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1.  ALGEMEEN 
 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1994 werd de samenstelling van het algemeen en 
dagelijks bestuur voor een deel gewijzigd (zie bijlage 1). 
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar drie keer, het algemeen bestuur kwam 
twee keer bijeen. 
 
In 1994 kwam de adviescommissie viermaal bijeen. In de samenstelling van deze commissie 
brachten de raadsverkiezingen enige verandering; daarvoor 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.  
 
Het verslagjaar stond in het teken van de realisatie van de herhuisvesting van het 
streekarchief.  
In § 3 wordt daaraan nader aandacht besteed. 
 
De streekarchivaris was als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur van de 
stichting Vrienden van Archief en Librije. Het bestuur vergaderde in 1994 acht keer. Op de 
verheugende resultaten van de aktie "Red een archiefstuk" wordt in § 4.2 nader ingegaan. 
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 1994 de achtste jaargang. 
 
Ook in het verslagjaar werd weer aan het halfjaarlijks overleg met de directies van de 
archiefdiensten in de regio (oostelijk Zuid-Holland en westelijk Utrecht) en het overleg van 
Zuidhollandse archivarissen deelgenomen. 
 
Naarmate er hogere eisen worden gesteld op allerlei, met name technisch-specialistische, 
terreinen, lijkt een schaalvergroting voor onze archiefdienst - zij het langzaam - dichterbij te 
komen. De provincie Noord-Brabant, bakermat van het fenomeen streekarchief, kent daarvan 
al enkele voorbeelden, terwijl nu ook in het westen van die provincie de gedachte aan één 
grote regionale archiefdienst veld wint. Deze belangwekkende ontwikkelingen blijven wij 
nauwlettend volgen, in het vertrouwen dat ook het groene hart van de Randstad eens zijn 
voordeel zal kunnen doen met de elders opgedane ervaringen. Voor het overige kan worden 
verwezen naar hetgeen in het vorige jaarverslag hierover is gezegd. 
 
 
  

2.  PERSONEEL  
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers) per 31-12-1994 is 
opgenomen in bijlage 2.  Het bevat ook de medewerkers die in 1994 tijdelijk werkzaam waren 
in het kader van een werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling. 
 
Opnieuw deed het algemeen bestuur, bij de voorbereiding van de begroting 1995, een 
dringend, maar vergeefs beroep op de gemeentebesturen van Gouda, Moordrecht en 
Waddinxveen om in te stemmen met een uitbreiding van de ambtelijke formatie met een 
parttime medewerker voor educatieve werkzaamheden. Van de gemeenten Nieuwerkerk a/d 
IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle was reeds in 1993 hieromtrent een positief bericht 
vernomen. Het voor deze beide gemeenten geplande educatief project kon geen doorgang 



4 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1994 
 
 

 

 

vinden, omdat er - in tegenstelling tot voorgaande jaren - geen studenten van de Erasmus 
Universiteit beschikbaar waren om het uit te voeren. 
 
Het ziekteverzuim was in 1994 ook nog vrij aanzienlijk. 
 
Per 1 maart werd de heer drs. S.M.J. Janzing aangesteld als (parttime) inventarisator op 
arbeidsovereenkomst. Wegens het behalen van het eerste gedeelte van het examen hoger 
archiefambtenaar werd dit per 1 juni omgezet in een tijdelijk dienstverband. 
Mevr. M.A. Vos (vrijwilliger) beëindigde per 28 februari haar werkzaamheden voor de dienst. 
 
In 1994 volgden mevrouw De Koeijer-Jansen en de heer Janzing een basiscursus MS-DOS en 
een cursus WordPerfect 5.0. 
De heer Hamdani zette de praktijkopleiding boekbinden bij het Streekarchief Krimpenerwaard  
Schoonhoven voort; deze royale collegiale medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld! 
Helaas was hij wegens ziekte niet in de gelegenheid om een theoretische avondopleiding te 
volgen. 
 
 
 
  

3.  HUISVESTING EN INVENTARIS  
 
De bouw van het depotgebouw - drie bouwlagen ter plaatse van de zijvleugel van de 
voormalige Klaas de Vriesschool langs de Patersteeg -, was in mei 1994 gereed. De renovatie 
van de hoofdvleugel van deze school langs de Groeneweg, ten behoeve van publieks- en 
werkruimten, werd omstreeks de bouwvakvakantie 1994 afgerond. De heer Den Ouden was 
daarbij van de zijde van het streekarchief het aanspreekpunt, een taak die bij hem in goede 
handen bleek te zijn. 
Hoewel het gehele project aanvankelijk voorlag op het schema, kreeg de daadwerkelijke 
oplevering na veel vertraging en in gedeelten zijn beslag. Een en ander was tenslotte reden 
om de in november geplande officiële opening uit te stellen tot 1995. Er werd een 
"feestcommissie" ingesteld om de plannen vorm te geven. 
Voor alle duidelijkheid zal voortaan het nieuwe gedeelte van het archiefgebouw worden 
aangeduid als Groeneweg 30 en het oude gedeelte als Groeneweg 32.  
In de eerste week van september kon de verhuizing van studiezaal en het merendeel van de 
werkkamers plaatsvinden, nadat in augustus reeds een deel van het nieuwe depotgebouw in 
gebruik was genomen. Omdat ter afronding van het bouwproject enkele depots in Groeneweg 
32 in hun geheel ontruimd moesten worden, betekende dit een extra verhuizing voor een niet 
onaanzienlijk deel van het beheerde materiaal. De ontruiming van de tijdelijke lokatie 
Nonnenwater 8 verliep niet voorspoedig. In augustus werden daar namelijk kakkerlakken 
gesignaleerd. De plaag kon gelukkig worden bedwongen, voor zover het de ruimten van onze 
dienst betrof. Door deze tegenslag kon eerst eind oktober de boekbinderij worden 
overgebracht naar de begane grond van Groeneweg 32. Gelijktijdig werd ca. 250 m' archief en 
collecties vanuit de dependance Nonnenwater overgebracht naar de depots in Groeneweg 32. 
Op dat moment waren - voor het eerst in 12 jaar -  alle medewerkers van de archiefdienst 
weer in één pand verenigd. 
Naar schatting is er in de verhuisperiode - in fasen - zo'n 2500 m' documenten door handen 
van vaste medewerkers en hulpkrachten gegaan. Bij de pittige verhuisoperatie hebben diverse 
medewerkers, waaronder vrijwilligers, zich bijzonder verdienstelijk gemaakt; bovendien dient 
het belangrijke voorbereidende werk van de heer Den Ouden hier gememoreerd te worden. 
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Verder past een woord van dank aan de heer P. Ernst, bezoeker van de studiezaal, die geheel 
belangeloos enkele weken bijstand in het sjouwwerk heeft geboden. Hulde! 
De overlast voor het publiek is bijzonder beperkt gebleven: de studiezaal is slechts één week 
gesloten geweest, terwijl voor het overige af en toe een gedeelte van de archieven en 
collecties voor kortere of langere tijd niet bereikbaar was. 
Aan het eind van de verslagperiode moest een deel van de oude depots nog opnieuw worden 
ingericht. Ook uit Alphen a/d Rijn moest nog 100 m' archief worden teruggehaald. 
 
In 1994 werden opnieuw twee microcomputers vervangen, alsmede twee printers. Ook 
werden weer enkele reparaties aan computerapparatuur uitgevoerd. In de donkere kamer 
moest na jarenlange trouwe dienst zowel de verlichting als de reproductieapparatuur worden 
vervangen. Voorts bleek vervanging nodig van een flitser en een groothoeklens voor de 
Bronica camera. Met name al deze foto-apparatuur bleek na vele jaren aanmerkelijk duurder 
geworden dan was verwacht. 
Tenslotte gaf na 11 jaar een microfiche-leesapparaat de geest; in deze sector bleek de 
prijsstijging mee te vallen. 
 
 
  

4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN  

 
 

4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
In het kader van de verhuizing kon op beperkte schaal een aantal belangrijke archieven deels 
of geheel worden omgepakt in zuurvrije materialen. Dergelijke werkzaamheden zullen de 
komende jaren nog veel tijd vergen. 
Datzelfde geldt ook voor de ingebruikneming van de nieuwe depotruimte voor de berging van 
charters, kaarten en technische tekeningen. Zo moeten alle reeds beschreven documenten 
worden omgenummerd. Met de conservering van tekeningen afkomstig van gemeentewerken 
Gouda werd verder gegaan. 
De affiches uit de collectie oorlogsdocumentatie zullen na restauratie (zie § 4.2) grotendeels in 
dozen worden geborgen, in plaats van in portefeuilles. 
 
 

4.2.  Restauratie 
 
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de in 1994 gereedgekomen restauratiewerk-
zaamheden. 
 
De aktie "Red een archiefstuk" van de Stichting Vrienden van Archief en Librije werd door het 
stichtingsbestuur enthousiast voortgezet. Het resultaat loog er niet om: sponsorgelden werden 
geworven voor de conservering van de omvangrijke en belangwekkende verzameling affiches 
uit de collectie oorlogsdocumentatie. Opnieuw was een klas van de Aloysiusschool sponsor 
van een affiche. Dit voorbeeld werd - uiteraard op aanmerkelijk grotere schaal - gevolgd door 
het Anjerfonds, het Provinciaal Museumfonds, het VSB-fonds en de Stichting Fondsenwerving 
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Het resterende benodigde bedrag werd vrijwel bereikt 
via een puzzelactie van de Goudsche Courant, die daarmee de daadwerkelijke opknapbeurt 
mogelijk maakte. Nog ruim voor het einde van het verslagjaar kon daarmee een begin worden 
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gemaakt. 
Het restauratieproject oud-rechterlijk archief Zevenhuizen kwam begin 1994 gereed. 
Opnieuw past een woord van dank aan de heer Th. Steemers, voor zijn deskundige adviezen 
op het voor ons moeilijk begaanbare terrein van restauratie en conservering. 
 
 

4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Voor microfilming in eigen beheer geldt hetzelfde parool als voorgaande jaren: er is een 
volstrekt gebrek aan controlecapaciteit; in feite ligt dit werk stil. 
Wel werd vooruitgang geboekt bij de externe microfilmopdrachten. Allereerst dient daarbij de 
collectie kranten te worden genoemd, maar ook kan met genoegen worden gemeld, dat alle 
primaire genealogische bronnen nu in de vorm van microfiches ter beschikking staan van het 
publiek. 
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de in 1994 verfilmde documenten. 
 
 
 
  

5.  TOEGANKELIJKMAKING  
 
 

5.1.  Algemeen 
 
Het tekstdatabase-programma askSam was weer onmisbaar voor alle vormen van ontsluiting 
van archieven en documentaire collecties. In november was het zover, dat de gebruikers 
rechtstreeks toegang kregen tot een deel van onze computerbestanden. Tussen de bedrijven 
door zullen regelmatig - gekoppeld aan het gebruikersmenu - andere toegangen ter 
beschikking van het publiek worden gesteld. 
Op beperkte schaal konden bestaande toegangen op archief- en documentatiebestanden in 
askSam-computerbestanden worden omgezet. 
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het archievenoverzicht wordt als computerbestand bijgehouden. In 1995 zal een nieuwe 
afdruk voor gebruik in de studiezaal worden vervaardigd. 
Verdere verfijning van het computerbestand maakte het mogelijk om de depotadministratie af 
te stemmen op een vlotte verwerking van de gevolgen van de verhuizing van archieven en 
collecties. 
Zo nodig kan per kast worden vastgesteld welke documenten zich daar bevinden. 
 
 

5.3.  Archieven 
 
In 1994 vond enige stagnatie plaats in de inventarisatie van archieven, enerzijds door de tijd 
die nodig was voor het opvullen van de vacature, alsook doordat de nieuwe inventarisator 
gedurende enkele maanden een belangrijk deel van zijn tijd moest besteden aan de verhuizing 
en meer dan gebruikelijk studiezaaldienst moest verrichten. De huisvestings- en 
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verhuisperikelen golden in sterkere mate voor de streekarchivaris, die in tegenstelling tot 
andere jaren vrijwel geen tijd ter beschikking had om kleine aanwinsten te verwerken. 
Een begin werd gemaakt met het project "joden in Gouda" (zie bijlage 4). 
Bijlage 4 biedt een overzicht van de produktie van (voorlopige) inventarissen en 
plaatsingslijsten en vormen van nadere toegankelijkmaking in het verslagjaar. 
 
 
 

5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
In 1994 bestond de librije-collectie 400 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit schreef drs. 
J.W.E. Klein het gedenkboek "400 jaar Goudse librije", waarvan het eerste exemplaar op 28 
november onder grote belangstelling tijdens een feestelijke bijeenkomst in de nieuwe 
studiezaal werd uitgereikt aan de voorzitter van het streekarchief. Met dit boekje is een helder 
geschreven  overzicht van de geschiedenis van deze belangrijke bibliotheekcollectie 
beschikbaar gekomen. Dank zij zeer royale sponsoring van de plaatselijke boekhandelaren 
Karssen, Smit en Verkaaik, alsmede van enkele andere sponsors, kon dit rijk geïllustreerde 
boekwerk worden gerealiseerd. 
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; 
ditmaal betrof het de collectie "Erasmiana". Omdat de inrichting van de nieuwe 
bibliotheekruimte (de z.g. open opstelling grenzend aan de studiezaal) prioriteit kreeg, werd de 
beschrijving van deze (deel)collectie nog niet voltooid. 
Het bijhouden (en eventueel verbeteren) van de computerbestanden aanwinsten, periodieken 
en gedepouilleerde artikelen uit periodieken en bundels vond geregeld plaats. 
Aan de verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude collectie "Goudana" werd beperkt 
verder gewerkt. 
Veel tijd werd besteed aan het "inwerken" van de boeken en periodieken die in de open 
opstelling moeten worden geplaatst. Aan het eind van 1994 was die ruimte nog niet voor het 
publiek toegankelijk. 
Het bibliotheekgedeelte van de ten geschenke ontvangen "collectie Scheygrond" (zie § 7.2) 
werd gedeeltelijk in het computerbestand "aanwinsten" ingevoerd. 
 
 

5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
In het beschrijven van de aanwinsten van de fotocollectie ontstond door de drukte rond de 
herhuisvesting enige achterstand. 
Aan de voorbereiding van de overbrenging van de foto's van de gemeente Waddinxveen kon 
ter plaatse door tijdgebrek van de afdeling IZ niet verder worden gewerkt. Dit project ligt 
momenteel stil. 
De sanering en ontsluiting van de negatievencollectie Baars vond beperkt voortgang. 
Het aantal via de computer terug te vinden foto's groeide in 1994 van ca. 21500 tot ca. 24000.  
Dit computerbestand doet voortdurend goede diensten bij het zoekwerk van bezoekers en 
medewerkers. 
Aan de beschrijving van de oude manuscriptkaarten uit het oud-archief Gouda werd verder 
gewerkt, maar er was geen gelegenheid om het betreffende computerbestand bij te werken. 
Verdere toegankelijkmaking van de technische tekeningen afkomstig van de Dienst Openbare 
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Werken Gouda moet wachten tot het nieuwe kaarten- en tekeningendepot op orde is. 
 
 

5.6.  Overige documentatie 
 
Voor het bijhouden van de aanwinsten van de collectie varia (computerbestand) was weinig 
tijd, zodat dit bestand - in tegenstelling tot vorige jaren - slechts met ca. 50 plaatsnummers 
groeide (tot ca. 2150 plaatsnummers). Zo kon het documentaire (d.w.z. niet-bibliotheek) 
gedeelte van de ten geschenke ontvangen "collectie Scheygrond" (zie § 7.5) nog niet in de 
varia-collectie worden ingevoerd. 
 
Ten behoeve van de Goudse monumentencommissie wordt nog steeds regelmatig onderzoek 
(met name kadastrale research) verricht. 
 
 
  

6.  TOEZICHT OP HET BEHEER  
 
 
In 1994 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda: 

.  selectie en schoning van het archief van het voormalig woningbedrijf (thans: 
woningcorporatie De Samenwerking); 

.  overleg met de Gousdse Scholengemeenschap in verband met overbrenging van 
archieven (i.v.m. de fusie met de Willem de Zwijger-mavo en de Gunning-mavo); 

.  overleg met hoofd IZ en PAZ over werkzaamheden in 1994 en 1995; 
- Nieuwerkerk a/d IJssel: 

.  integratie archief dienst gemeentewerken in secretarie-archief; 
- Waddinxveen: 

.  herstructurering semistatisch archief sociale zaken, inclusief selectie en schoning; 

.  opstellen concept-archiefregelingen voor de nieuwe scholengemeenschap (o.a. 
voormalige Prof. Kohnstamm-mavo en Samenwerkingsschool voor Havo-Atheneum). 

- Zevenhuizen-Moerkapelle: 
.  inspectiebezoek; 
.  selectie en vernietiging van het semistatisch archief van de dienst gemeentewerken van 

de voormalige gemeente Zevenhuizen. 
 
 
 
  

7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN  

 
 

7.1.  Archieven 
 
Vermeldenswaard zijn: de overname van de notariële archieven over de periode 1906-1915 
(alleen in Nieuwerkerk a/d IJssel was in die periode geen notaris aanwezig); de archieven van 
het bijkantoor Gouda van de Handels- en Landbouwbank in Gorinchem en 's-Gravenhage, 
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1913 - 1930, en de Goudse Coöperatieve Melkfabriek "De Combinatie", later N.V. 
Zuivelfabriek en Melkhandel "Gouda", 1918 - 1930; het archief van sociëteit "De Réunie" te 
Gouda, ca. 1855, 1888, ca. 1929 - 1991; en het archief van de Stichting Welzijn Gouda, jaren 
'70 en '80. 
In verband met de achterstand op het gebied van inventarisatie blijven de 
acquisitie-aktiviteiten hoofdzakelijk beperkt tot het reageren op "tips" van derden. 
Vanzelfsprekend wordt daarop onmiddellijk ingespeeld. 
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5 achter dit verslag. 
 
 
 

7.2.  Bibliotheek (librije)  
 
Van de Oudheidkundige Kring Die Goude kregen wij de niet bij ons aanwezige exemplaren 
van de boekwerken uit de door de Kring aangekochte collectie-Scheygrond (zie voorts § 7.5). 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 
 

7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Voor een aktieve acquisitie op het terrein van beeldmateriaal ontbreekt ons de tijd. Uiteraard 
wordt wel ingegaan op aanbiedingen van particulieren of instellingen om foto's te 
reproduceren. In 1994 werden met name belangrijke bruiklenen verkregen van bewoonsters 
van Huize Savelberg (door bemiddeling van mevr. A.M. van den Bergh). Van Waddinxveen 
werden foto's ter reproductie beschikbaar gesteld via de heren C. Verlooij en J. Versluis. 
Voorts is de bruikleen van de heer L. van Catz (Goudse genealogie in portretten) het 
vermelden waard. 
Ook in 1994 werd van de Goudsche Courant weer een omvangrijke schenking persfoto's 
ontvangen. De gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel droeg via de heer Den Boer een serie 
belangrijke foto's over uit (voornamelijk) de jaren '70. 
 
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 
 
Bij gebrek aan menskracht wordt op dit punt een passief beleid gevoerd. 
 
 
 

7.5.  Overige documentatie 
 
De Oudheidkundige Kring Die Goude kocht van dr. A. Scheygrond zijn collectie "Goudana" en 
schonk ons vervolgens de niet bij ons aanwezige exemplaren van de "grijze literatuur" uit deze 
verzameling. Deze geste wordt zeer op prijs gesteld. Op 25 augustus vond de officiële 
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overdracht plaats in de trouwzaal van het Goudse stadhuis. 
Naar goede gewoonte ontvingen wij van de heer A.M. den Boer regelmatig "varia" betreffende 
Nieuwerkerk a/d IJssel. 
 
Bijlage 8 geeft een overzicht van schenkers van losse documentatie (collectie varia), alsmede 
een overzicht van de belangrijkste aanwinsten. 
 
 
  



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1994 11 
 
 

 

 

 

8.  EXTERNE DIENSTVERLENING  
 
 

8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
Het aantal bezoeken aan de studiezaal gaf in 1994 een licht herstel te zien ten opzichte van 
het voorgaande jaar, hoewel het aantal bezoekers opnieuw iets daalde. Het gemiddelde aantal 
bezoeken per bezoeker steeg dan ook licht. 
De meeste bezoekers brengen slechts één of twee bezoeken; een relatief kleine groep 
bezoekt zeer frequent de studiezaal. 
 
Door de steeds toenemende omvang van schaduwbestanden op microfiches, daalde het 
aantal ter inzage gegeven archiefstukken opnieuw. 
Het percentage genealogen bleef constant, wel nam het aantal bezoeken dat zij brachten toe. 
Het aantal onderzoekers op HBO-niveau en hoger steeg, maar bij deze categorie daalde juist 
het aantal bezoeken. 
Het aantal uitleningen daalde opnieuw ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Het aantal fotobestellingen daalde iets; er werden wel veel meer reader-printer-afdrukken 
geleverd. 
Voor het overige zijn geen bijzondere trends vast te stellen. 
 
In bijlage 9 volgen de statistische gegevens voor 1994, in vergelijking met die van de 
voorgaande twee jaren (1992 en 1993). 
 
 
 

8.2.  Educatieve aktiviteiten 
 
8.20.  Algemeen 
 
Zolang het streekarchief niet over de diensten van een educatieve medewerker kan 
beschikken, zijn er slechts beperkte mogelijkheden op het bovengenoemde terrein. 
Te denken valt dan aan de werkzaamheden die in de volgende paragraaf worden genoemd.  
Zonder een didactisch geschoolde en ervaren medewerker is het opzetten en goed 
begeleiden van educatieve projecten niet verantwoord, noch haalbaar. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Door wijzigingen in het lesprogramma en organisatorische problemen kon in 1994 
vermoedelijk voor de laatste keer gebruik worden gemaakt van de diensten van 3e- en 
4e-jaars studenten van de Pabo De Driestar (stagebegeleider drs. G. Bergacker) voor een 
educatief project ten behoeve van (de hoogste groep / groepen van) het basisonderwijs.  



 

 

Ditmaal was het Goudse stadhuis het thema. Er werd een lesbrief met bijbehorende 
opdrachtenset en leerkrachtengedeelte vervaardigd. Dit in samenwerking met de afdeling 
onderwijs van de gemeente Gouda en ter gelegenheid van Open Monumentendag. Een 
werkbezoek van 8 basisscholen aan de archiefdienst werd gecombineerd met een rondleiding 
in het stadhuis. 
De studenten Marijke Berends, Roald Meindert, Hans Ritmeester en Derk-Jan Vorstelman 
voerden dit project uit. 
Ook dit jaar werd tijdens de "afvalfietstocht" van de Milieudienst Midden-Holland medewerking 
verleend in de vorm van een werkbezoek van 80 leerlingen uit de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs (thema: afval in Gouda door de eeuwen heen). 
 
De volgende totaalcijfers kunnen worden gegeven: 
 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1993  1994 

Basisonderwijs 241 225 

Havo/vwo 160 263 

HBO 47 60 

 

 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
Aan de tentoonstelling N.V. Koninklijke Plateelbakkerij 'Zuid-Holland' (1898-1965) in stedelijk 
museum Het Catharina Gasthuis werd door middel van bruiklenen en de productie van foto's 
medewerking verleend. 
Drs. J.W.E. Klein stelde in het kader van het 400-jarig bestaan van onze librije-collectie naast 
het reeds gememoreerde gedenkboek een tentoonstelling samen, die op 28 november werd 
geopend. In de nu beschikbare expositieruimte werd een unieke hoeveelheid topstukken uit de 
librije opgesteld.  
 
 
8.23.  Cursussen 
 
In 1994 werden twee cursussen "lezen oud schrift" georganiseerd, respectievelijk voor 
beginners en gevorderden.  Evenals voorgaande jaren was de heer Piepenbrock docent. 
Hieraan namen in totaal 36 personen deel. 
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
Een rondleiding door het gebouw (met nadruk op de librije-collectie) werd verzorgd voor: 
Innerwheel Reeuwijk en bibliotheekmoeders van scholengemeenschap De Drie Waarden te 
Schoonhoven (totaal 23 personen). 
Op 30 maart vergaderde de kring van Zuidhollandse archivarissen in Gouda. 
Wegens de drukte rond de herhuisvesting nam de dienst niet deel aan de nationale Open 
Monumentendag. 
 
 
 

Gouda, juni 1995. 
 
 
De streekarchivaris, 
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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 tot 12 april 
A. Schouten vanaf 12 april 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: 
A.M. den Boer (vice-voorzitter) 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: 
G. van den Berg (penningmeester) tot 12 april 
K.W.Th. van Soest (penningmeester) vanaf 12 april 
 
Namens de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: 
R. de Gooijer tot 12 april 
mevr. M.C.B. te Meij-de Laat vanaf 12 april 
 
 
 
Adviescommissie 
 
Inwoners van de gemeente Gouda:  
drs. P.H.A.M. Abels tot 25 mei 
drs. M. de Groot tot 25 mei 
mevr.drs. M.Th.J. Lambregts-Van der Togt (voorzitter) tot 25 mei 
drs. J. van Loo 
mevr.drs. M. van Loon vanaf 25 mei 
E.J.M. van Rossum (vice-voorzitter, vanaf 25 mei voorzitter) 
J.M. Rebel vanaf 25 mei 
drs. H.J. Reijs vanaf 25 mei 
 
Inwoner van de gemeente Moordrecht: 
N.C. Ribbens tot 22 februari 
C.T. van Gennep vanaf 25 mei 
 
Inwoner van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: 
G.J. Bink (secretaris) 
 
Inwoners van de gemeente Waddinxveen: 
C. Neven 
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drs. C.J. van Veen  
 
Inwoner van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: 
G. Ottevanger (vanaf 25 mei vice-voorzitter) 
 
 
 
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 31-12-1994  
en tijdelijke medewerkers in 1994 

 
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; cursussen; advisering audio-visuele 
projecten 

drs. S.M.J. Janzing (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.) leerling-boekbinder, administratief assistent, depotassistent, 
huishoudelijke dienst 

 
 
 

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. drs. M. Winnink  idem 

 
 
In de verslagperiode waren de volgende personen tijdelijk werkzaam in het kader van een 
werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling: 
- N.E. Tomouhi (jeugdwerkplan) -- technisch assistent, na 1 juni schoonmaak- en 

verhuiswerkzaamheden (20 uur per week); 
- mevr. E.H. de Kock (jeugdwerkplan) -- administratieve - en depotwerkzaamheden (32 uur 

per week); 
- mevr. H.E. de Bruijn (stagiaire Crabethcollege - MEAO, 2e jaar) van 24 mei tot 30 juni; 
-  M.C.H. van der Lingen (stagiair Pabo De Driestar, 4e jaar) van 6 - 24 juni; 
- mevr. Ch. Kodati (stagiaire Deltacollege - LEAO, 2e jaar) sinds 5 oktober (woensdagen). 
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Bijlage 3. Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en  
verzamelingen 

 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1993 1994 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 53 40 

(her)binden van boeken (linnen, kunstleer, busschroefsysteem) 14 24 

herbinden van archiefstukken (perkament) (alles voor Gouda) 20 12 

idem (linnen, kunstleer) (alles voor Waddinxveen) 25 12 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  14 9 

 

 
 

Gerestaureerde documenten (inventarisnummers)1: 1993 1994 

overheidsarchieven Gouda en Bloemendaal c.a. 243 - 

topografisch-historische atlas 1 - 

collectie oorlogsdocumentatie 2 8 

Librije - 1 

overheidsarchieven Moordrecht 2 - 

overheidsarchieven Nieuwerkerk a/d IJssel 4 - 

overheidsarchieven Waddinxveen 7 - 

overheidsarchieven Zevenhuizen-Moerkapelle 4 59 

 
 
 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties (aantal microfiches) (alles extern) 

1993 1994 

leggers Rijn en Gouwe 596 - 

leggers Goudsche Courant 549 882 

oud-archief Gouda 2 - 

oud-rechterlijke archieven Gouda 227 - 

registers burgerlijke stand Gouda - 67 

secretarie-archief Gouda 1921-1945 - 9 

archief van de (vrouwen)gevangenis te Gouda, 1811 – 1864 - 27 

volkstelling-, wijk- en bevolkingsregsiters, registers van ingekomen 
en vertrokken personen, huisnummerregisters Moordrecht 

- 189 

registers burgerlijke stand Moordrecht - 119 

registers burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel 186  

registers burgerlijke stand Waddinxveen 56 37 

bevolkingsregisters Waddinxveen - 72 

kadastrale leggers Waddinxveen - 292 

nieuws- en advertentiebladen Waddinxveen - 5 

 
 
  

                     

1  Hiervan 10 (1993) resp. 9 (1994) documenten bekostigd door de Stichting Vrienden van Archief en 
Librije (akte Red een archiefstuk). 
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Bijlage 4. Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de 

deelnemende gemeenten. 
 
 
Gouda 
 
De heer Janzing inventariseerde het archief van de oud-katholieke parochie H. Johannes de 
Doper (1627 - 20e eeuw). Het publiceren van een inventaris zal moeten wachten op het 
binnenkomen van een kleine aanvulling uit de centrale bewaarplaats van de oud-katholieke 
kerk in Amersfoort en voorts een aanvulling op het beperkt aanwezige 20e-eeuwse materiaal. 
Mevrouw Vos voltooide de inventarisatie van het archief van de fa. Blikman & Sartorius (1790 
- ca. 1980). 
De streekarchivaris maakte een voorlopige inventaris van de archiefbescheiden van het Ned. 
Rode Kruis, afd. Gouda e.o. (1873-1947). Hij beschreef enkele aanvullingen op de archieven 
van de pijpnering te Gouda, 1679 - 1916 (1925), het oud-archief (periode tot 1816) en de 
secretarie-archieven over de periode 1816 - heden, de archieven van de gereformeerde kerk 
van Gouda (1843-1990) en de classis Gouda van de gereformeerde kerken in Nederland 
(1888-1990), en het archief van de kaarsenfabriek (1858-1970). 
 
De heer Oudgenoeg maakte een begin met de documentatie van de joodse inwoners van 
Gouda in de 19e en 20e eeuw. Dit documentatieproject zal in een later stadium worden 
uitgebreid tot een vroegere periode en tot de andere deelnemende gemeenten. 
Mevrouw Van der Mark vervaardigde opnieuw analyses van 15e-eeuwse stadsrekeningen, die 
weer door de heer Hamdani in computerbestanden werden ingevoerd. 
De heer Oudgenoeg vervaardigde analyses van het archief van het vredegerecht (periode 
1813-1838); de streekarchivaris nam de oudste periode van dit archief voor zijn rekening 
(1811-1813).  
Aan de "(avond)werkgroep paleografie" deden in 1994 nog 9 oud-cursisten paleografie mee; 
de ontsluiting van registers uit het oud-archief en het oud-rechterlijk archief van Gouda werd 
voortgezet. Deze groep kwam (buiten de zomermaanden) eenmaal per maand bijeen in de 
studiezaal, onder begeleiding van de streekarchivaris. Eind 1994 was het aantal ingevoerde 
analyses gestegen tot ca. 2300. 
De dinsdagochtend-werkgroep van drie oud-cursisten paleografie houdt zich eveneens bezig 
met de ontsluiting van 17e- en 18e-eeuws bronnenmateriaal. Voor verdere invoer van de door 
hen vervaardigde analyses was geen tijd beschikbaar. 
Mevrouw Winnink werkte verder aan de ontsluiting van het oudste vonnisboek (ORA 176). 
De heer P. Ernst vervaardigde analyses van 16e- en 17e-eeuwse registers uit het 
oud-rechterlijk archief en voerde deze in een computerbestand in. 
 
 
Moordrecht 
De heer De Jong voltooide de index op de dossiers bouwaanvragen (bouwvergunningen) in de 
rubriek Woningwet in het secretarie-archief 1901-1941. De streekarchivaris kon de controle op 
dit  computerbestand nog niet voltooien. 
 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
De beschikbare dagen voor inventarisatie waren in principe gereserveerd voor een educatief 
project (zie § 2). Deze dagen zijn nu doorgeschoven naar 1995 en zullen worden gebruikt voor 
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inventarisatie van het oud-archief van Nieuwerkerk (periode tot 1811). 
De streekarchivaris verwerkte enkele van de heer A.M. den Boer ontvangen "varia" in de 
desbetreffende collectie. 
De heer De Jong ging voort met de indicering van de geboorteregisters (1823-1832). 
 
 
Waddinxveen 
De heer Janzing begon aan de inventarisatie van de oud-rechterlijke archieven van 
Waddinxveen (Noord- en Zuid-W., Hubertsgerecht). De ingewikkelde materie leidde tot de 
conclusie dat ook de weeskamerarchieven hierbij betrokken zullen moeten worden. 
De streekarchivaris maakte een opzet voor het computerbestand ter voorbereiding van de 
overbrenging van de dossiers uit het secretarie-archief (periode ca. 1936-1975).  
Voorts herzag hij weer een aantal ontoereikende beschrijvingen van stukken uit het 
oud-archief en beschreef hij enkele aanvullingen. 
In het kader van de avondwerkgroep paleografie werd de ontsluiting van de oudste criminele 
rol van Hubertsgerecht voortgezet. 
Een transcriptie van het grafboek van de gereformeerde kerk te Waddinxveen, 
met indices op achternamen en op voornamen, 1651 - 1774, werd geschonken door L. van 
Asperen te Zoetermeer. 
 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
De beschikbare dagen voor inventarisatie waren in principe gereserveerd voor een educatief 
project (zie § 2). Deze dagen zijn nu doorgeschoven naar 1995 en zullen worden gebruikt voor 
inventarisatie van het oud-archief van Zevenhuizen (periode tot 1811). 
De streekarchivaris maakte een opzet voor het computerbestand ter voorbereiding van de 
overbrenging van de dossiers uit de secretarie-archieven van Moerkapelle (periode ca. 
1940-1971) en Zevenhuizen (periode ca. 1929-1971). 
Een index op de namen van de personen, genoemd in de minuutakten van notaris 
Michiel Bontenbal, officieel aanvankelijk residerende te Berkel (1692 - 1698) en 
vervolgens in Zevenhuizen (1698 - 1719), maar in werkelijkheid wonende en 
praktiserende in Zevenhuizen, 1692 - 1719 werd vervaardigd door de heer J. Heemskerk te 
Voorburg. 
 
 
Overig 
De heer De Jong ging af en toe verder met de beschrijving van het archief van de gerefor-
meerde 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; e = eigen produktie (schaduwarchief) 
 
 
(a)    1. Archief van de stad Gouda (oud-archief). 1779 0.01 m' 
(a)   44. Archief van de notarissen ter standplaats Gouda, 1906 - 1915.           4.00 m' 
(i)   111. Archiefbescheiden en documentatie, verzameld door notariskantoor  

De Waard & Wagener (en voorgangers) te Gouda ten behoeve van dossiers  
(m.n. betreffende nalatenschappen), ca. 1950 - 1970 (?). 0.25 m' 

(a)    -. Volkstellings- en bevolkingsregisters Gouda, ca. 1900 - 1950. 3.00 m' 
--- Betreft registers van vertrokkenen en gevestigden. 

(o)    -. Archiefbescheiden van de sector stadsontwikkeling Gouda, afd. stedebouw, 
ca. 1950 - 1990 (?) 0.30 m' 
--- Z.g. bouwdossiers (bestemmingsplannen e.d.) 

(a)   -.  Archief van de dienst openbare werken Gouda, afd. landmeten,  
ca. 1960 - 1990. 1 kast 
--- Calques van kadastrale plans. 

(a)   77. Archieven van de pijpnering te Gouda, 1679 - 1916 (1925).  0.05 m' 
--- Notulen 1868-1925 

(a)  296. Archief van de openbare Willem de Zwijgerschool voor Mavo te Gouda,  
ca. 1968 - 1978.  1.00 m' 

(a)  301. Archief van de openbare Prof. J.H. Gunningschool voor Mavo te Gouda,  
ca. 1965 - 1992. 1.00 m' 

(a)  343. Archief van de Kamer van Koophandel, 1816 - 1922 (1966).  0.20 m' 
--- Betreft vnl. jaarverslagen 1879-1966. 

(i)    311. Archief van het bijkantoor Gouda van de Handels- en Landbouwbank in 
Gorinchem en 's-Gravenhage, 1913 - 1930. 5.30 m' 

(i)    312. Archief van de Goudse Coöperatieve Melkfabriek "De Combinatie",  
later N.V. Zuivelfabriek en Melkhandel "Gouda", 1918 - 1930. 
--- In ac-nr. 311. 

(i)    140. Archief van de Stichting Welzijn Gouda, ca. 1970 - 1990. 9.65 m' 
--- Bevat ook het archief van de Federatie Ondersteuning Welzijn Gouda. 

(a)  260. Archief van de stichting Goutudo, stichting voor het bevolkingsonderzoek  
op tuberculose ... 1952-1993. 0.05 m' 

(a)  130. Archief- en documentatiebescheiden betreffende het Christelijk Lyceum  
te Gouda. 0.12 m' 

(a)  116. Archief van de KNGV (Kon. Ned. Gymnastiek Verbond) Turnkring  
Gouda e.o., 1988-1993 0.80 m' 

(a)  118. Archief van de Goudse Honkbal- en Softbalvereniging "The Braves",  
1965 - 1990. 0.40 m' 

(i)    144. Archief van de sociëteit "De Réunie" te Gouda,  
ca. 1855, 1888, ca. 1929 - 1991. 2.50 m' 

(s)  410. Archiefbescheiden van de Christelijk-Historische kiesvereniging "Gezag en 
Vrijheid" (CHU) te Gouda, 1945 - 1970. 0.12 m' 
--- Grotendeels in fotokopie.  

(s)  448. Archiefbescheiden van de Partij van de Arbeid (PvdA), afd. Gouda,  
1946 - 1947. 0.03 m' 



 

 

(a)  189. Archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda, 1937-1964 0.03 m' 
--- Notulen afd. evangelisatie 

(s)  271. Archief van Sonja Meijer, 1956 - 1994. 0.30 m' 
--- Was o.a. beeldhouwster te Gouda en Reeuwijk. Overleden 1994. 

(a)   47. Archief van de notarissen ter standplaats Zevenhuizen na 1842,  
1906 - 1915.  0.65 m' 

(a)   48. Archief van de notarissen ter standplaats Moordrecht, 1906 - 1915. 1.00 m' 
(i)    104. Archiefbescheiden van de KVP, afd. Moordrecht, 1955 - 1980. 0.05 m' 

--- Betreft documentatie. 
(a)  102. Archief van de rooms-katholieke parochie St. Johannes' Onthoofding te 

Moordrecht, ca. 1700 - 1962. 0.10 m' 
(o)  429. Archiefbescheiden van de dienst gemeentewerken Nieuwerkerk a/d IJssel,  

ca. 1936 - 1972. 0.02 m' 
(a)  53. Archief van de notarissen ter standplaats Waddinxveen, 1906 - 1915.  1.10 m' 
(a)  -.  Bevolkingsregisters van Waddinxveen, 1900 - 1911.  0.80 m' 
 
 
Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van 
o.a. 
P. Binee, A. van Blois, A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJ.), C.T. van Gennep (Moordrecht), 
A.P. Hoekstra (Vlaardingen), mw. A. van Marion, drs. B. Mesander, P. van Mook 
(Bergambacht), J. Smink, mr. S. de Waard, D. van der Want. 
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Bijlage 6. Aanwinsten bibliotheek met betrekking tot Gouda en regio 
 
 
Aafjes, B. - In de schone Helena : op reis door Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Nederland. - Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1960. - Bevat stukje over Gouda (p. 36-39) 
Alkemade, W.R.C. - Inventaris van de archieven van de gemeente Bodegraven 1811 - 1941 
(1970). - Woerden, Streekarchivariaat Rijnstreek, 1994. - Noten; bibliogr. 
Asselbergs, W. - Twee ramen te Gouda : lezing over glas 15 van Dirck Crabeth uit 1555, glas 
28a, het bevrijdingsglas van Charles Eyck uit 1947. Een 400- en een 10-jarige 
herdenking. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1955. 
Attekum, F.A.H.M. - Sterk veranderende rol van de corporaties. - In: De wereld achter de 
cijfers / VB Groep 4 (1994) no. 4 1-5; ill. - Betreft gesprek waaraan ook directeur 
woningbouwvereniging Ter Gouw E.A. Kraan deelneemt 
Benders, M. - De N.V. Plateelfabriek Zuid-Holland voorheen E. Estié & Co.. - Z.pl., eigen uitg., 
1983. - Scriptie; fotokopie; noten 
Berg, B. van den - Gouda graaft : een wandeling langs archeologische en bouwhistorische 
vindplaatsen / Bianca van den Berg; Jan van Dam. - Gouda, St. Open Mon.dag, 
1994. - Bibliogr. 
Berg, J. van den - Het conflict in het Goudse gemeentebestuur over de armenzorg in de stad 
Gouda in de jaren 1847 - 1848. - Haastrecht, eigen uitg., 1994. - MO-scriptie; noten; bibliogr. 
Blom, N. van der - Een versje in de Goudse librije ter ere van Erasmus. - In: Hermeneus 66 
(1994) 271-272. - Noten 
Boer, A. den - Nieuwerkerk aan den IJssel in vroeger jaren. - Hulst, Van Geyt Productions, 
1993. - Fotoboek 
Boer, A.M. den - Inventaris van het archief van de Vereniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met de bijbel te Nieuwerkerk aan den IJssel 1888 - 1990 (1993) / A.M. den Boer; 
L.W. Muilwijk. - Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 1993. 
Bosma, C. - Frans Lafeberschool : ontstaan en ontwikkeling van de oudste school voor 
verstandelijk gehandicapte kinderen in Gouda van 1928 - 1978. - Gouda, eigen uitg., 
1994. - Noten; bibliogr. 
Braves Gouda : 25 jaar honkbal; 10 jaar The Braves 1966 - 1991. - Gouda, eigen uitg., 1991. 
Brinksma, J.D. - Cranckheyt ende groete vergancklickheyt : de Goudse bierproduktie in de late 
Middeleeuwen. - Leiden, eigen uitg., 1992. - Doctoraalscriptie Leiden; noten; bibliogr.; bijln. 
Brinksma, J.D. - Dit is ghecomen van den Molenwerf ter Goude : de vroegste geschiedenis van 
de Molenwerf in Gouda (14e eeuw). - Gouda, afd. SVM, 1994. - Noten; bibliogr. 
Cammel, H. - Kunstaardewerkfabriek Regina. - 's-Hertogenbosch, Museum Het Kruithuis, 
1994. - Noten; bronnen- en lit.opg. 
C.A. Lion Cachet 1864 - 1945 / onder red. van Mechteld de Bois. - Assen, Drents Museum, 
1994. - Werkte als ontwerper voor o.a. De Distel en Goedewaagen; noten, bronnen- en lit.opg.; 
bijlagen 
Dane, A. - Old city in the green heart of Holland (Gouda). - In: Circuit 12 (1965) 1-7; ill. 
Dolder-de Wit, H.A. van - Familie- en andere wapens in de St.-Janskerk te Gouda. - Gouda, 
Arch. Hervormde Gemeente, 1993. - Bibliogr.; alf. lijst van wapens van families, steden en 
gewesten 
Dool, H.G. van den - Honderd jaar Gereformeerde Kerk Zevenhuizen-Moerkapelle 
1893 - 1993 / H.G. van den Dool; G.A. van Rijs; red. M. van den 
Akker-Oenema. - Zevenhuizen-Moerkapelle, Geref. Kerk, 1993. 
Dorgelo, A. - Een wederwoord van A. Dorgelo naar aanleiding van perspublicaties inzake het 
gijzelingsgeval Duyvestein. - Gouda, eigen uitg., 1930. 
Es, J. van - Sporen naar bedrijvigheid : zwerftochten door het Groene Hart. - Alphen a/d Rijn, 
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Repro-Holland, 1993. 
Fremerij, P.J.I. de - Herinneringen aan het leven en de werkzaamheden van Jan Bleuland. - In: 
Utrechtschen Studenten Almanak 1840. 44 p.; 18 cm. - noten; overdruk 
Gijzen, C. - Boekbezit in boedelinventarissen : mogelijkheden en onmogelijkheden van 
onderzoek naar zeventiende eeuws boekbezit in notariële archieven. - Leiden, eigen uitg., 
1993. - Doctoraalscriptie; noten; bibliogr.; bijln.; heeft ook op Gouda betrekking 
Glabbeek, M. van - Goedewaagen's gebruiksgoed. - 's-Hertogenbosch, Het Kruithuis; 
Lochem, Antiek Lochem, 1994. - Noten; bibliogr. 
Gouda. - Gouda, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, (1931). 
Gouda - Boskoop - Schoonhoven : eenige bijzonderheden met vele illustraties voor 
landgenoot en vreemdeling. - Gouda, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, (1931). - tekst 
in 4 talen 
Goudriaan, K. - The Gouda Erasmiana revisited. - In: Quaerendo 23 (1993) 241-264. - Betreft 
de hss. 1323 en 1324 in de librije-collectie; overdruk; noten; bibliogr.; summary 
Hagedorn, C.H. - Exposition de vitraux de Gouda 1938 : Eglise Saint Jean à Gouda. - In: 
Revue de Touring Club de Belgique 1 mai 1938 141-144; ill. 
Hagedorn, C.H. - Gouda. - In: Touring Club van België no. 2 (15 jan. 1937) 24-28; ill. 
Hogervorst, W. - Goudse glazen. - In: Periodiek van de Ver. van Oud-leerlingen der Nationale 
Schildersschool jrg. 7 no. 6 (juli 1938) 2-10; ill. 
Janssen, W.G. - Gouda van 1900 tot nu : deel 2. - Hulst, Van Geyt, 1994. 
Jintes, L.F. - Chris van der Hoef 1875-1933 / L.F. Jintes, J.T. Pol-Tyszkiewicz; eindred. Jan 
Jaap Heij. - Leiden etc., Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet etc., 1994. - Werkte als 
ontwerper voor o.a. Plateelfabriek Zuid-Holland; noten, bronnen- en lit.opg., register 
Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 / Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland. - Utrecht, 
Matrijs, 1994. - Noten; bibliogr. Deel 1: Schoonhoven / C.R. Schoute (503 F 100) 



 

 

Een kijkje in de Keizerstraat / Henkjan Sprokholt; Chris Akkerman; Marcel van Dasselaar; red. 
Bianca van den Berg. - Gouda, Stichting SPOOR; Delft, Eburon, 1994. - Noten; bibliogr. 
Kivit, C. - De Keizerstraat van Komijnsteeg tot Kuiperstraat / Cynthia Kivit; red. Bianca van den 
Berg. - Gouda, afd. SVM, 1994. - Noten 
Klein, J.W.E. - Geen vrouwen ofte kinderen maer alleenlijk eerbare luijden : 400 jaar Goudse 
librije 1594 - 1994. - Delft, Eburon, 1994. - Noten 
Klein, J.W.E. - Once more the manuscripts of Stein monastery and the copyists of the 
Erasmiana manuscripts. - In: Quaerendo 24 (1994) no. 1 39-46. - Overdruk; noten 
Kok, P.H.G. - De Goudse glazen : het gebrandschilderde raam dat graaf Philips de Ligne te 
Beloeil in het jaar 1559 heeft geschonken aan de St. Janskerk te Gouda. - In: Benelux nieuws 
13 (1960) maart-april 29-32; ill. 
Kompagnie, J.H. - Overheid en onzedelijkheid : de bemoeienis van de Nederlandse centrale 
overheid met de prostitutie in lokaal, nationaal en internationaal perspectief. - Gouda, eigen 
uitg., 1994. - Noten; bibliogr.; doctoraalscriptie Leiden; (o.a. prostitutie in een provinciestad: 
Gouda). 
Kuijper, E. de - Oog in oog met het Groene Hart van Holland / Egbert de Kuijper; tek. Janos 
Szikra. - Hulst, Van Geyt, 1993. - Bibliogr. 
Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfheerenlanden / 
onder red. van L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven. - Rotterdam, 
Hist. Uitg., 1992. - Index op familienamen 
Leuvensteijn, J.A. van - De werkwoordelijke eindgroep in Gouds taalgebruik uit de 14e en de 
16e eeuw. - In: Taal en Tongval 39 (1987) 20 p.; 26 cm. - Noten 
Logman, P. - Het categorale gymnasium en de basisvorming. - In: NGL blad 26 (1994), no. 21 
(10-2-1994) 10-11; ill. - Bibliogr.; gaat over het Coornhertgymnasium te Gouda 
Man, H. de - Voorjaar op de Hollandsche binnenwateren. - In: De Kampioen 44 (18 maart 
1927)  260-262; ill. 
Mastenbroek, J. - Zijn vuur- en haardstede : ontstaan en voortbestaan van de Gereformeerde 
Gemeente Rotterdam-Centrum. - Rotterdam, Kerkeraad Geref. Gem. R'dam Centrum, 
1994. - Noten; bibliogr.; bevat gegevens over de Goudse oefenaar F. Urbanus. - Deel 1. 
1844 - 1914. 
Kiekeboe : de zes sterren / Merho (ps. van Robert Merhottein). - Antwerpen, Standaard, 
(1994). - stripverhaal gelokaliseerd in Gouda 
Meulen, J. van der - De "gecroonde roos" en andere pijpmakersmerken van Gouda : een 
vernieuwde en uitgebreide inventarisatie voor het determineren van Goudse pijpen. - Leiden, 
Pijpelogische Kring Nederland, 1994. - uitg. i.s.m. Stedelijke Musea Gouda; bibliogr.; indices 
Oerlemans, H. - Het Groene Hart van de randstad : achtergronden, beschrijvingen, routes, 
praktische informatie, kaarten en plattegronden. - 's-Gravenhage, ANWB, 1994. 
Oerlemans, H. - Landschappen in Zuid-Holland / Hans Oerlemans ; fotografie: Hans 
Grotenhuis e.a.. - Den Haag, SDU / Provincie Zuid-Holland, 1992. - Schets van het ontstaan ... 
Ooijen, H. van - Mijn hoofd gaat alle kanten op : Marokkaanse jongeren in de wereld van werk 
en scholing. - Utrecht, Jan van Arkel, 1994. - Bibliogr.; heeft vnl. op Gouda betrekking 
Ook in Nederland kan men boeken adopteren! - In: Boekenpost jrg. 2 no. 12 (juli/aug. 1994) 
26; ill. - Betreft adoptieproject St. Vrienden van Archief en Librije te Gouda t.b.v. 
restauratieprojecten 
Oorschot, L. van - Film in Gouda : kennismaking met een nieuw medium / Loeky van Oorschot; 
Ester Rutten. - Utrecht, RUU afd. theaterwetenschappen, 1994. - Noten 
Ouden, J.A. den - Het Hollandse gravenhuis als projektontwikkelaar : Gouda, een 
middeleeuwse stad in een te ruime jas. - (Gouda), eigen uitg., 1993. - Lezing, gehouden op 
18-10-1993 voor de Oudheidkundige Kring "Die Goude" 
Ouden, J.A. den - Wad in 't veen : grepen uit Waddinxveens verleden. - Hulst, Van Geyt 
Productions, 1993. 
Paauw, J. - Oude stadjes aan de watergracht : Gouda. - In: N.S. maandblad .. (sept. 1940) 2-4; 
ill. 



 

 

Peters, L.Cl.M. - Van raadkamers tot nieuw stadhuis : geschiedenis van de gemeentehuizen in 
Woerden / L.Cl.M. Peters; W.R.C. Alkemade. - Woerden, Stadsarchief, 1994. - Bibliogr. 
Rijksen, A.A.J. - De Goudsche Glazen : een monument uit de Nederlandsche geschiedenis 
der 16e eeuw. - In: Zuid-Holland 1941 6 p.; ill. - overdruk 
Rijksen, A.A.J. - De Goudse Glazen. - In: Wikor 4 (1956) 91-103; 144-154; ill. - Bibliogr. 
Rijksen, A.A.J. - De St. Jan in Gouda en zijn glazen. - Gouda, St. Fonds Goudse Glazen, 
(1963). 
Rijksen, A.A.J. - Johan Anton van der Boom (28 januari 1895 - Haarlem - 9 juli 1960). - In: 
Jaarboek v.d. Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden 1961 - 1962 p. 51-56. - Overdruk 
Scheygrond, A. - (In memoriam) W. Zuydam. - In: Weekblad van het Genootschap van Leraren 
... 9 jan 1953 p. 389-390. 
Sijrier, K. - Contractie en controle : aspecten van aristocratisering in Gouda 
1650 - 1672. - Gouda, eigen uitg., 1990. - Fotokopie; doctoraalscriptie; noten; bibliogr. 
Sitniakowsky, M. - Stedelijke gymnasia sneven in zicht van 21ste eeuw : discussie over 
voortbestaan geladen met emoties. - In: VNG Magazine 7 okt. 1994 p. 22-24; ill. - bibliogr. 
Smit, C.P.G.J. - De rioleering van de Korte Akkeren : een en ander over de 
grondwaterbeweging. - In: Goudsche Courant 11 dec. 1926 8 p.; 22 cm. - Overdruk 
Stadskwekerij en kruidentuin / gemeentewerken, afd. plantsoenen. - Gouda, eigen uitg., 1994. 
Uit Gouda's verleden en heden : enkele korte aanteekeningen van de belangwekkende 
bijzonderheden der stad. - Gouda, A. Brinkman, 1920. 
Veerman, W. - Het 'bevrijdingsraam' van Charles Eyck in de St. Janskerk te Gouda : een 
'levend' kunstwerk, van een 'levend' kunstenaar in een 'levend' monument. - Gouda, Stichting 
Fonds Goudse Glazen, 1977. - Bibliogr. 
Veldheer, V. - Kantelend bestuur : onderzoek naar de ontwikkeling van taken van het lokale 
bestuur in de periode 1851-1985. - 's-Gravenhage etc., VUGA etc., 1994. - Proefschrift Leiden; 
betreft casus Leiden en Schoonhoven; noten, lit.opg., personenregister, bijlage. 
Versluis, J. - Van der Loo houdt van hout : van der Loo 150 jaar (1844 - 1994) / J. Versluis; C. 
Verlooij. - Waddinxveen, eigen uitg., 1994. 
Verwaal, C.A. - Het centrum van beeldende kunst: ideologie en praktijk. - Gouda, eigen uitg., 
1994. - scriptie; noten; bibliogr.; Gouda: p. 64-71 
Visser, J.C. - Gouda, de wording van een polderstad. - In: Hist.-Geogr. Ts. .. (1994) 37-52; ill.; 
krt.. - Fotokopie; noten; bibliogr. 
Vliet, G. van - Groeten uit Zevenhuizen en Oud Verlaat. - Capelle a/d IJssel, H.A. Voet, 1994. 
Voo, E.E. van der - Betekenis en behoud van de boezemlanden langs de Greft. - In: De 
Levende Natuur 71 (1968) 197-201; ill. - Bibliogr. 
Voo, E.E. van der - De Kamerikse Nessen in het Oude Miland (deel 1). - In: De Levende Natuur 
60 (1957) 162-167; ill. 
Voo, E.E. van der - De Linschotenstroom : historie en landschap van de verlande 
benedenloop. - In: De Levende Natuur 60 (1957) 49-55; ill. - Bibliogr. 
Voo, E.E. van der - Het Schansbos bij Linschoten. - In: De Levende Natuur 60 (1957) 78-82; 
ill. - Bibliogr.; overdruk 
Voo, E.E. van der - Landgoed Linschoten. - In: De Levende Natuur 72 (1969) 225-234; 
ill. - Bibliogr. 
Voo, E.E. van der - Oudejaarsavond voor de vogels van het landgoed Linschoten. - In: De 
Levende Natuur 76 (1973) 73-79; ill. - Bibliogr. 
Vos, M.A. - Inventaris van het archief van de handelsfirma Blikman & Sartorius (1590) 
1790 - 1987 (1991). - Gouda, Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1994. - Noten 
Vroman, L. - Warm, rood, nat & lief. - Amsterdam, Contact, 1994. - autobiografische roman  
Wedgwood, C.V. - Holland's history in glass : the windows of St. John's Church, Gouda. - In: 
The Geographical magazine (april 1950) 477-485; ill. 
Wolff, C.M.J. de - Maar eigenlijk ben je nog een kind... : vrouwenarbeid in de Goudse 
kaarsenfabriek 1858 - 1940. - Waddinxveen / Bergen Op Zoom, eigen uitg., 
1993. - Doctoraalscriptie Leiden; noten; bibliogr.; bijln. 



 

 

Zanden, J.L. van - Holland en de zuidelijke Nederlanden in de periode 1500 - 1570: 
divergerende ontwikkelingen of voortgaande economische integratie?. - In: Studia Historica 
Oeconomica : liber amicorum Herman van der Wee (Leuven, UP, 1993) 357-367; 
grafn.. - Fotokopie; noten; bibliogr.; heeft ook op Gouda betrekking 
 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1994 
 
Algemeen Rijksarchief; Amsterdams Hist. Museum; A. Baggelaar-van Haarlem (Lopik); J. van 
den Berg; drs. N. van der Blom (R'dam); A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); drs. R. ter 
Bogt (Brussel); drs. C. Bosma; The Braves (honkbalver. -); drs. J.D. Brinksma; mevr. H.A. van 
Dolder-de Wit; dr. J.L. van Eijk; Van Geyt Productions (Hulst); Gemeentearchieven Haarlem, 
Tilburg; gemeenten Gouda (afd. IZ, SVM, VEO, Voorlichting), Waddinxveen (afd. IZ) en 
Zevenhuizen-Moerkapelle (afd. IZ); Golda (archeol.ver. -); dr. K. Goudriaan (A'dam); drs. C. 
Gijzen (Leiden); drs. M.Th. van Glabbeek; Goude (Oudh. Kring Die -); W.D. Greven; ING-bank; 
J.W. s'Jacob; M.G.C.J. de Jong; drs. J.W.E. Klein; mevr. G. de Koeijer-Jansen; drs. J.H. 
Kompagnie; J.B. Laarman; J. van der Leeven (Rotterdam); H.W. Luten (Lopik); R.G.A. Mesan-
der; Moret, Ernst & Young; Museum Het Catharina Gasthuis; Ned. Herv. Kerk; Ned. 
Genealogische Vereniging afd. R'dam; NEHA; dr. H.P.H. Nusteling (Amsterdam); Open 
Monumentendag Gouda (Stichting -); Openbare Bibliotheek Gouda; mevr. P.G. 
Okma-Rutgers; mevr. L. van Oorschot; J.A. den Ouden; Oudheidkamer Reeuwijk (Stichting -); 
Prov. Archiefinspectie Limburg; provincie Zuid-Holland; drs. A. van Puffelen (Den Haag); 
Rijksarchief in 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); Streekarchieven Nassau-Brabant, Rijnstreek, Voorne-Putten en Rozenburg; drs. K. 
Sijrier; VB Groep; C. Verlooij (Waddinxveen); J. Versluis (Waddinxveen); Ds. de Vlieger 
(Zierikzee); Vrienden van Archief en Librije (Stichting -); VVV; drs. J.A. Waasdorp; Waterschap 
de Groote Waard; mevr. A. Wieferink-de Bruijn; mevr. drs. C.M.J. de Wolff (Bergen op Zoom); 
Zuidhollands Verzetsmuseum. 
  



 

 

 
Bijlage 7. Aanwinsten topografisch-historische atlas * 
 
 

 1993  1994 

Eigen opnamen streekarchief 269 92 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 158 16 

Persfoto’s (idem) ca. 500 ca. 500 

Negatieven (idem) 18 - 

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

Plattegronden, kaarten 1 2 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 1027 359 

Overbrenging ca. 350 176 

 

 
 
Dit waren schenkingen van / overbrenging door: 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, gemeente 
Waddinxveen, Gemeentearchief Rotterdam, ING Bank, Stedelijk Museum Het Catharina 
Gasthuis, Zeekadetkorps Gouda, Zuidhollands Verzetsmuseum. 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen en instellingen: 
mevr. A.M. van den Bergh; A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); D. Bode; mevr. P.J. Carlier 
(Reeuwijk); L. van Catz;  mevr. A.J. de Jong-Straver; P. van der Klei; A. van der Linde; N. 
Prins; J.C. van Rutten (Gorinchem); J.C. Smit; Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis; 
mevr. G. Tromp (Moordrecht); C. Verlooij (Waddinxveen); F. Voskuil; J. Versluis 
(Waddinxveen). 
 
  

                     

* Voor de aan derden geleverde foto's: zie bijlage 9. 



 

 

 
Bijlage 8. Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1994 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Kwartierstaat van A.Th. Polet, samengesteld door hemzelf, ca. 1990.  

--- Opstelling met veel aanvullende gegevens per generatie; betreft 18 generaties, 
teruggaande tot de 13e eeuw (Frankrijk); in de 19e eeuw woonde de familie in Gouda. 

- "Hofbouck van mijns genadigen heeren hofhuyer ende hofstedehuyer binnen der Goude" 
Register (legger?) van het hofstedegeld Gouda, ca. 1395 - 1400. Dit netregister is 
vermoedelijk opgemaakt ten behoeve van de overdracht aan de heer van Wassenaar, 
begin 15e e. --- Afdruk. 

- Transcriptie van het kohier van de tiende penning van 1542 resp. voor het oostelijk en het 
   westelijk deel van de stad Gouda, opgemaakt in (ca. 1543) resp. 1545.  
   -- Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs. 
- Aantekeningen van S. Middelhoek betreffende o.a. Joost Govertsz van der Spelt, 

timmerman, later stadstimmerman van Rotterdam, en de families Vlack en Van der Sterre / 
Starre.  

- Transcriptie van het kohier van de tiende penning van (1556), opgemaakt 
1559. --- Vervaardigd door dr. C.J. Matthijs. 

- Brief van Wouter Jacobsz. Maas, prior van het regulierenklooster Stein (te Gouda), aan 
apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer, 1588 dec. 26; fotokopie. Met vertaling door P.R.M. 
van der Sneppen, 1994. 

- "Genealogie van het geslacht Moerman te Gouda (afkomstig van Brielle, daarvoor van 
Rozenburg)" Stamreeks, 1605 - 1945, samengesteld door P. Moerman te Vlaardingen, 
1994; afdruk; met een index op persoonsnamen en een beknopte stamreeks van de 
samensteller. 

- "Familie Rabouw en zijn stamboom" Stamreeks, 1629 - 1993, samengesteld door E.A.H. 
Ernst-Rabouw, 1994; afdruk; met een index op persoonsnamen. 

- Genealogische aantekeningen betreffende de familienaam Van Alphen ontleend aan de 
remonstrantse doopboeken van Zevenhuizen (1683 - 1857) en uit aantekeningen in het 
familiearchief Polet (Oud-Beijerland), samengesteld door A.Th. Polet. Met begeleidende 
brief van de samensteller, 1994. 

- Authentiek uittreksel uit de akte van veiling en toewijzing van: - een koekbakkerij en winkel 
in kruidenierswaren met erf aan de Markt (Regenboog) P 16 (Z = Adrianus Hoes; N = J. 
Hueber); - een pakhuis en erf aan de Stoofsteeg zz F 41 (O = Cornelis Smaling -- in potlood: 
Leendert Philips --; W = Hillekes -- in potlood: Willem van Leeuwen). Verkopers: de 
erfgenamen van wijlen Jan Andriola van Porta, meester koekbakker en winkelier. Koper: 
Adrianus Johannes Nicola, koekbakker te Delft. 1820 okt. 

- Exemplaar van het Waddinxveensch Advertentieblad van 10 juli 1897; fotokopie. 
- Programma voor de jubileumuitvoering van de Gem. Zangvereniging "Nieuw Leven" te 

Nieuwerkerk a/d IJssel, 1994; gedrukt.  
--- Bevat een historisch overzicht over de periode 1914 - 1994. 

- Statuten en huishoudelijk reglement van de woningbouwvereniging "Ons Huis" te 
Nieuwerkerk a/d IJssel, (ca. 1950); gestencild. --- Deze corporatie werd in 1919 opgericht. 

- "Nationale Landstormdag te 's-Gravenhage ..." Fotoreportage van de herdenking van het 
10-jarig bestaan van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 1928; gedrukt.  

- Programma's voor de zondagochtendbijeenkomsten van de Vereeniging voor 
Socialistische Ontwikkeling Gouda (VvSO), 1932 dec. - 1933 maart. 

- Programma met liederen gezongen bij de feestelijkheden te Nieuwerkerk a/d IJssel ter 
gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, 1937. 

- "Catalogus van de Goudse Vee- en Kaastentoonstelling "GOVEKA" ..." Gedrukt, 



 

 

gestencild. 1951 - 1988 (hiaten). 
- "Leidraad bij rondleiding in het stadhuis" Gidsje voor rondleiders, samengesteld door 

burgemeester mr.dr. K.F.O. James, ca. 1952; gestencild. Met een beschrijving van de 
voorstellingen in de gebrandschilderde ramen van de trouwzaal (en de raadszaal), (ca. 
1953). 

 
De schenkers van deze en andere "varia" waren: 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); Koen van Dongen (Reeuwijk); L. van Duuren 
(Zoetermeer); mevr. E.A.H. Ernst-Rabouw; Gemeente Gouda; Gem. Archiefdienst Rotterdam; 
mevr.drs. C. Hesselink-Duursma; A.P. Hoekstra (Vlaardingen); C.J.J. Lans (Den Haag); dr. 
C.J. Matthijs; S. Middelhoek (Arnhem); P. Moerman (Vlaardingen); Hist. museum Het Palthe 
Huis (Oldenzaal); A.Th. Polet (Oud-Beijerland); G. Prins; E.J. van Rossum; B.J. van der Saag; 
P.R.M. van der Sneppen; T. Tak; A.P. Vergunst; J. Versluis (Waddinxveen). 
  



 

 

Bijlage 9. Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, 
verstrekken van schriftelijke informatie en uitlening van 
documenten. 

 
 
 

Kerngetallen 1992  1993  1994 

Bezoeken (excl. groepen) 3084 2922 2950 

Bezoekers 1141 1114 1101 

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

 

 
 

Herkomst bezoekers 1992  1993  1994 

 abs. % abs. % abs. % 

Regio streekarchief 449 39,4 424 38,1 412 37,4 

Overig Zuid-Holland 338 29,6 331 29,7 357 32,4 

Rest Nederland 334 29,3 342 30,7 320 29,1 

Buitenland 20 1,8 17 1,5 12 1,1 

 

 
 

Herkomst per 
bezoek 

1992  1993  1994 

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

Regio streekarchief 1489 48,3 3,3 1304 44,6 3,1 1428 48,4 3,5 

Overig Zuid-Holland 823 26,7 2,4 854 29,2 2,6 806 27,3 2,3 

Rest Nederland 739 24,0 2,2 741 25,4 2,2 692 23,5 2.2 

Buitenland 33 1,1 1,7 23 0,8 1,4 24 0,8 2,0 

 

 
 

Onderwerp van 
onderzoek 

1992  1993  1994 

 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 55,2 57,4 2,8 54,4 59,7 2,9 54,4 63,4 3,1 

Historie regio 34,8 33,6 2,6 37,1 33,9 2,4 28,1 27,8 2,7 

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

Bouwtekeningen onbekend onbekend 12,3 5,2 1,1 

Overig 2,5 1,2 1,3 1,3 0,5 1,1 1,3 0,6 1,4 

Onbekend 0,2 0,8 12,0 0,2 0,5 7,5 0,3 0,6 6,3 

 

  



 

 

 

Doel van het 
onderzoek 

1992  1993  1994 

 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 

5,4 13,6 6,7 6,2 12,4 5,2 8,3 10,8 3,4 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

3.4 2,8 2,2 2,9 2,2 2,0 1,5 0,7 1,2 

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

13,7 14,7 2,9 13,3 12,5 2,5 9,3 10,6 3,0 

Ambtelijk2 1,3 1,4 2,9 1,4 0,8 1,4 0,9 1,1 3,1 

Zakelijk onbekend onbekend 11,8 5,2 1,2 

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

77,1 68,0 2,4 75,9 71,5 2,5 66,4 71,7 2,8 

Onbekend / geen 
speciaal doel 

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

 
 
 

Herkomst 
genealogen 

1992  1993  1994 

 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 20,5 43,4 5,9 21,5 40,1 5,4 20,0 43,2 6,7 

Overig Zuid-Holland 37,8 30,8 2,3 36,5 33,3 2,6 40,7 29,8 2,3 

Rest Nederland 39,7 23,9 1,7 40,1 25,8 1,8 37,4 26,1 2,2 

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

 

 
  

                     

2 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. 

 



 

 

 

Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1992  1993  1994 

 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 25,8 21,3 5,6 21,7 18,2 4,4 30,1 37,8 4,3 

Overig Zuid-Holland 29,0 24,4 5,7 27,5 25,4 4,8 26,9 27,0 3,4 

Rest Nederland 41,9 53,8 8,7 50,7 56,4 5,8 43,0 35,2 2,8 

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

 

 
 

Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1992  1993  1994 

 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 82,1 85,1 2,3 56,3 70,3 2,5 64,7 70,0 1,3 

Overig Zuid-Holland 17,9 14,9 1,9 40,6 28,1 1,4 35,3 30,0 1,0 

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

 

 
 

Specificatie studiezaalgebruik3 1992  1993  1994 

Ter inzage gegeven archivalia 8740 7592 5625 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1084 1205 1234 

Geleverde fotokopieën 2904 2550 2115 

Idem afdrukken reader/printer 921 991 1476 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 242 160 139 

Geleverde foto's 538 309 277 

 
 
 

Schriftelijke informatie 1992  1993  1994 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 146 165 151 

Waarvan uit het buitenland 19 13 16 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 125 144 129 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 21 21 22 

 

 
  

                     

3 Exclusief de door de studiezaalgebruikers rechtstreeks geraadpleegde archivalia in de vorm van microfiches 

(daarbij gaat het om minstens ca. 15000 stuks in 1994) en fotokopieën respectievelijk geraadpleegde boekwerken. 



 

 

Uitlening 1992  1993  1994 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

322 285 158 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit 17 9 5 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 133 56 18 

Uitgeleende boeken (librije) extern 104 30 40 

Idem intern 20 - 1 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 233 283 904 

 

 

                     
**
D.w.z. binnen de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten. 


