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1.  ALGEMEEN 

 

1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur onderging in 1997 geen wijziging 
(zie voor details bijlage 1).  
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar drie keer, het algemeen bestuur een 
keer. 
 
In 1997 kwam de adviescommissie drie keer bijeen. De samenstelling van deze commissie 
bleef ongewijzigd (zie bijlage 1).  De vice-voorzitter en de secretaris van de commissie 
woonden de vergadering 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 1997 zes keer bijeenkwam. 
In de samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting en van de redactie van het 
regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer kwam enige verandering. De heer drs. A.G. 
den Haan nam na 11 jaar afscheid als voorzitter van de vriendenstichting. Mevrouw drs. 
M.Th.J. Lambregts-van der Togt nam voorlopig deze functie waar, terwijl mevrouw drs. J. 
Radstaat toetrad tot het bestuur. De redactie van het tijdschrift werd uitgebreid met een 
vertegenwoordiger van het bestuur van de vriendenstichting in de persoon van mevrouw 
G.J.A. de Koeijer-Jansen. (Voor details: zie bijlage 1.)  Van De Schatkamer verscheen in 
1997 de elfde jaargang; bestuur en redactie overwegen een wijziging van het uiterlijk van dit 
tijdschrift.  
 
Aan de vergaderingen van de kring van Zuidhollandse archivarissen nam de streekarchivaris 
deel. Tevens maakte hij deel uit van de kringcommissie voor het Internet-project 
archievenoverzicht Zuid-Holland en de commissie voor een gezamenlijke folder van de 
provincies Noord- en Zuid-Holland. De heer Den Ouden bleef vertegenwoordigd in de 
projectgroep UPAA (Universele Procedure Schade-inventarisatie in Archieven, opgezet door 
TNO / Rijks Archiefdienst) - dit moet leiden tot de productie van een schade-atlas - en in het 
Cultuurhistorisch Overleg Gouda. 
 
In maart 1997 werd een overlegochtend gehouden met vertegenwoordigers van de 
historische verenigingen in de regio; de heren A.M. den Boer (lid DB streekarchief) en drs. 
J.A. Brugman (projectleider Regionale Geschiedbeoefening Zuid-Holland) hielden een 
inleiding, vervolgens werd gediscussieerd onder leiding van de heer G. Ottevanger (vice-
voorzitter adviescommissie). 
 
Het gemeentebestuur van Boskoop reageerde mondeling op de in 1996 uitgebrachte offerte 
voor deelname aan onze archiefdienst. In het verslagjaar kwam het - mede na ruggespraak 
met de provinciale archiefinspectie - nog niet tot gezamenlijk overleg over deze kwestie. 
 
 

1.2.  Werkplan 
 
In 1997 zijn in grote lijnen de in het werkplan beoogde doelstellingen gehaald.  
Daarbij zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen. 
Ten aanzien van de toegankelijkmaking werden de doelstellingen, inclusief een enkele 
wijziging, grotendeels gehaald. De structurele achterstand op dit terrein blijft wel bestaan. 
Wat de berging, conservering en restauratie van archieven en collecties betreft, kon - door te 
grote werkdruk van de heer Den Ouden als coördinator - weinig voortgang worden geboekt. 
Bovendien legt de opleiding behoudsmedewerker papier een groot beslag op de werktijd van 
twee medewerkers. 



4                  Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1997  

 

De overbrenging van archieven van de deelnemende gemeenten krachtens de Archiefwet 
1995 kon nog niet geheel worden afgerond. 
De bibliotheekwerkzaamheden worden voor een deel door de streekarchivaris gedaan, 
hetgeen nadelig uitwerkt voor diverse andere aktiviteiten. 
Door externe oorzaken vond het geplande (meerjaren)project microverfilming kranten geen 
voortgang. 
Voor zover nuttig, wordt een en ander in de navolgende hoofdstukken nader toegelicht. 
 
 

1.3.  Organisatie-onderzoek 
 
Onder begeleiding van de directie van de dienst cultuur en recreatie van de sector ERZ van 
de gemeente Gouda is het organisatie-adviesbureau NIMO onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid van nadere organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen het 
streekarchief en de (gemeentelijke) Openbare Bibliotheek Gouda. 
 
De streekarchivaris heeft verzocht om geleidelijk ontheven te worden van zijn 
managementtaken en zijn resterende werktijd (tot 2004) meer vakinhoudelijk bezig te zijn. Hij 
heeft voorgesteld om de heer drs. S.M.J. Janzing, hoger archiefambtenaar en werkzaam als 
inventarisator bij het streekarchief, in het kader van diens loopbaanperspectief de 
gelegenheid te bieden tot een positiewisseling. Onder begeleiding van de directie van de 
sector ERZ (Educatie, Recreatie en Zorg) van de gemeente Gouda is onderzoek gestart 
naar de uitwerking van deze mogelijkheid, mede in samenhang - op voorstel van de heer 
Janzing - van nadere organisatorische en inhoudelijke samenwerking met de (gemeentelijke) 
Openbare Bibliotheek Gouda. Aan het organisatie-adviesbureau NIMO is door de gemeente 
Gouda opdracht gegeven om (o.a.) over de laatstgenoemde doelstelling te rapporteren. 
Aan het eind van het verslagjaar nam de heer Janzing deel aan een z.g. assessment bij het 
bureau ODRP. 
Bij gebrek aan concrete aanknopingspunten, kon in het verslagjaar het bestuur van het 
streekarchief zich niet nader over de bovengenoemde ontwikkeling uitspreken. 
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2.  PERSONEEL 

 
 
 

2.1.  Formatie 
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers en stagiaire) per 31-
12-1997 is opgenomen in bijlage 2. 
 
In zijn vergadering van 3 juli besloot het algemeen bestuur, mede op aandrang van de 
adviescommissie, om op korte termijn te streven naar uitbreiding van de ambtelijke formatie 
met een parttime medewerker voor toegankelijkmaking, gezien de achterstanden op dit 
terrein in relatie tot de grote hoeveelheid overgebrachte en in bewaring genomen archieven 
die nog (nadere) bewerking moeten ondergaan. 
Het gemis van een parttime educatieve medewerker wordt daarmee overigens niet 
gecompenseerd. 
 
De werktijd van de heer P. Ernst werd met ingang van 1 januari uitgebreid van 32 tot 36 uur. 
In de w.s.w.-vacature bibliotheekmedewerker werd per 1 februari (voor 20 uur) de heer Th.J. 
de Koning benoemd. Na medische akkoordbevinding kon de werktijd van de heer M.P. 
Teekens (studiezaal-assistent in w.s.w.-verband) per 20 mei worden uitgebreid van 24 tot 32 
uur. 
 
In de periode januari tot en met april was de heer R.G. van der Graaf tijdelijk als vrijwilliger 
werkzaam om ten behoeve van de afdeling burgerzaken van de gemeente Gouda 
bindwerkzaamheden te verrichten. 
Met ingang van 26 juni is de heer P. Daems, in Gouda bekend als vakfotograaf, een dag per 
week werkzaam als vrijwilliger voor fotowerkzaamheden (donkere kamer); dit betekent enige 
verlichting van de druk voor de heer Den Ouden om de aanzienlijke achterstand in het 
afdrukken van negatieven in te lopen. 
 
Door een evenwichtiger bezetting van de studiezaal-assistentie was het in de zomer van 
1997 niet nodig om gebruik te maken van vakantiekrachten. 
 
 
 

2.2.  Opleiding; overige personeelsaangelegenheden 
 
Het was plezierig dat ook in 1997 de heer A. Hamdani regelmatig voor bijscholing ten 
aanzien van zijn boekbinderswerkzaamheden een beroep kon doen op assistentie bij het 
Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven. Deze collegiale medewerking wordt steeds 
bijzonder gewaardeerd! 
 
De heren Ernst en Hamdani zetten de opleiding behoudsmedewerker papier van het 
Grafisch Opleidingscentrum voort.  
De heer Ernst behaalde in januari het diploma schoonmaker van de Stichting Scholing en 
Vorming Schoonmaakbedrijven (SNS). 
De heer De Koning begon in augustus aan de bibliotheekopleiding GO-A. 
 
Voor het eerst sinds enkele jaren werd besloten om gebruik te maken van de (laatste!) 
mogelijkheid een stagiaire archivistiek A (voormalige opleiding hoger archiefambtenaar) van 
de Rijks Archiefschool te plaatsen. Mevr.drs. F. Tuinstra begon op 8 september aan haar 
stage (periode van 18 maanden), onder mentoraat van de heer Janzing en gedeeltelijke 
begeleiding van de heren Den Ouden en Piepenbrock. 
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Geschokt nam de oude garde onder de medewerkers kennis van het plotseling overlijden op 
21 maart van de heer K.H. Mersmans, in de periode 1977-1983 werkzaam als custos van het 
Goudse gemeentearchief, maar na zijn vervroegd uittreden nog voortdurend in de weer als 
trouwe verzamelaar van curiosa voor de archiefdienst. 
 
Het ziekteverzuim van de medewerkers gaf in het verslagjaar geen aanleiding tot 
verontrusting, met uitzondering van een vrij hoog ziekteverzuim (met structureel karakter) 
van de studiezaalassistent; daardoor moeten regelmatig anderen diens werkzaamheden 
overnemen, wat zijn weerslag heeft op hun eigen werkzaamheden. 
 
De uitslag van de functiewaardering van de functie hoofd algemene zaken / externe 
dienstverlening gaf aanleiding tot nader beraad; overleg met het bestuur kon in 1997 niet 
meer plaatsvinden. 
 
Aan het eind van het verslagjaar nam de heer Janzing deel aan een z.g. assessment bij het 
bureau ODRP. 
 
Tenslotte kan melding worden gemaakt van het feit dat het streekarchief sinds 1 september 
onderdak biedt aan drs. J.W.E. Klein als projectsecretaris (banenpool-regeling) van het 
project stadsgeschiedenis dat door de Oudheidkundige Kring Die Goude is opgezet. Zijn 
werkzaamheden vallen overigens niet onder verantwoordelijkheid van het streekarchief.  
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3.  HUISVESTING EN INVENTARIS 

 
 
Met het beheer van het archiefgebouw (netto 1200 m2) blijft veel tijd gemoeid van de heren 
Den Ouden, Ernst en Verschut.  
De klimaatbeheersing in de nieuwe archiefdepots gaf in het verslagjaar geen aanleiding tot 
klachten. Plaatsing van een waterontharder maakte een einde aan de storingen in de 
bevochtigingsinstallatie. 
De schoonmaakwerkzaamheden in het archiefgebouw werden verricht door uitzendkrachten, 
onder toezicht van de heer Ernst. 
In september werden de ramen in de gevel van Groeneweg 30 (aan de binnenzijde) van 
voorzetramen voorzien. Tevoren vond kozijnrenovatie en schilderwerk plaats. 
Aan de gevaarlijke situatie door te hoge populieren vlakbij het archiefgebouw kwam een 
einde doordat de plantsoenendienst van de gemeente Gouda de stammen ongeveer 
halveerde. 
Na overleg met onze buurman (Gouda's Harmonie De Pionier) kon een zitbank op het 
binnenplein van Groeneweg 30 worden geplaatst. 
 
In 1997 werden twee personal computers vervangen, alsmede een printer en drie externe 
diskdrives (door z.g. zip-drives). Kleine reparaties aan computerapparatuur werden 
uitgevoerd. 
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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 in zuurvrije 
omslagen en archiefdozen. De doop-, trouw- en begraafboeken en gaardersregisters van 
Gouda werden opnieuw verpakt, evenals de collectie Van der Poest-Clement. Het archief 
van de commissie van toezicht op de Muziekschool Gouda en een deel van het archief van 
De Vierstroom (totaal 2,50 m') moest door de firma Gammaster (Ede) met gammastraling 
worden behandeld om verval door schimmel tegen te gaan. 
Met het ompakken van archiefmateriaal, onder gelijktijdigde controle op de aanwezigheid, 
zullen nog vele jaren zijn gemoeid. 
 
Mevrouw Hesselink ging verder met het gestandaardiseerd bergen van kaarten en 
tekeningen. 
De nummering en controle van het computerbestand van de affiches uit de collectie 
oorlogsdocumentatie werd nog niet afgerond bij gebrek aan begeleidingscapaciteit. 
De berging van grote formaten en oude drukken uit de librije-collectie in het daarvoor 
bestemde nieuwe depot vordert gestaag. Eind 1997 kon zuurvrij materiaal worden besteld 
waardoor de liggende berging (in dozen) van afzonderlijke kostbare boeken eenvoudig is uit 
te voeren. 
 
De heer Hamdani kon in 1997 een flink aantal tijdschriften inbinden en busschroefbanden 
met fotokopieën voor de studiezaal gereedmaken (zie voor details bijlage 3). 
 
 

4.2.  Restauratie 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 1997 gereedgekomen 
restauratiewerkzaamheden. Opdracht tot restauratie / conservering van de laatste groep 
charters uit het Goudse weeshuisarchief kon in het verslagjaar worden gegeven, waarmee 
een belangrijk archiefbestand voor gebruiksschade is behoed. 
Af en toe kan een beroep gedaan worden op de deskundigheid van de heer Th. Steemers 
(teamcoördinator informatievoorziening en infrastructuur centrale directie Rijksarchiefdienst) 
met betrekking tot allerlei problemen op het terrein van restauratie en conservering. Wij zijn 
hem daarvoor zeer erkentelijk. 
 
 

4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
De microfilmopdrachten werden weer uitbesteed aan de firma Microformat. De verfilming van 
een deel van de collectie kranten door het streekarchief Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn) 
kon nog niet worden aangevangen. 
Wel maakte het grote project van de microfichering van de Goudse notariële archieven 
goede voortgang. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor, verricht door de heren De 
Jong en Den Ouden, vergen bijzonder veel tijd; vanzelfsprekend wordt deze tijd weer 
"terugverdiend" doordat problemen bij de zelfbediening in de studiezaal worden voorkomen. 
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de in 1997 verfilmde documenten. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 

 
 

5.1.  Algemeen 
 
Bij alle vormen van ontsluiting van archieven en documentaire collecties werd van het 
tekstdatabase-programma askSam gebruik gemaakt. 
Het gereedmaken van nieuwe computerbestanden voor gebruik door het publiek in de 
studiezaal en het aanpassen van het gebruikersmenu blijft een tijdrovende zaak. 
Nog steeds is er onvoldoende invoer- en controlecapaciteit beschikbaar voor verdere 
conversie van bestaande toegangen op archief- en documentatiebestanden naar askSam-
computerbestanden. 
Overleg met De Digitale Stad Gouda (in oprichting) leidde tot een prototype van een 
Internetsite, met ca. 15 Mb aan toegangen - variërend van archievenoverzicht tot indices - 
waaraan echter in het verslagjaar nog geen bekendheid kon worden gegeven. Het ziet 
ernaar uit dat na dit prille begin de opzet in 1998 tot verdere rijping zal komen. Het Internet is 
vanzelfsprekend buitengewoon geschikt voor het beschikbaar stellen van (het merendeel 
van) onze geautomatiseerde toegangen; de door ons gebruikte software (askSam) leent zich 
in elk geval voor omzetting van de computerbestanden in HTML-formaat, met gebruikmaking 
van inhoudsopgaven / rubriekenschema's als hyperlinks. Juist gezien de beschikbaarheid 
van veel digitale toegangen, mag de kans om via deze "snelweg" het publiek te benaderen 
niet worden gemist! 
 
De achterstand op het gebied van de ontsluiting leidde tot besluitvorming in het algemeen 
bestuur (zie § 2.1). 
 
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het geautomatiseerde archievenoverzicht gekoppeld aan een geautomatiseerd 
aanvraagsysteem voldeed ook in 1997 aan de verwachtingen. Enkele suggesties voor 
verbeteringen konden grotendeels worden gehonoreerd. De streekarchivaris zette in 
samenwerking met de heer Piepenbrock een nummersysteem op voor de nadere toegangen 
op archieven en collecties in de studiezaal, zodat naar deze toegangen in gidsen 
gemakkelijker kan worden verwezen. 
 
 
 

5.3.  Archieven 
 
De constatering in het vorige jaarverslag met betrekking tot de groeiende inventarisatie-
achterstand blijft onverminderd van kracht.  
De inventarisator hield zich bezig met de bewerking van oudere archieven. Onder zijn 
begeleiding zal de stagiaire archivistiek A het belangrijke archief van de KVT Moordrecht 
ontsluiten; daarbij wordt gestreefd naar het hanteren van een vereenvoudigde methodiek 
met behoud van de toegankelijkheid (gebruik van een trefwoordensysteem). 
De streekarchivaris kon niet alle aanvullingen op bestaande archieven verwerken, omdat hij 
een deel van de bibliotheekwerkzaamheden moest overnemen. 
Aan het project joden in Gouda werd verder gewerkt door de heer Oudgenoeg. 
In bijlage 4 is een overzicht te vinden van de produktie van (voorlopige) inventarissen en 
plaatsingslijsten en vormen van nadere toegankelijkmaking in 1997. 
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5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
Het bibliotheekoverleg vond periodiek plaats. 
De heer De Koning begon met het aanpakken van de achterstanden in de titelbeschrijving en 
aanwezigheidscontrole van de vele periodieken afkomstig van diverse (hoofdzakelijk 
Goudse) organisaties, zoals sportverenigingen en scholen. Voorts begon hij aan aktieve 
acquisitie om hiaten op te vullen en nieuwe periodieken toe te voegen. Het verwerven van 
dergelijk materiaal met betrekking tot de andere deelnemende gemeenten blijkt echter 
bijzonder moeizaam te verlopen. 
De verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude Librije-collectie werd voortgezet door 
mevrouw De Koeijer; ook aan de boeken (veelal dubbelen) op de kamer van de 
streekarchivaris werd verder gewerkt. De werkzaamheden aan de oude collectie Goudana 
kwamen stil te liggen. 
De streekarchivaris herzag in concept de studiezaalgids voor de bibliotheekcollecties. 
 
 
 

5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
De heer Ernst kon een begin maken met het wegwerken van de achterstand in het 
beschrijven van de aanwinsten van de fotocollectie. De aantallen beschreven foto's die in 
voorgaande jaarverslagen zijn genoemd, bleken onjuist te zijn; er waren 2327 stamnummers 
gereserveerd (o.a. voor foto's van de afdeling SVM van de gemeente Gouda) en als reeds 
beschreven meegerekend. Aan de bestaande 25950 beschrijvingen (1996) werden in 1997 
222 beschrijvingen toegevoegd, zodat het werkelijke totaal op 26172 beschreven foto's komt. 
Voor de doka-administratie vervaardigde de streekarchivaris een prototype van een 
computerapplicatie; de heer Den Ouden verfijnde deze vervolgens voor het daadwerkelijk 
gebruik. 
Aan de selectie en ontsluiting van de negatievencollectie Baars werd door de heer De Jong 
verder gewerkt. 
De heer Oudgenoeg beschreef enkele honderden persfoto's in een aanvullend 
computerbestand. 
 
De toegang op de fotocollectie blijft een van de meest geraadpleegde computerbestanden. 
In het verslagjaar werden banden met fotokopieën van de stamnummers 7001-13000 en 
50000-59000 in de studiezaal geplaatst. 
 
In 1997 kon nog geen herziene versie van het computerbestand met beschrijvingen van 
oude kaarten worden uitgebracht. 
 
 
 

5.6.  Overige documentatie 
 
Niet alle aanwinsten van de collectie varia (computerbestand) konden worden beschreven. 
Het aantal beschrijvingen in dit bestand nam met ca. 150 plaatsnummers toe (tot ca. 2360 
plaatsnummers). 
De heer De Jong beschreef de aanwinsten van de collectie krantenknipsels. 
Voor de werkzaamheden van de Goudse monumentencommissie wordt af en toe onderzoek 
verricht in de vorm van kadastrale research; ook vindt op verzoek controle op de 
aanwezigheid van foto's en bouwtekeningen plaats. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE 
ARCHIEVEN 

 
 
In 1997 werden de volgende werkzaamheden verricht: 

- Gouda. 
. Controle van de overgebrachte archieven van de voormalige gemeentepolitie; bij de 

(voorbereiding van de) daadwerkelijke overdracht bleek nogal wat te zijn misgegaan! 
. Overleg met de afdelingen IZ en Bouw- en woningtoezicht inzake de overbrenging van 

bouwdossiers. Het is de bedoeling dat niet alleen het kaartsysteem ("pandkaarten") op 
de bouwdossiers wordt overgebracht, maar ook een uittreksel uit de digitale versie 
daarvan, omdat alleen op die manier een serieuze dienstverlening in de studiezaal van 
het streekarchief kan worden geboden. 

- Moordrecht. 
. Bewerking van semi-statische en dynamische archieven; vorming van 10-jarenblokken; 

adviezen. 
- Nieuwerkerk a/d IJssel. 
. Voorbereiding van de eerste fase overbrenging van het secretarie-archief 1928-1975. 
- Waddinxveen. 
. Controle, selectie en schoning van het semi-statisch archief van sociale zaken. 
- Zevenhuizen-Moerkapelle. 
. Voorbereiding van de overbrenging van de bouwvergunningen van de voormalige 

gemeente Zevenhuizen (periode 1951-1965). 
- ISMH. 
. Bewerking en selectie van de archieven van de schoolartsendienst en de logopedische 

dienst van de kring Bodegraven e.o. 
. Idem van het semi-statisch archief ISMH; adviezen uitgebracht, o.a. inzake archief van 

de Regionale Brandweer Midden-Holland. 
 

Van vrijwel alle deelnemers werden lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende 
stukken ter advisering ontvangen en gecontroleerd. 
 
De gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle stelden een 
besluit informatiebeheer en een archiefverordening vast conform het toegezonden model. De 
gemeenten Gouda en Waddinxveen en het ISMH moeten dit nog doen. 
Het algemeen bestuur van de streekarchiefdienst stelde een archiefverordening voor de 
streekarchiefdienst vast. 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN 

 
 

7.1.  Archieven 
 
Na het van kracht worden van de nieuwe Archiefwet 1995 werden in 1997 overgebracht: een 
groot gedeelte van de semi-statische archieven van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel en 
het semi-statische archief van de gemeentepolitie Gouda. 
Het secretarie-archief van Gouda uit de periode 1946-1975 en het archief van openbare 
werken Gouda uit de periode 1948-1975 moeten nog worden overgebracht. 
Vermeldenswaard is de bewaargeving van de archieven van enkele politieke partijen, van 
het ambacht Noord-Waddinxveen (16e - 19e eeuw), het Leesgezelschap Waddinxveen, en 
voorts de schenking van het grootste deel van het archief van de tapijtfabriek KVT aan de 
gemeente Moordrecht (te beheren door het streekarchief - de daadwerkelijke overbrenging 
vond niet in 1997 plaats). 
 
De toegankelijkmaking kan al jaren geen gelijke tred houden met de acquisitie. 
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5.  
 
 
 

7.2.  Bibliotheek (o.a. librijecollectie)  
 
Voor 1997 zijn geen bijzondere aanwinsten te melden. 
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 kan bij gebrek aan menskracht nog 
steeds niet plaatsvinden.  Desondanks worden regelmatig foto's ter reproductie aangeboden 
en onder dankzegging gebruikt.  
 
In 1997 werden belangrijke bruiklenen (ter reproductie) verkregen van foto's uit Waddinxveen 
(prentbriefkaartencollecties mevr. De Bruijn en de heer Van Velzen) door bemiddeling van 
mevr. drs. J. Radstaat. 
In december kon met steun van de Stichting Vrienden van Archief en Librije een belangrijke 
collectie oude prentbriefkaarten van Gouda en Moordrecht op een veiling worden verworven. 
Van het gemeentebestuur van Waddinxveen werd schriftelijke bevestiging ontvangen van de 
toekomstige overbrenging van de gemeentelijke fotocollectie. Voorafgaand daaraan zal het 
Historisch Genootschap Waddinxveen zoveel mogelijk informatie (afgebeelde personen, 
datering, e.d.) aan de foto's toevoegen; het genootschap kan te zijner tijd voor 
tentoonstellingsdoeleinden foto's in bruikleen krijgen. 
 
Bijlage 7 biedt een beknopt overzicht van de uitbreiding van de collectie, alsmede een 
opsomming van de namen van schenkers en bruikleengevers. 
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7.4.  Film en geluid 
 
De in 1996 bij de Rijks Voorlichtingsdienst in bewaring gegeven films van Gouda konden in 
de verslagperiode worden geconserveerd. 
Van RTV Gouwestad en de andere lokale omroepen werd in 1997 geen geluidsmateriaal 
ontvangen. 
 
 
 

7.5.  Overige documentatie 
 
Van enkele instellingen (met name de Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel) en 
personen (o.a. de heer G. Wientjes te Zevenhoven) werden interessante toevoegingen aan 
de collectie varia (losse documentatie) en de collectie oorlogsdocumentatie 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 
 
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met een uitgebreid onderzoek naar de 
dienstverlening van andere archiefdiensten in Zuid-Holland, onder andere om te kunnen 
vaststellen in welke opzichten ons niveau van dienstverlening afwijkt van vergelijkbare 
situaties elders, en te profiteren van goede ideeën die in andere studiezalen reeds hun nut 
hebben bewezen. De heer Den Ouden en mevrouw Tuinstra brachten daartoe een aantal 
werkbezoeken. Dit project zal in 1998 worden voortgezet, tevens in de context van de 
inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de Openbare Bibliotheek Gouda, en 
moet resulteren in een rapportage met beleidsaanbevelingen, waarover vervolgens het 
bestuur zich zal kunnen uitspreken. 
 
Het aantal bezoeken aan de studiezaal daalde enigszins ten opzichte van 1996. Wel nam 
het aantal individuele bezoekers in 1997 toe tot recordhoogte. Uit het voorgaande valt af te 
leiden dat het gemiddelde aantal bezoeken per bezoeker weer daalde. Veel bezoekers 
brengen slechts één of twee bezoeken aan de studiezaal; slechts enkelen komen meer dan 
tien keer per jaar. 
Het percentage genealogen bleef stabiel op bijna 50%, maar het aantal bezoeken dat zij 
brachten daalde; dit verklaart grotendeels de daling van het gemiddelde aantal bezoeken. 
Het percentage onderzoekers op HBO-niveau en hoger bleef gelijk; hier steeg het 
gemiddelde aantal bezoeken. Het aantal scholieren uit het voortgezet onderwijs nam in 1997 
weer toe.  
 
Het aantal raadplegers van bouwtekeningen heeft zich nu vrijwel gestabiliseerd. 
 
Ten opzichte van 1996 daalde het aantal uit de depots ter inzage gegeven archiefstukken; 
het ligt echter nog ruim boven het niveau van 1995. Het aantal uit depot aangevraagde 
bibliotheekboeken daalde verder; het grootste deel van het 20e-eeuwse bibliotheekbestand 
staat echter in "open magazijn", en is dus rechtstreeks voor de gebruikers van de studiezaal 
te raadplegen. 
Het aantal uitleningen bleef stabiel op het niveau van 1996. 
Het aantal fotobestellingen nam flink af, onder andere als gevolg van de noodzaak om deze 
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, gezien de krappe personeelsbezetting. 
Opnieuw werden meer fotokopieën geleverd; het aantal reader-printer-afdrukken steeg 
eindelijk tot een kostendekkend niveau. 
In vorige jaarverslagen werd reeds gewezen op de toenemende werkdruk als gevolg van 
uitleningen en bestellingen (o.a. fotokopieerwerk, foto's en dia's). Om die reden, en om wille 
van het behoud van de beheerde documenten, zijn op dit gebied enige beperkingen van 
kracht geworden. 
 
Bijlage 9 toont de statistische gegevens voor 1997, in vergelijking met die van de 
voorgaande twee jaren (1995 en 1996). 
 
 
 

8.2.  Educatieve aktiviteiten 
 
 
8.20.  Algemeen 
 
Het gemis van een educatieve medewerker blijft voortdurend voelbaar. In overleg met het 
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bestuur werd besloten om enkele educatieve werkzaamheden ten behoeve van het 
onderwijs uit te besteden. Aanvankelijk werd met mevrouw drs. H.C.M. van de Wetering te 
Boskoop hierover overleg gevoerd, maar zij moest wegens tijdgebrek afhaken. Tenslotte 
bleek de heer I. Ouweneel (oud docent) bereid om werkzaamheden te verrichten, in overleg 
met de opdrachtgevende onderwijsinstellingen. 
Voor het eerst sinds jaren nam onze dienst weer deel aan de Goudse cultuurmarkt (eind 
augustus); het slechte weer was debet aan de tegenvallende publieke belangstelling. 
 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Twee 4e-jaars studenten van de Pabo De Driestar, Leon van Dalen en Anthon Verhaar, 
werkten met het educatief project St.-Janskerk ten behoeve van de groepen 7 en 8 van twee 
basisscholen (65 leerlingen). Oud PABO-student H. Ritmeester gebruikte als 
groepsleerkracht basisonderwijs in Waddinxveen het project stadhuis (30 leerlingen). 
 
Als gebruikelijk werd tijdens de "afvalfietstocht" van de Milieudienst Midden-Holland op 
wereldmilieudag 4 juni medewerking verleend in de vorm van een werkbezoek van 80 
leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Namens het streekarchief 
verzorgde de heer Ouweneel de presentatie. 
Leerlingen van het Driestarcollege (5 VWO, ca. 130 leerlingen) werden ontvangen door 
mevrouw Tuinstra en de heer Ouweneel. 
 
De volgende totaalcijfers kunnen worden gegeven: 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1996  1997 

Basisonderwijs 320 95 

Havo/vwo 220 210 

HBO 66 - 

 

 
 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
Aan de tentoonstelling De Kerkweg door de eeuwen heen van het Historisch Genootschap 
Waddinxveen werd door middel van bruiklenen en de productie van foto's medewerking 
verleend. 
In het kader van Open Monumentendag stelde mevrouw drs. B.J.E. van Rens, in 
samenwerking met de dames Hesselink en De Koeijer, de tentoonstelling School als 
monument samen, hoofdzakelijk gebaseerd op materiaal uit onze archieven en collecties; de 
expositie bleef tot het eind van het verslagjaar te bezichtigen in de hal van het 
archiefgebouw.  
 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
Een beginnerscursus "lezen oud schrift" (11 personen) uit 1996 liep door tot in 1997; 
daarnaast werd een cursus voor gevorderden (7 personen) gehouden. Evenals voorgaande 
jaren was de heer Piepenbrock docent. Hij gaf ook drie cursussen "inleiding askSam" (24 
personen, waaronder 4 medewerkers van het streekarchief). Tenslotte gaf hij een interne 
instructiedag kadastraal onderzoek samen met de heer Oudgenoeg. 
Door drs. J.A. Brugman (project regionale geschiedbeoefening Zuid-Holland) werd in de 
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groepsruimte van het streekarchief de provinciale cursus Inleiding lokaal-historisch 
onderzoek verzorgd. 
 
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
Een rondleiding door het gebouw (met nadruk op de librije-collectie) werd verzorgd voor een  
reformatorische vrijgezellenclub-25+ (22 personen). 
Mevrouw Hesselink hield weer lezingen over historisch-kartografische onderwerpen voor 
enkele organisaties in de regio. 
Een contactmiddag van de stichting GAAN (gebruikersgroep askSam - archief- en 
documentatie-instellingen in Nederland en België) vond in de groepsruimte plaats. 
 
 

Gouda, maart 1998. 
 

De streekarchivaris, 
 
 

B.J. van der Saag. 
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Bijlage 1. Samenstelling van het algemeen bestuur van het streekarchief, de 
adviescommissie, het bestuur van de vriendenstichting en de 
redactie van De Schatkamer (per 31-12-1997) 

 
 
 
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 (penningmeester). 
Namens de gemeente Waddinxveen: mevr. M.C. Wientjens-van der Velden (vice-voorzitter). 
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 
 
Mevr. drs. M.Th.J. Lambregts-Van der Togt (wnd. voorzitter); mevr.drs. J. Radstaat 
(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.E. Klein (voorzitter); A.M. den Boer; mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen; C. Neven; 
mevr. drs. B. de Wit. 
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Bijlage 2.  Overzicht personeelsformatie per 31-12-1997 en tijdelijke 
medewerkers in 1997 

 
 

drs. B.J. van der Saag  streekarchivaris 

R. den Ouden  hoofd algemene zaken en externe dienstverlening, 
plaatsvervanger van de streekarchivaris 

F. van der Hart (19 uur)  streekregistrator 

J.Th.C.M. Piepenbrock (32 uur)  studiezaalbeheer; cursussen; advisering audiovisuele 
projecten 

drs. S.M.J. Janzing (32 uur)  inventarisatie van archieven; studiezaalbeheer 

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

A. Hamdani (w.s.w.) boekbinder, administratief assistent, depotassistent 

P. Ernst (w.s.w.) medewerker algemene zaken 

M.P. Teekens (w.s.w.) (32 uur) studiezaalassistent 

J.M. Verschut (banenpool) conciërge 

Th.J. de Koning (w.s.w.) (20 uur) bibliotheek  

 
 
Vrijwilligers: 
 

P. Daems fotografie 

mevr.drs. C.W. Hesselink-
Duursma  

kaartencollectie 

mevr. E.H. de Kock materiële verzorging affiches, kaarten, bibliotheek 

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

mevr.drs. S. van der Mark  nadere toegankelijkmaking 15e- en 16e-eeuwse 
bronnen 

mevr. M.A. Vos inventarisatie archief De Vierstroom 

mevr. drs. M. Winnink  nadere toegankelijkmaking 15e-eeuwse bronnen 

 
 
In de verslagperiode was tijdelijk werkzaam in het kader van een stageregeling: 
mevr. drs. F. Tuinstra (stagiaire Rijks Archiefschool archivisitiek A) (32 uur per week) sinds 
08-09-1997. 
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Bijlage 3. Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en  
verzamelingen 

 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1996 1997 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 10 65 

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

- 10 

herbinden van archiefstukken (perkament) (alles voor Gouda) 4 - 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  8 37 

 

 
 

Gerestaureerde documenten (inventarisnummers): 1996 1997 

archieven weeshuis Gouda - 180 

overheidsarchieven Nieuwerkerk a/d IJssel 3 - 

 
 
 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties (aantal microfiches)  

1996 1997 

oud-notarieel archief Gouda voor 1843 (inv.nrs. (465 t/m 701) 1366 1685 

kloosterarchieven Gouda 6 - 

oud-archief Gouda (stadsrekeningen 1437-1600) 246 - 

archief weeskamer Gouda (inv.nrs. 1 - 24) 245 - 

archief oud-katholieke parochie Gouda (handschriften Walvis) 27 - 

registers burgerlijke stand Moordrecht 7 - 

registers burgerlijke stand Nieuwerkerk a/d IJssel 8 - 

registers burgerlijke stand Waddinxveen 17 - 

kadastrale leggers Moordrecht 53 - 
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Bijlage 4.   Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de 
deelnemende gemeenten in 1997. 

 
Gouda 
 
De heer Janzing zette de inventarisatie van het archief van het Oudemannenhuis (Willem 
Vroesenhuis) uit de periode ca. 1550 - 1980 voort. 
De heer Piepenbrock maakte een plaatsingslijst van het archief van de Federatie van 
Samenwerkende Kerkgenootschappen. Hij begon met de herziening van de inventaris van 
het notarieel archief uit de periode 1903-1915 in verband met het afzonderlijk bergen van de 
testamenten. 
De heer De Jong maakte een plaatsingslijst van het archief van de sportvereniging "Gouda" 
(1906-1996). 
Mevr. Vos ging verder met de bewerking van het zeer omvangrijke archief van de Stichting 
De Vierstroom voor kruiswerk en maatschappelijke dienstverlening, ca. (1920) 1975 - 1995; 
de streekarchivaris bracht enkele verfijningen aan in de daarbij gebruikte 
automatiseringstoepassing. 
De streekarchivaris begon met de ontsluiting van de collectie Kemper (18e en 19e eeuw).      
Hij beschreef aanvullingen op de secretarie-archieven uit de perioden 1816-1920, 1921-
1945, 1946-1975, en op de archieven van de Gereformeerde kerk en het Christelijk Lyceum. 
De archiefbescheiden van het CDA, afd. Gouda (1978-1995) beschreef hij in een voorlopige 
inventaris. Met een voorlopige inventaris van het archief van de PvdA afd. Gouda (1946-
1995) maakte hij een begin. Hij controleerde het computerbestand (conversie) van de 
dossierinventaris bij het over te brengen secretarie-archief 1946-1975 op bruikbaarheid. 
De heer Oudgenoeg zette de documentatie van de joodse inwoners van Gouda in de 19e en 
20e eeuw voort. 
Mevrouw Van der Mark vervaardigde gemoderniseerde transcripties van enkele eind-15e-
eeuwse en begin-16e-eeuwse stadsrekeningen, waarvan een tweetal door de heer Hamdani 
in een computerbestand werden omgezet. 
De "(avond)werkgroep paleografie" (8 oud-cursisten paleografie) kwam in 1997 weer bijna 
maandelijks bijeen onder begeleiding van de streekarchivaris. De ontsluiting van 
rekestboeken uit het oud-archief en registers uit het oud-rechterlijk archief van Gouda werd 
voortgezet. Het aantal ingevoerde analyses steeg tot ca. 2650. 
Met invoer van de door de - niet voortgezette - "ochtend-werkgroep" vervaardigde analyses 
kon de heer Ernst in 1997 een begin maken. Voorts rondde hij het analyseren van 18e-
eeuwse registers uit het oud-rechterlijk archief af; de streekarchivaris vond nog geen 
gelegenheid om dit computerbestand voor gebruik in de studiezaal te controleren. 
De streekarchivaris vervaardigde indices op namen van personen, beroepen / functies / 
titels, lokaties in de kerk en geografische aanduidingen in het grafboek van de St.-Janskerk 
uit de periode 1600-1620, op basis van de transcriptie geschonken door de archivaris van de 
hervormde gemeente. 
Mevrouw Winnink ging verder met de ontsluiting van het oudste vonnisboek (ORA 176). 
De heer F.D. van den Heuvel bleef werken aan de ontsluiting van de huwelijksakten uit de 
periode vanaf 1811. Hij was eind 1997 gevorderd tot het jaar 1834. 
De askSam-applicatie voor de ontsluiting van de 19e-eeuwse doopboeken van de St.-
Janskerk door de heer J. Spee werd herzien. 
Voor de registratie van graven op de begraafplaats Vorstmanstraat door de desbetreffende 
werkgroep onder leiding van de heer E.J.M. van Rossum werd een askSam-applicatie 
ontwikkeld. 
De heer dr. C.J. Matthijs nam na enkele jaren de draad weer op en begon aan een van de 
resterende straten in het kader van het historisch kadaster (ook wel "apparaat-Matthijs" 
genoemd). De heer Ernst begon met computerinvoer van de gegevens van één straat uit dit 
historisch kadaster in een prototype-applicatie, ontwikkeld door de streekarchivaris; er was in 
de verslagperiode nog geen gelegenheid om het resultaat van deze gegevensinvoer te 



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1997      21 

 

beoordelen. 
De heer Teekens verrichte computerinvoer van de volgende kaartsystemen: indices op 
erflaters (1630-1812) (laatste gedeelte), dopelingen Lutherse gemeente (1622-1812), 
klapgeld (1654) en hoofdgeld (1622) (begin). 
 
 
Moordrecht 
 
De voor inventarisatie beschikbare dagen werden in het verslagjaar bij wijze van 
uitzondering toegevoegd aan het aantal dagen voor nazorg semistatische archieven. 
De heer De Jong begon aan een digitale toegang op de geboorte-akten (periode 1811-
1824). 
 
 
 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
De inventarisatie van het oud-archief van Nieuwerkerk (periode tot 1811) werd door de heer 
Janzing voortgezet. 
De heer A.M. den Boer leverde bij de archieven van CNV Vrouwenbond en 
Tentoonstellingscommissie Batavaria tevens de inventarissen. 
De streekarchivaris verwerkte weer enkele van de heer Den Boer ontvangen varia in de 
gelijknamige collectie. Voorts beschreef hij aanvullingen op het (gedeeltelijk) overgebrachte 
archief van de secretarie (periode 1928-1975) en maakte hij voor raadpleging in de 
studiezaal zowel het computerbestand als een afdruk van de voorlopige dossierinventaris 
van dit deelarchief gereed. 
Met de ontsluiting van het archief van de gereformeerde kerk kon de heer De Jong nog niet 
beginnen. 
Met het notarieel archief Nieuwerkerk a/d IJssel (periode na 1842) maakte de heer 
Piepenbrock een begin. 
De heer De Jong ging verder met de indicering van de geboorteregisters (1842-1857). 
 
 
Waddinxveen 
 
De heer Janzing maakte een begin met het afsluitende deel van de inventarisatie van de 
oud-rechterlijke archieven van Waddinxveen (Noord- en Zuid-Waddinxveen, 
Hubertsgerecht). 
De heer De Jong begon aan de ontsluiting van een voorloper van het oudste 
bevolkingsregister (wijkregisters Noord-Waddinxveen ca. 1839-1842/43). 
Twee leden van de avondwerkgroep paleografie voltooiden de klad-transcriptie van de 
oudste criminele rol van Hubertsgerecht. 
De heer Jeukens (lid van het Historisch Genootschap Waddinxveen) begon onder 
begeleiding van de streekarchivaris aan de gegevensinvoer voor de kadastrale atlas 
Waddinxveen 1832. 
 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
 
De inventarisatie van het oud-archief van Zevenhuizen (periode tot 1811) werd door de heer 
Janzing voortgezet. 
De streekarchivaris beschreef enkele aanvullingen op het secretarie-archief van 
Zevenhuizen (periode 1811-1929) en maakte een begin met de voorlopige inventaris van het 
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archief van de Kiesvereniging Moerkapelle van de SGP.  
De heer De Jong voltooide de invoer van de toegang op de bouwvergunningen van 
Zevenhuizen (periode ca. 1925-1950) in een computerbestand. De streekarchivaris 
prepareerde dit bestand voor raadpleging in de studiezaal en zorgde voor een afdruk in 
lijstvorm. 
 
 
Gehele regio 
 
De heer Van der Hart ging verder met de sanering en beschrijving van het archief van de 
districtsschoolartsendienst Bodegraven e.o. (1946-ca. 1985). 
 
 
Overig 
 
De heer De Jong beschreef aanvullingen op het archief van de gereformeerde kerk van 
Boskoop (ca. 1860-1960). 
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Bijlage 5.  Aanwinsten  archieven  in  1997 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking; k = aankoop  
 
 
MIDDEN-HOLLAND 

(s) 508. Archief van het Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Midden-Holland, 
ca. 1978 - 1996. 2.15 m' 

(a) 482. Archief van de Stichting De Vierstroom voor kruiswerk en maatschappelijke 
dienstverlening, ca. 1975 - 1995. 42.00 m' 
Openbaar: na 50 jaar 

(a) 490. Archief van de CDA-fractie in Midden-Holland, 1976 - 1978. 0.01 m' 
(i) 516. Archief van het Humanistisch Verbond, afd. Midden-Holland,  

ca. 1965 - 1995. 2.25 m' 
--- Bevat ook stukken betreffende (de subafdeling) Waddinxveen. Openbaar: 
nog nader te bepalen (o.a. na toegankelijkmaking). 

 
GOUDA 

(a) 269. Archief van de dienst openbare werken, 1928 - 1948 (1980). 0.25 m' 
(a) 468. Archief van de dienst openbare werken Gouda, afd. bouw- en woningtoezicht, 

1879 - 1977. 0.80 m'  
--- Bouwdossiers overgekomen wegens grenswijziging 1964. 

(a) 273. Archief van het gemeentelijk woningbedrijf, ca. 1950 - 1990. 0.50 m' 
Openbaar: ged. 

(a) 346. Archief van de commissaris van politie (gemeentepolitie) te Gouda, 1816 - 
1990. 
--- Dossiers periode ca. 1948 - 1990. Openbaar: na 100 jaar. 33.50 m' 

(a) 233. Archief van de Coornhertstichting, (1985) 1986 - 1993. 0.40 m' 
(a) 478. Archief van de Stichting Christelijke Scholen Gouda en omstreken, ca. 1931 - 

1975. -- Openbaar: na 25 jaar. 2.00 m' 
(s) 497. Archiefbescheiden van de galerie 't Weeskind te Gouda, ca. 1975 - 1986.

 0.03 m' 
(s) 505. Archiefbescheiden van de medezeggenschapsraad van de openbare school 

De Wiekslag te Gouda, 1982 - 1984. 0.10 m' 
Openbaar: na 30 jaar. 

(a) 116. Archief van de Kon. Ned. Gymnastiek Bond Turnkring Gouda e.o., 1919 - ca. 
1994. -- Openbaar: na 10 jaar. 0.60 m' 

(a) 117. Archief van de Goudse sportvereniging "Vires et Celeritas", ca. 1938 - 1993. 
Openbaar: na 10 jaar. 1.50 m' 

(s) 504. Archief van de Wijkvereniging De Poldermolen (Goverwelle) te Gouda, ca. 
1990 - 1994. -- Openbaar: na 10 jaar. 0.10 m' 

(i) 507. Collectie P. Ernst: stukken betreffende tafeltennisverenigingen te Gouda en 
de NTTB afd. Gouda, ca. 1977 - 1996. 1.00 m' 
Openbaar: tot nader order niet openbaar. 

(i) 515. Archief van de sportvereniging S.V. Gouda, 1906 - 1996. 3.20 m' 
Openbaar: gedeeltelijk 

(a) 244. Archief van het Christen-Democratisch Appèl (CDA), afd. Gouda, (1968) 1978 
- 1995. --- Archief KVP ca. 1968-1980. Openbaar: na 10 jaar. 0.45 m' 

(a) 180. Archiefbescheiden van de rooms-katholieke parochie O.L.V. Hemelvaart, 
1610 - 1964. -- Openbaar: na 50 jaar. 0.40 m' 
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ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 
(i) 506. Archief van de Kiesvereniging Moerkapelle van de SGP, 1945 - ca. 1996.

 0.50 m' 
Openbaar: nog nader te bepalen.  

 
MOORDRECHT 

(a) 104. Archief van de CDA, afd. Moordrecht, 1978 - 1991, en van de ARP, afd. 
Moordrecht (anti-revolutionaire kiesvereniging "Nederland en Oranje"), 1926 - 
1980, en de KVP, afd. Moordrecht, 1955 - 1980. 0.20 m' 
--- ARP-archief 1926 - 1982. Openbaar: na 10 jaar 

(a) 101. Archief van de Ned. Herv. Vereniging voor Evangelisatie op Gereformeerde 
Grondslag te Moordrecht, 1930 - 1983 (1987). 0.03 m' 
Openbaar: na 50 jaar. 

 
NIEUWERKERK A/D IJSSEL 

(a) 32. Secretarie-archief van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1813 - 
1928 (1950). 0.12 m' 
--- Hinderwetvergunningen. 

(o) 34. Secretarie-archief van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel,  
1929 - 1975 (1991). 20.00 m' 

(s) 509. Archief van de CNV Vrouwenbond te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1966 - 1969. 
--- Fragment. 0.01 m' 

(s) 513. Archief van de Tentoonstellingscommissie "Batavaria" te Nieuwerkerk a/d 
IJssel, 1974 - 1975. 0.01 m' 
--- Fragment. 

 
WADDINXVEEN 

(i) 499. Archief van het ambacht (gemeente) Noord-Waddinxveen, ca. 1597 - 1870. 5.80 m' 
--- Nog te integreren in ac-35. 

(i) 501. Archief van Het Leesgezelschap Waddinxveen, 1821 - 1822, 1868 - 1974. 0.50 m' 
(i) 502. Archief van de Oranjevereniging Waddinxveen, 1945 - 1978. 0.03 m' 

--- Betreft alleen een notulenboek. 
(i) 503. Raadsnotulen en documentatie (rapporten) inzake Waddinxveen, verzameld 

door A.J. Barth, ca. 1970 - 1990. 1.80 m' 
 
 
 
Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige medewerking 
van o.a.:1 
dr. P.H.A.M. Abels, J.S. Bakker (Moerkapelle), Bisdom Rotterdam, A.M. den Boer 
(Nieuwerkerk a/d IJssel), dr. A.A. de Bruin (Waddinxveen), P. Ernst, A.Th. Hesselink, Hist. 
Genootschap Waddinxveen, Hoogheemraadschap van Rijnland, mw. S.W. Leefsma, drs. 
P.W. van Milaan (Nieuwerkerk a/d IJssel), A. v. Reeuwijk, J.Revet, J. Smink, mevr. Stam, 
mw. R. v.d. Velde, P. Vink (Moordrecht), Stichting De Vierstroom. 
 

 

                                                      
1
Waar geen plaatsnaam is vermeld, is de woonplaats of plaats van vestiging Gouda. Dit geldt ook 

voor de overzichten van schenkers en bruikleengevers in de volgende bijlagen. 
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Bijlage 6.  Aanwinsten bibliotheek met betrekking tot het werkgebied en direkte 
omgeving in 1997 
 
 
10 jaar CDA Vrouwenberaad Nieuwerkerk a/d IJssel / (Mieke den Boer-Snoei). -           
Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 1997. 
50 jaar streek Gouda, afdeling van de Hervormde Zondagsscholenbond op GG. - (Gouda), 
eigen uitg., 1996. 
Aalst, G.M. van - Inventaris van het archief van de familie De Lange van Wijngaarden en het 
familiefonds De Lange (1290) 1564 - 1947. - 's-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 
1987. - Index; buiten de gewone inventarisreeks verschenen. 
Adieu aesthetica & mooie pagina's! : J. van Krimpen en het schoone boek : letterontwerper  
boekverzorger 1892-1958 / K. Sierman e.a. - Amsterdam etc., De Buitenkant etc., 1995. - 
Van K. werd in Gouda geboren; noten, lit.opg., register 
Als een schip op een zee : de restauratie van 1995-1996 en wetenswaardigheden uit de 
geschiedenis van het stadhuis te Gouda / onder red. van Jaap Rebel e.a. - (Gouda, Die 
Goude, 1997). - Uitgegeven 24-01-1997 als extra aflevering van "Tidinge van Die Goude" ter 
gelegenheid van de heropening en het bezoek van koningin Beatrix; noten; correctie door 
C.M.J. den Boer-van Hofwegen in Tidinge 15 (1997) 111 
Baarda, F. - Stadswandelgids Gouda : drie zwerftochten door heden en verleden / Frits 
Baarda en Rob van Stek. - Amsterdam, Babylon-De Geus, 1997. 
Berendse, L. - Een vrouw op de kaatsbaan : een onderzoek naar het schrijverschap van 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). - Utrecht, eigen uitg., 1996. - 
Doctoraalscriptie Utrecht; noten, lit.opg., bijlagen 
Boer, A.M. den - Het Rottepeil (RP). - In: Geodesia 39 (1997) 463-465; ill. - Noten 
Boer, A.M. den - 1827 - 170 jaar - 1997 vrijwillige brandweer Nieuwerkerk a/d IJssel / A.M. 
den Boer en W.C. Raaphorst jr. - Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Nieuwerkerk a/d 
IJssel, 1997. 
Borger, G.J. - Het Groene Hart als cultuurhistorisch monument. - In: Holland 29 (1997) 
175-188; krt., ill. - Noten; overdruk. 
Bosman, H.W.J. - Facetten van de familie Bosman (Südlohn - Rotterdam). - Tilburg, eigen 
uitg., 1996. - Bevat slechts enkele gegevens over de Goudse tak 
Bossaers, K.W.J.M. - Handleiding voor historisch onderzoek in Zuid-Holland / K.W.J.M. 
Bossaers en J.A. Brugman. - Hilversum, Verloren, 1997. - Project Regionale 
Geschiedbeoefening Zuid-Holland; lit.opg. 
Collignon, L. - Wijkcentrum 't Wiel 1972-1997 : 25 jaar sociaal cultureel werk in Gouda-Oost. 
- Gouda, eigen uitg., 1997. 
Dam, J. van - Gouda zo was het : prentbriefkaarten geselecteerd en van tekst voorzien / 
door Jan van Dam en Henkjan Sprokholt. - Almere, Christina, 1997. 
Docter-Flach, M. - Muziekschool Gouda 1971-1996 : over een bijzondere school / Mieke 
Docter-Flach ; (met medew. van) Henny van Dolder-de Wit. - Delft, Eburon, 1997. 
Dolder-de Wit, H.A. van - Van pechvogel tot bolleboos : Goudse onderwijsinstellingen door 
de eeuwen heen / tekst / redactie Henny van Dolder-de Wit en Henkjan Sprokholt. - Gouda, 
Stichting Open Monumentendag, 1997. - T.g.v. Open Monumentendag 1997 
Ebbing, H. - Gruytgeld ende hoppenbier : een onderzoek naar de samenstelling van de gruit 
en de opkomst van de Hollandse bierbrouwerij van circa 1000-1500. - Amsterdam, eigen 
uitg., 1994. - Doctoraalscriptie Univ. van A'dam; noten, bronnen- en lit.opg., bijlagen 
Eck, A. van - Behold, a greater than Jonas is here : the iconographic program of the 
stained-glass windows of Gouda, 1552-72. - In: Simiolus 25 (1997) 5-44; ill. - Noten 
Elhorst-Donker, J.J.G. - Van postkoets tot metro. - Capelle a/d IJssel, Historische Ver. 
Capelle aan den IJssel, 1997. - Betreft o.a. het busbedrijf Van Gog met lijndiensten op 
Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht en Gouda 
Evers, M. - De vormingsjaren van A.C.W. Staring : brieven en documenten betreffende zijn 
studietijd in Harderwijk en Göttingen, 1784-1789. - Hilversum, Verloren, 1996. - S. was in 
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Gouda op de Latijnse school; diverse brieven van zijn oom ds. J.G. Staringh te Gouderak; 
noten, registers 
Het geheim van Bloemendaal / Chris Akkerman, Bianca van den Berg, Marcel van 
Dasselaar, Kiki Hesselink-Duursma, Henkjan Sprokholt. - Gouda, Stichting SPOOR, 1997. - 
Betreft de ontstaansgeschiedenis van de nederzetting Bloemendaal en de lokatie van de 
kerk en het kerkhof ter plaatse; noten, lit.opg., bijlagen 
Gelderblom, A.J. - Schrijvende leidsvrouw en kindervriendin: Anna Barbara van 
Meerten-Schilperoort (1778-1853). - In: Nederlandse Letterkunde 2 (1997) 29-44; ill. - Noten 
Goudriaan, K. - De verering van Sint Antonius in het middeleeuwse Gouda. - In: Holland 29 
(1997) 143-160; ill. - De verering van A. gebeurde op drie plaatsen: altaar in de slotkapel, 
altaar in de St.-Janskerk en het Antoniusgasthuis aan de Kleiweg; de gelijknamige 
broederschap was religieus van aard; de afgezanten (questierders) van de internationale 
Antoniterorde bezochten regelmatig de stad; na de Opstand kwam een einde aan de 
verering; noten; overdruk.  
Haar, J. van der - In de leerschool van het lijden. - Huizen, J. Bout, z.j. (ca. 1950). - Van der 
H. was hervormd predikant te Waddinxveen 
Hage, L.J.M. - Wij en het communisme. - In: Koop de waarheid en verkoop ze niet 14 (1961) 
nr. 5 1-31. - H. was leraar aan de kweekschool De Driestar 
Hofman, M. - Gevallen en opgebouwde steenen : tijd-predicatie over Jesaja 9:9a waarin 
verhandeld het rechtvaardig oordeel Gods over Nederland en de gezindheid der menschen 
onder hetzelve. - Rotterdam, De Banier, 1940. - H. was predikant van de gereformeerde 
gemeente te  Moerkapelle 
Hofman, M. - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne 
vrienden verhaald op veelvuldig verzoek. - Rotterdam, De Banier, 1941. - H. was predikant 
van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle 
Holland en het water in de middeleeuwen : strijd tegen het water en beheersing en gebruik 
van het water / J.J.J.M. Beenakker, J.C. Besteman, D.E.H. de Boer, G.J. Borger, P.A. 
Henderikx, H. Schoorl, C.L. Verkerk en K. Vlierman. - Hilversum, Verloren, 1997. 
Houdt, L. van - Eendragtspolder : van molens naar machines / L. van Houdt ; historisch 
onderzoek L. van den Bos ; redactionele bijdragen H.K. Dedden, P.M.J. de 
Landmeter-Kuipers en G. Ottevanger. - Zevenhuizen / Rotterdam, Stichting 
Oud-Zevenhuizen-Moerkapelle / Hoogheemraadschap van Schieland, 1997. - Bijlagen, 
bronnen- en lit.opg. 
Huijbrecht, R. - Album advocatorum : de advocaten van het Hof van Holland 1560-1811 / R. 
Huijbrecht, S. Scheffers, J. Scheffers-Hofman. - Den Haag, Alg. Rijksarchief, 1996. - Noten, 
lit.opg.; indices 
Kampen, B. van - Vanuit eigen achtergrond gekozen voor kansarmen : chauffeur ... koster ... 
welzijnswerker. - In: Maatschappelijke achterstelling : praktijkervaringen van welzijnswerkers 
83-96. - - Van K. was buurtopbouwwerker in Kort Haarlem 
Klieverik, H. - Een rode draad door Goverwelle : muziekwijk, Goverwelle, Gouda. - In: 
Woningraad Magazine .. nr. 3 (1997) 8-11; ill. 
Knoops, L. - Het graf van de gehangene : fantastische vertelling / Leo Knoops en Wim 
Knoops. - Capelle a/d IJssel / Rotterdam, eigen uitg., 1997. - Betreft o.a. Gouda; noten 
Kok, R. - De afscheidspredikatie te Aagtekerke (Zeel.) op zondag 19 juli 1925 en de 
intreepredikatie te Gouda op zondag 26 juli 1925. - Krabbendijke, P.A. Snoep, 1925. - K. was 
predikant van de gereformeerde gemeente te Gouda 
 
Kok, R.S. - De bakker van St. Marie? : twee post-middeleeuwse, hoefijzervormige 
bakkersovens van het Bolwerk te Gouda. - In: Westerheem 46 nr. 5 (1997) 2-11 ; ill. - Noten, 
lit.opg.; bijlage 
Kok, R.S. - Graven in een gracht : archeologisch onderzoek bij de rioolaanleg in de 
Nieuwehaven te Gouda. - Gouda, afd. stadsvernieuwing, volkshuivesting en 
monumentenzorg, 1996. - Noten, lit.opg., bijlagen 
Kok, R.S. - Vondsten in vuile grond : archeologisch onderzoek bodemsanering Bolwerk fase 
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1, Gouda. - Gouda, afd. stadsvernieuwing, volkshuivesting en monumentenzorg, 1996. - 
Noten, lit.opg., bijlagen 
Maasland, J. - Gods gedachten. - In: Genade voor genade 33 (1982) 401-416. - M. was 
predikant te Waddinxveen; liturgie en preek 21-08-1981 
Meischke, R. - Huizen in Nederland : Zeeland en Zuid-Holland : architectuurhistorische 
verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser / R. 
Meischke, H.J. Zantkuijl, P.T.E.E. Rosenberg. - Zwolle / Amsterdam, Waanders / Ver. 
Hendrick de Keyser, 1997. - Noten, registers 
Montias, John M. - Vermeer en zijn milieu / John Michael Montias ; vert. door Hans 
Bronkhorst. - Baarn, De Prom, 1993. - Oorspr. uitg. o.d.t. Vermeer and his milieu : a web of 
social history (Princeton 1989); bevat o.a. een hoofdstuk Familieleven in Gouda; noten, 
bijlagen, bibliografie, register 
Mulder, G. - Wim van Norden : portret van een courantier. - Amsterdam, Meulenhoff, 1997. - 
Noten, bronnen- en lit.opg., register 
Povée, H. - Twee ganzen van steen : twee ganzen van stand. - Bussum, Thoth, 1986. - 
Betreft de Haastrechtse boerderij Gansenburgh en bevat de vertelling Twee ganzen van 
steen door Herman de Man (1936); noten, lit.opg. 
Prosopography and computer : contributions of mediaevalists and modernists on the use of 
computer in historical research / Koen Goudriaan, Kees Mandemakers, Jogchum Reitsma, 
Peter Stabel (eds.). - Leuven / Apeldoorn, Garant, 1995. - Betreft o.a. elite-onderzoek 
Gouda; noten, index 
Sap, T. - De goede strijd des geloofs : preken en artikelen / Tjakke Sap. - Kampen, Kok, 
1995. - S. was o.a. gereformeerd predikant te Gouda (1900-1925) 
Schouw, A.G. - Bestuursstijlen van wethouders : functioneren in de praktijk. - Den Haag, 
VNG, (1997). - Proefschtift Leiden; betreft o.a. college van b. en w. van Gouda; bijlagen, 
lit.opg. 
Schulte Nordholt, J.W. - Hoe ziet het geweten er uit?. - Gouda, Stichting Fonds Goudse 
Glazen, 1993. - Lit.opg. 
Smit-Nijhof, I. - Vrij zinnig leven in Boskoop : drie eeuwen kerkelijk leven binnen het vrijzinnig 
protestantisme 1643 - 1967. - Noorden, Bert Post, 1997. - Betreft de Remonstrantse 
gemeente en de Ver. van Vrijzinnig Hervormden 
Sprokholt, H.J. - Heksen, heren en heilige huisjes : een verrassende rondreis door historisch 
Holland / tekst Henkjan Sprokholt ; fotogr. George Burggraaf. - Haarlem, Tijd voor Vrije Tijd / 
Het geheim van Holland, 1997. 
Stoppelenburg, H.M. - De gereformeerde gemeenten in Groot-Rotterdam : kerkhistorisch 
overzicht / H.M. Stoppelenburg ; met een predikatie van A. de Blois. - 's-Gravenhage, 
Gomarus, 1952. - Betreft o.a. ds. C. van den Oever (stichter van de kruisgemeente te 
Gouda), ds. J. Overduin (predikant te Moerkapelle en Gouda), dr. C. Steenblok (Gouda), ds. 
A. de Blois (Gouda) 
Sturm, W.M. - Hij is getrouw : uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954). - Houten, Den 
Hertog, 1997. - Predikant gereformeerde gemeente o.a. te Moerkapelle; steunt o.a. op 
mondelinge overlevering van de zijde van D. de Wit te Gouda; bronnen- en lit.opg. 
Tack, P.J. - Geworteld tussen Hollandse en Utrechtse rivieren : familie Gerrit Nicolaas 
Schouten  Beatrix de Wit / Peter Tack ; Ben Karsdorp. - Leiden / Utrecht, eigen uitg., 1997. - 
Noten, bronnen- en lit.opg. 
Trouw en De Vrije Pers in bezet Rotterdam : (speciale edities voor Rotterdam en omstreken) 
: 1944 - 1945 : het werk en de lotgevallen van de Trouw-groep Rotterdam / (Trouw-groep 
Rotterdam); samengest. en toegel. door A.J. van Holten. - Kampen, Kok Voorhoeve, 1994. - 
Fotomechanische herdr. van 96 ed. van Trouw en 92 nrs. van De Vrije Pers; lit.opg.; DVP 
was een coproduktie van vrijwel alle illegale bladen 
Uithol, J.C. - Gods trouw in de tropen : belevenissen van een aantal oudgedienden in het 
voormalig Nederlands Oost-Indië gedurende de jaren 1946-1950 / J.C. Uithol, J.M. van Wijk. 
- 3e dr. (deel 1) Barneveld, Koster, 1995. - Bevat o.a. bijdragen van D. de Wit (Gouda) en 
brieven van Gouwenaars destijds gepubliceerd in de Goudse Kerkbode (Gereformeerde 
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gemeente) 
Vaandrager, G.J. - Het bevrijdingsglas 1947-1997. - Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 
1997. - Noten 
Vogelaar, L. - Tot opzieners gesteld : in gesprek met de ouderlingen .... - 2e dr. Houten, Den 
Hertog, 1996. - Betreft o.a. levensverhaal van de Goudse ouderling C. Huisman 
(Gereformeerde gemeenten in Nederland B.V.) en ouderling P. Boom te Berkenwoude 
(Gereformeerde gemeente); lit.opg. 
Weiler, A.G. - Volgens de norm van de vroege kerk : de geschiedenis van de huizen van de 
broeders van het Gemene leven in Nederland. - Nijmegen, Centrum voor Middeleeuwse 
Studies KUN, 1997. - St.-Pauluscollatiehuis (Collatiebroeders) Gouda -» p. 138-149, 
207-209; bijlage, registers, lit.opg. 
Wisse, G. - De roepstem van de roede Gods : tijdpredikatie naar aanleiding van den 
Europeeschen oorlog in 1914. - 16e duizendtal Kampen, J.H. Bos, (1914). - W. was 
predikant te Bodegraven 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1997 
 
A.J.Q. Alkemade, Archiefschool, drs. N.P. van den Berg (Amsterdam), drs. N. Berendse 
(Utrecht), A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), prof.dr. H.W.J. Bosman (Tilburg), H.A. van 
Dolder-de Wit, drs. H. Ebbing (Amsterdam), dr. A. van Eck, P. Ernst, Stichting Het Geheim 
van Holland, dr. A.J. Gelderblom (Utrecht), gemeentearchieven Delft, Leiden en 
Leidschendam, gemeente Gouda (afd. IZ, afd. SVM, sector GW), Oudheidk. Kring Die 
Goude, dr. K. Goudriaan (Amsterdam), S.W.M.A. den Haan (Zierikzee), Ver. Hendrick de 
Keyser (Amsterdam), Hist. Ver. Nieuwerkerk aan den IJssel, INSAR, J.W. s'Jacob, M.G.C.J. 
de Jong, drs. W. Knoops (Rotterdam), drs. R.S. Kok, Landbouwuniversiteit Wageningen (afd. 
Agrarische Geschiedenis), Museum van het boek, Museum Het Catharijneconvent, 
Muziekschool Gouda, Nederlandse Politie Academie (NPA) (Apeldoorn), Openbare 
bibliotheek Gouda, Stichting Oud-Zevenhuizen- 
Moerkapelle, Oudheidkundige Kring Die Goude, Politie Hollands Midden, H. Povée 
(Haastrecht), PTT Museum, B.J. van der Saag, Stichting SPOOR, drs. H.J. Sprokholt, 
Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, P.J. Tack (Leiden), dr. G.J. Vaandrager, Uitg. 
Verloren (Hilversum). 
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Bijlage 7.  Aanwinsten topografisch-historische atlas 2 
 
 
 

 1996  1997 

Eigen opnamen streekarchief
3
 15 174 

Prentbriefkaarten (aankoop) - 670 

Prentbriefkaarten (bruikleen) - 246 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen) 17 9 

Persfoto’s (idem) - ca. 500 

Negatieven (idem) - ca. 300 

Dia’s (idem) - ca. 200 

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

Plattegronden, kaarten - 3 

Van derden geleende foto's ter reproduktie
4
 251 846 

Overbrenging 1652 74 + 25 
bladen 

negatieven 
+ 1 doos 

foto’s  

 

 
Dit waren schenkingen van / overbrenging door: 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), W.A. de Bruijn, dr. J.L. van Eijk (Schoonhoven), 
gemeente Gouda (afd. SVM; bestuurssecretariaat), gemeentearchief Zutphen, politiekorps 
Hollands Midden (district Waag en Wiericke), J. Pullen (Utrecht). 
 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen en instellingen: 
D. Bode; J.J. de Borst; mevr. R. de Bruijn-Vis (Waddinxveen); mevr. H.A. van Dolder-de Wit; 
P. Ernst; H. de Graaf; mevr. C.J.Th. de Jong-Steenland (Waddinxveen); mevr. drs. J. 
Radstaat (Waddinxveen); J.W.M. van Velzen (Waddinxveen); C. Verlooij (Waddinxveen). 
 
 

 

                                                      
2
Voor de aan derden geleverde foto's: zie bijlage 9. 

3
 Dit betreft 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. 
4
 Inclusief nog af te drukken negatieven. 
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Bijlage 8. Aanwinsten collecties varia en oorlogsdocumentatie 
 
 
 
In 1997 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Het pottenbakkers- en pijpenmakersgeslacht Sonnevelt in Gouda. Stamreeks, ca. 1555 - 

ca. 1843. Afdruk van het artikel in Ons Voorgeslacht 51 nr. 470 (1996), aangevuld met 
een schematische genealogie tot 1842, een schema van gebruikte pijpmerken, en 
afbeeldingen van de (bedrijfs)panden waar leden van de familie hebben gewoond, 1997. 

- Beknopte genealogie van de familie Droog Waddinxveen e.o. Stamreeksen, ca. 1555 - 
ca. 1994, samengesteld door Johan Droog te Nijmegen, 1997. Afdruk. Met schema's, 
index en noten. 

- Genealogie Gerretsen / Gerritsen. Stamreeks, ca. 1560 - ca. 1997, samengesteld door 
Ton Janknegt te Bussum, 1997. Afdruk. Met de genealogieën Gerritsen en Janknegt in de 
vorm van digitale gegevensbestanden (Gens Data 1.41).  
--- Een tak van de familie Gerritsen vestigde zich eind 18e eeuw in Zevenhuizen en later 
Waddinxveen, een andere tak in de 19e eeuw in Gouda (tot heden). 

- Bijdragen betreffende de geschiedenis van de familie "Carlier uit Wambrechies" ... 
Genealogische aantekeningen uit archiefbestanddelen en andere bronnen betreffende 
Arnoult Carlier (1565-1624) en zijn familie, ca. 1565 - 1914; samengesteld door A.P.C. 
Carlier te Vlaardingen, 1995 - 1997.  
--- Hoofdzakelijk uit archieven in het SAHM, alsook het stadsarchief van Leiden. Oorspr. 
in de vorm van een "periodiek" gepubliceerd. 

- Circus Oscar Carré. Affiches betreffende voorstellingen op de Markt, ca. 1890; gedrukt 
door G.B. van Goor Zonen. 

- Programma voor de inhuldigingsfeesten te Gouda ter gelegenheid van de troonsbestijging 
van koningin Wilhelmina, 1898. Met tekst en muziek van Gouda's heilzang en een 
programma van het orgelconcert in de St.-Janskerk. Met tekst en muziek van het 
"algemeen koor" uit Gouda's heilzang in de vorm van een prentbriefkaart, uitgegeven voor 
Arn. Latour te Arnhem en N.J. Boon te Amsterdam. Gedrukt. 

- Zeer belangrijke openbare vrijwillige verkooping ... Veilingcatalogus van de boerderijen 
Graan voor Visch en Ons Genoegen met bijbehorende woningen, wei-, hooi- en 
bouwlanden, liggende in de polder De Putte, de Achterofsche polder en de Zuidplaspolder 
onder Waddinxveen, met situatietekeningen, 1905; gedrukt. Met potloodaantekeningen 
betreffende de kopers en de opbrengst. 

- Ongebruikt legitimatiebewijs van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afdeling Gouda, 
z.d.; gedrukt. --- Ondertekend door H.M. Dercksen W.Jzn. 

- Ik zal handhaven. Aflevering ("propaganda-editie") van het maandblad van de 
anti-communistische Nationale Bond tegen Revolutie, 1927. 

- Nederlands geestelijke vrijheid en de jodenvervolging. Tekst van een artikel in het illegale 
blad 't Bulletin van 17 december 1940; doorslag. 
-Kindestragödie durch Englische Bombe. Tekst van een verslag in het Hamburger 
Fremdenblatt van 7 augustus 1940 inzake de gevolgen van een Engels bombardement 
op een kraamvrouwenkliniek; gestencild. 

- Brief van een officier van het Nederlandse leger aan de bevelhebber van de Duitse 
weermacht in Nederland met oproep om de leugen betreffende de Nederlandse 
schending van de neutraliteit te herroepen, met als bijlage de verklaring van de 
opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, inzake zijn memorandum van 
23 maart 1940 aan de Nederlandse gezant te Brussel; (1940); gestencild. 

- Luistert naar de nieuwsberichten uit Londen! Strooibiljet met oproep om naar de 
BBC-uitzendingen te luisteren, z.d. (ca. 1942?). Gedrukt in Engeland. 

- Mededeeling van het Comitee voor Vrij Nederland. Aanwijzingen van een illegale 
groepering hoe te handelen bij het terugtrekken van de Duitse troepen of een strijd op 
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Nederlands grondgebied door een geallieerde bevrijdingsmacht, ca. 1941. Met afschrift 
van een brief aan de Rijkscommissaris waarin maatregelen tot herstel van de 
democratische vrijheden worden geëist. Getypt. 

- De pogrom in Amsterdam. Beschrijving van een mislukt pogrom van de WA in Amsterdam 
in februari 1941, met oproep om eensgezind verzet te plegen tegen de jodenvervolgingen; 
doorslag. 

- Gesprek in bezet gebied. Bespreking van de houding tegenover de bezetter in de vorm 
van een twistgesprek tussen "Van het Oosten" (pro-Duits), "Piet Hein" (anti-Duits) en 
"Christiaans" (Christen), begin 1941; gedrukt. 

- Aanbieding van een torpedojager ... Tekst van een radiotoespraak van prins Bernhard op 
26 augustus 1941; met oproep om het Prins Bernhard Fonds financieel te steunen ten 
behoeve van een geschenk voor koningin Wilhelmina. Gedrukt. 

- Nederlanders! Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. 
aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941; doorslag. 

- De waarheid. Tekst van een journalist met beschrijving van de werkelijke toestand in het 
Duitse Rijngebied als gevolg van de Engelse bombardementen, 21 april 1941; doorslag. 

- De overweldiging der Nederlanden (The rape of the Netherlands). Illegaal gepubliceerde 
vertaling van het in 1940 verschenen boek van minister E.N. van Kleffens, ca. 1941; 
gestencild. 

- Moge God ons de kracht ... Strooibiljetje met tekst van een spreuk van koningin 
Wilhelmina, z.d. (1941 - 1945). 

- Jaarverslagen van de stichting De Hulpbank over 1941, 1942, 1946 en 1947. 
- Archiefbescheiden betreffende de winkel (graan- en meelhandel) van E.J. Wientjes aan 

de Keizerstraat 16 - 18, (1942), 1947 - 1949. 
- Des christens houding ten opzichte van verschillende vragen ... Eerste blad van een 

oproep uit protestants-christelijke kring om een principiële houding aan te nemen, onder 
andere betreffende de behandeling van de joodse burgers, ca. 1943; gestencild. 

- Kinder-legitimatiebewijs Het Nederlandsche Roode Kruis. Bestemd voor Gerardus 
Wientjes, Keizerstraat 16 - 18, (1945). 

- Blad met foto's van 16 oorlogsmisdadigers, z.d. (1944 - 1945).  
---  Mogelijk ter waarschuwing illegaal verspreid. 

- Afwerpen van voedselpakketten door vliegtuigen. Bekendmaking van de burgemeester 
van Gouda betreffende het afwerpen van voedselpakketten door geallieerde vliegtuigen, 1 
mei 1945. 

- Oproep tot het Nederlandsche volk. Oproep van de algemene synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk om een einde te maken aan zwarte handel en corruptie, de 
uit Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders weer in het arbeidsproces in te schakelen en 
niet terug te keren naar de vooroorlogse klassentegenstellingen, (na mei 1945); gedrukt. 

- A hearty welcome. Strooibiljet uitgegeven door het illegale blad Trouw waarin de 
geallieerde soldaten welkom worden geheten, (1945). 

- Oorlogswinter 1944-1945. Spotprent betrekking hebbend op de hongerwinter in Holland, 
(1945). 

- Herdenking ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn voor het Vaderland. Programma 
van een voordrachtsavond door Charlotte Köhler ter gelegenheid van de herdenking van 
de bevrijding, met voorwoord van Anton van Duinkerken, (1945); gedrukt. 

- Weerbare democratie. Catalogus ("handleiding") en toegangsbewijs voor de gelijknamige 
tentoonstelling van het verzet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1946.  
--- Het toegangsbewijs in de vorm van een Ausweis met op de achterzijde voorbeelden 
van vervalste stempels door de Amsterdamse Grafische School. 

- Stukken betreffende het oorlogsmonument in de zijgevel van het stadhuis (basrelief, 
ontwerp L.O. Wenckebach) en het gedenkraam in de St.-Janskerk (ontwerp Charles 
Eyck), ingekomen bij de provinciale commissie voor oorlogs- of vredesgedenktekens, 
1946 - 1947; fotokopieën. 

- Documentatie : status en werkzaamheid van organisaties en instellingen uit de tijd der 
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Duitse bezetting van Nederland. Samengesteld ten behoeve van de bijzonder 
rechtspleging op last van de procureur-fiscaal, ca. 1947; gedrukt. 

- Van kluisters bevrijd : Holland uit zijn stof herrezen zal opnieuw ons Holland wezen. 
Allegorische gedenkplaat naar de aquarel van Dirk Boode, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948; gedrukt.  
--- Bestemd om uit te reiken aan schoolkinderen. 

- Laat nu al wat Nederland heet ... Rijmprent door Bertus Aafjes en Piet Worm, uitgegeven 
ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 1948; 
gedrukt. 

- Stuk betreffende de PvdA, afd. Moordrecht, 1948. --- Betreft debat met AR. 
- Voorlopige richtlijnen voor de kerkkoren t.a.v. nieuwe liturgie. Circulaire van het bestuur 

van de St.-Gregoriusvereniging, district Gouda, 1964. 
- Catalogi van uitgaven op toneelgebied (toneelstukken in drie bedrijven, eenakters, e.d.) 

door Uitgeverij Jongeneel, 1966/1967 - 1973/1974. 
 
De schenkers van deze en andere documentatie waren: 
 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), A.P.C. Carlier (Vlaardingen), P. Droge (Nijmegen), 
J.H. Droog (Nijmegen), J.G. Ferwerda, gemeentearchief Gorinchem, gemeente 
Waddinxveen (IZ), Hist. Genootschap Oud Soetermeer, Hist. Genootschap Waddinxveen, T. 
Janknegt (Bussum), mevr. G. de Koeijer-Jansen, G. Ottevanger (Moerkapelle), J.Ph.J. Six 
(Oudewater), J. Smink, A. Sonneveld (Zoetermeer), Streekarchiefdienst 
Tiel-Buren-Culemborg, G. Wientjes (Zevenhoven). 
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Bijlage 9. Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, 
verstrekken van schriftelijke informatie en uitlening van 
documenten. 

 

Bij het studiezaalgebruik (tabel 9) is geen rekening gehouden met de door de 

studiezaalbezoekers rechtstreeks geraadpleegde archivalia in de vorm van microfiches 

(daarbij gaat het om minstens 15000 tot 20000 stuks) en fotokopieën, respectievelijk 

rechtstreeks geraadpleegde boekwerken uit het open magazijn. 

1. Bezoek (exclusief groepen) 

 
1995  1996  1997  

Bezoeken 3017  3531  3385  

Bezoekers 1144  1264  1343  

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 2.6  2.8  2.5  

2. Herkomst bezoekers 

 
1995  1996  1997  

 
abs. % abs. % abs. % 

Regio streekarchief 493  43.1  561  44.4  612  45.6  

Overig Zuid-Holland 345  30.2  351  27.8  375  27.9  

Rest Nederland 288  25.2  338  26.7  324  24.1  

Buitenland 18  1.6  14  1.1  32  2.4  

3. Herkomst per bezoek 

 
1995  1996  1997  

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

Regio 
streekarchief 

1566  51.9  3.2  1885  53.4  3.4  1771  52.3  2.9  

Overig Zuid-
Holland 

725  24.0  2.1  856  24.2  2.4  970  28.7  2.6  

Rest Nederland 705  23.4  2.4  762  21.6  2.3  605  17.9  1.9  

Buitenland 21  0.7  1.2  28  0.8  2.0  39  1.2  1.2  

4. Onderwerp van onderzoek 

 
1995  1996 1997 

 
bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Genealogie 50.5  60.2  3.1  49.0  59.7  3.4  48.3  52.3  2.7  

Historie regio 33.4  30.4  2.4  29.4  30.5  2.9  29.2  35.5  3.1  

Historie overig 3.0  3.0  2.7  1.1  1.2  2.9  1.5  1.5  2.6  

Bouwtekeningen 12.7  5.6  1.2  20.1  8.5  1.2  20.7  10.3  1.3  

Overig 0.3  0.3  2.3  0.2  0.1  1.7  0.3  0.4  3.0  

Onbekend 0.1 0.4 13.0 0.2 0.1 1.0 0.1 0.0 1.0 

5. Doel van het onderzoek 

 
1995  1996 1997 

 
bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 
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Dissertaties, 
scripties WO, HBO 

6.8  6.7  2.6  6.8  8.2  3.4  6.7  11.4  4.3  

Werkstukken, 
projecten overig 
onderwijs 

4.4  2.2  1.3  1.7  0.9  1.5  6.0  3.3  1.4  

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

11.2  13.5  3.2  7.8  13.1  4.7  6.7  13.4  5.1  

Ambtelijk 0.6  0.6  2.4  0.6  0.6  2.8  0.1  0.1  1.0  

Zakelijk 12.5  5.6  1.2  19.5  8.2  1.2  20.6  10.3  1.3  

Overige doeleinden 
(o.a. genealogisch 
onderzoek, 
exposities, jubilea, 
e.d. 

64.3  71.1  2.9  63.4  68.8  3.0  59.4  61.3  2.6  

Onbekend / geen 
speciaal doel 

0.2  0.5  7.0  0.2  0.1  1.7  0.4  0.2  1.4  

6. Herkomst genealogen 

 
1995  1996 1997 

 
bezoe-
kers 

bezoe_ken 
gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe_ken 
gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

22.0  44.4  6.3  22.9  46.2  6.9  20.8  41.1  5.4  

Rest Zuid-
Holland 

38.6  27.9  2.3  37.0  28.1  2.6  37.2  33.5  2.5  

Rest 
Nederland 37.2  27.0  2.3  38.6  25.1  2.2  38.0  23.6  1.7  

Buitenland 2.2  0.8  1.1  1.5  0.6  1.3  4.0  1.7  1.2  

7. Herkomst promovendi en studenten WO / HBO 

 
1995  1996 1997 

 
bezoe-
kers 

bezoe_ken 
gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe_ken 
gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

29.5  40.8  3.6  29.1  31.0  3.6  25.6  19.7  3.3  

Rest Zuid-
Holland 

37.2  20.4  1.4  24.4  29.7  4.1  44.4  56.5  5.5  

Rest 
Nederland 

30.8  37.8  3.2  46.5  39.3  2.9  30.0  23.8  3.4  

Buitenland 2.6  1.0  1.0  
      

8. Herkomst scholieren onderwijs t/m MBO 

 
1995  1996 1997 

 
bezoe-
kers 

bezoe_ken 
gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe_ken 
gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

88.0  90.8  1.3  81.0  84.4  1.6  86.4  86.7  1.4  

Rest Zuid-
Holland 12.0  9.2  1.0  19.0  15.6  1.3  12.3  12.4  1.4  

Rest 
Nederland       

1.2  0.9  1.0  
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9. Specificatie studiezaalgebruik 

 
1995  1996  1997  

Ter inzage gegeven 
archiefstukken 

4450  6202  5513  

Ter inzage gegeven bibl.boeken 802  650  521  

Geleverde fotokopieën 3797  4196  4315  

Geleverde afdrukken 
reader/printer 

1373  1180  1771  

Aantal raadplegingen top.-hist. 
atlas 157  1280  596  

Geleverde foto's 522  479  266  

Geleverde dia's 86  45  5  

10. Schriftelijke informatie 

 
1995  1996  1997  

Totaal aanvragen om 
schriftelijke informatie 186  190  159  

Waarvan uit het buitenland 21  26  17  

Waarvan t.b.v. genealogie en 
biografische doeleinden 

143  142  91  

Waarvan t.b.v. overige 
historische informatie 

44  48  51  

11. Uitlening van documenten 

 
1995  1996  1997  

Uitgeleende archiefstukken 
ambtelijk (ex art. 18.1 AW) 

734  1101  1088  

Uitgeleende archiefstukken t.b.v. 
exposities (ex art. 18.2 AW) 

48  21  23  

Uitgeleende particuliere 
archiefstukken aan bewaargever 

22  17  21  

Uitgeleende boeken extern 28  21  26  

Uitgeleende boeken ambtelijk 
(incl. exposities) 

-  -  5  

Uitgeleend uit de topografisch- 
historische atlas 

7  9  41  

 


