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1.  ALGEMEEN  
 

1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur onderging in 1995 geen wijziging 
(zie bijlage 1). 
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer, het algemeen bestuur kwam 
twee keer bijeen. 
 
In 1995 kwam de adviescommissie drie keer bijeen. In de samenstelling van deze commissie 
kwam in 1995 geen verandering (zie bijlage 1).  De voorzitter en de secretaris van de 
commissie woonden zoveel mogelijk de vergaderingen van het algemeen bestuur bij. 
 
De streekarchivaris was als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur van de 
stichting Vrienden van Archief en Librije, dat in 1995 negen keer bijeenkwam. 
De samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting en van de redactie van het 
regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer - waarvan in 1995 de negende jaargang 
verscheen - bleef ongewijzigd (zie bijlage 1).  
 
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 (drie keer per jaar) deelgenomen. 
 
Het jaar 1995 bracht geen concrete aanwijzingen dat een mogelijke schaalvergroting voor 
onze archiefdienst op korte termijn aan de orde zou kunnen zijn. 
 

1.2.  Werkplan 
 
Bezien we het werkplan 1995, dan valt in zijn algemeenheid vast te stellen, dat in grote lijnen 
de beoogde doelstellingen wel zijn gehaald. Wel konden op het terrein van de 
toegankelijkmaking in enkele opzichten andere prioriteiten worden gesteld dank zij de 
beschikbaarheid van een specialist op het terrein van de oudere archieven, terwijl enkele 
lopende projecten enige (reeds verwachte) vertraging opliepen als nasleep van de 
herhuisvesting. Het blijkt steeds dat de aanzienlijke verbetering van de huisvesting ook zijn 
nadelige kanten heeft: de looplijnen zijn aanmerkelijk langer geworden, en er moet relatief 
veel aandacht aan zaken als klein (preventief) onderhoud en schoonhouden worden besteed, 
terwijl ook de aanloopproblemen met de klimaatbeheersing erg veel tijd vergden. Een en 
ander ging bijvoorbeeld ten koste van de beoogde afronding van de depotcontrole. 
Het in goede juridische en materiële banen leiden van de meer dan verwachte toestroom van 
(merendeels kleine) nieuwe en aanvullingen op bestaande archieven en collecties is dermate 
tijdrovend geweest, dat hierdoor aan bepaalde taken minder tijd kon worden geschonken dan 
was gepland. In dat kader dient ook de nieuwe opstelling van de begroting te worden 
genoemd, waarmee erg veel tijd gemoeid bleek te zijn. 
Geen doorgang vonden de volgende beoogde projecten: 
- expositie over de tweede wereldoorlog in Nieuwerkerk a/d IJssel en 
Zevenhuizen-Moerkapelle vanwege het niet beschikbaar zijn van studenten (aangevraagd bij 
de Erasmus Universiteit); 
- toegankelijkmaking van het fotobestand van de gemeente Waddinxveen, aangezien dit 
bestand - ondanks toezeggingen in het verleden - nog steeds niet is overgedragen; 
- project deelontsluiting voor studenten boekgeschiedenis wegen gebrek aan 
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2.  PERSONEEL  
 
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers) per 31-12-1995 is 
opgenomen in bijlage 2.  Het bevat ook de medewerkers die in het verslagjaar tijdelijk 
werkzaam waren in het kader van een werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling. 
 
Tevergeefs pleitte het algemeen bestuur bij de voorbereiding van de begroting 1996 bij de  
gemeentebesturen van Gouda, Moordrecht en Waddinxveen om in te stemmen met een 
uitbreiding van de ambtelijke formatie met een parttime medewerker voor educatieve werk-
zaamheden. 
 
Het bestuur stemde in principe in met een kleine wijziging in de personeelsformatie, die 
budgettair neutraal moet verlopen en afhankelijk is van het vrijmaken van middelen door een 
andere aanpak van het schoonhouden van het archiefgebouw in de loop van 1996. Het 
streven is erop gericht om de plaatsvervanger van de streekarchivaris tevens tot hoofd 
algemene zaken en externe dienstverlening te benoemen, in het kader van de 
banenpoolregeling een concierge en een studiezaalassistent aan te trekken, en - 
samenhangend met de 36-urige werkweek - een parttime medewerker urenuitbreiding te 
geven. 
 
Vergeleken met voorgaande jaren, liep het ziekteverzuim in 1995 weer tot aanvaardbare 
proporties terug. 
 
Het tijdelijk dienstverband met drs. S.M.J. Janzing, (parttime) inventarisator, werd per 1 juni 
met een jaar verlengd. 
 
Dank zij zeer gewaardeerde collegiale medewerking kon de heer Hamdani de 
praktijkopleiding boekbinden bij het Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven 
voortzetten. Door gebrek aan deelnemers kon de geplande theoretische avondopleiding aan 
het Grafisch Lyceum te Rotterdam geen doorgang vinden. 
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3.  HUISVESTING EN INVENTARIS  
 
 
Op 24 maart werd het depotgebouw geopend door mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, 
commissaris van de koningin; tijdens de plechtigheid in de St.-Janskerk werd door prof.dr. H. 
Pleij een feestrede gehouden. Op de daaropvolgende zaterdag werd voor alle 
belangstellenden een druk bezochte open dag gehouden. Beide dagen is door alle 
medewerkers en niet te vergeten ook door veel enthousiaste vrijwilligers "van buiten", 
waaronder toneelspelers, diverse muzikale groepen, de koster, organist en archivaris van de 
St.-Janskerk, een boekdrukker, een boekbinder, vertegenwoordigers van de historische 
verenigingen in de regio, bijzonder veel werk verzet; dat laatste geldt in het bijzonder voor de 
organiserende "feestcommissie". De positieve commentaren van de feestgangers zijn het 
beste bewijs dat een en ander op prijs is gesteld. 
Voor de Kring van Archivarissen bij Lokale Overheden werd een inleiding over de 
huisvestingssituatie gehouden. 
De heer Den Ouden moest veel tijd steken in het beheer van het archiefgebouw, dat nu 
ongeveer twee keer zo groot is als voorheen. Vooral aanloopproblemen met de 
klimaatbeheersing vroegen veel aandacht. Na een stabiele periode in de tweede helft van 
1995, kwam in december een probleem met de bevochtigingsinstallatie aan het licht. 
Overigens moet de zeer plezierige ondersteuning van de kant van de afdeling bouwkunde van 
de gemeente Gouda hier worden gememoreerd; waar de installateur nogal wat steken heeft 
laten vallen, wordt van die kant alles in het werk gesteld om alle problemen zo goed mogelijk 
op te lossen. 
Door diverse oorzaken kon in 1995 de bewegwijzering ("bebording") aan de buitenkant van 
het gebouw nog onvoldoende worden geregeld. Een naambord werd door vandalen uit het 
Jeruzalemplantsoen gehaald en verdween spoorloos. 
 
In januari 1995 werd uit Alphen a/d Rijn ca. 100 m' archief teruggehaald.  Vervolgens werd 
een deel van de oude depots opnieuw ingericht. Helaas moest de inrichting van een klein 
microfilmdepot worden uitgesteld, totdat duidelijkheid zou zijn verkregen over de 
tegenstrijdige adviezen die op dit punt waren ontvangen. 
 
In 1995 werden drie personal computers vervangen, alsmede een laserprinter en twee 
bureaustoelen. Er werden weer enkele kleine reparaties aan computerapparatuur uitgevoerd. 
Mevrouw F. Groenendijk, hoofd tekstverwerking van de gemeente Gouda, ontwierp een logo 
voor nieuw briefpapier. 
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4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN  

 
 

4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
Er werd verder gewerkt aan het ompakken van de notariële archieven van Gouda en 
Moordrecht in zuurvrije omslagen en archiefdozen.   
Bij de inventarisatie van het oud-archief van Nieuwerkerk a/d IJssel kwam aan het licht, dat 
hiervan veel bestanddelen in vrij slechte toestand verkeren en (gefaseerd) zullen moeten 
worden gerestaureerd; het gemeentebestuur van Nieuwerkerk zegde medewerking daaraan 
toe. 
De komende jaren zal nog veel tijd gemoeid zijn met het ompakken van (met name) ouder 
archiefmateriaal. 
 
In het nieuwe depot voor de berging van charters, kaarten en technische tekeningen werden 
alle reeds beschreven documenten omgenummerd. De conservering van tekeningen 
afkomstig van gemeentewerken Gouda werd bijna voltooid. 
De affiches uit de collectie oorlogsdocumentatie zijn na restauratie grotendeels in zuurvrije 
dozen geborgen, voor een klein deel in melinex hoezen in hangmappen. De juiste nummering 
en  synchronisatie van het computerbestand zullen nog enige tijd vergen. 
Met de berging van grote formaten en oude drukken uit de librije-collectie in dit depot kon 
slechts een klein begin worden gemaakt. Het wachten is hier voor een deel op bruikbare 
adviezen voor de liggende berging van afzonderlijke (kostbare) boeken in zuurvrij materiaal. 
 
 

4.2.  Restauratie 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 1995 gereedgekomen restauratiewerk-
zaamheden. 
Het in het vorige verslag genoemde sponsorproject (conservering van de verzameling affiches 
uit de collectie oorlogsdocumentatie) in het kader van de aktie "Red een archiefstuk" van de 
Stichting Vrienden van Archief en Librije werd afgerond. 
Wij zijn de heer Th. Steemers weer erkentelijk voor zijn deskundige adviezen op het 
belangrijke terrein van restauratie en conservering. 
 
 

4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Bij gebrek aan controlecapaciteit kan voorlopig geen microfilming in eigen beheer 
plaatsvinden. 
Alle microfilmopdrachten werden uitbesteed aan de firma Microformat. Aan het grote project 
van de verfilming van de collectie kranten werd verder gewerkt, terwijl met een ander groot 
project - de microfichering van de Goudse notariële archieven - werd begonnen.  
Het is overigens de bedoeling dat in de nabije toekomst een deel van de werkzaamheden zal 
worden uitbesteed aan het streekarchief Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn), waar men streeft 
naar de aanschaf van een camera waarmee grote formaten (o.a. kranten) kunnen worden 
verfilmd. 
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de in 1995 verfilmde documenten. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING  
 
 

5.1.  Algemeen 
 
Evenals voorgaande jaren werd het tekstdatabase-programma askSam weer toegepast voor 
alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire collecties. Nog steeds doen 
collega's af en toe een beroep op onze expertise inzake toepassingen van dit programma. 
De streekarchivaris prepareerde af en toe nieuwe computerbestanden voor gebruik door het 
publiek in de studiezaal en paste daartoe het gebruikersmenu aan. 
Er was overigens onvoldoende invoer- en controlecapaciteit beschikbaar voor verdere 
conversie van bestaande toegangen op archief- en documentatiebestanden in 
askSam-computerbestanden. 
 
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
De opzet van het geautomatiseerde archievenoverzicht werd verbeterd, o.a. door een nieuwe, 
doorlopende nummering van alle archieven en collecties. Daardoor konden kwalitatief betere 
zoekmogelijkheden voor medewerkers en publiek ter beschikking komen, terwijl tevens de 
voorbereiding kon worden gelegd voor een geautomatiseerd aanvraagsysteem. Op proef 
werd in de periode november - december dit systeem door de dienstdoende 
studiezaalambtenaren toegepast, zodat het per 1-1-1996 kon worden ingevoerd. 
Voorts werd een nieuwe afdruk van het archievenoverzicht voor gebruik in de studiezaal 
vervaardigd, waarbij overigens aangetekend moet worden, dat een dergelijke afdruk snel blijkt 
te verouderen. Het is doorgaans zinvoller om het (steeds bijgewerkte) computerbestand te 
raadplegen. 
 
 

5.3.  Archieven 
 
In 1995 kon weer meer tijd aan de inventarisatie van archieven worden besteed, met name 
door de inventarisator. Door zijn ervaring op het gebied van de oudere archieven, werd 
besloten bij de ontsluiting voorlopig daarheen het zwaartepunt te verleggen. 
Desondanks moet worden geconstateerd, dat de inventarisatie-achterstand steeds verder 
toeneemt. De toegankelijkmaking van archieven kan, gezien de bestaande achterstanden en 
de beperkte personeelsformatie, nooit gelijke tred houden met de aanwas. 
Door de nasleep van de huisvestingsperikelen beschikte de streekarchivaris over 
onvoldoende tijd om alle aanvullingen op bestaande archieven te verwerken; aan het 
verwerken van nieuwe archieven kwam hij vrijwel in het geheel niet toe. 
Het project "joden in Gouda" werd voortgezet. 
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 het periodiek bibliotheekoverleg komen steeds de problemen rond de ontsluiting van de 
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bibliotheekcollecties aan de orde. 
Het opnieuw titelbeschrijven van de collectie "Erasmiana" werd vrijwel afgerond.  
Ook de vulling van de nieuwe bibliotheekruimte (de z.g. open opstelling grenzend aan de 
studiezaal) door het "inwerken" van de boeken en periodieken die daar worden geplaatst, 
vond grotendeels haar beslag. Kort voor de officiële opening kon het publiek van deze ruimte 
gebruik maken.  
Aan het bijhouden en verbeteren van de computerbestanden aanwinsten, periodieken en 
gedepouilleerde artikelen uit periodieken en bundels werd geregeld verder gewerkt. In 
mindere mate gold dat de verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude collectie 
"Goudana" en het invoeren van het bibliotheekgedeelte van de ten geschenke ontvangen 
"collectie Scheygrond" in het computerbestand "aanwinsten". 
Er kon een begin gemaakt worden met de titelbeschrijving en aanwezigheidscontrole van de 
vele periodieken van (hoofdzakelijk) Goudse organisaties, zoals kerkgenootschappen, 
verenigingen, bedrijven, e.d. 
 
 

5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
Er bestaat nog steeds een forse achterstand in het beschrijven van de aanwinsten van de 
fotocollectie. Hiervoor is geen oplossing in zicht. 
De toegezegde overbrenging van de foto's van de gemeente Waddinxveen vond nog steeds 
niet plaats. 
Met de sanering en ontsluiting van de negatievencollectie Baars werd voortgegaan; dit gold 
ook voor de globale ontsluiting van de persfoto's van de Goudsche Courant. 
Het aantal in het computerbestand beschreven foto's nam in het verslagjaar toe van ruim 
25000 tot ruim 27000.  Dit computerbestand wordt zeer frequent geraadpleegd. Doordat 
inmiddels de eerste 5000 foto's in nummervolgorde in de vorm van fotokopieën in de 
studiezaal beschikbaar zijn, wordt onnodige raadpleging van de originelen beperkt. 
Voor de afdeling SVM van de gemeente Gouda en voor het Historisch Genootschap 
Waddinxveen werd een computerapplicatie voor het ontsluiten van een fotoverzameling 
vervaardigd. 
De beschrijving van de oude manuscriptkaarten uit het oud-archief Gouda werd voortgezet; 
het computerbestand werd bijgewerkt en voor raadpleging in de studiezaal geschikt gemaakt, 
terwijl tevens een nieuwe "uitdraai" werd verzorgd. 
De toegankelijkmaking van de technische tekeningen afkomstig van de Dienst Openbare 
Werken Gouda en van de bouwtekeningen uit de periode vóór 1900 werd in 1995 bijna 
afgerond. 
 
 

5.6.  Overige documentatie 
 
Opnieuw was er voor het bijhouden van de aanwinsten van de collectie varia (computer-
bestand) weinig tijd beschikbaar. Het aantal beschrijvingen in dit bestand nam met ca. 60 
plaatsnummers toe (tot ca. 2210 plaatsnummers). 
 
Ten behoeve van de Goudse monumentencommissie wordt nog steeds af en toe onderzoek 
(met name kadastrale research, voorts beschikbaarheid van foto's en bouwtekeningen) 
verricht. 
Een computertoegang op de aanwezige "stambomen" van Goudse families kwam gereed. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE 
ARCHIEVEN  

 
In 1995 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda: 

. overleg met de afdeling burgerzaken in verband met eventuele overbrenging van een 
deel van de bevolkingregistratie (persoonskaartenstelsel); 

. controle van de vernietigingslijsten van de Sterrenborgh en de (voormalige) 
gemeentepolitie. 

- Moordrecht: 
. voorbereiding van de overbrenging van archieven ouder dan 20 jaar; 
. controle van de vernietigingslijsten van de archieven van de gemeentesecretarie (incl. 

sociale zaken); 
. vervanging van de zoekbestanden voor het dynamisch en semistatisch archief door 

verbeterde en uitgebreide versies; 
- Nieuwerkerk a/d IJssel: 

. bewerking en integratie archief dienst gemeentewerken (met name bouwvergunningen) 
in secretarie-archief; 

- Waddinxveen: 
. controle, selectie en schoning semistatisch archief sociale zaken; 
. voorbereiding van de overbrenging van archieven ouder dan 20 jaar; 
. controle van de vernietigingslijsten van de archieven van de gemeentesecretarie; 

- Zevenhuizen-Moerkapelle: 
. voorbereiding van de overbrenging van archieven ouder dan 20 jaar; 
. bewerking en integratie archief dienst gemeentewerken (met name bouwvergunningen) 

in secretarie-archief;  
. controle van de vernietigingslijsten van de archieven van de gemeentesecretarie van 

Moerkapelle, Zevenhuizen en Zevenhuizen-Moerkapelle; 
- ISMH: 

. voorbereiding van de overbrenging van de archieven ouder dan 20 jaar; 

. bewerking en selectie van de archieven van de schoolartsendien en de logopedische 
dienst van de kring Bodegraven e.o.; 

. herziening dossierinventaris overgebracht archief ISMH. 
 
In het najaar ging het dagelijks bestuur akkoord met de notitie Is er nog een toekomst voor het 
digitale heden? over machineleesbare gegevensbestanden (z.g. MLG's), die vervolgens naar 
de besturen van de deelnemende gemeenten en het ISMH werd gezonden. Alleen van het 
samenwerkingsorgaan en van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle was voor het eind van 
het verslagjaar daarop een reactie ontvangen. 
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7.   VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN  

 
 

7.1.  Archieven 
 
Vooruitlopende op het van kracht worden van de nieuwe Archiefwet 1995 werden in het 
verslagjaar reeds overgebracht: de semistatische archieven van het ISMH en van de 
voormalige gemeente Moerkapelle, alsmede van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de 
gemeente Gouda. 
Vermeldenswaard zijn voorts onder meer de bewaargeving van de archieven van de 
Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V., ca. 1870 - 1970 en van de hervormde gemeente 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 1668 - ca. 1945. 
De achterstand op het gebied van inventarisatie noopt ons de acquisitie-aktiviteiten 
hoofdzakelijk beperken tot het reageren op "tips" van derden; zelfs dit levert al de nodige 
toevloed van nieuw materiaal op. Daarnaast blijven steeds aanvullingen op reeds in bewaring 
gegeven archieven binnenkomen. 
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5 achter dit verslag. 
 
 
 

7.2.  Bibliotheek (librije)  
 
Voor 1995 is als bijzondere aanwinst te melden: de collectie periodieken (met name illegale 
periodieken) die door het Zuidhollands Verzetsmuseum te Gouda in bewaring werd gegeven 
en goed aansluit op onze collectie oorlogsdocumentatie. 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 
 

7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Aktieve acquisitie op het terrein van beeldmateriaal is bij gebrek aan menskracht niet doenlijk.  
Dat neemt niet weg dat regelmatig foto's ter reproductie worden aangeboden. In 1995 werden 
met name belangrijke bruiklenen verkregen van drs. D. Duco (inzake pijpen- en 
aardewerkfabriek Goedewaagen), het Zuidhollands Verzetsmuseum (bezettingstijd), de heer 
I. Ouweneel (idem) en het Historisch Genootschap Waddinxveen. 
Ook in 1995 werd van de Goudsche Courant weer een schenking persfoto's ontvangen. 
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 
 
Gebrek aan menskracht en geld voor conservering noopt op dit punt tot een passief beleid. 
 



14 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1995 
 
 

 

 

 
 

7.5.  Overige documentatie 
 
Van enkele instellingen en personen, onder wie de heer A.M. den Boer als trouwe leverancier 
van "varia" betreffende Nieuwerkerk a/d IJssel genoemd moet worden, werden interessante 
toevoeggingen aan de collectie varia (losse documentatie) ontvangen. 
Bijlage 8 geeft een overzicht van schenkers en van de belangrijkste aanwinsten. 
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8.  EXTERNE DIENSTVERLENING  
 
 

8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
Het aantal bezoeken aan de studiezaal gaf in 1995 opnieuw een licht herstel te zien ten 
opzichte van voorgaande jaren. Het aantal individuele bezoekers bereikte zelfs een 
recordwaarde. 
Het gemiddelde aantal bezoeken per bezoeker daalde licht. De meeste bezoekers brengen 
slechts één of twee bezoeken; een relatief klein aantal bezoekers brengt meer dan een tiental 
bezoeken. 
Het percentage genealogen liep iets terug naar 50%, wel bleef het aantal bezoeken dat zij 
brachten op hetzelfde gemiddelde. Het aantal onderzoekers op HBO-niveau en hoger nam 
duidelijk af, terwijl ook het gemiddelde aantal bezoeken bij deze categorie daalde. Wel leidde 
het fenomeen "omgevingsgeschiedenis" (verplicht onderdeel van de basisvorming) tot een 
duidelijke toename van het aantal scholieren uit het voortgezet onderwijs. 
 
Door de steeds toenemende omvang van schaduwbestanden op microfiches, daalde het 
aantal uit de depots ter inzage gegeven archiefstukken opnieuw. 
Dit geldt ook voor aangevraagde bibliotheekboeken, omdat sinds maart 1995 een groot deel 
van het 20-eeuwse bibliotheekbestand in "open magazijn" staat, en dus rechtstreeks voor de 
gebruikers van de studiezaal te raadplegen is. (Omdat het terugplaatsen van microfiches en 
boeken door de studiezaalmedewerkers dient  te gebeuren, houdt deze zelfbediening slechts 
tot op zekere hoogte een taakverlichting in.) 
Het aantal uitleningen van archiefstukken steeg ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Het aantal fotobestellingen nam flink toe; er werden ook veel meer fotokopieën geleverd, 
terwijl het aantal reader-printer-afdrukken iets terugliep. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat door de toename van uitleningen en bestellingen 
(o.a. fotokopieerwerk, maar ook bestellingen van foto's en dia's voor boeken en 
tentoonstellingen - waarmee erg veel tijd gemoeid is, omdat daaraan uiteraard bijzondere 
kwaliteitseisen worden gesteld) er steeds meer beslag wordt gelegd op de tijd van de 
studiezaalmedewerkers en -assistenten, en die van de beheerder van de fotocollectie. In dit 
verband kan tevens worden geconstateerd, dat het vrijwel onmogelijk blijkt om de 
studiezaalassistentie in het kader van de JWG volwaardig te laten verlopen (gunstige 
uitschieters daargelaten!). Dit probleem zal in 1996 naar behoren moeten worden opgelost, 
willen wij aan onze wettelijke taken op gepaste wijze kunnen voldoen. 
 
Bijlage 9 toont de statistische gegevens voor 1995, in vergelijking met die van de voorgaande 
twee jaren (1993 en 1994). 
 
 
 

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 
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begeleiden van educatieve projecten niet verantwoord, noch haalbaar. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Bij toeval kon in 1995 nog een keer gebruik worden gemaakt van de diensten van 4e-jaars 
studenten van de Pabo De Driestar voor een herhaling van het in 1994 gehouden educatief 
project in samenwerking met de afdeling onderwijs, ten behoeve van (de hoogste groep / 
groepen van) het basisonderwijs (thema: het Goudse stadhuis). De studenten Marijke 
Berends, Roald Meindert, Hans Ritmeester, Arjen van den Berg en Martine van der Spek 
voerden dit project uit. 
Ook in 1995 werd tijdens de "afvalfietstocht" van de Milieudienst Midden-Holland 
medewerking verleend in de vorm van een werkbezoek van 160 leerlingen uit de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs (thema: afval in Gouda door de eeuwen heen). 
Groepen leerlingen van het St.-Antoniuscollege, het Driestarcollege en het Coornhert 
gymnasium werden ontvangen; voorts studenten van Pabo De Driestar. 
 
De volgende totaalcijfers kunnen worden gegeven: 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1994  1995 

Basisonderwijs 225 634 

Havo/vwo 263 330 

HBO 60 68 

 

 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
Aan de volgende tentoonstellingen werd door middel van bruiklenen en/of de productie van 
foto's medewerking verleend: 
- N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland van het stedelijk museum Het Catharina 
Gasthuis naar Museum Het Princessehof te Leeuwarden; 
- Gouda in de tweede wereldoorlog in het Zuidhollands Verzetsmuseum; 
- Waddinxveen in roerige tijden in het raadhuis te Waddinxveen, samengesteld door het 
Historisch Genootschap Waddinxveen; 
- Jubileumexpositie Goveka in het stadhuis te Gouda. 
De streekarchivaris stelde in het kader van open monumentendag 1995 in de expositieruimte 
over het thema "verkeer en vervoer" de tentoonstelling "Onderweg" samen.  
 
 
8.23.  Cursussen 
 
In 1995 werd de cursus "lezen oud schrift" voor beginners uit 1994 voortgezet, terwijl voorts 
een cursus voor gevorderden werd georganiseerd, waaraan 14 personen deelnamen. Zoals 
gebruikelijk was de heer Piepenbrock docent.  
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
Een rondleiding door het gebouw (doorgaans met nadruk op de librije-collectie) werd verzorgd 
voor in totaal ca. 120 personen: 
de Alliance Française, afd. Gouda; docenten van het St.-Antoniuscollege; leesgezelschap van 
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de Ned. Vereniging voor Vrouwenbelangen; afd. stedebouw van de gemeente Gouda; 
bibliotheekmoeders van het St.-Antoniuscollege; idem van het Coornhert gymnasium; 
medewerkers gemeentearchief Amersfoort; medewerkers en jongeren van het Bijzonder 
Jeugdwerk Ter Gouw. 
Zowel ter gelegenheid van de officiële opening als tijdens open monumentendag werd een 
open dag gehouden. Daarbij werd enkele honderden bezoekers een korte rondleiding door 
het archiefgebouw gegeven. 
De heer Den Ouden vertegenwoordigde het streekarchief op een informele culturele 
kennismakingsmarkt voor statenleden in het provinciehuis. 
In december bracht raadscommissie A van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel een bezoek 
aan de dienst. 
 
 

Gouda, mei 1996. 
 

De streekarchivaris, 
 
 

B.J. van der Saag. 
 

  



18 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1995 
 
 

 

 

Bijlage 1. Samenstelling van het algemeen bestuur van het streekarchief, de 
adviescommissie, het bestuur van de vriendenstichting en de 
redactie van De Schatkamer (per 31-12-1995) 

 
 
 
Algemeen bestuur van het streekarchief 
 
Namens de gemeente Gouda: J.G. Potharst (voorzitter); mevr. G. Gravesteyn-Witvoet. 
 
Namens de gemeente Moordrecht: A. Schouten. 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: A.M. den Boer (vice-voorzitter). 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: K.W.Th. van Soest (penningmeester). 
 
Namens de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: mevr. M.C.B. te Meij-de Laat. 
 
 
 
 
Adviescommissie 
 
Inwoners van de gemeente Gouda: drs. J. van Loo; mevr. drs. M.T.J. van Loon; J.M. Rebel; 
drs. H.J. Reijs; E.J.M. van Rossum (voorzitter). 
 
Inwoner van de gemeente Moordrecht: C.T. van Gennep. 
 
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 (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 31-12-1995  
en tijdelijke medewerkers in 1995 

 
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. monumentencommissie; 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 

 
 
Vrijwilligers: 
 

C.H.J. Helders  fotoverzameling 

mevr.drs. C.W. 
Hesselink-Duursma  

kaartencollectie 

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

bibliotheek 

mevr. E.H. de Kock materiële verzorging affiches, kaarten, e.d. 

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 (20 uur per week) tot 31 mei; 
- mevr. E.H. de Kock (jeugdwerkplan tot 8 augustus, sinds 1 september: stagiaire Grafisch 

Lyceum Amsterdam = behoudsmedewerker musea) -- administratieve - en 
depotwerkzaamheden (32 uur per week); 

- D. Affani (jeugdwerkplan) -- administratieve - en depotwerkzaamheden (20 uur per week) 
vanaf 7 augustus; 

- mevr. Ch. Kodati (stagiaire Deltacollege - VBO) tot 10 mei (woensdagen);  
- A. el Kadi (stagiair Deltacollege - VBO) 3 tot 14 april (snuffelstage);  
-  mevr. M. Berends (stagiaire Pabo De Driestar, 4e jaar) van 5 tot 23 juni -- lesbrief Help! ... 

de archieven vergaan; 
- mevr. L. Riffi (stagiaire Deltacollege - VBO, groep 4AV) sinds 11 oktober (woensdagen);  
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- mevr. A.B. Mokveld (stagiaire Crabethcollege - MEAO, 3e jaar) vanaf 27 november.  
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Bijlage 3. Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en  
verzamelingen 

 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1994 1995 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 40 42 

(her)binden van boeken (perkament, linnen, kunstleer, 
busschroefsysteem) 

24 21 

herbinden van archiefstukken (perkament) (alles voor Gouda) 12 6 

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

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  9 4 

 

 
 

Gerestaureerde documenten (inventarisnummers)1: 1994 1995 

overheidsarchieven Gouda en Bloemendaal c.a. 24 182 

collectie oorlogsdocumentatie 8 1166 

overheidsarchieven Nieuwerkerk a/d IJssel - 2 

 
 
 
 

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

1994 1995 

leggers Goudsche Courant 882 1182 

collectie varia - 4 

bibliotheek - 1 

oud-notarieel archief Gouda voor 1843 - 811 

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 - 

kadastrale leggers Nieuwerkerk a/d IJssel - 54 

registers burgerlijke stand Waddinxveen 37 - 

bevolkingsregisters Waddinxveen 72 - 

kadastrale leggers Waddinxveen 292 - 

nieuws- en advertentiebladen Waddinxveen 5 - 

 
 
 
  

                     

1  Hiervan 9 (1994) resp. 90% van 1166 (1995) 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 in 1995. 

 
Gouda 
 
Omdat de verhoopte aanvulling op het archief van de oud-katholieke parochie H. Johannes de 
Doper (1627 - 20e eeuw) uitbleef, kon de heer Janzing de inventarisatie niet afronden. Wel 
begon hij aan de inventarisatie van het archief van het Gemeentelijk Woningbedrijf ca. 
1950 - 1990 (nu: woningcorporatie De Samenwerking). 
De heer Piepenbrock inventariseerde het notarieel archief Gouda uit de periode 1906-1915. 
De streekarchivaris maakte een voorlopige inventaris van de archiefbescheiden van de 
prot.chr. basisschool Anne de Vries (1964-1991), het archief van het Christen-Democratisch 
Appèl (CDA), afd. Gouda (1978-1995). Hij maakte een begin met de voorlopige inventarisatie 
van het archief van de sportvereniging De Jodan Boys (ca. 1934-1980) en beschreef 
aanvullingen op het archief van de R.K. Onderwijsstichting St. Antonius (1947-1985). 
 
De heer Oudgenoeg ging verder met de documentatie van de joodse inwoners van Gouda in 
de 19e en 20e eeuw. Hij rondde het primaire "genealogische" onderzoek af, en werkte een 
aantal daarvoor in aanmerking komende archieven door en verwerkte de gegevens in een 
computerbestand. Een oproep om aanvullende (persoonlijke) gegevens resulteerde in een 
tiental reacties; in 1995 leidde dit tot een drietal uitgebreide interviews. (Uiteraard houdt hij 
zich aanbevolen voor tips die op de een of andere manier tot verdere aanvullingen kunnen 
leiden.) 
Mevrouw Van der Mark ging voort met het analyseren van 15e-eeuwse stadsrekeningen. Er 
was geen gelegenheid voor computerinvoer van de geproduceerde gegevens. 
De streekarchivaris vulde de beschikbare analyses van het archief van het vredegerecht over 
de periode 1813-1818 aan. De heer De Jong analyseerde van dit archief de registraties in het 
repertorium (periode 1811 - 1838). 
Aan de "(avond)werkgroep paleografie" werd in 1995 door 9 oud-cursisten paleografie deel-
genomen. Aan de ontsluiting van rekestboeken uit het oud-archief en vonnisboeken uit het 
oud-rechterlijk archief van Gouda werd voortgewerkt. Deze groep kwam doorgaans eenmaal 
per maand bijeen in de studiezaal, onder begeleiding van de streekarchivaris. Het aantal 
ingevoerde analyses steeg tot ca. 2500. 
Ook de dinsdagochtend-werkgroep, in de loop van 1995 teruggebracht van drie tot twee 
oud-cursisten paleografie, ging voort met de ontsluiting van 17e- en 18e-eeuws bronnen-
materiaal uit het oud-rechterlijk archief. Voor 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 weer talloze analyses van 16e- en 17e-eeuwse registers uit het 
oud-rechterlijk archief en voerde deze in een computerbestand in. De tijd ontbrak om dit 
computerbestand voor gebruik in de studiezaal gereed te maken. 
 
Moordrecht 
De streekarchivaris controleerde de index op de dossiers bouwaanvragen 
(bouwvergunningen) in de rubriek Woningwet in het secretarie-archief 1901-1941, 
samengesteld door de heer De Jong. Het computerbestand en een afdruk in lijstvorm kwamen 
beschikbaar voor de studiezaal. 
Hij beschreef aanvullingen op het archief van de r.k. parochie St. Johannes' Onthoofding (18e 
eeuw-ca. 1970). 
De heer Hamdani voerde de beschrijvingen uit de dossierinventaris van het secretarie-archief 
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(periode ca. 1942-1975) in een computerbestand in, dat door de streekarchivaris 
gereedgemaakt werd voor de voorbereiding van de daadwerkelijke overbrenging. 
 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
Dank zij de van 1994 opgespaarde dagen voor inventarisatie kon de heer Janzing in 1995 een 
goed begin maken met de inventarisatie van het oud-archief van Nieuwerkerk (periode tot 
1811).  
De heer A.M. den Boer beschreef de aanvulling op het archief van de steenfabriek (Klein-) 
Hitland (1824-1951). 
De streekarchivaris verwerkte weer enkele van de heer Den Boer ontvangen "varia" in de 
gelijknamige collectie. 
De heer De Jong ging verder met de indicering van de geboorteregisters (1832-1838). 
 
 
Waddinxveen 
De heer Janzing zette de inventarisatie van de oud-rechterlijke archieven van Waddinxveen 
(Noord- en Zuid-W., Hubertsgerecht) voort. Met dit project zal nog enige tijd gemoeid zijn. 
De heer Hamdani voerde de beschrijvingen uit de dossierinventaris van het secretarie-archief 
(periode ca. 1936-1975) in een computerbestand in, dat door de streekarchivaris 
gereedgemaakt werd voor de voorbereiding van de daadwerkelijke overbrenging. 
De heer De Jong begon met de beschrijving van de hinderwetvergunningen (periode 1916 - 
1935) in een computerbestand. 
In het kader van de avondwerkgroep paleografie werd de ontsluiting van de oudste criminele 
rol van Hubertsgerecht voortgezet. 
 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
De uit 1994 naar 1995 doorgeschoven dagen zijn gebruikt door de heer Janzing voor 
inventarisatie van het oud-archief van Zevenhuizen (periode tot 1811). 
De streekarchivaris maakte een begin met de inventarisatie van het Zevenhuizense 
secretarie-archief uit de periode 1811 - 1930. 
De heer Hamdani voerde de beschrijvingen uit de dossierinventaris van de 
secretarie-archieven van Moerkapelle (periode ca. 1940-1971) en Zevenhuizen (periode ca. 
1929-1971) in een computerbestand in, dat door de streekarchivaris gereedgemaakt werd 
voor de voorbereiding van de daadwerkelijke overbrenging. 
Een transcriptie van oud-archief Zevenhuizen inv.nr. 270 met index op de namen van de 
personen, werd vervaardigd door de heren J.A. Vermeulen en drs. W. Paul te Amstelveen. 
 
 
Gehele regio 
De heer Van der Hart herzag de dossierinventaris van het archief van het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH) (1969-1975/1981).  Voorts maakte hij een 
begin met de beschrijving van het archief van de districts-schoolartsendienst Bodegraven e.o. 
(1946-ca. 1985). 
De streekarchivaris vervaardigde een voorlopige inventaris van de archiefstukken van de 
familie Metz, o.a. te Zevenhuizen en Waddinxveen, en de familie Breugem, o.a. te Bleiswijk, 
1809, 1838 - 1891, 1913, 1921.  
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Overig 
Met de beschrijving van het archief van de gereformeerde kerk van Boskoop (ca. 1860-1960) 
maakte de heer De Jong goede vorderingen. 

Bijlage 5.  Aanwinsten archieven 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking; k = aankoop  
 
 
(o) 338. Archief van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH), 

(1960) 1969 - 1975 (1981). 1.90 m' 
(o) 314. Archief van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Holland, ca. 

1929 - 1979. 6.90 m' 
(o) 471. Archief van de districts-schoolartsen- en logopedische dienst Boskoop e.o., ca. 

1948 - 1985. 5.00 m'  
--- Overgenomen door de GGD Midden-Holland (ISMH), 1985. 

(o) 472. Archief van de districts-schoolartsendienst Bodegraven e.o., 1946 - 1985. 3.00 m'  
--- Overgenomen door de GGD Midden-Holland (ISMH), 1985. 

(o) 473. Archief van de districts-logopedische dienst Bodegraven e.o., ca. 1962-85. 1.50 m'  
--- Overgenomen door de GGD Midden-Holland (ISMH), 1985. 

(o) 475. Archief van de districts-schoolartsendienst Nieuwerkerk e.o., 1942 - 1985. 1.15 m'  
--- Overgenomen door de GGD Midden-Holland (ISMH), 1985. 

(o) 476. Archief van de districts-logopedische dienst Nieuwerkerk e.o., 1962 - 1986.  
 0.65 m'  

--- Overgenomen door de GGD Midden-Holland (ISMH), 1985. 
(a) 337. Archief van de B.B.-kring Zuid-Holland d (centrumgemeente Gouda), 1976 - 1981.0.03 m'  
(s) 477. Archiefstukken van de familie Metz, o.a. te Zevenhuizen en Waddinxveen, en de 

familie Breugem, o.a. te Bleiswijk, 1809, 1838 - 1891, 1913, 1921. 0.12 m'  
(a) 111. Archiefbescheiden en documentatie, verzameld door notariskantoor De Waard & 

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

(a) 468. Archief van de dienst openbare werken Gouda, afd. bouw- en woningtoezicht, 
periode 1954 - 1974. 49.50 m'  

(a) 339. Archief van de gemeentelijke dienst voor sociale werkvoorziening GDSW (De 
Sterrenborgh), ca. 1973 - 1980.  0.38 m'  

(a) 280. Archief van de openbare bibliotheek Gouda, ca. 1970 - 1985. 0.15 m'  
(i)  470. Archief van de Kaashandel Maatschappij "Gouda" N.V., ca. 1870 - 1970.8.00 m'  

--- Bevat ook gedeeltelijk archiefbescheiden e.d. betreffende de familie Van 
Eijk. 

(a) 216. Archiefbescheiden van de R.K. Bouwbond St.Joseph (later: Bouw- en Houtbond van 
het NKV = Nederlands Katholiek Vakverbond), afd. Gouda, (1910).  0.01 m'  

(a) 223. Archief van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afd. 
Gouda, 1948 - ca. 1988. 0.50 m'  

(a) 232. Archief van de Vrouwenraad Gouda, 1966 - 1980. 0.85 m'  
(s) 422. Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Gouda (NVVH), ca. 

1945 - 1995. 3.10 m'  
(a) 254. Archief van de EHBO, afd. Gouda, 1987 - 1990.  0.80 m'  
(s) 262. Archief van het dr. Jan Bleulandfonds, 1990 - 1994 (1995). 0.12 m'  
(a) 123. Archief van de R.K. Onderwijsstichting St. Antonius te Gouda, 1958 - 1993.   
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 2.50 m'  
(a) 124. Archief van de Stichting R.K. Schoolbestuur Gouda, 1986 - 1994.  

--- Archiefbescheiden van de St.-Aloysiusschool.  0.12 m'  
(a) 134. Archief van de vereniging Jenaplanschool Gouda en van directie en team van de 

Jenaplan basisschool De Carrousel, ca. 1984 - 1990.  2.00 m'  
(a) 233. Archief van de Coornhertstichting, 1990 0.01 m'  
(a) 248. Archief van het gemengd koor Toonkunst Caecilia, 1982 - 1988. 0.65 m'  
(s) 469. Archiefbescheiden van de prot.chr. basisschool Anne de Vries, 1964-91. 0.25 m'  
(a) 120. Archief van schaakclub "Messemaker", 1972 - 1978. 0.05 m'  
(i)  187. Archief van de sportvereniging De Jodan Boys, ca. 1934 - 1980. 5.50 m'  
(i)  460. Archief van het wijkcentrum De Buurtstee, ca. 1970 - 1990. 2.25 m'  
(s) 465. Archiefbescheiden van de r.k. jeugdbeweging Jong Gouda West (Korte Akkeren), 

vanaf 1971 de stichting Sociaal Kultureel Werk Gouda-West, 1964 - 1975.   0.40 m'  
--- Bevat tevens archiefbescheiden van gidsengroepen, 1946 - 1963, 
het katholiek meisjesgilde, 1957 - 1967 (o.a. kasboek), kruisvaarders 
van St. Jan (St.-Jansgilde) en Jong Nederland, 1957 - 1964, Vrije 
Jeugdgroep, 1963 - 1965, en Overkoepelend Orgaan r.k. 
jeugdbeweging Korte Akkeren, 1959 - 1968. 

(s) 466. Archief van de Goudse Lawntennisclub Be Quick, ca. 1920 - 1975. 0.30 m'  
(a) 227. Archief van het Gedenkcomité Gouda, 1945 - 1948 (1977). 
(i)  244. Archief van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), afd. Gouda, (1958) 

1978 - 1995. 1.15 m'  
--- Bevat afdrukken van een gedeelte van het archief van de AR 
kiesvereniging Gouda, 1974 - 1980 (het archief daarvan berust in het 
Hist. Doc.centrum van het Ned. Protestantisme te A'dam), en van de 
KVP afd. Gouda (1958) 1970 - 1980.  

(a) 245. Archief van de PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), afd. Gouda, later:  
PG (Progressief Gouda), ca. 1979 - 1988. 0.38 m'  

(s) 462. Archief van Vrouwen voor Vrede Gouda, 1982 - 1989 (1995). 0.25 m'  
(s) 463. Archief van het Gouds Vredesplatform, 1983 - 1987 (1993). 0.25 m'  
(a)  95. Archief van de remonstrants gereformeerde gemeente Gouda, 1626, 1637, 

1918 - 1991 0.50 m'  
(a) 189. Archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda, 1983 - 1984. 0.05 m'  
(i)  461. Archief van de Goudse Stichting voor Joodse Sociale Arbeid, 1957-1994.0.35 m'  
(s) 464. Archief van de stichting Parochiehuis H. Maria Goretti aan de Constantijn 

Huygensstraat 123 te Gouda, (1944) 1953 - 1985. 0.30 m'  
(i)  474. Archief van de Federatie van samenwerkende kerkgenootschappen te Gouda,  

1975 - 1990. 0.80 m'  
(a) 445. Foto's afkomstig van buro voorlichting van de gemeente Gouda, ca. 1980 - heden. 
(k)     Microfilms 35 mm van gildeboeken van het Goudse pijpmakersgilde, berustend 

in het Britisch Museum te Londen, over de periode 1683-1826 resp. 
1660-1724.  

 
(a) 186. Archief van de gereformeerde kerk van Boskoop, 1931.  0.01 m'  
 
(a)  8.  Secretarie-archief van de gemeente Moerkapelle, 1835 - 1968. 0.04 m'  
(o) 459. Secretarie-archief van de gemeente Moerkapelle, 1940 - ca. 1971. 11.75 m'  
 
(a)  18. Archief van het dorpsbestuur van Moordrecht, 1779 - 1785. 0.01 m'  
(a)  22. Secretarie-archief van de gemeente Moordrecht, 1815 - 1894. 0.01 m'  
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(a)  23. Secretarie-archief van de gemeente Moordrecht, 1902 - 1936. 0.01 m'  
 
(a) 172. Archief van de steenfabriek (Klein-) Hitland te Nieuwerkerk a/d IJssel,  

1859 - 1900. 0.01 m'  
(a) 153. Archief van het CDA-verband te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1974.  0.01 m'  
(i)  467. Archief van de hervormde gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel,  

1668 - ca. 1945. 2.50 m'  
--- Bevat tevens: archief van het gecombineerd armenfonds, 
1737-1833; archiefbescheiden van regenten in burger- en kerkstaat, 
1748-1791; zondagsschool Johannes, 1891-1966; meisjesvereniging 
Esther, 1944-1946; CJV Samuel, 1914-1916. 

 
 
Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige medewerking 
van o.a. 
R.J.G. Bandell (Rotterdam); A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJ.); mevr. M. Bootsma-Mous; 
mevr. M. Brinkman-Rozema; mevr. H.A. van Dolder-De Wit; dr. J.L. van Eijk (Schoonhoven); 
J.F.A. Gaster; GA Gorinchem; mevr. M.H. Hansen-Poot (Zoeterwoude - via GA 
's-Gravenhage); mevr. J.J.A. Jansen-van Ooijen; mevr. Liesbeth Kaan; ir. J.G.M. van de 
Kasteele; H.E. Kok; J. Larooi; P.R. de Man (Boskoop); M.S.R. Nihom (Den Haag); M. Ponte; 
mevr. M. van Raalte; J. Smink; Stedelijke Musea; J.J.C. Steenbeek; mevr. H. 
Visbeen-Huizinga; G. Velthuizen. 
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Bijlage 6.  Aanwinsten bibliotheek met betrekking tot Gouda en regio 
 
 
25 jaar basketballvereniging "Springers" Gouda : jubileumuitgave 1969 - 1994. - Gouda, eigen 
uitg., 1994. - Facs. van o.a. kranteartikelen. 
100 jaar Be Quick : geschiedenis van een tennisvereniging / red. M. Bootsma-Mous. - Gouda, 
GLTC Be Quick, 1995. 
Akkerman, Chr. - 25 jaar (amateur)archeologie in Gouda : jubileumboek n.a.v. het 25-jarig 
bestaan van de Archeologische Vereniging Golda 1969 - 1994 / Chris Akkerman; Willem van 
Veen; Anita Zwart. - Gouda, Golda, 1994. - Bibliogr. 
Amstel-Horák, M.H.V. van - De morgenboeken van Rijnland : drie eeuwen 
ongeregeldheid. - In: Leids Jaarboekje (1985) 150-178. - Noten 
Berg, B. van den - De vijftiende-eeuwse Sint-Janskerk te Gouda en het grafboek van 
1438 - 1489. - In: Bulletin KNOB 93 (1994) 214-225; ill. - Bijl.; noten 
Blonk, A. - Cornelis de Houtman en het begin onzer zeevaart op Indië (1565 - 1599). - Rijswijk, 
V.A. Kramers, 1938. - Bibliogr. 
Boer, A.M. den - Wonen in Nieuwerkerk a/d IJssel : een geschiedenis bij het jubileum 
1919 - 1994 van de woningbouwcorporatie "Ons Huis". - Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Woningbouwcorporatie Ons Huis, 1994. 
Boer, A.M. den - Streekarchieven als alternatief : kanttekeningen bij de nieuwe 
archiefwet. - In: Bestuursforum nov. 1995 242-244; ill. - Als voorbeeld de Streekarchiefdienst 
Hollands Midden te Gouda; bibliogr. 
Boerendonk, M.J. - Economische aardrijkskunde van Holland omstreeks het jaar 1500. - In: 
Tijdschrift voor Economische (en Sociale) Geografie 30 (1939) 127-149; krt. 
Bouwman, R. - Al-Ouasl werkt, maar hoe lang nog? : anti-criminaliteitsproject in Gouda staat 
op de tocht. - In: PRO : maandblad over de Partij van de Arbeid september 1995 11. 
Brink, P. van den - Het Petrus en Paulus altaarstuk van Pieter Pietersz. in Gouda : verslag van 
een natuurwetenschappelijk onderzoek. - In: Ned. Kunsthist. Jaarboek 40 (1989) 235-262; ill.  
Dam, M.J. van - Gouda in de tweede wereldoorlog / M.J. van Dam; H.C. van Itterzon; H.J. 
Maarsingh. - Delft, Eburon, 1995. - Noten; bibliogr.; indices 
Doorn, Z. van - Zegvelder geslachten. - In: De Stichtsche Heraut 9 (1962) no. 3 24-26. Deel 5. 
Het geslacht van Eijck. 
Eck, A. van - From doubt to conviction : clandestine Catholic churches as patrons of Dutch 
Caravaggesque painting. - In: Simiolus : Netherlands quarterly for the history of art (1994 ?) 
217-234; ill. - Noten 
Eck, A. van - Kunst, twist en devotie : Goudse katholieke schuilkerken 1572 - 1795. - Gouda, 
Oudheidkundige Kring "Die Goude", 1994. - Noten; bibliogr.; proefschrift VU 
Engel, H. - Dr. H.C. Redeke zeventig jaar. - In: Archives Néerlandaises de Zoologie tome VII 
supplement (1946) 20 p.; ill.; 23 cm. - Bevat uitvoerige bibliografie van H.C. Redeke. 
Eysselsteijn, B. van - Oswald d'Aumerie. - Amsterdam, Het Hollandsche Uitgevershuis, 
1953. - Betreft kunstschilder met expositieruimte in de Waag; schilderde ook omgeving van 
Gouda 
Familieboek Ketel / samengesteld door de genealogische werkgroepen; red. E.L. 
Steinmeier. - Vorden, Stichting Ketel van Hackfort, 1994. 
Gaanderse, P.T. - De bemaling van de Zuidplaspolder in Schieland / P.T. Gaanderse; J.W. 
Schuddebeurs. - Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland, 1978. - Uitg. t.g.v. de 
officiële opening van het gemaal Zuidplas te Moordrecht op 7 maart 1978. 
Gaanderse, P.T. - Van Kostverlorenmolen tot gemaal Mr. U.G. Schilthuis. - Rotterdam, 
Hoogheemraadschap van Schieland, 1977. 
Glasbeek, A.J. - Waddinxveen in de late middeleeuwen (1233-1514) : een rechtshistorisch en 
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sociaal-economisch onderzoek. - Waddinxveen, eigen uitg., 1994. - Doctoraalscriptie Leiden; 
noten, lit.opg., bijlagen. 
Goudriaan, K. - Een drukker en zijn markt : Gheraert Leeu (Gouda 1477 - Antwerpen 
1492/3). - In: Madoc 6 (1992) 194-206. 
Gravendaal, C.J.W. - Herman de Man. - In: Heemtijdinghen december 1971 46-48. 
Griffioen, A. - Kent u ze nog... de Haastrechtenaren : waarin ook opgenomen afbeeldingen 
van de Vlistenaren. - Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978. 
Haubourdin, R.M. - De waterstaatkartografie van Jan Blanken 1798-1838 : "Voortreffelijke 
stukken van kunst ...". - In: Kartografisch Tijdschrift 14 nr. 3 (1988) 39-46. 
Held-Jager, C.M. den - De paddestoelen van houtkaden in de omgeving van Gouda. - In: 
Coolia : kontaktblad van de Ned. mycologische ver. april 1979 52-54. - Bibliogr. 
Heldring, O.G. - Leven & arbeid. - Leiden, Brill, 1881. - Kopie van gedeelte over de 
vrouwengevangenis in Gouda. 
Hesselink-Duursma, C.W. - Manuscriptkaarten : illustratie van de eerste ontwikkeling van de 
Nederlandse kartografie aan de hand van drie manuscriptkaarten uit het Streekarchief 
Hollands Midden. - In: Geodesia.. (1995) 143-147; krtn. - bibliogr.; summary 
Houtman, G. - De omstreken van Gouda. - In: Amoeba april 1927 98-103. - Noten 
Hulshof, M. - 'Om het gemeyne welvaren behoeff' : regelgeving ten aanzien van het leefmilieu 
in Gouda, Haarlem en Leiden vanaf ca. 1400 tot 1700. - Amsterdam, VU, 1994. - Noten; 
bibliogr.; doctoraalscriptie 
Hunger, F.W.T. - Boudewijn Ronsse (Balduinus Ronsseus) 1525? - 1597. - In: Ned. Ts. voor 
Geneeskunde 7 juni 1930 19 p.; ill. - Bibliogr. 
IJsselstijn, F.G. - 125 jaar Rode-Kruiswerk in Gouda : de geschiedenis van een jubilerende 
afdeling. - Gouda, Rode Kruis, 1995. - Bibliogr. 
Inventarisatie Goudse muurplanten / afd. plantsoenen en begraafplaatsen. - Gouda, ca. 1993. 
Jaarboek eindexamenkandidaten 1995 Christelijk Lyceum-Havo / red. Diana Leng; Tjerk 
Nawijn e.a. - Gouda, eigen uitg., 1995. 
Jong, M.C. de - Gouda in de achttiende eeuw : een onderzoek naar het toelaten van 
immigranten met behulp van de admissieregisters van de stad Gouda. - Leiden, eigen uitg., 
1994. - Werkstuk archiefwetenschap RUL; noten; bibliogr. 
Jong, M.W. de - Gouda-post. - In: Goudapost oktober 1980 14-17; ill. - Betreft de postale 
geschiedenis van Gouda tot ca. 1900 
Jongerius, R.T. - Spoorwegongevallen in Nederland 1839 - 1893. - Haarlem, Schuyt, 
1993. - Fotokopie van gedeelte betreffende Nieuwerkerk a/d IJssel (1899) en Bodegraven 
(1902). 
Joods leven in de regio / red. Mieke den Boer; Rieke Overbeeke e.a. - Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Werkgroep Kerk  Israël van de Geref. Kerk, 1995. - Bibliogr. 
Klein, P.W. - Markten in Gouda / P.W. Klein; red. Gilbert Vandenakker; G.J. 
Vaandrager. - Gouda, VVV, 1995. - lezing t.g.v. 600 jaar markt van Gouda 
Knevel, P. - Burgers in het geweer : de schutterijen in Holland, 1550-1700. - Hilversum, Hist. 
Ver. Holland etc. 1994. - Proefschr. Univ. v A'dam; bijlage; noten, bronnen- en lit.opg.; register 
Knoop, M. - Dirck Volkertszoon Coornhert 1522 - 1590. - Lelystad, Stichting IVIO, 
1990. - Bibliogr. 
Kok, I. - De houtsneden in de incunabelen van de lage landen 1475 - 1500 : inventarisatie en 
bibliografische analyse. - 's-Gravenhage, eigen uitg., 1994. - Proefschrift; noten; bibliogr.; 
betreft ook Gouda en Leeu 
Korte, J.A. de - Verraad in Gouda : verslag van een waar gebeurd verhaal. - Gouda, eigen 
uitg., 1995. 
Kraats, S.H. van der - Ds. Thomsen bouwde in Gouda. - In: Herdenkingsblad uitg. tgv het 
25-jarig ambtsjubileum van ds. C.P. Thomsen 21 februari 1957 14-15; ill. - herv. predikant. 
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Lafeber, A.P.M. - Dialect van Gouda. - In: Taal en tongval .. (1963) no. 1-2 68-88. - Noten 
Laurentius, Th. - Cornelis Ploos van Amstel 1726-1798 : kunstverzamelaar en prentuitgever / 
Th. Laurentius, J.W. Niemeijer, G. Ploos van Amstel. - Assen, Van Gorcum, 1980. - PvA 
hertrouwde met Margaretha Sonmans, dochter van de schout van Moordrecht; Margaretha 
hertrouwde later met mr. Hendrik van Wijn; noten, lit.opg., bijlagen, register 
Loo, J. van - Prachtbijbel blijkt prachthandel. - Leiden, De Ammoniet, 1995. - Betreft bijbel uit 
1852 aanwezig bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden; uitg. t.g.v. de opening van de 
uitbreiding van het SAHM op 24 maart 1995. 
Maasbach, J. - Waarom ik Christus predik : autobiografie. - 's-Gravenhage, Gazon, z.j. 
Mees, P.L. - Notities bij de drukken van Gherit vander Goude's 'Boexken vander missen'. - In: 
Het boek 3.35 (1961/62) 1-22. - Noten; bibliogr. 
Moor, G. de - Verborgen en geborgen : het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de 
Noordwijkse regio (1261-1574). - Hilversum, Verloren, 1994. - Proefschrift Leiden; noten, 
lit.opg.; indices, woordenlijst 
Mulder, J. - 175 jaren vrijmetselaars-arbeid in Gouda door de loge "De waare 
broedertrouw". - Gouda, eigen uitg., ca. 1978. 
N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland / Hans Vogels; Gerrit Willems e.a.; red. Nicolette 
Sluijter-Seijffert. - Zwolle, Waanders / Gouda, Museum Het Catharina Gasthuis, 
1994. - Bibliogr.; bijln.; indices; uitg. bij de tentoonstelling in het Catharina Gasthuis. 
Nagel, H. - Das holländische Polderland um Gouda. - In: Mitteilungen der Geographischen 
Fachschaft der Univ. Freiburg i. Br. Sommersemester 1928 12-20. - Bibliogr. 
Netscher, F. - Ons eigen land : tusschen de zeeën en achter het duin. - 's-Gravenhage, 
ANWB, 1910. - Betreft het gedeelte over Midden-Holland, foto's van Gouda 
Palmboom, E.N. - Ontginning en naamgeving in het Hollands-Utrechtse veengebied in de 
middeleeuwen. - In: Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 41 (1989) 6-11. 
Pleij, H. - Drukpers, literatuur en geestelijkheid in het laat-middeleeuwse Holland. - In: Madoc 
6 (1992) 3-19. - o.a. over Leeu 
Ploeger, B. - Bouwen aan de Rijn : menselijke ingrepen op de Rijn en zijn 
takken. - 's-Gravenhage, Min. van Verkeer en Waterstaat, 1992. - Noten; bibliogr.  
Prins, G. - De bevrijding van Gouda en omliggende plaatsen in het jaar 1813. - Gouda, eigen 
uitg., 1994. - Noten 
Ramaer, J.C. - De middelpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans. - In: Ts. v/h 
Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap .. (1921) 174-214; tabn. - Behandelt ook Gouda 
Rijksen, A.A.J. - De Goudse Glazen St. Janskerk Gouda. - Hilversum, Polygoon, 
z.j. - tekstboekje bij Polygoon filmstrip 
Rijksen, A.A.J. - Een nabetrachting met een paar interessante afbeeldingen over glas 6 met 
de voorstelling van Judith en Holofernes. - Gouda, z.j. 
Rijksen, A.A.J. - 't is toch vergéven...! : twee brieven van Marie Rubens uit het jaar 
1571. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, (1974). - Bibliogr. 
Rooden, P.T. van - The early enlightenment and Judaism : the "Civil Dispute" between 
Philippus van Limborch and Isaac Orobio de Castro (1687) / P.T. van Rooden ; J. 
Wesselius. - In: Studia Rosenthaliana 21 (1987) 140-153. - Betreft het boek "De veritate 
religionis christianae amica collatio cum erudito judaeo" (Gouda 1687); noten 
Rooseboom, G. - Kwak (Nycticorax nycticorax L.) op de Kager plassen. - In: Ardea : ts. der 
Ned. Ornithologische Ver., 1936 no. 1-2 173. 
Rutten, S. - Mensen achter straatnamen. - Gem. Gouda, Wijkteam Oost, 1995. 
Ruyven-Zeman, Z. van - De apostelramen in de St. Janskerk te Gouda : aantekeningen bij de 
iconografie. - In: Kunstlicht nr. 12 (1984) 16-20; ill. - Uitg. door Vakgroep Kunstgesch. VU 
Scheidsrechtersvereniging Gouda & omstreken zestig jaar / red. Ben van Maaren; Jan 
Pieters; Dick Schuijt. - Gouda, eigen uitg., 1995. - Speciale uitg. van De Diagonaal. 
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Scheygrond, A. - De Sint-Janskerk in Gouda en haar glazen. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 
1988. 
Schoor, A. van der - Het ontstaan van de middeleeuwse stad Rotterdam : 
nederzettingsgeschiedenis in het Maas-Merwedegebied van ca. 400-1400 / Arie van der 
Schoor ; met een bijdrage van M.C. van Trierum. - 2e dr. Rotterdam / Alphen a/d Rijn, Gem. 
Archiefdienst / Canaletto, 1993. - Proefschr. Rotterdam 1992; noten, bronnen- en lit.opg. 
Schouten, J. - Douwe Egberts pijpenkamer "In de Witte Os". - Utrecht, Douwe Egberts, 
(1969). - handelt ook over Goudse pijpen. 
Schouten, J. - Gerardus Emaus de Micault 1798 - 1863 : tekenaar, etser en rijksontvanger te 
Gouda. - In: Mededelingen Cultureel Jongeren Paspoort sept. 1971 9-13; ill. 
Schulting, T. - Cornelis Ketel en zijn familie: een revisie. - In: Oud Holland 108 (1994) no. 4 
171-207; ill. - Noten; bibliogr. 
Slager, K. - De ramp : een reconstructie. - Goes, De Koperen Tuin, 1992. - Omslagondertitel: 
200 ooggetuigen over de watersnood van 1953 ...; bronnen- en lit.opg. 
Sloof, J.H.M. - Inventaris van de polderarchieven van de voormalige polderafdelingen 
Middengeest en Zuidgeest 1611 - 1978 (1984). - Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
1995. - Noten; bibliogr. 
Sprokholt, H.J. - Gouda in volle vaart : verkeer en vervoer door de eeuwen heen. - Gouda, 
Stichting Open Monumentendag, 1995. - Bibliogr. 
Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard / samenst. 
Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht (= J.G.M. Boon). - Linschoten / Snelrewaard, Gem. 
besturen, 1978. 
Steenhoven, J.A. van den - Ondergrondse krantjes : herinneringen van een 
loopjongen. - Bodegraven, Drukkerij Verzijl, 1995. - Betreft Goudse verzetsman Lau van den 
Steenhoven. 
Terugblik over 50 jaar van de Goudsche huishoudschool naar de Breevaart 1936 - 1986 / red. 
T.E. Biesmeijer-Calatz; Joh. D. van Dijk e.a. - Reeuwijk, Reprocentrum De Heij, 1986. 
Uytven, R. van - Haarlemmer Hop, Goudse Kuit en Leuvense Peterman. - In: Arca 
Lovaniensis 4 (1975) 334-352. 
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Veen, C.J. van - Inventaris van het archief van de parochie van de H.H. Petrus en Paulus te 
Reeuwijk. - Waddinxveen, eigen uitg., 1993. 
Vink, P. - Oorlog en bevrijding in Moordrecht. - Moordrecht, 1995. 
Voo, E.E. van der - Een groeiplaats van Ranunculus aquatilis subsp. peltatus (Schrank) Syme 
in het centrum van het Hafdistrict. - In: Gorteria 5, no. 7/10, 29 januari 1971 234-239; ill. - RIN 
mededeling 28; bibliogr.; summary 
Voo, E.E. van der - Tussen Lek en Ronde Venen : landschap en plantengroei van het 'Groene 
Hart' van het Utrechts-Zuid-Hollandse polderland. - In: Wetensch. meded. v.d. Kon. Ned. 
Natuurhist. Ver. (oktober 1965) 60 p.; ill.; krtn.; 22 cm. - Bibliogr. 
Wachter, W.H. - In memoriam Johannes Cornelis Schoute. - In: Nederlandsch Kruidkundig 
Archief 52 (1942) 6 p.; ill.; 23 cm. - Vermoedelijk geheel geschreven door W.H. Wachter 
Wiersema, B. - Op weg naar de bevrijding : waar gebeurd verzetsverhaal. - Barneveld, De 
Vuurbaak, 1995. - Speelt zich in o.a. Gouda af; verteld door Douwe Albada (onderwijzer te 
G.), in het verhaal Dirk Aalbers 
Woning en woonmilieu. - 's-Gravenhage, Prov. Bestuur van Zuid-Holland, 1974. - Bibliogr.; 
case-studie woningbouwcorp. "St. Jozef" Bloemendaal-Oost te Gouda. 
Zalm, P. van der - Groeten uit Nieuwerkerk a/d IJssel / Pim van der Zalm en Willem Raaphorst 
sr. - Capelle a/d IJssel, Voet, 1995. 
Zonruiter, P.Joh. - Moordrecht op het tapijt / P.Joh. Zonruiter; ill. Aad de Wit. - Moordrecht, 
gemeente Moordrecht, 1986. - verbeterde herdruk; 1e dr.: 1972 ook aanwezig. 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1995 
 
Pastor Baan, mw.drs. B. van den Berg, A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), drs. R.A.M. 
ter Bogt (Leuven), M. Bootsma-Mous, dr. Xander van Eck, dr. J.L. van Eijk, dr. P.T.J. 
Endenburg, gemeentearchieven Amsterdam, Katwijk, Sittard, gemeenten Gouda (afd. IZ), 
Moordrecht, drs. A.J. Glasbeek (Waddinxveen), drs. C.W. Hesselink-Duursma, prof.dr. 
E.M.V.M. Honée (Bilthoven), drs. Martha Hulshof (Amsterdam), J.W. s'Jacob, M.G.C.J. de 
Jong, Ketel van Hackfort (Stichting -), KNMI (De Bilt), G. de Koeijer-Jansen, dr. I. Kok 
(Amsterdam), Chr. Koot, J.A. de Korte, Landbouw Universiteit (Wageningen), drs. J. van Loo, 
R. Mesander, A.C. Metz (Zeist), Nederlandse Kerkgeschiedenis (Vereniging voor -), 
Openbare bibliotheek Nieuwerkerk ad IJssel, R. den Ouden, Oudheidkundige Kring Die 
Goude, Jac. Piepenbrock, G. Prins, Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE), Prov. Insp. 
Limburg, Rode Kruis afd. Gouda, B.J. van der Saag, J.G.F. van der Saag (Arnhem), 
Scheidsrechtersvereniging Gouda, R. van Schelven, drs. T. Schulting, J.H.M. Sloof, drs. H.J. 
Sprokholt, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, J.A. van den Steenhoven 
(Bodegraven), Streekarchief Voorne-Putten, Rolf Swart, Team for Scientific and Technical 
Publications & Industrial Design (Brouwershaven), C.J. van Veen (Waddinxveen), P. Vink 
(Moordrecht), VVV Gouda, mevr. E. van Wijhe-van Rheenen, Zuidhollands Verzetsmuseum. 
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Bijlage 7.  Aanwinsten topografisch-historische atlas * 
 
 

 1994  1995 

Eigen opnamen streekarchief2 92 141 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 16 213 

Persfoto’s (idem) ca. 500 ca. 400 

Negatieven (idem) - - 

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

Plattegronden, kaarten 2 5 

Van derden geleende foto's ter reproduktie3 359 474 

Overbrenging 176 218 

 

 
Dit waren schenkingen van / overbrenging door: 
Dr. J.L. van Eijk; Huug van Es; gemeente Gouda (burgemeester, afd. Stedebouw en 
Voorlichting); Goudsche Courant; F. Hendriks (Geldrop); mevr. Knoop-Sprong 
(Bergambacht); mevr. A.C. Metz (Zeist); Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (Stichting -); dr. A. 
Scheygrond; W.L.A. Verbij (Warmond). 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen en instellingen: 
Dr.ir. D.A.C. Blok (Den Haag); D. Bode; J.N. Boer (Gouderak); M. Bunnik ; drs. D. Duco 
(Amsterdam); T. van Duin; gemeente Gouda (Huish.dienst - F. van den Heuvel); Goveka 
(Stichting); J. van der Heide (Waddinxveen); Historisch Genootschap Waddinxveen; W.J.G. 
de Jong; E. de Leeuw (Den Haag); R.S.C. Meindert (Reeuwijk); I. Ouweneel; mw. M. Verweij - 
Schultz; drs. J. Smink; Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis; G. Vandenakker; mw. E.A. 
van Willigen - Boot; F.G. IJsselstijn; Zuidhollands Verzetsmuseum. 
 

                     

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

2 Dit betreft voor 1995 uitsluitend opnamen ten behoeve van educatieve doeleinden. Voor het 
bijhouden van veranderingen in “stads- en dorpsgezichten” van de deelnemende gemeenten, opnamen 
van evenementen, e.d. is geen menskracht beschikbaar. 
3 Inclusief nog af te drukken negatieven. 
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Bijlage 8. Aanwinsten collectie varia 

 
 
In 1995 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 

- Akte van transport van een losrente van  6, gevestigd op een huis en erf in de 
Robaarsteeg nz door Cornelis Dircxs., kleingarenspinner, en Frans Huygen, molenaar, aan 
Willem Arienss. Coutijser, ten laste van Pieter Joosten, verkoper van het betreffende huis 
(gekocht door Cornelis en Frans), 1610 juli 7. Met de akte van transport waarbij deze 
losrente wordt doorverkocht door Lysbeth Jans, weduwe van Willem Arienss. Coutijser en 
haar zoon Adriaen Willemss. Coutijser, 1624 aug. 26.  

- "Genealogie van Arij-Jansz Boodt" Stamreeks van de familie Boot, (1668) 1669 - 1994, 
samengesteld door P.H. ter Heide te Drachten, 1995. Afdruk.  

- "De tijrannijen der Franschen, in de jaaren 1747, 1795 - 1813, in de Nederlanden 
gepleegd" Pamflet door Cornelis van der Aa, in de vorm van dertien dialogen tussen een 
vader en een zoon; gedrukt (Amsterdam, Wouter Brave), 1814.  Niet in Knuttel (?). 

- "Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem 
Zoutman" Gedicht (door ...?) op de slag bij de Doggersbank; gedrukt (2e dr., z.pl.), 
1781. --- Knuttel 19608 

- "Engelsche tieranny" Pamflet (door ...?) in de vorm van vier dialogen tussen een vader en 
een zoon; gedrukt (Amsterdam, Hendrik Gartman), 1781.  Knuttel 19729.  

- "Valse impromptu" Partituur van het muziekstuk gecomponeerd door Richard Hol voor de 
Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria Bron te Oberlahnstein, gevestigd te Rotterdam, 
z.d. (ca. 1910); met eigendomsstempel van de Mineraalwaterfabriek Slotemaker & Co. aan 
de Westhaven 199. 

- Sluitzegel met afbeelding van het stadhuis met warenmarkt, uitgegeven door de vereniging 
"Gouda Vooruit", ca. 1930. 

- "Het theaterleven van een weegschaal" Autobiografische aantekeningen van H.D. Questro 
te Gouda over zijn optreden als amateur-toneelspeler en contacten met toneel- en 
filmacteurs in de periode ca. 1923 - 1993; afdruk. 

- Voorschriften voor het gebruik van zuursel en de bereiding van volvette Goudse kaas, ca. 
1930; gedrukt. 

- "Groote Roomsche openluchtmeeting" Programma voor een verkiezingsbijeenkomst van 
de Algemene R.K. Propaganda-club Gouda, ca. 1930; gedrukt. --- Fotokopie. 

- Statuten en huishoudelijk reglement van de coöperatieve broodbakkerij en 
verbruiksvereniging "Ons Voordeel" te Gouda, tevens bewijs van lidmaatschap voor de 
weduwe T. Tak, (1929)-1935. 

- "Bestek ... voor het maken van de onderbouw van een basculebrug over de Gouwe te 
Waddinxveen met toeleidende viaducten en bijkomende werken in het gedeelte 
Bodegraven - Moordrecht (station) van weg no. 3 van het rijkswegenplan 
(Amsterdam - Bodegraven - Rotterdam)" Bestek no. 33 van Rijkswaterstaat; gedrukt, 1935. 
Met bijbehorende tekeningen in vier bladen. Met verslagen van onderzoek naar de sterkte 
van houtsoorten, gestencild en lichtdruk, z.d., en "tabellen voor de houthandel" 
(aantekeningen over houtmaten); doorslag, 1941. --- In het kader van de z.g. 
werkverruiming gebouwd. 

- Tabel van de samenstelling van de Goudse gemeenteraad in de periode 1946 - 1993; 
gedrukt. --- Afdruk. 

- "Scheepspraet". Voorlichtingsboekje van de Legervoorlichtingsdienst voor militairen die 
worden uitgezonden naar Indië, 1948. 
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- Suikerzakjes met opdruk van horeca-gelegenheden te Gouda, z.d. (ca. 1960). 
- Suikerzakjes met opdruk van horeca-gelegenheden te Zevenhuizen, z.d. (ca. 1960). 
- Tekst van de toespraak van dr. J.L. van Eijk als bestuurslid van de Oudheidkundige Kring 

"Die Goude" bij het afscheid van dr. J.G.W.F. Bik als voorzitter, (1984). 
- "Waddinxveen : onderzoek naar de behoefte aan lokaliteiten voor het verenigingsleven" 

Rapport van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in Zuid-Holland, 1960; gestencild. 
- "Citosa nieuws : Herdenkingsnummer uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het 

nieuwe bedrijfspand te Waddinxveen" 1961. Gedrukt. 
- "Receptieregister ter gelegenheid van het afscheid ... van ... M.A. Engelhard als wethouder 

van sociale zaken ..." 1962 aug. 30. 
- "Ode aan Gouda's straatnamen gewijd" Tekst van een loflied op de Goudse straten, 

gezongen door mevr. Magdalena Meewezen-Furrer (geb. 24-11-1881), ca. 1970. Met een 
andere versie van deze tekst. 

- "Uit het dagboek van een 65-plusser" 'Columns' geschreven door H.D. Questro voor 
'Vogelvlucht', personeelsblad van de N.V. Goudse Verzekeringen, 1979 - 1991; afdrukken. 

- Stukken betreffende de Stuurgroep en Projectgroep Hollandsche IJssel, 1994 - 1995. 
- "Nieuw elan voor de Hollandsche IJssel : plan van aanpak voor schoonmaak en 

herinrichting van de vuilste rivier van Nederland" Opgemaakt door de Stuurgroep 
Hollandsche IJssel, 1995; gedrukt. Met een schetskaart, 1994; gedrukt. Met afdruk van de 
aanbiedingsbrief aan de minister van VROM, 1995. 

- "Restauratiekrant : een uitgave van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van 
Moerkapelle. Mei 1995" Betreft de restauratie van de kerk uit 1662. Gedrukt.  
--- Bevat o.a. een detailfoto van de gevelsteen in de toren, waarin de wapens van Daniël 
van Hogendorp en zijn vrouw Ida Maria Hooft. 

 
 
De schenkers van deze en andere "varia" waren: 
Antiquariaat Smit & Bos, A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), drs. D. Duco (Amsterdam), 
dr. J.L. van Eijk, Gemeentearchief Delft, Gemeenten Gouda (bureau voorlichting) en 
Waddinxveen (IZ), P.H. ter Heide (Drachten), mevr. J.P. Hesselbach-Vingerhoets 
(nalatenschap Dirk IJsselstein), drs. C.W. Hesselink-Duursma, G.W. van der Hulst, mw. 
Lammers-Engelhard, R.G.A. Mesander, G. Ottevanger (Moerkapelle), mevr. A.J. de Pater, 
Projectgroep Hollandsche IJssel, H.D. Questro, J. Smink, T. Tak, M. Verkaaik, J. Versluis 
(Waddinxveen). 
 



 

 

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

 

 
 

Kerngetallen 1993  1994  1995 

Bezoeken (excl. groepen) 2922 2950 3017 

Bezoekers 1114 1101 1144 

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

 

 
 

Herkomst bezoekers 1993  1994  1995 

 abs. % abs. % abs. % 

Regio streekarchief 424 38,1 412 37,4 493 43,1 

Overig Zuid-Holland 331 29,7 357 32,4 345 30,2 

Rest Nederland 342 30,7 320 29,1 288 25,2 

Buitenland 17 1,5 12 1,1 18 1,6 

 

 
 

Herkomst per 
bezoek 

1993  1994  1995 

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

Regio streekarchief 1304 44,6 3,1 1428 48,4 3,5 1566 51,9 3,2 

Overig Zuid-Holland 854 29,2 2,6 806 27,3 2,3 725 24,0 2,1 

Rest Nederland 741 25,4 2,2 692 23,5 2.2 705 23,4 2,4 

Buitenland 23 0,8 1,4 24 0,8 2,0 21 0,7 1,2 

 

 
 

Onderwerp van 
onderzoek 

1993  1994  1995 

 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 54,4 59,7 2,9 54,4 63,4 3,1 50,5 60,2 3,1 

Historie regio 37,1 33,9 2,4 28,1 27,8 2,7 33,4 30,4 2,4 

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

Bouwtekeningen onbekend 12,3 5,2 1,1 12,7 5,6 1,2 

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

Onbekend 0,2 0,5 7,5 0,3 0,6 6,3 0,1 0,4 13,0 

 

  



 

 

 

 

Doel van het 
onderzoek 

1993  1994  1995 

 be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

bezoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aan-

tal 

% % % % % % 

Dissertaties, scripties 
WO, HBO 

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

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

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

Publikaties, lezingen, 
e.d. 

13,3 12,5 2,5 9,3 10,6 3,0 11,2 13,5 3,2 

Ambtelijk4 1,4 0,8 1,4 0,9 1,1 3,1 0,6 0,6 2,4 

Zakelijk onbekend 11,8 5,2 1,2 12,5 5,6 1,2 

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

75,9 71,5 2,5 66,4 71,7 2,8 64,3 71,1 2,9 

Onbekend / geen 
speciaal doel 

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

 
 
 

Herkomst 
genealogen 

1993  1994  1995 

 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 21,5 40,1 5,4 20,0 43,2 6,7 22,0 44,4 6,3 

Overig Zuid-Holland 36,5 33,3 2,6 40,7 29,8 2,3 38,6 27,9 2,3 

Rest Nederland 40,1 25,8 1,8 37,4 26,1 2,2 37,2 27,0 2,3 

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

 

 
  

                     

4 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 

1993  1994  1995 

 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 21,7 18,2 4,4 30,1 37,8 4,3 29,5 40,8 3,6 

Overig Zuid-Holland 27,5 25,4 4,8 26,9 27,0 3,4 37,2 20,4 1,4 

Rest Nederland 50,7 56,4 5,8 43,0 35,2 2,8 30,8 37,8 3,2 

Buitenland - - - - - - 2,6 1,0 1,0 

 

 
 

Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs t/m 
MBO 

1993  1994  1995 

 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 56,3 70,3 2,5 64,7 70,0 1,3 88,0 90,8 1,3 

Overig Zuid-Holland 40,6 28,1 1,4 35,3 30,0 1,0 12,0 9,2 1,0 

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

 

 
 

Specificatie studiezaalgebruik5 1993  1994  1995 

Ter inzage gegeven archivalia 7592 5625 4450 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1205 1234 802 

Geleverde fotokopieën 2550 2115 3797 

Idem afdrukken reader/printer 991 1476 1373 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 160 139 157 

Geleverde foto's 309 277 522 

Geleverde dia’s - - 86 

 
 
 

Schriftelijke informatie 1993  1994  1995 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 165 151 186 

Waarvan uit het buitenland 13 16 21 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 144 129 143 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 21 22 44 

 

 

                     

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

(daarbij gaat het om minstens ca. 15000 stuks in 1995) en fotokopieën respectievelijk geraadpleegde boekwerken 
uit het open magazijn.. 



 

 

  



 

 

 
Uitlening 1993  1994  1995 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

285 158 734 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit 9 5 48 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan bewaargever 56 18 22 

Uitgeleende boeken (librije) extern 30 40 28 

Idem intern - 1 - 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 283 904 7 

 

                     
**
Binnen de ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten. 


