drs. M. Docter-Flach; mevr. H.A. van Dolder-de 
Wit; dr. J.L. van Eijk; dr. P.J.T. Endenburg (Schiedam); Gemeentearchieven Amsterdam, Brielle, 
Katwijk, Leiden, Schiedam, Zeist; gemeenten Gouda, Haarlemmermeer; A.J. Glasbeek; Goude 
(Oudh. Kring Die -); M.C. Groen; HBG Gouda; H. Houdijk; M.G.C.J. de Jong; Kamer van 
Koophandel Midden-Holland; drs. P.W.C. van Kessel (Leiderdorp); drs. J.W.E. Klein; J. Knauf 
(Gouda); mevr. G. de Koeijer-Jansen; Koninklijke Bibliotheek (Den Haag); Landbouwuniv. 
Wageningen; mevr. I. van Leeuwen-Meter; C.P.B. van der Lem ('s-Gravenhage); drs. H.J. 
Maarsingh; K.H. Mersmans; drs. B. Mesander; R.G.A. Mesander; mevr. C. Miedema-Schulting 
(A'dam); Militaire Geschiedenis Kon. Lamdmacht (Sectie -); Ministerie van Landbouw; Museum 
Het Catharina Gasthuis; Ned. Centrum voor Volkscultuur; Ned. Genealogische Vereniging afd. 
R'dam; C. Neven (Waddinxveen); Open Monumentendag Gouda (Stichting -); Openbare 
Bibliotheek Gouda; L. Otto (Reeuwijk); Oudemannenhuis (Stichting -); Oudheidkamer Reeuwijk 
(Stichting -); Protestants-Christelijk Onderwijs Waddinxveen (ver. -); Prov. Archiefinspectie 
Limburg; provincie Zuid-Holland; PSP afd. Waddinxveen; drs. A. van Puffelen (Den Haag); 
Rijksarchieven in Noord- en Zuid-Holland; Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis; 
Rijnland (Hoogheemraadschap van -); E.J.M. van Rossum; B.J. van der Saag; J.G.F. van der 
Saag (Arnhem); dr. A. Scheygrond; Marjolein Schuman; Streekarchieven Rijnstreek, Voorne-Pu-
tten en Rozenburg; SPOOR (Stichting -); Teleac (Stichting -); A.L. Tervoort; M. Toebak; Univ. van 
Amsterdam; C. Verlooij (Waddinxveen); ing. D. Visse; VNG; VVV; mevr. E. Wijhe-van Rheenen; 
mevr. A. Wieferink-de Bruijn. 
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Bijlage 7.  Aanwinsten topografisch-historische atlas * 
 
 

 1992  1993 

Eigen opnamen streekarchief, onbekend 179 269 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 201 158 

Persfoto’s (idem) ca. 500 ca. 500 

Negatieven (idem) - 18 

Reprodukties, affiches, e.d. (idem) ca. 300 ca. 300 

Plattegronden, kaarten 8 1 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 462 1027 

Overbrenging 6 ca. 350 

 
 
Hieronder bevonden zich schenkingen van / overbrenging door: 
J. Baart de la Faille (Delft); buro voorlichting gemeente Gouda; mevr. M.H. Dercksen; mevr. H.A. 
van Dolder-de Wit; Fonds Goudse Glazen; gemeente Gouda; sector gemeentewerken gemeente 
Gouda; Goudsche Courant; mevr. B. de Knoop; Chr.H.J. Koot (Moerkapelle); mevr. Van Loon; 
mevr. G.J.M. Moerel-Lucassen; R. den Ouden; nalatenschap mevr. J.C. Pot; mevr. B.A. van der 
Saag-London; Stedelijke Musea Gouda; J.N. Teijken (Eindhoven); W. Verbij O.F.M.; P. Visser 
(Schiedam); mevr. H.C.G. de Vries; mevr. E. Wijhe-van Rheenen; mevr. J. van Woerden; D. Zaal 
(Utrecht). 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen en instellingen: 
mevr. A.M. van den Bergh; D. Bode; L. van Catz; J. van Dam; mevr. S.S.W. Diazoni-Bruyniks; C.D. 
van Dijk; A. van der Graaf (Waddinxveen); mevr. Groen; W. Groenendijk (namens PCO 
Waddinxveen); W.G. Janssen; mevr. De Jong; J.Ph. de Jong; mevr. Van Katwijk; ir. J.A. de Keijzer 
(afd. Stedebouw Gouda); mevr. B. de Knoop; Chr.H.J. Koot (Moerkapelle); R.S.C. Meindert 
(Reeuwijk); M. Neef; mevr. A. Nooij; mevr. S.A. de Nooijer; C. Ottevanger; J.A. den Ouden; R. den 
Ouden; R. van Schelven; Stedelijke Musea Gouda; ... Tiele; A.P. Vergunst; C.J.C. Verheul; C. 
Verlooij (Waddinxveen); F. Voskuil; B.J.L. Wolters (Breda). 
 
  

                     

*Voor de aan derden geleverde foto's: zie bijlage 9. 
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Bijlage 8.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1993 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- "Opbouw van de delta waarin Gouda ligt : miljoenen jaren in vijf minuten". Manuscript, met nadruk 

op de geologische ontwikkeling, door J. Blaazer; afdruk met ingekleurde afbeeldingen, 1992.  
- Index op de achternamen of voornamen van de vaders van personen, genoemd in de 

lijfrenteregisters uit de periode 1472 - 1564, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976.  
- Index op de achternamen of voornamen van de vaders van personen, genoemd in het 

lijfrenteregister over de periode 1553 - 1568, samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976.  
- Inhoudsopgave van ... (een begraafregister van de St.-Janskerk ?) over de periode 1572 

jan. - 1575 jan., samengesteld door dr. C.J. Matthijs, ca. 1980.  
- Aantekeningen betreffende lijfrenten, ontleend aan de stadsrekening over 1575, samengesteld 

door dr. C.J. Matthijs, ca. 1976.  
- Reproductie van de prospectus (eenbladsdruk of plano) waarbij Gerard Leeu zijn boek "Die 

wonderlike vreemde ende schone historie van Melusijnen ende van haren geslachte" te koop 
aanbiedt, (1491); met toelichtende tekst, o.a. betreffende de discussie over zijn laatste Goudse 
druk, door Gerard van Thienen, 1992.  

- Alfabetische lijst van familienamen, waarvan wapens zijn afgebeeld in de Goudse glazen, 
waarvan bij het Fonds Goudse Glazen foto's of dia's zijn te bestellen; afdruk, z.d. (ca. 1980).  

- Transcriptie van de opschriften van de grafzerken in de St.-Janskerk; doorslag, z.d. (ca. 1950). 
Met een aantekening betreffende de bouwfasen van de kerk, z.d.  

- "Burgemeester Mr. Govert Suys Gouda ..." Transcripties van gegevens en genealogische 
aantekeningen uit archiefbestanddelen en andere bronnen betreffende burgemeester Govert 
Suys, zijn testament en zijn nakomelingen, 17e - 19e eeuw; samengesteld door C.J.W. van 
Meurs te Eindhoven.  

- Staat van opbrengsten en onkosten met betrekking tot de veiling van onroerende goederen aan 
de "Cingel" (een van de vier stadssingels), z.d. (ca. 1750).  

- Fotokopieën van afbeeldingen, passages uit literatuur, kranteknipsels, e.d. betreffende het 
kasteel en de onderaardse gangen, ca. 1820 - 1982.  

- Aantekeningen betreffende de stroopwafelbakkerij fa. T. Zaal, Turfmarkt 73, later Markt 32, in 
1924 doorverkocht aan fa. Korf, over de periode (1822) ca. 1875 - 1924. Met een fotokopie van 
twee advertenties, ca. 1900 resp. ca. 1920, en een advertentie (uitgeknipt) uit Groot Rotterdam, 
1926.  

- "The Dutch-Rhenisch Railway crossing the Zyde-Plaas polder, above Rotterdam" Kranteknipsel 
uit een Engels tijdschrift met afbeelding (staalgravure?) van een trein op de lijn 
Rotterdam - Capelle - Nieuwerkerk a/d IJssel - Moordrecht - Gouda - Utrecht van de Ned. 
Rhijn-Spoorwegmaatschappij in de Zuidplaspolder ter plaatse van Nieuwerkerk; gedrukt, 
(1855).  

- "Feestlied ter dankbare herinnering aan het 150-jarig bestaan der processie Gouda - Kevelaer". 
Gedrukt.  

- Affiche met programma voor het "Groot Nationaal Festival voor Harmonie-, Fanfare- en 
Zangvereenigingen te Moordrecht", 1911.  

- Stukken (formulieren inzake waterhoogten) betreffende het dijkleger van (de polder) Esse, 
Gansdorp en Blaardorp, z.d. (ca. 1930).  

- Transcripties van vraaggesprekken met oud-werkneemsters (periode 1923 - 1945) van de N.V. 
Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo, gehouden door mevr. C.M.J. de Wolff (Waddinxveen) 
in het kader van haar studie geschiedenis, 1992.  

- "Vraagprogramma voor de Vee- en zuiveltentoonstelling te Gouda" Tentoonstellingsreglement 
en -programma met bijbehorende gegevens; gedrukt, 1937.  

- Jaarverslag over 1937 van de vereniging De ambachtsschool voor Gouda en omstreken; 
gedrukt.  

- Stukken (vnl. kwitanties) ontvangen door Aris Molenaar, veehandelaar aan de Parallelweg te 
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Nieuwerkerk a/d IJssel, 1937 - 1954.  
- Aflevering van het weekblad "De Spiegel" met op de voorkant een foto van de Lage (en Hoge) 

Gouwe met de St.-Joostbrug, de Lutherse kerk en op de achtergrond de Gouwekerk, 1938.  
- Teksten van (komische) voordrachten, uitgegeven door fa. P.J.W. Jongeneel, uitgeverij en 

handel in o.a. feestartikelen, 1946.  
- Stukken betreffende de ingebruikstelling van de herstelde Schielands Hoge Zeedijk onder de 

gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1955 juli.  
- Rapporten van polders en andere instellingen betreffende de werkzaamheden tijdens de 

watersnoodramp 30 januari - 1 februari 1953; vnl. (foto)kopieën. Met statistische gegevens over 
het rampgebied; gedrukt. 1953 februari.  

- Intekenlijsten voor bijdragen in de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel aan het Rampenfonds ten 
behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp 30 januari - 1 februari 1953; met bijlagen, 
1953 februari. Met ingekomen dankbetuigingen van de door Nieuwerkerk geadopteerde 
gemeenten Baarland en Oudelande, 1953 mei, juni.  

- Exemplaren van kranten en kranteknipsels betreffende de watersnoodramp, 1953, 1973, 1978, 
1983, 1993.  

- Stukken betreffende de Goudse Machinale Garenspinnerij, ca. 1960 - 1963.  
- Wervingsfolder van kaashandel De Producent voor nieuw personeel, (1963). 
- Toneelstukken, geschreven of bewerkt door Jim van Veenendaal; afdrukken. ca. 1980 - 1989.  
 
De schenkers van deze en andere "varia" waren: 
A. van den Bergh; J. Blaazer; A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); gemeente Nieuwerkerk a/d 
IJssel; K. Homan; ir. J.A. de Keijzer; dr. C.J. Matthijs; C.J.W. van Meurs RA (Eindhoven); mevr. 
G.J.M. Moerel-Lucassen; mevr. S.A. de Nooyer; H. Povée (Haastrecht); Streekarchief Rijnstreek; 
VVV Gouda; mevr. C.M.J. de Wolff (Waddinxveen); D. Zaal (Utrecht); mevr. C. 
Zwart-Hoogendoorn. 
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Bijlage 9.  Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, 
verstrekken van schriftelijke informatie en uitlening van 
documenten. 

 
 

Kerngetallen 1991  1992  1993 

Bezoeken (excl. groepen) 3161 3084 2922 

Bezoekers 1122 1141 1114 

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

 

 
 

Herkomst bezoekers 1991  1992  1993 

 abs. % abs. % abs. % 

Regio streekarchief 418 37,3 449 39,4 424 38,1 

Overig Zuid-Holland 362 32,3 338 29,6 331 29,7 

Rest Nederland 328 29,1 334 29,3 342 30,7 

Buitenland 14 1,2 20 1,8 17 1,5 

 

 
 

Herkomst per 
bezoek 

1991  1992  1993 

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

Regio streekarchief 1478 46,8 3,5 1489 48,3 3,3 1304 44,6 3,1 

Overig Zuid-Holland 929 29,4 2,6 823 26,7 2,4 854 29,2 2,6 

Rest Nederland 732 23,2 2,2 739 24,0 2,2 741 25,4 2,2 

Buitenland 22 0,7 1,6 33 1,1 1,7 23 0,8 1,4 

 

 
 

Onderwerp van 
onderzoek 

1991  1992  1993 

 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 56,4 55,4 2,8 55,2 57,4 2,8 54,4 59,7 2,9 

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

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

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

Onbekend 0,2 1,7 26,5 0,2 0,8 12,0 0,2 0,5 7,5 
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Doel van het 
onderzoek 

1991  1992  1993 

 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 

7,0 14,7 5,9 5,4 13,6 6,7 6,2 12,4 5,2 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

3.1 2,5 2,3 3.4 2,8 2,2 2,9 2,2 2,0 

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

14,3 16,3 3,2 13,7 14,7 2,9 13,3 12,5 2,5 

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

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

74,1 63,9 2,4 77,1 68,0 2,4 75,9 71,5 2,5 

Onbekend / geen 
speciaal doel 

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

 

 
 

Herkomst 
genealogen 

1991  1992  1993 

 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 17,1 38,1 6,2 20,5 43,4 5,9 21,5 40,1 5,4 

Overig Zuid-Holland 40,8 36,3 2,5 37,8 30,8 2,3 36,5 33,3 2,6 

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

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

 
 
 

  

                     
1
 Betreft uitsluitend de bezoekcijfers die via het bezoekersbestand (computerbestand) zijn vastgelegd. 

Aangezien veel onderzoek ten behoeve van ambtenaren op telefonisch verzoek gebeurt, geeft dit cijfer geen 

volledig beeld. 
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Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1991  1992  1993 

 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 32,9 27,5 4,9 25,8 21,3 5,6 21,7 18,2 4,4 

Overig Zuid-Holland 29,1 24,5 5,0 29,0 24,4 5,7 27,5 25,4 4,8 

Rest Nederland 36,7 47,9 7,7 41,9 53,8 8,7 50,7 56,4 5,8 

Buitenland 1,3 0,2 1,0 3,2 0,5 1,0 - - - 

 

 
 
 

Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1991  1992  1993 

 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 91,4 96,3 2,4 82,1 85,1 2,3 56,3 70,3 2,5 

Overig Zuid-Holland 8,6 3,8 1,0 17,9 14,9 1,9 40,6 28,1 1,4 

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

 

 
 

Specificatie studiezaalgebruik
2
 1991  1992  1993 

Ter inzage gegeven archivalia 7405 8740 7592 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1289 1084 1205 

Geleverde fotokopieën 2942 2904 2550 

Idem afdrukken reader/printer 117 921 991 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 238 242 160 

Geleverde foto's 360 538 309 

 

 
 

Schriftelijke informatie 1991  1992  1993 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 177 146 165 

Waarvan uit het buitenland 14 19 13 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 154 125 144 

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

 

  

                     
2
 Exclusief de dppr de studiezaalgebruikers rechtstreeks geraadpleegde archivalia in de vorm van microfiches 

(daarbij gaat het om minstens ca. 14500 stuks in 1993) en fotokopieën respectievelijk geraadpleegde boekwerken. 
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Uitlening 1991  1992  1993 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

263 322 285 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit - 17 9 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 264 133 56 

Uitgeleende boeken (librije) extern 92 104 30 

Idem intern 6 20 - 

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

283 

 
 

                     

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


