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1. ALGEMEEN  
 
 

1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1998 werd de samenstelling van het algemeen en 
dagelijks bestuur grondig gewijzigd (zie voor details bijlage 1).  
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer, het algemeen bestuur drie keer. 
Op de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juni trad de streekarchivaris af als 
secretaris van het bestuur. In zijn plaats werd drs. S.M.J. Janzing, coördinator interne 
dienstverlening en beoogd opvolger als streekarchivaris, benoemd. Aan de vergaderingen van 
het bestuur werd ook deelgenomen door het hoofd ad interim, mevr. M. Visser.   
 
In 1998 kwam de adviescommissie drie keer bijeen. De voorzitter, de heer E.J.M. van Rossum, 
trad in april terug uit de commissie (inwoner van de gemeente Gouda). De vrijgekomen plaats 
werd gedurende het verslagjaar niet opgevuld. De heer G. Ottevanger nam voor het 
resterende deel van 1998 het voorzitterschap waar aangezien de beoogd voorzitter, mevr. drs. 
M.T.J. van Loon, voor deze taak nog geen tijd kon vrijmaken. De voorzitter en de secretaris 
van de commissie woonden de vergaderingen van het algemeen bestuur bij.  
 
Het bestuur van de stichting Vrienden van Archief en Librije vergaderde in 1998 vijf keer. Na 15 
jaar als adviseur het bestuur van de stichting te hebben bijgestaan, besloot de streekarchivaris 
deze taak over te dragen aan de coördinator interne dienstverlening. Op 19 mei woonde hij 
voor de laatste keer de vergadering bij. Als dankbetuiging voor zijn jarenlange inzet voor de 
stichting werd de streekarchivaris in juni een feestelijk diner aangeboden door het bestuur.  
In de samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting kwam enige verandering. In mei 
trad de heer A.M. den Boer toe tot het bestuur. In juni volgde hij mevrouw drs. M.Th.J. 
Lambregts-van der Togt, wnd. voorzitter sinds 1997, op als voorzitter van de vriendenstichting.  
De door de redactie van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer geplande wijziging 
van lay-out en formaat van het tijdschrift, werd m.i.v. 1998 een feit.  
 
Aan de vergaderingen van de kring van Zuidhollandse archivarissen nam de streekarchivaris 
deel. Ook hierin liet hij zich in de tweede helft van 1998 vervangen door de heer Janzing. 
Laatstgenoemde nam in oktober ook deel aan de vergadering van de Kring van Archivarissen 
van Lagere Overheden (KALO).  
De streekarchivaris maakte tevens deel uit van de commissie voor een gezamenlijke folder 
van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Deze folder kwam in het verslagjaar gereed.  
De heer Den Ouden bleef vertegenwoordiger in het Cultuurhistorisch Overleg Gouda. 
Door de heer Piepenbrock werd deelgenomen aan het gemeentelijk millennium overleg. 
 
 

1.2.  Werkplan 
 
In 1998 zijn in grote lijnen de in het werkplan beoogde doelstellingen gehaald. Daarbij zijn de 
volgende kanttekeningen te plaatsen. 
De heer Janzing startte in 1998 met het traject tot opvolging van de streekarchivaris, hetgeen 
betekende dat hij zich niet meer kon bezig houden met de inventarisatie van de oude 
archieven van de aangesloten gemeenten. Doordat de streekarchivaris zich nu meer kon gaan 
richten op inventarisatiewerkzaamheden, werden de achterstanden in de toegankelijkmaking 
niet groter. Wel blijft de structurele achterstand op dit terrein bestaan. 
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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. 
Deze taken werden op 1 oktober overgedragen aan de heer Janzing, die zich in deze materie 
moest inwerken. Ook dit was een factor in de geringe voortgang.  
De overbrenging van archieven van de deelnemende gemeenten krachtens de Archiefwet 
1995 kon nog niet geheel worden afgerond. 
De bibliotheekwerkzaamheden werden voor een deel door de streekarchivaris verricht, 
hetgeen nadelig uitwerkte voor diverse andere activiteiten. 
Voor zover nuttig, wordt een en ander in de navolgende hoofdstukken nader toegelicht. 
 
 

1.3.  Organisatie-onderzoek 
 
In 1997 werd door de directie van de dienst cultuur en recreatie van de sector ERZ van de 
gemeente Gouda aan het organisatie-adviesbureau NIMO opdracht verstrekt een onderzoek 
te starten naar de mogelijkheid van nadere organisatorische en inhoudelijke samenwerking 
tussen het streekarchief en de (gemeentelijke) Openbare Bibliotheek Gouda. Dit resulteerde in 
februari 1998 in een interim-rapportage. Daarin worden de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen van beide organisaties weergegeven. In samenwerking ziet het NIMO een weg 
die het optimaal bereiken van beider specifieke en gemeenschappelijke doelstellingen 
dichterbij brengt. Wel beveelt het bureau aan dat gedurende een periode van een jaar beide 
organisaties de eigen ontwikkeling primair stellen, omdat beide nog met een geheel eigen 
problematiek kampen. De aanbevolen samenwerking zal vervolgens geleidelijk aan moeten 
plaatsvinden met gelijktijdige ontwikkeling van een overkoepelende visie.  
 
Een tweede aanbeveling van het NIMO, de benoeming van de directeur van de Openbare 
Bibliotheek tot interim-hoofd van het streekarchief, werd in mei van het verslagjaar 
geëffectueerd. Dit besluit werd genomen wegens het vacuüm dat ontstond doordat de 
streekarchivaris eerder dan gepland een stap terug deed en drs. S.M.J. Janzing het 
uitgestippelde opvolgingstraject nog niet had voltooid. Aan de behoefte bij de medewerkers 
van het streekarchief aan een ankerpunt voor de voorgestelde ontwikkelingen kon zo tijdelijk 
worden voldaan.  
 
Met het besluit van 1 september tot invoering van een nieuwe organisatiestructuur werd het 
eerste resultaat zichtbaar met betrekking tot de interne ontwikkeling van het streekarchief. Een 
aantal medewerkers kregen een nieuwe of gewijzigde functie. Het belangrijkste verschil met 
de voorgaande organisatiestructuur vormt de instelling van een managementteam waaraan 
naast het interim hoofd tevens wordt deelgenomen door de coördinatoren interne en externe 
dienstverlening en de stafmedewerker beheer.  
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2.  PERSONEEL  
 
 

2.1.  Formatie 
 
Anticiperend op het flexibel uittreden van de streekarchivaris werd mevrouw Visser (directeur 
Openbare Bibliotheek Gouda) per 1 mei 1998 interim-manager van de Streekarchiefdienst.  
 
Met het doorvoeren per 1 september van een reorganisatie, werden voor een aantal mede-
werkers nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt. Deze waren in november gereed om bij de 
sector ERZ van de gemeente Gouda te worden ingediend. Naast de functie hoofd van de 
streekarchiefdienst, tijdelijk uitgeoefend door mevrouw M. Visser, kwamen er nog drie nieuwe 
functies bij: coördinator interne dienstverlening, coördinator externe dienstverlening en 
staffunctionaris beheer. Deze functies werden officieus per 1 september en officieel per 1 
december bekleed door resp. drs. S.M.J. Janzing, R. den Ouden en J.Th.C.M. Piepenbrock. 
De heer Van der Saag werd met ingang van 1 mei streekarchivaris met bijzondere opdracht 
onder uitoefening van de reeds bestaande, maar tevens opnieuw beschreven, functie 
inventarisator. 
 
De heer P. Ernst nam per september de financiële en administratieve taken van de heer Den 
Ouden over.  
 
Per 1 december werd mevrouw G. de Koeijer aangesteld als oproepkracht voor de studiezaal. 
Dit besluit werd genomen nadat gebleken was dat bij gelijktijdige ziekte/afwezigheid van de 
studiezaalmedewerkers de dienstverlening niet meer optimaal kon functioneren. 
 
In de periode van 14 tot 31 juli was mevrouw M. den Boer als vakantiekracht werkzaam als 
studiezaal-assistente.  
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers en stagiaire) per 
31-12-1998 is opgenomen in bijlage 2.  
 
 

2.2.  Opleiding; overige personeelsaangelegenheden 
 
In het voorjaar nam de heer Janzing deel aan de training Persoonlijke Effectiviteit in 
Organisaties van Moret Ernst & Young Academy. In het najaar volgde hij de module 
Personeelsmanagement van de opleiding Management in Informatieverzorgende Instellingen 
GO-D aangeboden door de stichting gemeenschappelijke opleiding voor archief, bibliotheek, 
documentatie en informatiebewerking (GO) in Den haag. 
 
De heren Ernst en Hamdani voltooiden de opleiding behoudsmedewerker papier van het 
Grafisch Opleidingscentrum.  
 
De heer De Koning kon de in augustus 1997 begonnen bibliotheekopleiding GO-A wegens 
gezondheidsredenen niet voltooien. 
 
De heer Den Ouden werd in de tweede helft van 1998 in de gelegenheid gesteld om zijn 
wegens structureel overwerk opgebouwde verlofdagen, op te nemen. Dit betekende dat hij 
twee dagen in de week (op de dinsdag en de donderdag) afwezig was. Deze situatie zal tot de 
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eerste helft van 1999 voortduren. 
 
Per 1 december vertrok mevrouw drs. F. Tuinstra, stagiaire archivistiek A (voormalige 
opleiding hoger archiefambtenaar), wegens aanvaarding van een betrekking bij het Ministerie 
van Justitie. Hierdoor werd haar stage bij het streekarchief eerder dan verwacht beëindigd (zij 
zou aanvankelijk tot en met februari 1999 bij ons werkzaam zijn). Haar inventarisatie van het 
archief van de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken (KVT) te Moordrecht kon hierdoor helaas 
niet worden afgerond. 
 
In 1998 werd afscheid genomen van twee trouwe vrijwilligsters. Op 29 mei vertrok mevrouw 
drs. M. Winnink naar Bergen op Zoom. Zij kwam iedere dinsdagavond naar de studiezaal van 
het streekarchief waar ze zich intensief bezig hield met de ontsluiting en analyse van het 
oudste criminele vonnisboek (15e eeuw). In augustus werd mevrouw E.H. de Kock 
aangenomen aan de Reinwardt Academie te Leiden. Haar belangstelling lag met name op het 
vlak van de materiële verzorging van de affiches, de kaarten en de bibliotheek van het 
streekarchief. Zij werd ook vaak bereid gevonden om bij allerhande dringende klussen de 
handen uit de mouwen te steken.  
 
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. 
 
Voor het project stadsgeschiedenis Gouda (opgezet door de Oudheidkundige Kring Die 
Goude) werden door de projectsecretaris, drs. J.W.E. Klein (werkzaam in een 
banenpool-regeling, niet onder verantwoordelijkheid van het archief), enige vrijwilligers 
aangetrokken. In het oktobernummer van Tidinge van die Goude, het mededelingenblad van 
de Oudheidkundige Kring, beschreef de heer Klein de vorderingen t.a.v. van het project. 
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3.  HUISVESTING EN INVENTARIS  
 
 
Het beheer van het archiefgebouw werd per 1 oktober door de heer den Ouden overgedragen 
aan de heer Piepenbrock, die vanaf die datum de functie stafmedewerker beheer ging 
bekleden. Het beheer van het gebouw (netto 1200 m2) vergde veel tijd van de heren Den 
Ouden/Piepenbrock alsmede van de heren Ernst en Verschut.  
Met betrekking tot de klimaatbeheersing valt het volgende op te merken. In het verslagjaar 
traden geregeld storingen op in de luchtbevochtiging waarvan de oorzaken onzeker zijn. Enige 
voorzieningen werden aangebracht maar het is nog niet duidelijk of de klachten daarmee 
verholpen zullen zijn.  
De schoonmaakwerkzaamheden in het archiefgebouw werden gedurende het grootste deel 
van het verslagjaar verricht door uitzendkrachten, onder toezicht van de heer Ernst. Vanaf 
december werden deze werkzaamheden verricht door schoonmaakbedrijf L. Heuvelman & zn 
uit Waddinxveen. 
In december werd ISDN-bekabeling aangebracht door Caicom bv. voor internetgebruik. 
De heer de Koning zorgde ervoor dat reparaties aan computerapparatuur werden uitgevoerd. 
 
Op het vlak van de hardware werden in 1998 een personal computer, een notebook en een 
cd-rom-writer vervangen. Voor de binderij werd een papierboormachine vervangen en voor de 
studiezaal een microfilmleesapparaat. Tot slot werden nog een bureau en twee bureaustoelen 
vervangen.  
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4.  MATERIËLE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN  
 
 

4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de materiële verzorging van het oud-archief 
van Gouda. Het gehele archief zal herverpakt worden in zuurvrije omslagen en dozen en 
veelvuldig geraadpleegde series zullen worden voorbereid voor microverfilming. Tegelijk zal 
gewerkt worden aan de aanpassing van de bestaande inventaris (zie 5.3). 
Mevrouw Hesselink ging verder met het gestandaardiseerd bergen van kaarten en tekenin-
gen. 
De nummering en controle van het computerbestand van de affiches uit de collectie 
oorlogsdocumentatie werd nog niet afgerond bij gebrek aan begeleidingscapaciteit. 
Ook in 1998 werd grote zorg besteed aan de grote formaten en oude drukken uit de 
librije-collectie. Deze kostbare werken werden verpakt in zuurvrije omslagen en dozen en 
vervolgens liggend opgeborgen in het daarvoor bestemde depot met klimaatbeheersing. Deze 
werkzaamheden zullen begin van het volgende verslagjaar voltooid zijn. 
De heer Hamdani kon een flink aantal tijdschriften inbinden en busschroefbanden met 
fotokopieën voor de studiezaal gereedmaken (zie voor details bijlage 3). Een aantal van deze 
busschroefbanden behelzen fotokopieën van foto's. De originele foto's hoeven zo minder vaak 
voor raadpleging uit het depot te worden gehaald, wat hun fysieke toestand ten goede komt.  
 
 

4.2.  Restauratie 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 1998 gereedgekomen restauratiewerk-
zaamheden. De laatste groep charters uit het Goudse weeshuisarchief werden in het 
verslagjaar gerestaureerd / geconserveerd. Na het voltooien daarvan is een begin gemaakt 
met de restauratie / conservering van de charters uit het oud-archief Gouda.  
Geheel belangeloos bleef de heer Th. Steemers (teamcoördinator informatievoorziening en 
infrastructuur centrale directie Rijksarchiefdienst) ons geregeld ondersteunen met deskundige 
adviezen op dit terrein. Voor deze inzet zijn wij hem uitermate erkentelijk. 
 
 

4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Er kon dit jaar niet volledig aan de planning worden voldaan. De al eerder aangehaalde 
reorganisatie was hier grotendeels debet aan. De nadruk lag op de microfichering van de 
Goudse notariële archieven. Daarvan werd 18 m' gefilmd en 11 meter voorbereid voor 
verfilming. Naar verwachting zal de opgelopen achterstand in 1999 volledig worden ingelopen. 
Naast de firma Microformat zal in 1999 ook door het streekarchief Rijnlands Midden (Alphen 
a/d Rijn) voor ons worden gefilmd (de Rijn en Gouwe). 
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de in 1998 verfilmde documenten. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING  
 
 

5.1.  Algemeen 
 
Door de heren Van der Saag en Piepenbrock werd deelgenomen aan de werkgroep internet 
met de openbare bibliotheek. Bij het meeliften met de server van de openbare bibliotheek zou 
een groot nadeel blijven bestaan, namelijk dat het streekarchief niet vrij zijn bestanden kon 
muteren. Toen bleek dat hiervoor geen oplossing kon worden gevonden, werd in september 
besloten om, met uitzondering van een gezamenlijke homepage, zelfstandig verder te gaan. 
Er werd uitgekeken naar een eigen provider. Gekozen werd uiteindelijk voor Salvage, 
waarmee in december een contract werd gesloten. Door deze problemen kon gedurende het 
verslagjaar de eigen internetsite slechts eenmaal op beperkte schaal worden bijgewerkt. Wel 
werden ondertussen veel bestanden door de streekarchivaris voorbereid voor plaatsing op de 
digitale snelweg! Daarvoor bleek het tekstdatabase-programma askSam een geschikt 
hulpmiddel te zijn. Voorbereid werden diverse nadere toegangen en overzichten van 
genealogische bronnen van Gouda en de overige gemeenten. Deze overzichten werden 
bovendien door de streekarchivaris herzien. 
 
Nog steeds is er onvoldoende invoer- en controlecapaciteit beschikbaar voor verdere 
conversie van bestaande toegangen op archief- en documentatiebestanden naar 
askSam-computerbestanden. 
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het geautomatiseerde archievenoverzicht gekoppeld aan een geautomatiseerd aanvraag-
systeem voldeed ook in 1998 aan de verwachtingen. Het archievenoverzicht werd door de 
streekarchivaris herzien. Het is sinds februari 1998 tevens bereikbaar via de internet-site van 
de Zuid-Hollandse archivarissen. 
 
 

5.3.  Archieven 
 
De constatering in het vorige jaarverslag met betrekking tot de groeiende inventarisatie--
achterstand blijft onverminderd van kracht.  
De bewerking van oudere archieven kwam in 1998 vrijwel volledig tot stilstand i.v.m. het 
ingezette traject van de inventarisator tot opvolging van de streekarchivaris. Wel bracht onder 
zijn begeleiding de stagiaire archivistiek A een (voorlopige) inventaris tot stand van het 
belangrijke archief van de KVT Moordrecht.  
Tevens werd onder zijn leiding een begin gemaakt met de aanpassing van de bestaande 
inventaris van het oud-archief van Gouda. Bij raadpleging van dit archief in de studiezaal blijkt 
telkens weer de gebrekkige toegankelijkheid: moeilijk vindbare stukken en foute of onvolledige 
beschrijvingen. De gevolgen zijn een extra belasting voor de studiezaalassistent en lange 
wachttijden voor de bezoekers. De aanpak van dit archief verdient daarom hoge prioriteit. 
De streekarchivaris bleef ook dit jaar belast met een deel van de bibliotheekwerkzaamheden 
waardoor hij niet alle aanvullingen op bestaande archieven kon verwerken.  
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 1998. 
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5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
Het bibliotheekoverleg vond eens in het kwartaal plaats. 
De heer De Koning ging voort met het wegwerken van achterstanden in de titelbeschrijving en 
aanwezigheidscontrole van de vele periodieken afkomstig van diverse (hoofdzakelijk Goudse) 
organisaties, zoals sportverenigingen en scholen. Hij was ook dit jaar weer zeer actief met 
acquisitie om hiaten op te vullen en nieuwe periodieken toe te voegen. Voorts ordende hij 
kranten met het oog op toekomstige microfilming 
De verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude Librije-collectie werd voortgezet door 
mevrouw De Koeijer. In juni voltooide de streekarchivaris de herziene versie van de 
studiezaalgids voor de bibliotheekcollecties. Tevens werd de herziene editie van de 
aanwinsten Goudana 1978-1998 uitgebracht voor gebruik in de studiezaal.  
De streekarchivaris depouilleerde wederom artikelen uit de belangrijkste lokaal- en regio-
naal-historische, alsmede landelijk verschijnende historische tijdschriften. 
 
 

5.5.  Topografisch-historische atlas  
 
De toegang op de fotocollectie blijft een van de meest geraadpleegde computerbestanden. In 
het verslagjaar werden banden met fotokopieën van de stamnummers 13001-14000 en 
70000-71000 in de studiezaal geplaatst. 
 
Van het door mevrouw Hesselink bijgewerkte computerbestand met beschrijvingen van oude  
kaarten werd een herziene versie afgedrukt en voor on-line raadpleging in de studiezaal 
gereed gemaakt. 
 
 

5.6.  Overige documentatie 
 
Van circa 100 documenten werden beschrijvingen aan de collectie varia toegevoegd. 
De heer De Jong selecteerde en ordende regelmatig de binnengekomen affiches. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE 
ARCHIEVEN  

 
 
In 1998 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda. 

. Inspectie bij de Muziekschool Gouda; daaraan werd naast de heer van der Hart mede 
deelgenomen door mevr. F. Tuinstra in het kader van haar stage en door de heer 
Janzing.  

. Overleg met de afdeling IZ over de verbetering van de toegankelijkheid van ca. 50 m'  
secretarie-archief van Gouda uit de periode 1946-1975 dat in het verslagjaar werd 
overgebracht.  

- Moordrecht. 
. Selectie en herordening van dynamische archieven;  adviezen. 
- Nieuwerkerk a/d IJssel. 

. Afronding van de eerste fase overbrenging van het secretarie-archief 1928-1975; 
        hierbij werd assistentie verleend door de heren P. Ernst en J. de Jong. 
- Waddinxveen. 

. Voortzetting controle, selectie en schoning van het semi-statisch archief van de afdeling 
Sociale Zaken. 

- Zevenhuizen-Moerkapelle. 
. Voortzetting van de voorbereiding van de overbrenging van de bouwvergunningen van de 

voormalige gemeente Zevenhuizen (periode 1951-1965). 
Van alle deelnemers werden lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken ter 
advisering ontvangen en gecontroleerd. 
 
De toenemende digitale archivering bij de overheid en de bedreiging die dit kan betekenen 
voor de informatievoorziening in de toekomst was voor het streekarchief de aanleiding om op 
19 oktober drs. G. Kuijpers, hoofd-uitvoerder van het randstedelijk onderzoek naar digitale 
archieven (Randstedelijk MLG-project), uit te nodigen om een lezing te geven  over de 
resultaten van zijn onderzoek. De lezing werd bijgewoond door mevrouw F. Tuinstra en de 
heren Van der Hart, Janzing en Piepenbrock.  
 
De streekarchivaris gaf een demonstratie ten behoeve van burgerzaken en stadsontwikkeling 
inzake de mogelijkheden van het tekstdatabase-programma askSam voor intern 
informatiebeheer voor het Gemeentelijk Diensten Centrum (GDC). 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN  

 
 

7.1.  Archieven 
 
In 1998 volgden aanvullingen op de semi-statische archieven van de gemeente Nieuwerkerk 
a/d IJssel en Waddinxveen en het semi-statische archief van de gemeentepolitie Gouda. 
Verder werd ca. 50 m' van het secretarie-archief van Gouda uit de periode 1946-1975 
overgebracht. Als gevolg van een misverstand werd hierbij een inventaris meegeleverd die 
niet geschikt is voor gebruik in de studiezaal. Enige bewerking van het archief is daarom nog 
nodig en zal volgens afspraken met Interne Zaken in 1999 plaatsvinden. Het archief van 
openbare werken Gouda uit de periode 1948-1975 moet nog worden overgebracht. 
Vermeldenswaard is de bewaargeving van de archiefbescheiden van notariskantoor De 
Waard & Wagener (en voorgangers), 1886 - 1976. Het betreft de archiefbescheiden (o.a. 
indices en successiememories) van de kantoren van G.C. Fortuijn Droogleever en opvolgers 
en van H. Groenendaal en opvolgers, hun zg. "kantoorarchief" (dat gedeelte van het archief 
wat de notaris niet verplicht is om over te brengen naar de notaris-bewaarder).  
In het verslagjaar vond de daadwerkelijke overbrenging plaats van het archief van de 
tapijtfabriek KVT, dat in 1997 aan de gemeente Moordrecht was geschonken. 
Niet onvermeld mag blijven dat we ook dit jaar dankzij de actieve inzet van de heer A.M. den  
Boer uit Nieuwerkerk a/d IJssel wederom diverse documenten en (aanvullingen op) 
particuliere archieven ontvingen. 
 
De standaard-overeenkomst van inbewaringgeving (particuliere archieven) werd door de 
streekarchivaris gewijzigd door toevoeging van een vernietigingsclausule. Daarmee wordt het 
streekarchief gemachtigd tot vernietiging van overtollige bescheiden conform een 
vernietigingslijst.  
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5.  
 
 

7.2.  Bibliotheek (o.a. librijecollectie) 
 
Van de heer N. Verdouw ontvingen we vrijwel de complete serie van het kerkblad Kerkklanken 
(1959-1986). Het stedelijk Coornhert gymnasium droeg in april 2,50 m' van zijn 
bibliotheekcollectie (vnl. 18e en 19e eeuwse werken) over aan het streekarchief. 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 

7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Actieve acquisitie op het terrein van beeldmateriaal kan bij gebrek aan menskracht nog niet 
plaatsvinden.   
In 1998 werd door drs. R. de Bruijn (woonachtig in Zwitserland, Davos) ruim 3 m' foto's, 
negatieven en dia's inbewaring gegeven aan het streekarchief. Het betreft een unieke en 
waardevolle collectie die grotendeels op Moordrecht betrekking heeft.  
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Bijlage 7 biedt een beknopt overzicht van de uitbreiding van de collectie, alsmede een 
opsomming van de namen van schenkers en bruikleengevers. 
 
 

7.4.  Film en geluid 
 
Van RTV Gouwestad en de andere lokale omroepen werd in 1998 geen geluidsmateriaal 
ontvangen. Wel werd het contact met Gouwestad versterkt en werd contact gezocht met 
andere filmproducerende instellingen en verenigingen ten behoeve van toekomstige acquisitie 
van film- en geluidsmateriaal uit ons werkgebied. 
Met het archief van de tapijtfabriek KVT te Moordrecht, werden twee filmbanden 
(propaganda-films) meegeleverd.  
 
 

7.5.  Overige documentatie 
 
Van enkele instellingen en personen 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 
 
Voor het vak management van het archiefbeheer, onderdeel van de opleiding Archivistiek-A 
aan de Archiefschool, schreef mevrouw Tuinstra begin 1998 een verslag over haar onderzoek 
naar de kwaliteit van de dienstverlening bij verschillende archiefdiensten in Zuid-Holland. Dit 
onderzoek voerde ze uit onder begeleiding van de heer Den Ouden die in 1996 met dit project 
was gestart.  Wanneer dit project zal worden voortgezet zal dit tevens plaatsvinden in de 
context van de inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de Openbare Bibliotheek 
Gouda. 
 
Met een stijging van het aantal bezoeken met 5%, van 3385 naar 3534, was 1998 voor het 
streekarchief een topjaar. Of dit aantal in de komende jaren geëvenaard kan worden is nog 
maar de vraag. Het streekarchief gaat steeds meer informatie aanbieden via internet, 
waardoor men niet meer in alle gevallen de gang naar de studiezaal hoeft te maken.  
 
Het aandeel genealogen daalde met 5.4%. Omdat het aantal bezoeken dat zij brachten iets 
minder daalde (-3.6%) steeg hun gemiddelde aantal bezoeken licht (+0,3%). Na de in het 
verslagjaar 1997 geconstateerde stabilisering van het aantal raadplegers van 
bouwtekeningen, steeg dit aandeel in 1998 weer behoorlijk, met maar liefst 5%. De overige 
gebruikersgroepen bleven nagenoeg stabiel.  
 
Ten opzichte van 1997 steeg het aantal uit de depots ter inzage gegeven archiefstukken sterk 
(11,6%). Deze stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een toename van het aantal 
aanvragen van bouwtekeningen. Een daling is te constateren ten aanzien van het 
oud-notarieel archief Gouda vóór 1843 (voortgaande verfilming) en de fotocollectie 
(gereedkomen van busschroefbanden met fotokopieën van foto's). Hoewel het grootste deel 
van het 20e-eeuwse bibliotheekbestand door de gebruikers van de studiezaal is te raadplegen 
in het "open magazijn", steeg het aantal uit depot aangevraagde bibliotheekboeken weer 
enigszins. 
 
Aangezien de fotowerkzaamheden bleven zorgen voor een onevenredig hoge werkdruk werd 
in februari door het dagelijks bestuur besloten dit werk te miniseren. Besloten werd tevens om 
bezoekers de mogelijkheid te bieden om op afspraak en onder toezicht zelf foto's te maken in 
de groepsruimte van het streekarchief. Enige beperkingen zijn daarbij aan de orde. In alle 
gevallen, zowel voor publikatie als voor niet-publikatie-doeleinden, kunnen archiefstukken 
worden gefotografeerd. Enkel met het oog op publikatie-doeleinden kan men 
niet-archiefstukken (bv. uit de fotocollectie) fotograferen. In alle overige gevallen is 
fotograferen niet mogelijk. Wel streeft het streekarchief ernaar om in 1999 met een betere 
oplossing te komen.    
 
Bijlage 9 toont de statistische gegevens voor 1998, in vergelijking met die van de voorgaande 
twee jaren (1996 en 1997).  
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8.2.  Educatieve activiteiten 

 
8.20.  Algemeen 
 
Het gemis van een educatieve medewerker blijft voortdurend voelbaar. Wel werden ook dit 
jaar enkele educatieve werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs uitbesteed. De heer I. 
Ouweneel (oud docent) bleek opnieuw bereid om werkzaamheden te verrichten, in overleg 
met de opdrachtgevende onderwijsinstellingen. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
De heer Den Ouden maakte deel uit van de werkgroep van de Openbare Bibliotheek Gouda 
Samenwerking met het voortgezet onderwijs, gericht op het zg. studiehuis onderwijsplan. De 
heer Piepenbrock nam deel aan de vergaderingen van de Cultureel Kunstzinnige Vorming 
(CKV) voor 4e jaars middelbare scholieren.  
 
Als gebruikelijk werd tijdens de "afvalfietstocht" van de Milieudienst Midden-Holland op 
wereldmilieudag 10 juni medewerking verleend in de vorm van een werkbezoek van 160 
leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Namens het streekarchief 
verzorgde de heer Ouweneel de presentatie. 
 
Rondleidingen in het streekarchief werden gegeven door de heer I. Ouweneel en de dames F. 
Tuinstra en G. de Koeijer-Jansen. Bijzonder was de ontvangst op 21 augustus van 35 
Noord-Ierse geschiedenisleraren, die op uitnodiging van de heer Hein Reijs (docent 
geschiedenis en lid van de adviescommissie) in Nederland waren (ter bevordering van mutual 
understanding). Mevrouw Tuinstra gaf een presentatie in het Engels over ons archief en leidde 
hen rond in het archiefgedeelte, terwijl mevrouw de Koeijer de bezichtiging van de bibliotheek 
voor haar rekening nam.  
 
De heer Den Ouden gaf presentaties voor 60 leerlingen van 4 VWO van het Coenecoop 
College (studiehuis), voor 120 leerlingen van 5 VWO van het Driestarcollege en voor 80 
studenten (2e en 3e jaar) van de Pabo De Driestar.  
 
De volgende totaalcijfers kunnen worden gegeven: 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1997  1998 

Basisonderwijs 95 - 

Havo/vwo 210 340 

HBO - 80 

 

 
 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
In het kader van Gouda Havenstaddagen werd door middel van de produktie van foto's 
medewerking verleend aan de afdeling Externe Betrekkingen van de gemeente Gouda. 
 
Het streekarchief verleende onderdak aan tentoonstelling over de Hollandse IJssel die van 
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half oktober tot november in het streekarchief te zien was en waaraan ook Gouda, met het 
thema Gouda handel plus overslag, deelnam. Deze tentoonstelling werd opgezet door 
mevrouw Hesselink die als vrijwilligster werkzaam is bij het streekarchief. 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
De heer Piepenbrock gaf in 1998 wederom een cursus "lezen oud schrift" voor gevorderden 
alsmede twee cursussen askSam voor beginners.  
Drs. J.W. Klein gaf de cursus Wouter Verhee (Gouds dichter en rederijker), welke zich bezig 
hield met de transcriptie en analyse van een gedichtenbundel van zijn hand. Deze cursus is 
inmiddels omgezet in een werkgroep die zich beijvert voor uitgave van deze gedichtenbundel.  
 
 
8.24.  Overige activiteiten 
 
Mevrouw Hesselink hield weer lezingen over historisch-kartografische onderwerpen voor 
enkele organisaties in de regio. 
Op 2 december gaf de heer Den Ouden een presentatie over het archief voor de medewerkers 
van de Openbare Bibliotheek en van de afdeling Cultuur en Recreatie. 
 

 
Gouda, maart 1998. 

 
De coördinator interne dienstverlening, 

 
 

drs. S.M.J. Janzing. 
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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 31-12-1998) 

 
 
Algemeen bestuur van het streekarchief 
 
Namens de gemeente Gouda: 
Tot 14 april J.G. Potharst (voorzitter); mevr. G. Gravesteyn-Witvoet. 
Vanaf 14 april J. Vermeij (voorzitter); H.H. Reefhuis. 
 
Namens de gemeente Moordrecht:  
A. Schouten (penningmeester vanaf 14 april). 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: 
Tot 14 april A.M. den Boer (penningmeester). 
Vanaf 14 april A.F. Bonthuis (vice-voorzitter). 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: 
Tot 14 april mevr. M.C. Wientjens-van der Velden (vice-voorzitter). 
Vanaf 14 april R. van Hoek. 
 
Namens de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: 
Tot 14 april mevr. M.C.B. te Meij-de Laat. 
Vanaf 14 april mevr. J.P.E. Hogenes. 
 
 
Adviescommissie 
 
Inwoners van de gemeente Gouda: drs. J. van Loo; mevr. drs. M.T.J. van Loon; J.M. Rebel; 
drs. H.J. Reijs; vacature. 
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 (wnd. voorzitter). 
 
 
Bestuur Stichting Vrienden van archief en librije 
 
A.M. den Boer (voorzitter); mevr. drs. J. Radstaat (secretaris); mevr. drs. M. Docter-Flach 
(penningmeester); mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen; mevr. drs. M.Th.J. Lambregts-Van der 
Togt. 
 
 
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 31-12-1998  
en tijdelijke medewerkers in 1998 

 
 
Vaste personeelsformatie: 
mevr. M. Visser   - hoofd a.i. 
drs. B.J. van der Saag (28,8 uur) - streekarchivaris mbo 
R. den Ouden    - hoofd algemene zaken en externe dienstverle-

ning, plaatsvervanger van de streekarchivaris; 
vanaf   01-10-1998: coördinator externe 
dienstverlening 

F. van der Hart (19 uur)  - streekregistrator 
J.Th.C.M. Piepenbrock (32 uur) - studiezaalbeheer; cursussen; advisering 

audio-visuele projecten; vanaf 01-10-1998: 
staffunctionaris beheer 

drs. S.M.J. Janzing (32 uur)  - inventarisatie van archieven; studiezaalbeheer; 
vanaf 01-10-1998: coördinator interne 
dienstverlening 

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

P. Ernst (w.s.w.)   - medewerker algemene zaken; vanaf 01-10-1998: 
secretarieel medewerker 

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

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 (tot 21-08-98) - materiële verzorging affiches, kaarten, biblio-

theek 
mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen - bibliotheek 
mevr. drs. S. van der Mark-Hoevers - nadere toegankelijkmaking 15e- en 16e-eeuwse 

bronnen 
mevr. M.A. Vos   - inventarisatie archief De Vierstroom 
mevr.drs. M. Winnink (tot 26-05-98) - 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) tot 

november 1998 (werkzaam sinds 08-09-1997). 
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Bijlage 3. Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en  
verzamelingen 

 
 

Gereedgekomen bindwerk 1997 1998 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 65 87 

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

10 4 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  37 35 

 

 
 

Gerestaureerde documenten (inventarisnummers): 1997 1998 

archieven weeshuis Gouda 180 104 

oud-archief Gouda - 158 

overheidsarchieven Nieuwerkerk a/d IJssel - 2 

 
 
 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties (aantal microfiches)  

1997 1998 

oud-notarieel archief Gouda voor 1843  1685 1019 

gezinskaarten Waddinxveen - 125 

bibliotheek - 2 
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Bijlage 4. Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de 

deelnemende gemeenten in 1998. 

 
Gouda 
 
De heer de Jong begon samen met de streekarchivaris met de materiële verzorging en de 
aanpassing van de bestaande inventaris van het oud-archief van Gouda. 
De streekarchivaris vervaardigde een plaatsingslijst van de archiefbescheiden van 
notariskantoor De Waard & Wagener (en voorgangers), 1886 - 1976. 
Hij beschreef aanvullingen op het oud-archief Gouda (1 m'), op het archief van de R.K. 
Onderwijsstichting St. Antonius te Gouda, 1947 - 1993 (1997), en op het archief van de classis 
Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ca. 1888 - 1993. 
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; hierin 
zullen t.z.t. de archiefbescheiden van het Kruiswerk Gouda en het Groene Kruis Moordrecht 
worden opgenomen. De begeleiding werd door de streekarchivaris overgedragen aan de 
coördinator interne dienstverlening. Wel bleef de streekarchivaris bij automatiserings-
vraagstukken assisteren. 
De heer P. Ernst leverde bij het archief van de afdeling Gouda van de Nederlandse 
Tafeltennisbond tevens een plaatsingslijst. 
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 16e-eeuwse 
stadsrekeningen. De heer Hamdani zette deze om in een computerbestand. 
De "(avond)werkgroep paleografie" (8 oud-cursisten paleografie) kwam in 1998 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.  
De heer Ernst ging verder met het invoeren van de door de - niet voortgezette - 
"ochtend-werkgroep" vervaardigde analyses. Tevens vervaardigde hij  een toegang op de 
registers van ontvangsten van de gaarder van de 40e en 80e penning, 1750 - 1795.  
De streekarchivaris bewerkte het door de heer Ernst in 1997 vervaardigde computerbestand 
met analyses van 18e-eeuwse registers uit het oud-rechterlijk archief voor gebruik in de 
studiezaal. 
Mevrouw Winnink ging tot haar vertrek in mei verder met de ontsluiting van het oudste 
vonnisboek (ORA 176). 
O.l.v. de heer E.J.M. van Rossum vervaardigde de werkgroep (behoud) oude begraafplaats 
Gouda analyses van de grafstenen op de (voormalige) algemene begraafplaats aan de 
Vorstmanstraat te Gouda. Zij gebruikten de voor dat doel door de streekarchivaris ontwikkelde 
askSam-applicatie. 
De heer dr. C.J. Matthijs ging enthousiast verder met de reconstructie van de resterende 
straten in het kader van het historisch kadaster (het "apparaat-Matthijs"). De heer Ernst voerde 
de gegevens van de K. en L. Noodgodsstraat, Doelenstraat en Walenstraat uit dit historisch 
kadaster in in de computer.  
De heer Teekens verrichte computerinvoer van de volgende kaartsystemen: 
- index op het kohier van het klapgeld, 1654 (OA Gouda 587) 
- index op de namen van de gedoopte kinderen in de Lutherse kerk te Gouda, 1622-1812 (DTB 
Gouda 35-36) 
- index op de namen van de overleden vaders of boedelhouders in het archief van de 
weeskamer Gouda, 1557-1835 
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- index op het kohier van het hoofdgeld, 1622 (OA Gouda 2292) 
De heer F.D. van den Heuvel bleef werken aan de ontsluiting van de huwelijksakten uit de 
periode vanaf 1811. Hij was eind 1998 gevorderd tot het jaar 1842. 
De heer Doedeijns (Moerkapelle) maakte een transcriptie van de lijsten van de waarde van 
verschillende munten in 1474, 1478, 1482, 1484, 1485 en z.d. uit het oud-archief Gouda (inv. 
nr. 3602). 
 
Moordrecht 
 
Mevr. drs. F. Tuinstra vervaardigde als stagewerkstuk een (voorlopige) inventaris van het 
archief van de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken (KVT) te Moordrecht en voorgangers, ca. 
1900 - 1990.  
De heer De Jong werkte verder aan de digitale toegang op de geboorte-akten (periode 
1811-1839). 
De heer G. de Bruijn vervaardigde een index op de bevolkingsregisters van ca. 1850 - 1938. 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
De heer A.M. den Boer leverde bij de archieven van de Christelijke 
(Landbouw)huishoudschool en van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij van de afdeling 
Nieuwerkerk a/d IJssel tevens de inventarissen. 
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 (1811-1868). De 
ontsluiting van het archief van de gereformeerde kerk zal de heer De Jong weer oppakken in 
1999.   
 
Waddinxveen 
 
De streekarchivaris beschreef 8 m' aanvullingen op het secretarie-archief Waddinxveen, 1936 
- 1975. 
De heer De Jong ging verder met de indicering van de bevolkingsregisters (1850-1860) 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
 
De inventarisatie van het oud-archief van Zevenhuizen (periode tot 1811) werd door de heer 
Janzing voortgezet. 
De heer De Jong ging verder met de indicering van de geboorteregisters van Moerkapelle 
(1811 - 1840).  
Drs. W. Paul te Amstelveen vervaardigde analyses van allerhande akten uit het oud-rechterlijk 
archief van Moerkapelle, 1589 - 1811. 
 
Gehele regio 
 
De heer J. Heemskerk te Zoetermeer vervaardigde een index op de namen van de personen 
en plaatsen, genoemd in de minuutakten van notaris Jacob Vergilst, residerende 
achtereenvolgens te Zegwaard, vanaf 1658, te Capelle a/d IJssel. Het betreft hier veel 
personen uit Zevenhuizen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Moerkapelle.  
Tevens vervaardigde hij een index op de namen van de personen en plaatsen, genoemd in de 
minuutakten van notaris Claes Bontenbal die in de jaren 1657 - 1680 in Zevenhuizen woonde 
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en achtereenvolgens geadmitteerd was te Oudshoorn (van 1657 tot 1672) en te Zevenhuizen 
(van 1672 tot 1680). 
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Bijlage 5. Aanwinsten archieven in 1998 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking; k = aankoop  
 
 
MIDDEN-HOLLAND 
(a) 482. Archief van de Stichting De Vierstroom voor kruiswerk en maatschappelijke 

dienstverlening, ca. 1975 - 1995. 8.00 m'  
Openbaar: na 50 jaar. 

(a) 185. Archief van de classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ca. 
1888 - 1993. 0.60 m'  
Openbaar: na 50 jaar. 

 
GOUDA 
(a) 520. Secretarie-archief van de gemeente Gouda, 1946 - 1975. 50.00 m' Openbaar: ged.. 
(a) 468. Archief van de dienst openbare werken Gouda, afd. bouw- en woningtoezicht, 1977. 

9.10 m'  
(a) 346. Archief van de commissaris van politie (gemeentepolitie) te Gouda, 1816 - 1990.  
         9.60 m'  

--- Rijkspolitie Boskoop, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Waddinxveen en Zevenhuizen Openbaar: stukken uit de periode nà 1916 zijn 
eerst na 100 jaar openbaar. 

(a) 111. Archiefbescheiden van notariskantoor De Waard & Wagener (en voorgangers), 
1886 - 1976. 10.50 m' Openbaar: na 75 jaar (behalve indices en repertoria). 

(a) 220. Archief van de ABVA-KABO (Algemene Bond van Ambtenaren / Katholieke 
Ambtenaren ...), afd. Gouda, ca. (1920) 1964 - 1995.     0.50 m'  

       Openbaar: nog te bepalen!. 
(a) 229. Archief van de werkinrichting tot wering der bedelarij, 1849 - 1941.   0.40 m'        

Openbaar: ged.. 
(i)  521. Archief van Stichting Peuterspeelzaal De Kubus, ca. 1970 - 1995.   0.25 m' 
        Openbaar: nee (nog te bepalen). 
(a) 115. Archief van de Goudsche Zwemclub G.Z.C., 1886 - 1972.      0.05 m'  
        Openbaar: na 15 jaar. 
(a) 116. Archief van de KNGB (Kon. Ned. Gymnastiek Bond) Turnkring Gouda e.o., 

1919 - 1997. 0.40 m' Openbaar: na 10 jaar. 
(a) 507. Archief NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) afd. Gouda, 1956 - 1996.     0.55 m'  
       Openbaar: tot nader order niet openbaar. 
(a) 181. Archief van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afd. Gouda, 1905 - 1995.

 0.25 m' 
         Openbaar: na 50 jaar. 
(a) 494. Archiefbescheiden van de familie (Noothoven) van Goor te Gouda, (1788) 

1808 - 1907. 0.05 m' 
 
MOORDRECHT 
(s) 517. Archief van de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken (KVT) te Moordrecht en 

voorgangers, ca. 1900 - 1990. 20.00 m' Openbaar: na 50 jaar. 
(i)  518. Collectie G. de Bruijn -- foto's, prentbriefkaarten, dia's van Moordrecht, ca. 

1900 - ca. 1980. 2.50 m'  
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--- Tevens een uitgebreide collectie negatieven. 
 
 

NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
(a)  34. Secretarie-archief van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1929 - 1975 (1991). 
 8.40 m' 
(a) 488. Archief van de Werkliedenvereniging "Ondersteuning zij ons doel" te Nieuwerkerk a/d 

IJssel, 1894 - 1961. 0.01 m' 
(a) 154. Archief van de Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem, 1919 - 1948. 0.02 m' 
(s) 519. Archief van de Christelijke (Landbouw)huishoudschool te Nieuwerkerk a/d IJssel, 

1965 - 1985, 1988. 0.02 m'  
--- Fragment. 

(s) 522. Archief van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGS), afd. Nieuwerkerk a/d 
IJssel, 1934 - 1940. 0.03 m'  
--- Fragment. 

(a) 147. Archief van de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1886 - 1993. 
 1.60 m' Openbaar: na 50 jaar. 
(a) 467. Archief van de hervormde gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1668 - ca. 1945. 
 0.01 m' Openbaar: na 50 jaar. 
 
WADDINXVEEN 
(a)  35. Archieven van de ambachten (later: gemeenten) Noord-Waddinxveen, Zuid-Wad-

dinxveen, Bloemendaal, en van de gemeente Waddinxveen na 1870, (1340) 
ca. 16e e. - 1935. 3.00 m'  
--- Bevolkingsregistratie 1910-1939 

(a) 205. Secretarie-archief Waddinxveen, 1936 - 1975 (1989). 14.00 m'  
--- Aanvulling dossier-archief 1936-1975. 

(o) 523. Archief van de landarbeidersvereniging Eigen Haard te Waddinxveen, 1924 - 1956.
 0.25 m' 

(o) 524. Archiefstukken van de afd. Waddinxveen van de vereniging Gezinsverzorging Gouda 
en omstreken, 1956 - 1956. 0.03 m'  
--- (1 dossier) 

(o) 526. Archief van de Stichting Voorzieningscentrum voor lichamelijk gehandicapten te 
Waddinxveen, 1954 - 1970. 0.15 m' 

(o) 525. Archief van de afd. Waddinxveen van de Jeugdnatuurwacht, 1952 - 1982. 0.25 m' 
 
 
Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van 
o.a.:* 
A.M. den Boer (N'kerk a/d IJssel), drs. R. de Bruijn (Davos, C), J. Heemskerk (Zoetermeer),  
R. den Ouden, C.H. van Rossum (N'kerk a/d IJssel), C. Slobbe. 
  

                     

* 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 1998 

 
 
1878 - 1998 : 120 jaar familiebedrijf Boer : vier generaties Boer / J.J. Boer ; (eindred. M. den 
Boer-Snoei). - Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 1998. - Transport- en handelsbedrijf te 
Nieuwerkerk ad IJ. 
Baschwitz, Kurt. - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken / 
Casimir K. Visser (= ps. van L. Baschwitz) ; voorrede van Jan Romein. - Lochem, De 
Tijdstroom, (1941). - Noten, bronnen- en lit.opg. 
Boer, A.M. den - "Tot den strijd ons geschaard" : een geschiedenis van de SDAP- en de 
PvdA-afdelingen te Nieuwerkerk aan den IJssel 1919-1997. - Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Afdelingsbestuur PvdA, 1997. - Noten 
Boer, A.W. den - Oudewater tijdens de tweede wereldoorlog. - Oudewater, eigen uitg., 1970. 
Boon, J.G.M. - Langs de Linschoten : grepen uit de historische ontwikkeling van dorp en rivier 
/ samengest. door J.G.M. Boon ; met medew. van A.M. van Zijverden-Poortman, C.J. van 
Doorn, E.E. van der Voo, W.G.F.C. Rissink. - Woerden, Hist. Ver. Woerden en Omgeving, 
1969. - Noten en lit.opg. 
Boorsma, P.B. - Gouda: bouwen of barsten? : uitbreiding gemeente Gouda, noodzaak en 
(on)mogelijkheden / P.B. Boorsma, E.M. Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, A.J. 
Waterbolk. - 2e herz.dr. Enschede, Centr. v. Bestuursk. Onderz. en Onderw., 1992. - Lit.opg. 
Borger, G.J. - Het Groene Hart : een Hollands cultuurlandschap / Guus Borger, Adriaan 
Haartsen en Paul Vesters ; met medew. van Frits Horsten. - Utrecht, Matrijs, 1997. - Lit.opg., 
begrippenlijst, register 
Bruijn, R. de - De bouwlokatie Moordrecht-Oost / "Gouda-West" : streekplanwerk in het 
grensgebied van dorp en stad. - Moordrecht, eigen uitg., 1981. 
Bruijniks, J.S. - 75 jaar Ontspanning Na Arbeid : de geschiedenis van een wijkvoetbalclub / 
samenst. Joop Bruijniks ; red. Hans Blom, Joop Bruijniks, Patrick Meershoek, Stef 
Voorderhaak. - Gouda, (ONA), 1994. - Uitg. ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
O.N.A. 
Dam, J.C. van - De jacht op de eenhoorn : een middeleeuwse plaquette in Gouda. - In: Antiek 
.. (1996) 82-85 ; ill.. - Noten, lit.opg. 
Demmer, F. - De afzetmarkt van uitgeverij G.B. van Goor in Leiden en Den Haag 
1860 - 1870. - Leiden, eigen uitg., 1998. - Onderzoeksverslag werkgroep Van kinderboek tot 
woordenboek (boekwetenschap RU Leiden); noten, lit.opg., bijlage 
Dolder-de Wit, H.A. van - De Goudse glazen in de tweede wereldoorlog. - Gouda, Stichting 
Fonds Goudse Glazen, 1997. - Noten 
Dolder-de Wit, H.A. van - Met tekenstift, burijn en penseel : de prenten- en schilderijencollectie 
van de St.-Janskerk te Gouda. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1998. - Noten, lit.opg., 
bijlagen 
Dolder-de Wit, H.A. van - Steengoed! : historische bouwmaterialen in Gouda / tekst / redactie 
Henny van Dolder-de Wit en Henkjan Sprokholt. - Gouda, Stichting Open Monumentendag, 
1998. - Uitg. t.g.v. open monumentendag 1998; lit.opg. 
Dool, H.M. van den - Genealogie Van den Dool : een Alblasserwaards geslacht / Hugo Marinus 
van den Dool ; herz. door Franklin van den Dool ; ill. en fotogr. André van den Dool. - 2e herz. 
dr. Sliedrecht, Drukkerij Van den Dool, 1995. - Oorspr. uitg. 1976; vele vertakkingen in heel 
Midden-Holland; indices 
Dorst, J. - Joop Dorst 25 jaar vakfotograaf / foto's Joop Dorst e.a. ; fototeksten N.M.A. 
Peters. - (Gouda, eigen uitg., 1990). 
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Ellenbroek, H. - Verzekerd van zorg in Gorinchem, Sliedrecht, Dordrecht, Gouda, Woerden en 
omstreken. - Dordrecht, Trias Zorgverzekeraars, 1997. - Bronnen- en lit.opg. 
Florijn, H. - Voorgangers in de noodkerk / H. Florijn ; J.P. Neven. - Kampen, De Groot 
Goudriaan, 1998. - Biografische schetsen van predikanten en anderen (o.a. D.Th. Keck uit 
Gouda, N. van de Kraats uit Waddinxveen, J. van Vliet, D.J. van Brummen en M. Overduin uit 
Boskoop) die voorgingen in de in 1916 te Bergambacht van de hervormde gemeente 
afgescheiden gemeente van Cornelis van de Graaf; lit.opg., bijlage 
De gait verzetten. - Boskoop, AOC Groen College, 1998. - Uitg. ter gel. van het 100-jarig 
bestaan van de Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop; lijsten van geslaagden (sinds 1900) 
Geel, J.D. - Niet ongemerkt voorbij : Waddinxveen in oorlogstijd : het dorp vertelt z'n 
verhaal. - Waddinxveen, Burger, 1995. 
Gelderblom, A.J. - In Hollands tuin. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1995. - Lezing Goudse 
Glazendag 1994; lit.opg., bijlage 
Groenveld, S. - Haarlemse glasraamschenkingen : stedelof tussen dominee, regent en 
koopman. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1998. - Lezing Goudse Glazendag 1996; noten 
Hallebeek, J. - De "wondere afscheidpreekens" van pater Daneels : Oudewater 
1705. - Amersfoort, St. Centr. Oud-Kath. Boekhuis, 1998. - Inaug. rede Utr.; betreft verbannen 
Jezuïet, over wiens vertrek uit Oudewater Walvis bericht in zijn "Goudsche aartspriesterdom"; 
noten. 
Hanskamp, T.J. - Nieuwe verbinding Hollandsche IJsel - Gouwe. - In: Het Waterschap 23 
(1934) 41-45 ; krt.. - Tekst van een voordracht 
Harten-Boers, H. van - The stained-glass windows in the St.-Janskerk at Gouda : the glazing of 
the clerestory of the choir and the former monastic church of the Regulars / Henny van 
Harten-Boers en Zsuzsanna van Ruyven-Zeman ; with the collaboration of Christiane E. 
Coebergh-Surie and Herman Janse. - Amsterdam, Kon. Ned. Ak. van Wetenschappen, 
1997. - Noten, bibliogr., glossarium 
Hee, J. van der - Prachtwerk of protswerk? : de verkoop van de Prachtbijbel van de Goudse 
uitgever Van Goor in de 19e eeuw. - Leiden, eigen uitg., 1998. - Onderzoeksverslag 
werkgroep Van kinderboek tot woordenboek (boekwetenschap RU Leiden); noten, bibliogr. 
Heijden, M. van der - Huwelijk in Holland : stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 
1550-1700. - Amsterdam, Bert Bakker, 1998. - Vooral gebaseerd op onderzoek in Rotterdam 
en Delft; noten, lit.opg., register 
Herman Lenderink de bouwer. - Gouda, gemeente Gouda, 1998. - Vriendenboek bij het 
afscheid van L. als wethouder van Gouda 
Hofman, T.M. - "Eenich achterdencken" : spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland 
tussen 1570 en 1620. - Heerenveen, J.J. Groen en Zoon, 1997. - Proefschrift Apeldoorn; 
noten, bronnen- en lit.opg., register 
Huiskamp, F.J. - Kijk, de vrouw van de dominee gaat voorbij : het leven van Anna Barbara van 
Meerten, geboren Schilperoort (1778-1853). - In: Boekenpost 6 nr. 33 (1998) 25-27 ; 
ill.. - Bibliogr. 
Jan Potharst de diplomaat. - Gouda, gemeente Gouda, 1998. - Vriendenboek bij het afscheid 
van P. als wethouder van Gouda 
De Jeruzalemkapel in Gouda / Ronals Glaudemans, Rob Gruben, Ingeborg Laarakkers, Koos 
J. Steehouwer ; red. Chris Akkerman, Bianca van den Berg, Marcel van Dasselaar, Henkjan 
Sprokholt (eindred.). - Gouda, Stichting SPOOR, 1998. - Noten, lit.opg., woordenlijst van 
bouwkundige termen 
Kraaijestein, M. - Kees van der Linden burgemeester in het Groene Hart 1968-1996 : politiek, 
bestuur en burgemeestersambt in Koudekerk aan den Rijn, Haastrecht, Vlist, Stolwijk en 
Waddinxveen. - (Waddinxveen), eigen uitg., 1996. - Bijlagen, noten 
Leeuwen, J. van - Gedachtenis : leven en arbeid van ds. J. van Leeuwen ... / door hemzelven 
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beschreven ; met een voorw. van K.P. de Groot. - (Delft), Ned. Geref. Evangelisatie-werk, 
(1931). - Van H. was o.a. predikant ("bedienaar der Waarheid") van de Ned. gereformeerde 
gemeente te Gouda 
Meeder, S. - Een rijkgevulde schatkamer voor het kind : uitgeverij G.B. van Goor Zonen en 
haar plaats op de kinderboekenmarkt in de periode 1870 tot 1900. - Leiden, eigen uitg., 
1998. - Onderzoeksverslag werkgroep Van kinderboek tot woordenboek (boekwetenschap 
RUL); noten, bronnen-/lit.opg., bijl-; bevat o.a. reconstructie van de titels kinderboeken in het 
uitgeversfonds 
Nieuwenhuis, A.C. - Uitgeverij G.B. van Goor te Gouda en Nederlands-Indië 1852-1872 : over 
de handel tussen de Goudse uitgeverij Van Goor en Nederlandse boekhandelaren in Indië 
tussen 1852 en 1872: de eerste jaren, de distributie, het publiek en de boeken. - Leiden, eigen 
uitg., 1998. - Onderzoeksverslag werkgroep Van kinderboek tot woordenboek 
(boekwetenschap RU Leiden); noten, bronnen- en lit.opg., bijlagen 
Peters, L.Cl.M. - Uit Peters' pen / L.Cl.M. Peters; inl. W.R.C. Alkemade. - (Woerden, 
Streekarchivariaat Rijnstreek, 1998). - Bij het afscheid van P. als streekarchivaris te Woerden 
1998; noten 
Pollemans, Th. - Ach ja, zo was Oudewater : stad en ommeland van 1900 tot 1950. - Hulst, 
Van Geyt, 1993. - Noten, bronnen- en lit.opg. 
Post, A.H. - De ontwikkeling van het Groene Hart in kaart 1560 - heden / Bert Post ; eindred. 
P.J. Verkruysse. - Noorden, Bert Post, 1997. - Lit.opg., register op persoonsnamen 
Rijksen, A.A.J. - Het geestesmerk van Gouda en zijn predikant Herman Herberts 
(1582-1607). - In: Mededelingen Vereniging van Vrijzinnig Nederlands Hervormden te Gouda 
nov. 1972 p. 15-16, dec. 1972 p. 6-9, jan. 1973 p. 11-12, febr. 1973. - Noten, bronnen/lit.opg., 
reg-r, bijl-n 
Ruijs, N. - Uitgeverij G.B. van Goor en Zonen kinderboekenfonds 1900-1920. - Leiden, eigen 
uitg., 1998. - Onderzoeksverslag werkgroep Van kinderboek tot woordenboek 
(boekwetenschap RU Leiden); noten, lit.opg.; bevat reconstructie van de titels kinderboeken in 
het uitgeversfonds 
Schee, A. van der - Van ABC-boek tot Zakspiegeltje : een cultuurhistorisch onderzoek naar de 
kinderboeken in het fonds van de Goudse uitgever en boekhandelaar G.B. van Goor in de 
periode 1852-1870. - Capelle a/d IJssel, eigen uitg., 1998. - Onderzoeksverslag werkgroep 
Van kinderboek tot woordenboek (boekwetenschap RU Leiden); noten, lit.opg., bijlagen; bevat 
o.a. een reconstructie van de titels kinderboeken in het uitgeversfonds 
Schouten, J. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten. - Alphen a/d Rijn, 
Repro-Holland, 1971. - Betreft slechts gedeeltelijk Oudewater 
Sprokholt, H.J. - Stadswandeling Gouda. - Gouda, VVV Gouda, 1998. 
Tennisvereniging Love'70 Moerkapelle : een caleidoscoop 1970-1995. - 's-Gravenhage, Rijks 
Archiefschool, 1998. - Noten, bronnen- en lit.opg., register 
Tuyl, W. van - Het ambacht Zwammerdam : een bijdrage tot de geschiedenis van zijn vorming 
en zijn bestuur. - Hilversum, Verloren, 1998. - Noten, bijlagen, lit.opg., index 
V.V. Groeneweg 60 jaar : 28 mei 1929 - 28 mei 1989 / uitg. door de jubileumcommissie 
"Groeneweg 60 jaar jong" ; samenst. Peter Hovens e.a.. - Zevenhuizen, eigen uitg, 
1989. - Noten, bronnen- en lit.opg., register 
Venne, H. van de - Nogmaals Vibrandus Dominicus Bornstra (ca. 1530 - ca. 1579), rector te 
Gouda en professor te Dowaai : een Latijns gedicht van zijn hand. - In: De Vrije Fries 77 (1997) 
89-113 ; ill.. - Overdruk; noten 
Wesdorp, J.G. - De drooggelegde Noordplas. - In: Polytechnisch Tijdschrift .. (1964) 783, 
786-787 ; krt.. - Bladzijden 784-785 ontbreken 
Wijngaarden, W.A. van - Beschrijving van het kerkgebouw der Ned. Hervormde gemeente (St. 
Michaëls kerk) te Oudewater in gebruik genomen na de restauratie op 8 november 
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1967. - Oudewater, eigen uitg., 1967. 
Wim Hommels de strateeg. - Gouda, gemeente Gouda, 1998. - Vriendenboek bij het afscheid 
van H. als wethouder van Gouda 
Zeiler, F.D. - Tussen Schie en Gouwe : voorgeschiedenis en ontstaan van het Hoogheemraad-
schap van Schieland. - Zutphen, Walburg Pers, 1998. - Bronnen- en lit.opg.
Zoutman, D. - Simon Schoon: "Als je het ene been vooruitzet, moet je het andere 
bijtrekken". - In: Inzage : boekenmagazine .. nr. 4 (november 1998) 7-9 ; ill.. - N.a.v. het boek 
"Onopgeefbaar verbonden"; prof.dr. S. Schoon is gereformeerd predikant te Gouda en 
parttime hoogleraar te Kampen 
Zuid-Holland in kaart / (tekst Karin Evers). - 's-Gravenhage, Provincie Zuid-Holland, 1998. - Bij 
gelijknamige tentoonstelling; bevat vooral interviews met personen betrokken bij kaartbeheer. 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1998 
 
Algemeen Rijksarchief, AOC Groen College (Boskoop), Archiefschool, P. Berghaus (Münster), 
Boekhandel Verkaaik, A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), J. Boere (Zevenhuizen), drs. R. 
de Bruijn (Davos, CH), J.S. Bruijniks, dr. B.P.M. Dongelmans (Leiden), European Commission 
on the Preservation of Archives ECPA (Amsterdam), dr. J.L. van Eijk (Schoonhoven), H.A. van 
Eldik (Gorinchem), mw. E. van Es-Maghielse, gemeentearchief Bergen  op Zoom, gemeente 
Gouda (afd. IZ, afd. SVM, sector GW), prof.dr. J. Hallebeek (Amersfoort), W. Hartkoorn 
(Rotterdam), mw.drs. C.W. Hesselink-Duursma, drs. J.W.E. Klein, mw. G. de Koeijer-Jansen, 
T.J. de Koning, KVAN, Landbouwuniversiteit Wageningen (afd. Agrarische Geschiedenis), 
Ministerie van BZK, NBLC (Den Haag), NEHA (Amsterdam), Openbare bibliotheek Gouda, R. 
den Ouden, Prov. Archiefinspectie Limburg, mw.drs. I. de Roode (Amsterdam), B.J. van der 
Saag, mw. Schuddebeurs (Moordrecht), Stichting Oud-Katholiek Seminarie (Amersfoort), 
Stichting SPOOR, Streekarchieven Rijnstreek en Voorne-Putten, Tennisver. Love'70 
(Moerkapelle), Trias Zorgverzekeraars, Uitg. Kok (Kampen), drs. H. van de Venne (Venray), 
VVV Gouda,  Wandelkring Den Haag / Rijnland, mw. J.W. Wieferink-de Bruijn. 
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Bijlage 7. Aanwinsten  topografisch-historische atlas* 

 
 

 1997  1998 

Eigen opnamen streekarchief1 174 3 

Foto’s, prentbriefkaarten (aankoop, 
bewaargeving) 

916 ca. 35 albums 
+ 5 dozen 

Foto's, prentbriefkaarten (schenking) 9 16 

Persfoto’s (idem) ca. 500 ca. 500 

Negatieven (schenking, bewaargeving) ca. 300 3 albums + 5 
dozen 

Dia’s (idem) ca. 200 13 cassettes 

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

Plattegronden, kaarten 3 1 

Van derden geleende foto's ter reproduktie2 846 4 

Overbrenging 74 + 25 
bladen 

negatieven + 
1 doos foto’s  

348 

 

 
 
Dit waren schenkingen van / overbrengingen door: 
Gemeentearchief Amsterdam, Stichting Vrienden van Archief en Librije, A.M. den Boer 
(Nieuwerkerk a/d IJssel), gemeente Waddinxveen, Goudsche Courant, afdeling voorlichting 
gemeente Gouda. 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van mw. M.A. van den Berg (Gouda). 

                     

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

1 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. 
2 Inclusief nog af te drukken negatieven. 



30 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1998  
 
 

 

 

Bijlage 8. Aanwinsten collecties varia en oorlogsdocumentatie 

 
 
In 1998 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Index op persoons- en plaatsnamen en chronologisch overzicht behorende bij S. Muller 

Fzn., Over de oudste geschiedenis van Schieland (A'dam 1914), opgemaakt door G. 
Ottevanger, 1998; afdruk. 

- Index op enkele registers in het archief van de graven van Blois en het register Blois XV in 
het archief van de graven van Holland met betrekking tot de z.g. Bloise goederen (periode 
ca. 1304 - 1397) door A.A.M. Schmidt Ernsthausen, 1997.  --- In 1998 zijn enkele herziene 
bladzijden ontvangen. 

- Transcripties en analyses van diverse kohieren en lijsten van Waarder uit de periode 
1622 - 1681; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. 
Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. 

- Transcripties van diverse kohieren en lijsten van Waarder uit de periode 1652 - 1749; met 
indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 
1998; afdruk. 

- Het Goudse geslacht Dortland / Van Reedt Dortland (± 1660-heden). Stamreeksen van de 
familie (Van Reedt) Dortland, ca. 1660 - 1997, en Van Reet, ca. 1670 - 1900, samengesteld 
door W. van Reedt Dortland te Huizen, 1998; met een inleiding over het ontstaan van de 
dubbele geslachtsnaam (met schema); met de tekst van het artikel "De geschiedenis van 
een oud huis" (Westhaven 29) door P.H. van RD, 1920; met een historisch overzicht van 
het ontstaan van de bankiersfirma Wed. Knox en Dortland (1842-1952); met een index op 
persoonsnamen. Met aanvullingen en correcties, 1998. 

- Transcriptie van het kohier van de 100e penning van Hekendorp over 1667, en dat van de 
200e penning over 1669; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door 
G.J. Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. 

- Transcriptie van de lijst van weerbare mannen van Kort Haarlem, de Willens en "aan de 
Hogendijk", 1672; met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. 
Leeuwenhoek te Leiden, 1998; afdruk. 

- Kwartierstaat Van Waas - Van Straaten. Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, 
(1998). Afdruk. 

- Kwartierstaat Berlijn - Nieuwerkerk. Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, 
(1998). Afdruk. 

- Kwartierstaat Steenwinkel - Boot. Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, (1998). 
Afdruk. 

- Transcriptie van het kohier van het morgengeld en het molengeld van Waarder over 1707; 
met indices op achternamen en patroniemen; opgemaakt door G.J. Leeuwenhoek te 
Leiden, 1998; afdruk. 

- Kwartierstaat De Bruin - Van Leeuwen. Samengesteld door E.J.H. Bolhuis-van Lieshout, 
(1998). Met index op familienamen. Afdruk. 

- Wagener / Wagenaar : Duitsland (Elberfeld), Haarlem, Gouda, Rotterdam, Amsterdam. 
Stamreeks, 1738 - ca. 1994, samengesteld door B.C.S. Barendrecht te Vlaardingen, 1998. 
Afdruk. Met index. 

- Kranteknipsel uit De Spiegel met biografische schets van H.M. Dercksen (1858-1913), o.a. 
directeur van de beschuitbakkerij "De Eierenkorf" en raadslid, (1913); fotokopie. 

- Zakboekje voor gasfitters, bouwkundigen en gasverbruikers. Uitgegeven in eigen beheer 
door J.J. Prins van Doesburgh, directeur van de stedelijke gasfabriek te Gouda, 1900; 
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gedrukt.  
--- Bevat o.a. een lijst van gasfabrieken in Nederland in volgorde van de productiecapaciteit. 

- Circulaire van A. Vuik jr. te Nieuwerkerk a/d IJssel met mededeling dat hij een bodedienst 
begint op Rotterdam en Gouda (bestelhuis H.L. Bouwmeester, Zeugstraat G 83), 1905. 

- Album met namen van de 95 personeelsleden, aangeboden aan H.M. Dercksen, directeur 
van de beschuitbakkerij "De Eierenkorf" ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest, 
1907; met aantekeningen betreffende de N.V. Beschuit-, Koek- en Suikerwerkenfabrieken 
"De Eierenkorf" (later aan de Eerste Kade), door F. Dercksen, 1998; fotokopie. 

- Statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel van de 
Zuid-Hollandse vereniging Het Groene Kruis, 1941 resp. 1940, met een lijst van 
bestuursleden, 1949. Met een huishoudelijk reglement, 1914, en een agenda voor de 
vergadering van 26 november 1914. 

- Statuten van de Coöperatieve Inkoopvereniging voor winkeliers in koloniale waren en 
comestibles "Samenwerking", 1947. Met een "Notitieboekje" voor het lid A. Vuijk te 
Nieuwerkerk a/d IJssel met registratie van zijn aantal aandelen, aangelegd 1919, 
bijgehouden tot 1931. 

- Formulier (in briefkaart-vorm) van N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel voor mededelingen 
betreffende de verzending van drukwerk, z.d. (ca. 1930). 

- Een kort bezoek aan Gouda. Toeristische brochure, uitgegeven door de vereniging "Gouda 
Vooruit" met steun van de N.V. tot Aanneming van Werken v/h H.J. Nederhorst, ca. 1928. 

- 1862 - 1 april - 1937 Weet gij dit wel? Reclamefolder van de Goudsche Courant en de 
weekbladen De Krimpenerwaard, Weekblad voor Reeuwijk, De Zuidplas, Weekblad voor 
Waddinxveen en De Boskooper gericht op adverteerders, 1937. 

- Aufenthaltsanzeige eines Ausländers. Formulier voor aanmelding voor een 
verblijf(svergunning) als buitenlander, z.d. (ca. 1945); gedrukt. 

- Visitekaartje van Adr. Boers, vertegenwoordiger van zeepfabriek De Klok, z.d. (ca. 1950). 
- Programma van de Krugerlaan Kinder Revue Holland Indië door de buurtvereniging Oranje 

Vereniging Krugerlaan (met Dutoitstraat en Zoutmanstraat) in de schouwburg te Gouda, 
september 1945; gedrukt. 

- Suikerzakje met opdruk van café Het Wapen van Moerkapelle, z.d. (ca. 1960). 
- Suikerzakjes en wikkels van suikerklontjes met opdruk van horeca-gelegenheden te 

Gouda, z.d. (ca. 1960). 
- Productiviteit contra jaagsysteem : tyrannie in de fabrieken. Anti-comministische brochure, 

uitgegeven door (?), ca.1952. --- Bewaard als curiosum. 
- Rapportage van de restauratie van 2 schoorsteenstukken. Rapport vervaardigd door Pieter 

de Ruyter te Delft inzake de kasteleinskamer en de kamer van het Land van Stein in de 
St.-Jorisdoelen, 1989; afdruk met kleurkopieën. 

 
 
De schenkers van deze en andere documentatie waren: 
Algemeen Rijksarchief, B.C.S. Barendrecht (Vlaardingen), A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d 
IJssel), mw. E.J.H. Bolhuis-van Lieshout (Veghel), drs. R. de Bruijn (Davos, CH), F. Dercksen 
(Bennebroek), drs. N.P. Domela Nieuwenhuis, P. Ernst, G.J. Leeuwenhoek (Leiden), G. 
Ottevanger (Moerkapelle), W. van Reedt Dortland (Huizen). 
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Bijlage 9. Statistische gegevens met betrekking tot 
studiezaalbezoek, verstrekken van schriftelijke 
informatie en uitlening van documenten in 1998 

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. 

Terug naar de overige pagina's van het jaarverslag. 

1. Bezoek (exclusief groepen) 

 
1996  1997  1998  

Bezoeken 3531  3385  3534  

Bezoekers 1264  1343  1338  

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 2.8  2.5  2.6  

2. Herkomst bezoekers 

 
1996  1997  1998  

 
abs. % abs. % abs. % 

Regio 
streekarchief 

561  44.4  612  45.6  633  47.3  

Overig 
Zuid-Holland 

351  27.8  375  27.9  381  28.5  

Rest 
Nederland 

338  26.7  324  24.1  310  23.2  

Buitenland 14  1.1  32  2.4  14  1.0  

3. Herkomst per bezoek 

 
1996  1997  1998  

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

Regio streekarchief 1885  53.4  3.4  1771  52.3  2.9  2008  56.8  3.2  

Overig 
Zuid-Holland 

856  24.2  2.4  970  28.7  2.6  901  25.5  2.4  

Rest Nederland 762  21.6  2.3  605  17.9  1.9  631  17.9  2.0  

Buitenland 28  0.8  2.0  39  1.2  1.2  18  0.5  1.3  

4. Onderwerp van onderzoek 

 
1996  1997 1998 

 
bezoe bezoe gem. bezoe bezoe gem. bezoe bezoe gem. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Bert%20en%20Bernadette\Bureaublad\samh\FileMaker\beheer\jaarverslag\jv1998.htm%23Bijlage%0d%0a9
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kers ken aanta
l 

kers ken aanta
l 

kers ken aanta
l 

Genealogie 49.0  59.7  3.4  48.3  52.3  2.7  42.9  48.7  3.0  

Historie regio 29.4  30.5  2.9  29.2  35.5  3.1  29.7  38.1  3.4  

Historie overig 1.1  1.2  2.9  1.5  1.5  2.6  1.6  1.6  2.8  

Bouwtekeninge
n 

20.1  8.5  1.2  20.7  10.3  1.3  25.8  12.1  1.2  

Overig 0.2  0.1  1.7  0.3  0.4  3.0  0.1  0.0  1.0  

Onbekend 0.2 0.1 1.0 0.1 0.0 1.0 0.1 0.0 1.0 

5. Doel van het onderzoek 

 
1996  1997 1998 

 
bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Dissertaties, 
scripties WO, 
HBO 

6.8  8.2  3.4  6.7  11.4  4.3  6.0  10.5  4.6  

Werkstukken, 
projecten 
overig 
onderwijs 

1.7  0.9  1.5  6.0  3.3  1.4  5.2  2.8  1.4  

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

7.8  13.1  4.7  6.7  13.4  5.1  6.5  19.2  7.8  

Ambtelijk 0.6  0.6  2.8  0.1  0.1  1.0  1.4  1.4  2.6  

Zakelijk 19.5  8.2  1.2  20.6  10.3  1.3  24.8  11.3  1.2  

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

63.4  68.8  3.0  59.4  61.3  2.6  56.0  55.5  2.6  

Onbekend / 
geen 
speciaal doel 

0.2  0.1  1.7  0.4  0.2  1.4  0.1  0.0  1.0  

6. Herkomst genealogen 

 1996  1997 1998 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 22.9  46.2  6.9  20.8  41.1  5.4  20.7  41.1  5.9  
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streekarchief 

Rest 
Zuid-Holland 

37.0  28.1  2.6  37.2  33.5  2.5  42.2  36.5  2.6  

Rest 
Nederland 

38.6  25.1  2.2  38.0  23.6  1.7  35.5  21.6  1.8  

Buitenland 1.5  0.6  1.3  4.0  1.7  1.2  1.6  0.8  1.4  

7. Herkomst promovendi en studenten WO / HBO 

 1996  1997 1998 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

29.1  31.0  3.6  25.6  19.7  3.3  40.0  56.8  6.6  

Rest 
Zuid-Holland 

24.4  29.7  4.1  44.4  56.5  5.5  22.5  16.5  3.4  

Rest 
Nederland 

46.5  39.3  2.9  30.0  23.8  3.4  35.0  26.2  3.5  

Buitenland 
      

2.5  0.5  1.0  

8. Herkomst scholieren onderwijs t/m MBO 

 1996  1997 1998 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

81.0  84.4  1.6  86.4  86.7  1.4  81.4  81.8  1.4  

Rest 
Zuid-Holland 

19.0  15.6  1.3  12.3  12.4  1.4  18.6  18.2  1.4  

Rest 
Nederland    

1.2  0.9  1.0  
   

9. Specificatie studiezaalgebruik 

 1996  1997  1998  

Ter inzage gegeven 
archiefstukken 

6202  5513  6238  

Ter inzage gegeven 
bibl.boeken 

650  521  569  

Geleverde 
fotokopieën 

4196  4315  5037  

Geleverde afdrukken 
reader/printer 

1180  1771  2158  

Aantal raadplegingen 1280  596  178  
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top.-hist. atlas 

Geleverde foto's 479  266  25  

Geleverde dia's 45  5  -  

10. Schriftelijke informatie 

 
1996  1997  1998  

Totaal aanvragen om 
schriftelijke informatie 

190  159  145  

Waarvan uit het buitenland 26  17  21  

Waarvan t.b.v. genealogie en 
biografische doeleinden 

142  91  127  

Waarvan t.b.v. overige 
historische informatie 

48  51  18  

11. Uitlening van documenten 

 1996  1997  1998  

Uitgeleende archiefstukken ambtelijk (ex art. 18.1 AW) 1101  1088  319  

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

21  23  63  

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan 
bewaargever 

17  21  14  

Uitgeleende boeken extern 21  26  40  

Uitgeleende boeken ambtelijk (incl. exposities) -  5  5  

Uitgeleend uit de topografisch- historische atlas 9  41  48  

 
 


