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1.   ALGEMEEN 
 
 

1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur onderging in 1999 geen wijziging 
(zie voor details bijlage 1). 
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer, het algemeen bestuur drie 
keer. 
 
In 1999 kwam de adviescommissie vier keer bijeen. De heer J.M. Rebel trad per 28-10-1999 
terug als commissielid (inwoner van de gemeente Gouda); hij werd  per 10-11-1999 
opgevolgd door de heer drs. J.H. Kompagnie. De (vice)voorzitter en de secretaris van de 
commissie woonden de vergaderingen van het algemeen bestuur bij. 
 
De coördinator interne dienstverlening en het interim hoofd woonden als adviseurs de 
vergaderingen van het bestuur van de Stichting Vrienden van Archief en Librije bij. In 4.2 
wordt nader ingegaan op de restauratie van een belangijk deel van de kaartencollectie, die 
door de Stichting mogelijk werd gemaakt. 
In de samenstelling van het bestuur van de vriendenstichting en van de redactie van het 
regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer kwam geen wijziging. De redactie bracht in 
1999 de dertiende jaargang van dit tijdschrift, bestaande uit drie afleveringen, uit. 
 
Aan de vergaderingen van de Kring van Zuidhollandse Archivarissen (KZA) en van de Kring 
van Archivarissen van Lagere Overheden (KALO) nam de coördinator interne 
dienstverlening deel. Deze woonde samen met de heer Schortinghuis, beleidsmedewerker 
Cultuur van de gemeente Gouda, in november tevens de studiedag van de Koninklijke 
Vereniging van Archivarissen, handelende over De archivaris in de 21e eeuw, bij. 
De heer Van der Hart woonde de vergaderingen van het Werkverband Gemeentelijke 
Archiefinspectie (WGA) bij. Door de heer Piepenbrock werd deelgenomen aan het 
gemeentelijk millennium overleg van de gemeente Gouda en aan 
themadagen/vergaderingen van de Sectie Audiovisuele Archieven van de KVAN.  
 
In juni werd een nieuwe beleidsnotitie door het algemeen bestuur vastgesteld en aan de 
deelnemende gemeenten toegezonden. Daarin werd de samenwerking van Openbare 
Bibliotheek Gouda en de Streekarchiefdienst Hollands Midden nog niet geconcretiseerd. 
Beide organisaties zouden gedurende een periode van een jaar de eigen ontwikkeling 
primair stellen, omdat bibliotheek en archiefdienst nog met een specifiek eigen problematiek 
kampten. Wel wilde het streekarchief alvast de koers uitzetten voor de komende jaren i.v.m. 
de op ons af komende ontwikkelingen. De digitale archiefvorming en de grotere nadruk op 
educatieve activiteiten voor het basis en voortgezet onderwijs nopen tot prioriteitstellingen. 
Een eerste concreet resultaat was de gemaakte afspraak tussen streekarchief en de DIV 
(Documentaire Informatie Voorziening)-afdelingen van de aangesloten gemeenten om te 
gaan samenwerken op het vlak van de digitalisering (zie hoofdstuk 6). Om de dienstverlening 
aan het voortgezet onderwijs te verbeteren werd een werkgroep gestart met deelnemers uit 
het streekarchief, de stedelijke musea, de Openbare Bibliotheek en het Verzetsmuseum 
Zuid-Holland. De intentie van de werkgroep is ook om gezamenlijk te opereren op het 
internet. 
 
Het streekarchief was nauw betrokken bij de voorbereidingen tot oprichting van het 
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Historisch Platform (een initiatief van de Oudheidkundige Kring Die Goude), dat als doel 
heeft de samenwerking tussen verschillende historische verenigingen en erfgoedinstellingen 
in Gouda te bevorderen en daarmee de erfgoedsector als geheel te versterken. 
Vooruitlopend hierop werden de banden met Oudheidkundige Kring Die Goude vast 
aangehaald. De heer Janzing woonde enkele vergaderingen van het project 
Stadsgeschiedenis bij, alsmede een bestuursvergadering van Die Goude. 
 
Geschokt namen de medewerkers van het streekarchief kennis van het overlijden van dr. 
Christiaan Jan Matthijs, 88 jaar oud, op 3 maart 1999. Hij was jarenlang een wekelijkse, 
soms dagelijkse, gast op onze studiezaal, altijd goed gehumeurd en bereid tot een praatje 
met de dienstdoende studiezaal-medewerker. Juist begin 1999 was hij begonnen aan de 
voltooiing van zijn levenswerk: het historisch kadaster van de Goudse binnenstad, een werk 
dat voor een ieder die onderzoek doet naar de bewonersgeschiedenis van de Goudse 
binnenstad van groot belang is. Zijn betrokkenheid bij het archief had hij ook op andere wijze 
getoond, namelijk als lid van de archief- en librijecommissie en als een van de eerste 
donateurs van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. 
 
 

1.2.  Werkplan 
 
In 1999 zijn in grote lijnen de in het werkplan beoogde doelstellingen gehaald. Daarbij zijn de 
volgende kanttekeningen te plaatsen. 
De achterstand in de inventarisatie (o.a. van de oude archieven van de aangesloten 
gemeenten) kon nog niet worden ingelopen. Deels had dit te maken met interne 
veranderingsproces van het streekarchief, waardoor nog niet alle taken optimaal konden 
worden uitgevoerd. Daarnaast werd de streekarchivaris mbo betrokken bij de voorbereiding 
van de website, waardoor hij zich veel minder dan gepland was met inventarisatie kon bezig 
houden. Voordeel is wel dat het streekarchief via de site nu meer dan voorheen onder de 
aandacht van het publiek wordt gebracht en dat veel historische informatie 24 uur per dag 
beschikbaar is voor het publiek. 
Op het terrein van de conservering en restauratie werd een belangrijke stap gezet in de 
richting van een planmatiger aanpak van het taakgebied. Na een integraal onderzoek naar 
de materiële toestand van de totale collectie eind 1999, kan in het jaar 2000 gestart worden 
met het opstellen van een behoudsplan. 
De overbrenging van archieven van de deelnemende gemeenten krachtens de Archiefwet 
1995 kon nog niet geheel worden afgerond. 
Voor zover nuttig, wordt een en ander in de navolgende hoofdstukken nader toegelicht. 
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2.   PERSONEEL 
 
 

2.1.  Formatie 
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers) per 31-12-1999 is 
opgenomen in bijlage 2.  
 
De werktijd van de heer De Koning werd met ingang van 1 januari uitgebreid van 20 tot 24 
uur. 
 
In november werd het personeelsplan 2001 door het algemeen bestuur vastgesteld.  
 
In de periode van 22 juli tot 7 augustus was mevrouw M. den Boer als vakantiekracht 
werkzaam als studiezaalassistente. 
 
 

2.2.  Opleiding; overige personeelsaangelegenheden 
 
In het voorjaar volgde de heer Janzing de module Financieel management van de opleiding 
Management in Informatieverzorgende Instellingen GO-D aangeboden door de stichting 
Gemeenschappelijke Opleiding voor archief, bibliotheek, documentatie en informatiebe-
werking (GO) in Den Haag. 
 
De heer De Koning volgde in het najaar de PDI(Praktijk Diploma Informatica)-modulen MG-1 
Computers op de werkplek en MG-3 Computertoepassingen in de praktijk aangeboden door 
het SIOM. 
 
Alle medewerkers volgden een Internetcursus. 
 
In mei startte de heer Den Ouden met een outplacement-traject bij Slooter & Partners in Den 
Haag.  
 
Het ziekteverzuim van de medewerkers gaf in het verslagjaar geen aanleiding tot 
verontrusting, met uitzondering van het vrij hoge ziekteverzuim (met structureel karakter) van 
de studiezaalassistent. Daardoor moesten anderen diens werkzaamheden overnemen, wat 
zijn weerslag had op hun eigen werkzaamheden. 
 
Voor de onderzoekers van het project Stadsgeschiedenis Gouda (opgezet door de 
Oudheidkundige Kring Die Goude) was de projectsecretaris, drs. J.W.E. Klein (werkzaam in 
een banenpool-regeling, niet onder verantwoordelijkheid van het archief) gedurende het 
gehele jaar op de zaterdagochtenden werkzaam als studiezaalmedewerker. Het project 
bracht in november Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995 uit, waarin naast een 
systematische bibliografie over het verleden van Gouda (4492 nummers) ook 
levensschetsen van zestien belangrijke Goudse historici zijn gepubliceerd. 
 
  



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1999 7 

 

 

 

 

 

3.   HUISVESTING EN INVENTARIS 
 
 
Het grote probleem van 1999, de overgang naar het nieuwe millennium, is zonder 
calamiteiten gepasseerd, dankzij de goede informatievoorziening en het tijdig testen van 
apparaten en het laten certificeren van de installaties. De heer Ernst heeft tijdens de 
jaarwisseling het gebouw geïnspecteerd en alles in orde bevonden.  
Het beheer van de gebouwen werd doorgelicht met de verhuurder, de Dienst VEO van de 
gemeente Gouda, hetgeen resulteerde in een lijst waarop duidelijk de verantwoordelijkheden 
voor onderdelen van het gebouw zijn uitgesplitst. Deze lijst werd nog niet formeel 
vastgesteld, maar werd desondanks enkele malen als gezaghebbende leidraad 
geraadpleegd. 
Door de afdeling BOB van de gemeente Gouda werd een eerste inventarisatie gemaakt, ten 
behoeve van het projekt: Planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen.  
Door de heren Piepenbrock, Ernst en Verschut werd veel  tijd gestoken in het beheer van het 
gebouw. Op de eerste verdieping, waar zich de werkkamers bevinden, werden de ramen aan 
de Groenewegzijde voorzien van warmte- en  UV-werend folie. De ramen van het “oude” 
gebouw aan het binnenplein werden voorzien van dubbele beglazing. Tevens werden alle 
kozijnen aan de binnenzijde geverfd. Dit alles in voortvarende samenwerking met de heer 
Mourik van BOB.  
Een al jaren geleden geconstateerde constructiefout van de dakgoot, leidde eindelijk tot een 
ingrijpende aanpassing van de dak- en gootconstructie (Groenewegzijde), over de gehele 
lengte van het gebouw Groeneweg 30. Ter voldoening aan de ARBO-eisen werd een 
hekwerk geplaatst aan de dakrand naast de Carrier-installatie. Onderhoudsmonteurs kunnen 
daardoor veilig hun werk doen.    
De precieze oorzaak van de klachten over de luchtbevochtigingsinstallatie kon eindelijk 
worden vastgesteld: de positionering van de luchtfilters en het bevochtigingssysteem ten 
opzichte van elkaar. De samenwerking met de heer Jasper, nieuwe medewerker bij BOB, 
werd hierbij als constructief ervaren. Een plan om dit gedeelte van de installatie te 
modificeren is eind 1999 in behandeling genomen. 
Het regelmatig haperen van de brander van verwarmingsketel 1, overigens probleemloos 
overgenomen door reserveketel 2, werd naar tevredenheid verholpen. 
 
In 1999 konden 6 personal computers, 2 printers en 2 microfiche-leesapparaten vervangen 
worden. Door bemiddeling van de heer Bode schonk Mokveld Valves BV een A-0 plotter 
(waarmee “digitale tekeningen” kunnen worden uitgeprint) aan de Stichting Vrienden van 
Archief en Librije. Voor de digitale ontsluiting werd een semi-professionele flatbed-scanner 
met OCR software aangeschaft. Om de verstaanbaarheid van cursusleiders en sprekers bij 
presentaties en uitreikingen in de hoge, akoestisch niet ideale ruimten te verbeteren werd 
een zogenaamde soundmixer gekocht. 
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4.   MATERIËLE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 
 
 

4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
De materiële verzorging en de aanpassing van de bestaande inventaris (zie 5.3) van het 
oud-archief van Gouda werd voortgezet. Eind 1999 was er 12 m' herverpakt in zuurvrije 
omslagen en dozen. De veelvuldig geraadpleegde vroedschapsboeken werden 
gemicrofilmd.  
Mevrouw Hesselink ging verder met het gestandaardiseerd bergen van kaarten en tekenin-
gen. 
Mevrouw de Koeijer voltooide in 1999 de herverpakking in zuurvrije omslagen en dozen van 
grote formaten en oude drukken (incunabelen) uit de librije-collectie. Zij werd hierbij 
geassisteerd door de heer Hamdani, die o.a. zorgde voor ethafoamopvullingen. Deze 
kostbare werken zijn nu liggend opgeborgen in het daarvoor bestemde depot met 
klimaatbeheersing 
De heer Hamdani kon een flink aantal tijdschriften inbinden en busschroefbanden met 
fotokopieën voor de studiezaal gereedmaken (zie voor details bijlage 3). Het aantal 
busschroefbanden met fotokopieën van foto's werd wederom uitgebreid, zodat de originele 
foto's steeds minder vaak voor raadpleging uit het depot hoeven te worden gehaald. 
 
 

4.2.  Restauratie en conservering 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 1999 gereedgekomen restauratiewerk-
zaamheden. Een belangrijk project was de restauratie/conservering van 16 kostbare kaarten 
uit het streekarchief door Hoogduin Papierrestauratoren. Dit werd financieel mogelijk 
gemaakt door de Stichting Vrienden van Archief en Librije. Rondom dit project zal in het 
najaar van 2000 een tentoonstelling worden georganiseerd om zo het publiek met dit 
cultureel erfgoed bekend te maken. Een aantal van deze kaarten zal op cd-rom worden 
uitgebracht.  
In samenwerking met Hoogduin Papierrestauratoren werd eind 1999 het UPAA (Universal 
Procedure for Archive Assessment) onderzoek verricht. Met deze door de Rijksarchiefdienst 
ontwikkelde, internationaal erkende methode voor meting van de materiële toestand van de 
integrale collectie (archief en librije) verkregen wij voor het eerst een totaalvisie over de 
toestand van onze collectie. Met dit onderzoek werd in december 1999 de pers gehaald. Het 
streekarchief heeft nu een beleidsinstrument in handen waarmee een meerjarenplanning 
opgesteld kan worden voor restauratie en conservering (behoudsplannen). 
Het archief van de muziekschool dat in 1998 bij Gammaster in Ede werd behandeld in 
verband met schimmelvorming, werd door de heer Ernst in 1999 geconserveerd. 
 
De heer Th. Steemers (teamcoördinator informatievoorziening en infrastructuur centrale 
directie Rijksarchiefdienst) was opnieuw bereid om ons te ondersteunen met deskundige 
adviezen op het terrein van restauratie en conservering. Tevens bemiddelde hij voor ons met 
het Rijksarchief, zodat wij in staat werden gesteld het bovengenoemde UPAA-onderzoek te 
laten verrichten. Voor deze inzet zijn wij hem zeer erkentelijk. 
 
Dankzij financiële steun van de Soroptimisten Gouda aan de Stichting Vrienden van Archief 
en Librije konden voorts twee oude drukken van Erasmus (een deel uit de Opera Omnia en 
Colloquia) worden gerestaureerd.  
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4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
De in 1998 opgelopen achterstand in verfilming is in 1999 voor een groot deel ingehaald. De 
nadruk lag dit jaar op het verfilmen van kranten (Goudsche Courant en Rijn & Gouwe). Naast 
de firma Microformat en het streekarchief Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn) werd ook door 
de firma Karmac in Lelystad voor ons gefilmd. De groeiende druk op de bedrijven, die zich 
met microfilming bezig houden, betekent dat aan een meerjarenplanning niet valt te 
ontkomen. Ook hiervoor is het bovengenoemde UPAA-onderzoek van grote betekenis. 
Microfilming van frequent geraadpleegde documenten betekent immers dat kostbare 
restauratie in de toekomst kan worden voorkomen.   
 
Voor de voortzetting van de microfilming van het oud-notarieel archief van Gouda in 2000 
deed de heer De Jong in 1999 weer voorbereidend werk. 
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de in 1999 verfilmde documenten. 
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5.   TOEGANKELIJKMAKING 
 
 

5.1.  Algemeen 
 
Een aanpassing van de opzet van een deel van onze digitale toegangen was in 1999 nodig 
met het oog op de opening aan het eind van het jaar van onze officiële en vernieuwde 
website. Veel tijd werd gestoken in het verbeteren van de systematiek van de toegangen 
door gebruik te maken van zogenaamde frames. Het ontwerp van de website werd 
gerealiseerd door drs. Arjan den Boer, in nauwe samenspraak met de heren Piepenbrock en 
Van der Saag. Door de site wordt het streekarchief vanuit een geheel nieuwe richting 
benaderbaar: een waardevolle aanvulling op de conventionele toegankelijkheid (de 
studiezaal). De verbetering van de functionaliteit van de site blijft een speerpunt de komende 
jaren. Vermeldenswaard is het beschikbaar komen van de beschrijvingen van de 
bouwtekeningen op het web.  
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het geautomatiseerde archievenoverzicht gekoppeld aan een geautomatiseerd 
aanvraagsysteem voldeed ook in 1999 aan de verwachtingen. Het archievenoverzicht werd 
door de streekarchivaris mbo herzien. Het is sinds december 1999 direct raadpleegbaar via 
onze internetsite. 
 
 

5.3.  Archieven 
 
Grote nadruk lag dit jaar op het retrospectief invoeren van archiefinventarissen in het 
tekstdatabaseprogramma AskSam. Ook deze wilden wij aan het eind van het jaar op onze 
site presenteren.  
De aanpassing van de bestaande inventaris van het oud-archief van Gouda vorderde 
moeizaam. Eens te meer bleek dat bij de inventarisatie in 1965 een resterende hoeveelheid 
archiefbescheiden op een hoop zijn gegooid onder de noemer ingekomen stukken. Veel van 
deze stukken kunnen bij nader inzien ondergebracht worden bij bestaande 
inventarisnummers. De ca. 1965 vervaardigde analyses van de ingekomen stukken bleken 
niet volledig bruikbaar vanwege incongruentie. Deze analyses werden aangepast en 
ingevoerd in de computer, waardoor ze beschikbaar kwamen als controlemiddel bij het 
opheffen van de verzameling ingekomen stukken.  
De heer Oudgenoeg beëindigde in 1999 zijn project joden in Gouda vanwege het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit belangrijke bestand zal in 2000 of 2001 
gereedgemaakt worden voor plaatsing op het web. 
De heer Ernst verwerkte drie delen van het historisch kadaster, vervaardigd door dr. J.C. 
Matthijs, in de computer. Dit betreft de delen Nieuwehaven, Hoge Gouwe en Markt.  
De heer J.J.H. van Hilten schonk een door hem gemaakte toegang op de kadastrale legger 
van Gouda 1832, secties A en E. 
 
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 periodieken afkomstig van diverse (hoofdzakelijk Goudse) 
organisaties, zoals sportverenigingen en scholen. Hij zorgde ervoor dat hiaten werden 
opgevuld en nieuwe periodieken werden toegevoegd. Voorts ordende hij kranten (Rijn & 
Gouwe en Goudsche Courant) ten behoeve van microfilming.  
De verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude Librije-collectie werd voortgezet door 
mevrouw De Koeijer. Zij voltooide begin 1999 de verhuisoperatie van incunabelen (zie 4.1.) 
naar het depot met klimaatbeheersing. 
De streekarchivaris mbo zorgde voor regelmatige updates van de toegang op de 
bibliotheekcollectie op de baliecomputer en de publieksterminals. Hij depouilleerde tevens 
artikelen uit de belangrijkste lokaal- en regionaalhistorische, alsmede landelijk verschijnende 
historische tijdschriften. 
 
 

5.5.  Topografisch-historische atlas  
 
De heer Ernst ging voort met het beschrijven van de fotocollectie. Er werden  681 
beschrijvingen aan het fotobestand toegevoegd. Daarmee komt het totale aantal op 28847 
beschrijvingen. De toegang op de fotocollectie blijft een van de meest geraadpleegde 
computerbestanden. In het verslagjaar werden banden met fotokopieën van de 
stamnummers 72001 - 73000 in de studiezaal geplaatst. 
Ca. 500 foto's over de regio, afkomstig van de Goudsche Courant, werden door de heer De 
Jong geselecteerd en geordend.  
 
 

5.6.  Overige documentatie 
 
De streekarchivaris mbo ging verder met de integratie van de oude collectie Handschriften in 
de collectie Varia en voegde beschrijvingen van documenten toe aan laatstgenoemde 
collectie. 
Door de heer Ernst werden digitale aantekeningen betreffende patriotten en de Oranje-
sociëteit, welke hij had samengesteld voor drs. W.A. Knoops in het kader van diens 
promotie-onderzoek naar de patriotten in Gouda, aan het streekarchief geschonken.  
Door de heer De Jong werden binnengekomen affiches geselecteerd en geordend.  
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6.   TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE 
ARCHIEVEN 

 
 
In 1999 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda. 

Overleg met de afdeling IZ over de verbetering van de toegankelijkheid van ca. 50 m' 
secretarie-archief van Gouda uit de periode 1946-1975 die in 1998 werden overgebracht.  

- Moordrecht. 
Advisering over registratie en beheer van bouwvergunningen. 

- Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Integratie van het bouwvergunningenarchief van de dienst Gemeentewerken in het 
secretarie-archief. Hierbij werd assistentie verleend door de heer H. Verschut. 

- Waddinxveen. 
Voortzetting controle en selectie 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 vrijwel alle deelnemers werden lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende 
stukken ter advisering ontvangen en gecontroleerd. 
 
In het verslagjaar werden door de heren Van der Hart en Janzing bezoeken gebracht aan de 
diensten Interne Zaken, Facilitaire Zaken en Interne Dienstverlening van de bij de regeling 
aangesloten gemeenten. Doel was om de grens tussen de redelijk gescheiden werelden van 
het archief en de documentaire informatievoorziening te doorbreken. Thema's als digitale 
archiefvorming en toegankelijkmaking, maar ook krapte in het personeel noodzaken daartoe. 
Een belangrijke afspraak is om per 2000 een gecoördineerd overleg te starten gericht op een 
gezamenlijke aanpak van de digitale archiefvorming.  
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7.   VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 

 
 

7.1.  Archieven 
 
In 1999 volgden aanvullingen op de semi-statische archieven van de gemeenten Moordrecht 
en Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Vermeldenswaard is de schenking van een grote collectie krantenknipsels over Gouda en 
omgeving door de heer W.G. Janssen. Deze schenking, die tot stand kwam door 
bemiddeling van de heer E.J.M. van Rossum, vormt een waardevolle aanvulling op de reeds 
aanwezige collectie Scheygrond.   
Dankzij de actieve inzet van de heer A.M. den Boer uit Nieuwerkerk a/d IJssel, verkregen wij  
wederom diverse documenten en (aanvullingen op) particuliere archieven. Het archief van de 
Partij van de Arbeid, afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel (1919 - 1997), werd door zijn 
bemiddeling aan het streekarchief in bewaring gegeven. Voor een volledig overzicht van de 
aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar bijlage 5.  
 
 

7.2.  Bibliotheek (o.a. librijecollectie)  
 
De heer dr. P.H.A.M. Abels en de Oudheidkundige Kring Die Goude schonken ons 
Goudsche onkatolijke kerkzaken en Het Goudsche aarts priesterdom 1712, bewerkte 
manuscripten van Ignatius Walvis. De Oudheidkundige Kring schonk ons bovendien Gouda 
in druk: bibliografie van Gouda tot 1995.  
Een belangrijke collectie brochures en monografieën betreffende de Tweede Wereldoorlog 
werd door de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland aan het streekarchief in bruikleen 
gegeven.  
 
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.   
 
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 Rein van Niet van Gouwestad Radio ontvingen wij een cd-rom met daarop het interview 
dat presentator Frans van Wijk op 14-02-1999 hield met dr. C.J. Matthijs, enkele weken voor 
diens plotselinge overlijden. Het bestaande contact met Gouwestad TV kon door tijdgebrek 
jammergenoeg niet op het peil van 1998 gehouden worden. Plannen voor verdere 
samenwerking op het gebied van aqcuisitie en mogelijk ook korte video-producties werden 
tijdens de spaarzame ontmoetingen met de heer F. Groeneveld besproken. Dankzij zijn inzet 
kon contact gelegd worden met enkele verzamelaars van audio-visuele documenten. Onze 
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eigen contacten met de heer J. Aartman van het Toverlint, de lokale film en videoclub, leidde 
tot een schenking van enkele kwetsbare historische films uit zijn persoonlijke verzameling. 
De heer Piepenbrock woonde een symposium bij over “het beschikbaarstellen van audio-
visuele documenten op het internet en het auteursrecht”.  
 
Zie bijlage 8 voor een gespecificeerd overzicht van de aanwinsten. 
 
 

7.5.  Overige documentatie 
 
Van enkele instellingen en personen werden interessante toevoegingen aan de collectie 
varia (losse documentatie) en de collectie oorlogsdocumentatie ontvangen. 
Bijlage 9 geeft een overzicht van schenkers en van de belangrijkste aanwinsten. 
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8.   EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 

8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
Het fotowerk is met ingang van april uitbesteed aan een professionele fotograaf, de heer E. 
Molenaar van fotostudio Photo Graphics in Den Haag. 
 
 

8.2.  Educatieve activiteiten 
 
 
8.20.  Algemeen 
 
Ook in dit jaar werd een educatief medewerker node gemist, des te meer omdat de heer I. 
Ouweneel niet meer beschikbaar was om educatieve werkzaamheden ten behoeve van het 
onderwijs te verrichten. 
 
 
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. 
 
Als gebruikelijk werd tijdens de “afvalfietstocht” van de Milieudienst Midden-Holland op 
wereldmilieudag 9 juni medewerking verleend in de vorm van een werkbezoek van 140 
leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De heer Den Ouden verzorgde de 
presentatie. 
 
Voor leerlingen van 2 VWO van het Coenecoop College in Waddinxveen werd in nauwe 
samenwerking met de heer drs. A. Arts, docent geschiedenis, in januari een proef gedaan 
met het studiehuis. De heer Den Ouden verzorgde een presentatie en vervolgens gingen de 
leerlingen in groepjes aan de slag met documenten rond het thema “patriotten en 
oranjegezinden eind 18e eeuw”. Voor school en archiefdienst was het een leerzaam 
experiment. We hopen dat de leerlingen het ook zo ervaren hebben. 
 
De jaarlijkse presentaties voor de leerlingen van 5 VWO van het Driestar College en de 
studenten van de Pabo De Driestar vonden om organisatorische redenen van de kant van de 
Driestar niet plaats. 
 
De volgende totaalcijfers kunnen worden gegeven: 
 

Oriëntatie-/projectbezoeken 1998  1999 

Basisonderwijs - - 

Havo/vwo 340 160 

HBO 80 - 

 

 
8.22.  Tentoonstellingen 
 



16 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1999  

 

 

 

 

In opdracht van de Oudheidkundige Kring Die Goude stelde de heer drs. J.W.E. Klein met 
medewerking van het streekarchief een expositie samen over vijf eeuwen geschiedschrijving 
over Gouda onder de naam Gouda schrijft geschiedenis. Van november 1999 tot februari 
2000 verleende het streekarchief hieraan onderdak. 
 
De Goudse VVV startte in het voorjaar van het verslagjaar met een literaire wandeling door 
de binnenstad van Gouda. Mevrouw C. De Jong-Steenland leidde de wandelingen. Zij had 
een mini-expositie ingericht in het streekarchief met als thema het literaire leven in Gouda in 
het verleden. Met elk groepje, dat zij rondleidde, deed zij het streekarchief aan. Ter plekke 
gaf zij een toelichting op het tentoongestelde materiaal. 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
In het verslagjaar vervolgde de heer Piepenbrock de cursus “lezen oud schrift” voor 
gevorderden waarmee hij in het najaar van 1998 was begonnen. Drs. J.W. Klein vervolgde 
zijn cursus/werkgroep Wouter Verhee (Gouds dichter en rederijker); een meerjaren project.    
 
 
8.24.  Overige activiteiten 
 
In februari werd in het kader van het 750-jarig bestaan van Reeuwijk door de Oudheidkamer 
van deze plaats een dag georganiseerd waarop historisch verenigingen en instellingen zich 
konden presenteren. Het streekarchief had een dubbele kraam ingericht. Bezoekers konden 
dankzij onze laptop kennismaken met de mogelijkheden die onze website biedt. Daarnaast 
was genealogische en algemene informatie beschikbaar. De belangstelling van de 
bezoekers was groot. 
 
De heer Den Ouden schreef een opzet en werkplan voor een gids voor onderzoek van 
huizengeschiedenis in het streekarchief. 
 

 
 
 
Gouda, juni 2000. 

 
 

drs. S.M.J. Janzing, 
secretaris algemeen en dagelijks bestuur 
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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 31-12-1999) 

 
 
Algemeen bestuur van het streekarchief 
 
Namens de gemeente Gouda: J. Vermeij (voorzitter); H.H. Reefhuis. 
 
Namens de gemeente Moordrecht: A. Schouten (penningmeester). 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: A.F. Bonthuis (vice-voorzitter). 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: R. van Hoek. 
 
Namens de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: 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 
(tot 28 oktober); drs. H.J. Reijs; drs. J.H. Kompagnie (vanaf 10 november); 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 31-12-1999 en tijdelijke 
medewerkers in 1999 

 
 
 
Vaste personeelsformatie: 
mevr. M. Visser   - hoofd a.i. 
drs. B.J. van der Saag (27 uur) - streekarchivaris mbo 
R. den Ouden    - coördinator externe dienstverlening 
F. van der Hart (19 uur)  - streekregistrator 
J.Th.C.M. Piepenbrock (32 uur) - staffunctionaris beheer 
drs. S.M.J. Janzing (32 uur)  - coördinator interne dienstverlening 
mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen 
 (inv.)     - beheer studiezaal 
J.A. de Jong (w.s.w.)   - indicering en inventarisatie van archieven; 

beheer studiezaal; beheer collectie persfoto's 
P. Ernst (w.s.w.)   - 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.) (24 uur)  - bibliotheek 
 
 
Vrijwilligers: 
P. Daems    - fotografie 
mevr. drs. C.W. Hesselink-Duursma  - kaartencollectie 
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 
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Bijlage 3. Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en  
verzamelingen 

 
 
 

Gereedgekomen bindwerk 1998 1999 

inbinden periodieken (tijdschriften, enz.) 87 83 

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

4 1 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)  35 32 

 

 
 

Gerestaureerde documenten (aantal gerestaureerde stukken) 1998 1999 

Topografisch Historische Atlas (kaarten) - 18 

Librije (Bijbel 1855; Erasmiana: Opera Omnia en Colloquia) - 3 

archieven weeshuis Gouda 104 - 

oud-archief Gouda 158 - 

overheidsarchieven Nieuwerkerk a/d IJssel 2 - 

 
 
 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire 
collecties (aantal microfiches)  

1998 1999 

kadastrale leggers Moordrecht - 33 

kadastrale leggers Gouda - 124 

overlijdensregisters Gouda (1811 - 1849) - 98 

oud-archief Gouda (vroedschapsboeken, 1465 – 1795, inv.nrs. 
42 t/m 82) 

- 231 

Goudsche Courant - 1846 

Rijn & Gouwe - 1136 

oud-notarieel archief Gouda voor 1843  1019 - 

gezinskaarten Waddinxveen 125 - 

bibliotheek 2 - 
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Bijlage 4. Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de 
deelnemende gemeenten in 1999. 

 
 
 
Algemeen 
 
Van vrijwel alle hierna genoemde werkzaamheden werd het eindresultaat zowel op de 
publiekscomputers in de studiezaal als op de website van het streekarchief geplaatst. 
 
 
Gehele regio 
 
De streekarchivaris mbo vervaardigde een herziene editie van het Overzicht kadastrale 
archivalia, in verband met ontvangen aanvullingen en geproduceerde microfiches. 
Van het archief van Humanitas, afdeling Midden-Holland, 1985-1998, werd een voorlopige 
inventaris vervaardigd. 
Aanvullingen op het archief van de classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (1888-1996) werden in de voorlopige inventaris verwerkt. 
 
Gouda 
 
De streekarchivaris mbo beschreef aanvullingen en correcties op de volgende 
archiefinventarissen en plaatsingslijsten: 
- oud-archief (stadsarchief tot 1815); 
- secretarie-archieven 19e en 20e eeuw; 
- archief van het gemeentearchief Gouda, later de Streekarchiefdienst Hollands Midden; 
- archief van Plateelbakkerij Van der Want / Zenith, 1916-1986; 
- archief Gereformeerde kerk, 1948-1993. 
Van het archief van het Rode Kruis, afd. Gouda, 1873-1995, vervaardigde hij een voorlopige 
inventaris.  
Met de ontsluiting van de collectie documentatie (voornamelijk krantenknipsels uit de periode 
1946 - 1997) van de heer W.G. Janssen maakte hij een begin. 
Voorts controleerde hij invoerwerk van een aantal (o.a. vrijwillige) medewerkers en maakte 
dit gereed voor afdruk op lijsten in de studiezaal en plaatsing op de publiekscomputers en op 
de website van het streekarchief en nam hij de voorbereiding van nieuw invoerwerk voor zijn 
rekening. 
 
De heer Ernst verwerkte de inventarisbeschrijvingen van het archief van het burgerlijk 
armbestuur in een computerbestand. 
Voorts voerde hij de gegevens van de straten Markt (met Hoogstraat en Wijdstraat),Nieuwe 
Haven en Hoge Gouwe van het "apparaat-Matthijs" in een computerbestand in. 
De heer Teekens verwerkte de volgende kaartsystemen tot computerbestanden: 
- index vaders / boedelhouders weeskamer 1557-1835; 
- index trouwen Waalse gemeente 1625-1808;  
- index kamerboeken 1791-1811. 
 
Mevrouw Van der Mark produceerde weer gemoderniseerde transcripties van een aantal 
jaren stadsrekeningen (eerste kwart 16e eeuw); een gedeelte daarvan werd door de heer 
Hamdani digitaal verwerkt. 



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1999 21 

 

 

 

 

De heer F.D. van den Heuvel stelde ter aanvulling op de toegang op de 19e-eeuwse 
huwelijksakten de periode 1843-1849 en 1851 ter beschikking. De heer Klein en een aantal 
vrijwilligers namen de jaren 1850, 1860, 1870, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 
1915, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 en 1980 voor hun rekening. 
 
Moordrecht 
 
De heer De Jong vervolgde de ontsluiting van de geboorte-akten. 
De streekarchivaris mbo beschreef enkele aanvullingen op de 19e- en 20e-eeuwse 
secretarie-archieven. 
De heer Ernst verwerkte de gedrukte inventaris van het archief van de hervormde gemeente 
in een computerbestand, waarna de inventaris op de website werd geplaatst. 
 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
De heer A.M. den Boer zorgde voor inventarisatie van het archief van het CDA, afd. 
Nieuwerkerk. 
De streekarchivaris mbo beschreef enkele aanvullingen op de 19e- en 20e-eeuwse 
secretarie-archieven en op de collectie varia. 
De heer De Jong ging voort met de indicering van de geboorteregisters over de periode 
1869-1872 en maakte een begin met de inventarisatie van het archief van de gereformeerde 
kerk van Nieuwerkerk (1886-1995). 
De heer Ernst verwerkte de gedrukte inventaris van het archief van de hervormde gemeente 
in een computerbestand, waarna het geheel op de website werd geplaatst.    
 
Waddinxveen 
 
De streekarchivaris mbo beschreef enkele aanvullingen op het oud-archief en het 20e-
eeuwse secretarie-archief.  
Voorts begeleidde hij de invoer van de gegevens voor de kadastrale atlas Waddinxveen en 
Broek c.a. 1832. 
De heer de Jong zette de indicering van de wijkregisters uit de periode ca. 1835-1845 voort. 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
 
Van de heer J. Heemskerk te Zoetermeer werd een index op de hervormde dopen en 
huwelijken te Zevenhuizen uit de periode 1651-1700 ontvangen. 
De streekarchivaris mbo beschreef enkele aanvullingen op de 19e- en 20e-eeuwse 
secretarie-archieven. 
De heer De Jong ging verder met de ontsluiting van de geboorteakten van Moerkapelle; de 
periode 1841-1850 kwam gereed. 
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Bijlage 5. Aanwinsten archieven in 1999  
 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking; k = aankoop  
 
MIDDEN-HOLLAND 
(i) 529.  Archief van Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke 

dienstverlening en samenlevingsopbouw, afdeling Gouda, later: afdeling 
Midden-Holland, 1985 - 1998. 0.25 m' 
Openbaar: na 10 jaar. 

(a) 185. Archief van de classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ca. 1888 
- 1994. 0.20 m' 
Openbaar: na 50 jaar. 

 
GOUDA 
(a) 310. Archief van de B.V. Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken "Zenith" v/h Fa. P.J. van der 

Want Azn, 1914 - 1986. 1.50 m' 
Openbaar: na 50 jaar. 

(a) 213. Archief van de ABOP (Algemene Bond voor Onderwijzend personeel), afd. Gouda, 
en enkele voorlopers, ca. 1920 - 1966. 0.05 m' 
Openbaar: na 50 jaar. 

(a) 422. Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Gouda (NVVH), ca. 
1945 - 1998. 0.50 m' 
Openbaar: na 3 jaar. 

(a) 261. Archief van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Gouda en omstreken, 1873 - 1995.
 0.60 m' 

(a) 117. Archief van de Goudse sportvereniging "Vires et Celeritas", ca. 1938 - 1993. 0.25 m' 
--- Stukken betr. de toneelvereniging, 1940-1962.  
Openbaar: na 10 jaar. 

(a) 95.  Archief van de remonstrants gereformeerde gemeente Gouda, 1629 - 1996.
 0.25 m' 
Openbaar: na 50 jaar. 

(a) 189. Archieven van de Gereformeerde kerk van Gouda, 1849 - 1996. 0.20 m' 
--- Archief vrouwenver. Deborah, 1948-93. 
Openbaar: na 50 jaar. 

(a) 146. Aantekeningen van G.J.J. Pot, gemeentesecretaris, ca. 1920 - 1950. 0.37 m' 
(s) 527. Collectie W.G. Janssen, ca. 1935 - 1999. 3.00 m' 

--- Betreft vnl. krantenknipsels over Gouda en omgeving. 
 
MOORDRECHT 
(a) 22. Secretarie-archief van de gemeente Moordrecht, 1813 - 1900. 0.01 m' 
(a) 23. Secretarie-archief van de gemeente Moordrecht, 1901 - 1941 (1943). 0.06 m' 
(a) 174. Secretarie-archief van de gemeente Moordrecht, 1942 - 1976. 0.06 m' 
(s) 530. Archief van de Gymnastiekvereniging TUMO te Moordrecht, 1962 - 1996. 1.00 m' 

Openbaar: na 10 jaar. 
 
NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
(a) 514. Secretarie-archief van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1976 - 1985 (1991).
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 0.37 m' 
(s) 528. Archief van de CDA-afdeling te Nieuwerkerk a/d IJssel (fragment), 1986 - 1998. 0.08 

m' 
(i)  532. Archief van de Partij van de Arbeid (PvdA), afd. Nieuwerkerk a/d IJssel, 1919 

- ca. 1997. 1.00 m' 
(a) 147. Archief van de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1886 - 1995.0.60 m' 

Openbaar: na 50 jaar. 
 
WADDINXVEEN 
 
(a) 72. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Waddinxveen, 1812 - 1899 / 

1950. 0.10 m' 
--- Geboorteakten 1895-99 en overlijdensakten 1945-50. 

 
 
 
Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige medewerking 
van o.a.:* 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), mw. Edens-Nijboer, mw. J.E. van Gelderen  
(Nieuwerkerk a/d IJssel), A.H. van Gent (Waddinxveen), R. van der Heide (Schoonhoven),  
N. Hoogendoorn, F.G. IJsselstijn, W.G. Janssen, W. Loef, G.J.J. Pot (Den Haag), E.J.M. van 
Rossum, W.A.C. van Zevenhoven. 
  

                     

* 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 
directe omgeving in 1999 

 
 
75 jaar mannenkoor Gouda's Liedertafel : jubileumuitgave 1923-1998 / red. Joop Meijers, 
Meindert Slager. - Gouda, eigen uitg., 1998. 
150 jaar schaken in Gouda / red. Henk de Kleijnen, Eduard Dane, Gert-Jan Ludden ; 
historisch onderzoek Piet van Hensbergen, Leo Molenaar. - Gouda, eigen uitg., 1999. - 
Betreft jubileum van Schaakclub Messemaker 1847; bijlagen 
Abels, P.H.A.M. - Vensters des hemels en vensters op de wereld : de "protestantse glazen" 
als politiek manifest. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1998. - Lezing Goudse Glazendag 
1999; noten, bibliogr. 
Alkemade, W.R.C. - De gemeentehuizen van Bodegraven / W.R.C. Alkemade en Th.H.M. 
Keukens. - (Z.pl. en uitg.), 1997. - Tevens gepubliceerd in: Heemtijdinghen 33 (1997) 41-60; 
bronnen- en lit.opg. 
Beute, X.M. - Nachtvoorstelling : over redeloos geweld, herinnering en angst. - Afferden, De 
Vijver, 1999. - Roman die zich afspeelt in Gouda; de auteur woont in G. 
Blinkend Gouds / samenst. Inez Meter. - Gouda, Van Norden, 1998. - Bundel gedichten van 
dichters uit de Goudse regio 
Bruin, R. de - Moderne architectuur in Gouda : architectuur beleven / samenst. Ria de Bruin 
en Barbara Dijker ; eindred. Gilbert Vandenakker, Cécile Dornseiffen. - Gouda, Cult. Raad, 
1994. 
Buitenen, B. van - Het Assendelft / Van den Brink-orgel te Nieuwerkerk aan den IJssel. - In: 
De Orgelvriend .. nr. . (april 1999) 10-15 ; ill.. - Lit.opg. 
Donkersloot-de Vrij, Y.M. - Kaarten uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw in de 
collectie van de provincie Zuid-Holland : herziene catalogus. - 's-Gravenhage, Provincie 
Zuid-Holland, 1998. - Systematisch ingedeeld; lit.opg., registers 
Ekkart, R.E.O. - Isaac Claesz. van Swanenburg in de Sint-Janskerk te Gouda. - Gouda, 
Fonds Goudse Glazen, 1998. - Lezing Goudse Glazendag 1997; noot 
Elhorst-Donker, J.J.G. - De oude spoorlijn Rotterdam - Gouda. - Capelle a/d IJssel, Hist Ver. 
Capelle a/d IJ. (HVC), 1999. - Ter gelegenheid van een tentoonstelling; bronnen- en lit.opg. 
Funke, V. - Ondernemers in Verzekeringen : De Goudse 1924-1999 / Vera Funke m.m.v. 
Bas van Lier. - Gouda, De Goudse Verzekeringen, 1999. - Lit.opg. 
Gouda, klaar voor de toekomst? : burgers aan het woord over Gouda in 2010 / teksten: 
Berend Bouman, Carla Govaerts. - Gouda, gemeente Gouda, 1999. - Bevat o.a. een gedicht 
van Leo Vroman voor deze gelegenheid 
Handelingen van het tweede Hof van Holland symposium gehouden op 14 november 1997 in 
de Trêveszaal te Den Haag / onder red. van R. Huijbrecht. - Den Haag, Algemeen 
Rijksarchief, 1998. - Betreft: Rechtspraak in hoogste instantie in de Nederlanden 
Hautvast, S. - 50 jaar sociale verandering in Gouda : 50 jaar sociaal-cultureel werk in Gouda 
: 10 jaar Stichting Welzijn Gouda 1947-1999. - Gouda, St. Welzijn Gouda, 1999. - Br.- en 
lit.opg. 
Honderd jaar onderzoek voor de boomkwekerij : Boskoop 1899-1999 : honderd jaar 
groeibevorderend / red. Ria Derkx e.a. ; eindred. Fred Geers. - Boskoop, 
Boomteeltpaktijkonderzoek, 1999. 
Janse, W. - De grootsheid van de ootmoed, de kleinheid van de hoogmoed : godsdienstig 
leven in Holland gespiegeld in drie Goudse Glazen van na de hervorming (1595-1601). - 
Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1998. - Lezing Goudse Glazendag 1998; noten, bibliogr. 
Jansma, C. - Gebouwd op een stevig fundament : de geschiedenis van de sociale 
woningbouw in Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle 1911-1999 / auteur Cor Jansma ; 
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beeldresearch Nienke Huizinga ; redactiecommissie H.G. van den Dool, R.G.M. Fermont, M. 
Kraaijestein, R.J. Mascini en G. van der Vlist. - Waddinxveen, Woonpartners 
Midden-Holland, 1999. 
Jong-Steenland, C.J.Th. de - Uitgelezen Gouda : een literaire wandeling door de Goudse 
binnenstad / tekst en foto's C.J.Th. de Jong-Steenland. - Gouda, Openbare Bibliotheek etc., 
1999. - Uitg. t.g.v. het 70-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek Gouda; lit.opg. 
Kamermans, J.A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende 
eeuw : ontwikkeling en diversiteit. - Wageningen : Landbouwuniv. / Afd. Agrarische Gesch., 
1999. - Proefschr. Wageningen; bijlagen; noten, bronnen- en lit.opg.; stellingen 
Kamermans, J.A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende 
eeuw : ontwikkeling en diversiteit. - Wageningen : Landbouwuniv. / Afd. Agrarische Gesch., 
1999. - Proefschr. Wageningen; bijlagen; noten, bronnen- en lit.opg. 
Klein, J.W.E. - Gouda in druk : bibliografie van Gouda tot 1995 / samengesteld door J.W.E. 
Klein en N.D.B. Habermehl ; voorafgegaan door Portretten van Goudse historici / 
samengesteld door P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan en N.D.B. Habermehl. - Delft, Eburon, 
1999. - Bronnen- en lit.opg., auteurs- en trefwoordenindex 
Kok, R.S. - Wonen op het veen : archeologisch en ecologisch onderzoek van een twaalfde e 
euwse boerderij in de Oostpolder te Gouda. - Gouda, afd. stadsvernieuwing, volkshuivesting 
en monumentenzorg, 1999. - Noten, lit.opg., bijlagen 
Koning, C.J. de - Autobusdienst Gebr. van Gog Rotterdam - Gouda 1923-1967. - 
Oostvoorne, Deboektant, 1999. 
Kroon, K. - Krimpen aan den IJssel 1940 - 1945 : een gewoon dorp in een buitengewone tijd. 
- Krimpen aan den IJssel, gemeente Krimpen aan den IJssel, 1999. - Bronnen- en lit.opg. 
De kunst van het vestigen / samenst. Hans Venhuizen ; m.m.v. Bart Lootsma, Luuk 
Kortekaas, e.a.. - 's-Gravenhage, eigen uitg., 1998. - Bij de gelijknamige tentoonstelling in 
het kader van De Kunstestafette 1998 
Maatje, G.A.F. - De hofstede aan de Kerfwetering : de geschiedenis van een boerderij. - 
Reeuwijk, G.A. ter Borg, 1999. - Noten, bronnen- en lit.opg., register, bijlagen 
Mijderwijk, L.C. - Môôrt en dè polder : verkenning en herkenning van het gebied bij de 
Moortse Veenweg. - 's-Gravenhage, eigen uitg., 1999. - Scriptie Hogeschool Utrecht; 
uitgebreidere ondertitel: Een historische, kartografische verkenning en een landschappelijke 
en archeologische herkenning van het gebied bij de Moortse Veenweg, een middeleeuwse 
weg in het gebied tussen Gouda, Moordrecht en Waddinxveen, waarbij de periode van de 
vroege nieuwe geschiedenis de meeste aandacht krijgt; noten, bronnen- en lit.opg., bijlagen 
Moerdijk, E. - Een duik in het verleden : onderzoeksverslag van een pracht-plaatwerk: Het 
Koningrijk der Nederlanden ... door J.L. Terwen. - (Leiden), eigen uitg., 1998. - 
Onderzoeksverslag werkgroep Van kinderboek tot woordenboek (boekwetenschap RU 
Leiden); noten, lit.opg., bijlagen; betreft een uitgave van G.B. van Goor (1858) 
Moody, C.W. - Gouda ceramics : the art nouveau era of Holland. - Z.pl, z.j., (1970). - Lit.opg. 
Ouweneel, L. - Cornelia Vervoorn en de machten van haar wereld. - In: Locus .. nr. 5 (1999) 
17-21 ; ill.. - Betreft een conflict met de predikant en kerkeraad te Schoonhoven; fotokopie; 
bronnenopg. 
Ritvo, Phyllis T. - The world of Gouda pottery / Phyllis T. Ritvo ; photography by Gene Ritvo. 
- Weston (Mass., USA), Font  Center Press, 1998. - Bibliogr., index 
De Rotte en de Rottemeren. - (Rotterdam), z.uitg., (1937). - Fotokopie; bevat diverse 
advertenties van bedrijven uit Zevenhuizen 
Schults, J.C. - Veldwachter voor de nachtdienst. - Krimpen aan den IJssel, gemeente 
Krimpen aan den IJssel, 1999. - Betreft Krimpen aan den IJssel tijdens de tweede 
wereldoorlog 
Sloof, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 
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(1444-1520) : regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden. - Leiden, 
Hoogheemr. van Rijnland, 1999. - Noten, lit.opg., bijlagen, glossarium, indices 
Sprokholt, H.J. - Goudse plantaardigheden : een wandeling langs groene monumenten in 
Gouda. - Gouda, Stichting Open Monumentendag, 1999. - Uitg. t.g.v. open monumentendag 
1999; lit.opg. 
Tien eeuwen Rijn en Gouwe. - (Alphen a/d Rijn), Rijn en Gouwe, 1999. - Bevat o.a. bijdragen 
van C.W. Hesselink-Duursma, J.W.E. Klein 
Vaartjes, G. - Herman de Man : een biografie. - Soesterberg, Aspekt, 1999. - Noten, 
bronnen- en lit.opg., register 
Verboom, W. - Waddinxveen in oude ansichten. - Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1969. 



 

 

Verkerk, M. - Zijn naam : adventswoord uitgesproken voor de radio op 21 december 1949. - 
Amersfoort, z.uitg., (1950). - V. was predikant van de hervormde gemeente te Moerkapelle 
(1937-1947); met portret 
Vossestein, K. - Verwisselde loterijbriefjes : Montfoort 1783-1803. - Hilversum, Verloren, 
1999. - Noten, bronnen- en lit.opg., register 
Walvis, I. - Goudsche onkatolijke kerkzaken / Ignatius Walvis ; bezorgd en ingeleid door 
P.H.A.M. Abels. - Delft, Eburon, 1999. - Noten; register; de inleiding is eerder gepubliceerd 
(in aangepaste vorm) in De Schatkamer 12 (1998) 29-52 
Walvis, I. - Het Goudsche aarts priesterdom 1712 / Ignatius Walvis ; bezorgd en ingeleid 
door J.J. Hallebeek en M.F.G. Parmentier. - Delft, Eburon, 1999. - Noten; register 
 
 
Schenkers van boekwerken in 1999 
 
dr. P.J.H.M. Abels, J.P. Bartels, J.A. Berghout (Bergschenhoek), drs. Arjan den Boer 
(Utrecht), A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), G.A. ter Borg (Reeuwijk), P. Ernst, 
gemeentearchief Den Haag, gemeente Gouda (afd. IZ, sector SO, afd. SVM, sector GW), 
Oudheidk. Kring Die Goude, De Goudse Verzekeringen, mw.drs. C.W. Hesselink-Duursma, 
Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden), Instituut Collectie Nederland (A'dam), IISG 
(A'dam), ISMH, mw. C.J.Th. de Jong-Steenland, dr. J.A. Kamermans, drs. J.W.E. Klein, mw. 
G. de Koeijer-Jansen, Landbouwuniversiteit Wageningen (afd. Agrarische Geschiedenis), 
drs. J. van Loo, mw. I. Meter, Schaakclub Messemaker, L.C. Mijderwijk, mw. E. Moerdijk 
(Leiden),  
Openbare bibliotheek Gouda, Stichting Open Monumentendag, Stichting 
Oud-Zevenhuizen-Moerkapelle, prof.dr. F.W.A. van Poppel (Voorburg), G.J.J. Pot (Den 
Haag), Proefstation voor de Boomkwekerij (Boskoop), Provinciale Archiefinspectie Zuid-
Holland, Provincie Zuid-Holland, G. Punt (Den Haag), Dagblad Rijn en Gouwe, B.J. van der 
Saag, Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Stichting Welzijn Gouda, Streekarchief  
Rijnstreek, De Vierstroom, mw. M.A. Vos, K. Vossestein, Woonpartners Midden-Holland 
(Waddinxveen). 
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Bijlage 7. Aanwinsten  topografisch-historische atlas 
 
 

 1998  1999 

Eigen opnamen streekarchief1 3 - 

Foto‟s, prentbriefkaarten (aankoop, 
bewaargeving) 

ca. 35 
albums + 5 

dozen 

2 

Foto's, prentbriefkaarten (schenking) 16 34 

Persfoto‟s (idem) ca. 500 - 

Negatieven (schenking, bewaargeving) 3 albums + 
5 dozen 

- 

Dia‟s (idem) 13 
cassettes 

- 

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

Plattegronden, kaarten 1 10 

Van derden geleende foto's ter reproduktie2 4 ca. 250 

Overbrenging 348 514 

 

 
Dit waren schenkingen van / overbrengingen door: 
ANBO; Fotoburo Martin Droog, Goudsche Courant, G.J.J. Pot (Den Haag), G.M. van der 
Want (Soest), J.Diepraam (A'dam), museum Het Catharina Gasthuis, J.T. Gravesteijn, mw. 
H.A. van Dolder-De Wit, mw. J. Wieferink-de Bruijn, P. Ernst, Initiatiefgroep Raambuurt, 
Streekarchief Tiel-Buren-Culemborg, Stichting Open Monumentendag, Van Lee & Van 
Everdingen (Vlaardingen) 
 

                     

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. 
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Bijlage 8. Aanwinsten Film en Geluidsdocumenten in 1999 
 
 
Van de heer Aartman te Gouda:  
- Gouda 700 jaar   (8 mm film, kleur,  op 2 rollen,  ca. 45 minuten) 
- Gouda 700 jaar -optocht- (single-8, kleur, op 1 rol, 13 minuten). 
- Legerdag 1917   (35 mm negatief, z/w,  ca. 5 minuten)  
 
Van mw. Van Dolder – de Wit te Gouda: 
- Feest Westerschool 1977  (super-8,  1 rol, ca. 20 minuten) 
- 25 Jaar Jodan Boys 1959   (bandrecordergeluidsband, 2 spoelen 13 cm.)  
 
Van het Duitse televisiestation WDR : 
- Een VHS-videoband van het programma “Rückblende”, over de Nederlandse oorsprong 

van het Kölsch-bier (waaraan het Streekarchief medewerking verleende), dat uiteindelijk 
op 3 maart 2000 werd uitgezonden.   

 
Van het Project Team Hollandsche IJssel: 
- Nattigheid    (VHS-videoband)   
 
Van Tetteroo productions BV: 
- Gouda (serie: Holland in beeld) (VHS-videoband ) 
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Bijlage 9. Aanwinsten collecties varia en oorlogsdocumentatie 
 
 
In 1999 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Lijst van schepenzegels, alfabetisch op voornaam geordend, ca. 1315 - 1572; afdruk. --- 

Samengesteld door dr. K. Goudriaan, 1999. 
- Toen en nu. Krantenknipsels uit Het Kanaal van de rubriek van A.M. den Boer over 

voorvallen en situaties uit) de geschiedenis van Nieuwerkerk a/d IJssel in vergelijking met 
de huidige situatie, 1981 - 1990, 1992, 1993. 

- Het geslacht Lepelaer in 17 eeuws Gouda. Genealogie van de familie Lepelaar, ca. 1565 - 
18e eeuw, bevattend: - een genealogie van vijf generaties (stamvader Arend), met diverse 
aanvullende gegevens; - fragmenten van genealogieën van overige "Lepelaars", 17e en 
18e e.; samengesteld door P. Ernst te Gouda, 1999. 

- Vingerling : parentelen van drie geslachten. Parentelen van drie takken van de familie 
Vingerling, ca. 1593 - 1999, met inleiding en indices; samengesteld door Barend 
Vingerling te Amstelveen, 1999. --- Bevat een belangrijke "Goudse tak", ca. 1630 - ca. 
1995. 

- Transcriptie van minuutakten van de Goudse notarissen Cornelis Evertsz. en Ghijsbert 
Puttershouck en Nicolaes Straffintvelt betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, 1635 - 1680; 
gedrukt. --- Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk. 

- Genealogie Estié, Esteie, Esteje, Estejé. Genealogie (stamreeks) van de familie Estié (en 
varianten), ca. 1640 - 1992, met inleiding en indices; samengesteld door K. Schilder te  
Kampen, 1997. --- Bevat een gedeelte "Gouda", begin 20e eeuw. 

- Analyses van minuutakten van de Goudse notarissen J. Middelland, R. Daesdonck, Van 
der Tocht, Cornelis van Eyck en G. Zelder van Beveren betreffende Sluipwijk en 
Reeuwijk, ca. 1700 - 1750; gedrukt. --- Samengesteld door medewerkers van de Stichting 
Oudheidkamer Reeuwijk. 

- Analyses van minuutakten van de Goudse notarissen G. Zelder van Beveren, G. Pijper, 
C. Hardenberg en W.J. Fortuijn Drooglever betreffende Sluipwijk en Reeuwijk, ca. 1700 - 
1750; gedrukt. --- Samengesteld door medewerkers van de Stichting Oudheidkamer 
Reeuwijk. 

- Biografische aantekeningen betreffende J.J. Bertelman (1821-1899), stadstekenleraar, en 
diens vader J.G. Bertelman (1782-1854), door J.J.A. Bartelsman, 1998 - 1999; afdrukken, 
met begeleidende brieven. 

- Bibliotheca Nicotiana. Titelpagina en pagina's 24, 43 en 45 (betreffende Gouda) uit de  
catalogus van de collectie "books about tobacco", verzameld door William Bragge te 
Sheffield (Engeland), 1874; fotokopieën. Met afdruk van aantekeningen naar 
mededelingen van Bragge uit 1880. --- Betreft o.a. de resoluties van het pijpmakersgilde 
te Gouda over de periode 1660 - 1724 (nu in het British Museum te Londen). 

- Nationale militie. Bewijs van werkelijke dienst. Verklaring van de bevelvoerende officier 
dat Cornelis van Waas, geboren te Gouda, en "nummerverwisselaar" (remplaçant) voor 
Ferdinanus van Forsthövel te Woerden, zich in werkelijke dienst bevindt als soldaat bij het 
depot 4e regiment infanterie te G., 1878. 

- Verklaringen van artsen te Gouda dat personen zijn ingeënt tegen kinderpokken, 1878 - 
1895. 

- Stukken betreffende weerbaarheidsvereniging/scherpschutterscorps "Burgerpligt", 1882 - 
1900. 

- Stukken betreffende de opleiding, de loopbaan en het pensioen van Marinus Simon Both, 
o.a. onderwijzer lager onderwijs en leraar Rijks HBS, 1884 - 1926. 
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- Kwitanties van de directeur van de algemene begraafplaats wegens begrafeniskosten van 
leden van de familie De Moor, 1891 - 1895. --- Bevatten aan de achterkant specificaties. 



 

 

- Akten van hypotheek ten laste van W. Anker Azn., landbouwer te Nieuwerkerk a/d IJssel, 
onder verband van zijn boerderij met toebehoren en arbeiderswoningen, ten gunste van 
resp. de N.V. Levensverzekering Mij. Utrecht, 1925, en de N.V. Rotterdamsche 
Boazbank, 1926; grosse resp. doorslag. Met bewijs van doorhaling van de tweede 
hypotheek, 1942. 

- Krimpen aan den IJssel 1940 - 1945 : een gewoon dorp in een buitengewone tijd. 
Lesbrieven voor het primair en het voortgezet onderwijs, samengesteld door J. Stijnen 
respectievelijk drs. A. Bloot voor de gemeente Krimpen a/d IJssel, (1999). Gedrukt. 

- Geboorte- en doopberichten, huwelijks- en verlovingsberichten, overlijdensberichten en 
necrologieën betreffende inwoners van Gouda, ca. 1950 - 1990; grotendeels gedrukt. 

- Het "Oude Dorp" snakt al jaren naar renovatie. Krantenknipsel uit het Reformatorische 
Dagblad met artikel van A.M. den Boer over 20 jaar saneringsplannen in Nieuwerkerk a/d 
IJssel, 1980. 

- Spaarbankkalender 1970. Gedrukt ten behoeve van de Nutsspaarbank Gouda, 1969. --- 
Bevat foto's in kleur van de stijlkamers in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis 
met toelichtende tekst van directeur dr. J. Schouten. 

- Zakagenda voor 1971; gedrukt. --- Uitgereikt door de Stadsspaarbank Gouda aan alle 
klanten ter herinnering aan de opheffing van de bank per eind 1970. 

- Correspondentie van D. van der Want inzake het museumbeleid te Gouda met betrekking 
tot de pijpenmakerij (o.a. collectie De Moriaan), 1992; fotokopieën; met afdrukken van 
retroacta, 20e eeuw. Met een afdruk van de Nota Pijpenkabinet & Moriaan door drs. D.H. 
Duco, (1992). 

- Een kralenketting met groene kruispunten : schoonmaak Hollandsche IJssel in 
samenwerking met burgers en bedrijven. Artikel in Profiel (kwartaaluitgave ministerie van 
V en W) naar aanleiding van een boottocht op de Hollandsche IJssel voor leerlingen van 
de ABC basisschool, winnaars van de ontwerpwedstrijd Oeverplan Hollandsche IJssel, 
1998. Met foto uit het Jaarbericht 1998 van Rijkswaterstaat. 

 
 
De schenkers van deze en andere documentatie waren: 
 
mw. H.P. Aeckerlin-Jongeboer (Capelle adIJ), J.J. A. Bartelsman (Mijdrecht), A.M. den Boer 
(Nieuwerkerk a/d IJssel), P. Ernst, dr. K. Goudriaan (A'dam), I. van den Houdt-Swinkels 
(Winterswijk), mevr. G. de Koeijer-Jansen, drs. J. van Loo, G. de Moor-Oudshoorn (Den 
Haag), G.J.J. Pot (Den Haag), K. Schilder (Kampen), Streekarchieven Kromme Rijnstreek en 
Tiel-Buren-Culemborg, C.A. Sevenhoven (Den Haag), B. Vingerling (Amstelveen), D. van der 
Want.  



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 1999 33 

 

 

 

 

Bijlage 10 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) 

 1997  1998  1999  

Bezoeken 3385  3534  3989  

Bezoekers 1343  1338  1501  

Gemiddeld aantal 
bezoeken per bezoeker 

2.5  2.6  2.7  

2. Herkomst bezoekers 

 1997  1998  1999  

 abs. % abs. % abs. % 

Regio 
streekarchief 

612  45.6  633  47.3  720  48.0  

Overig Zuid-
Holland 

375  27.9  381  28.5  412  27.4  

Rest 
Nederland 

324  24.1  310  23.2  343  22.9  

Buitenland 32  2.4  14  1.0  26  1.7  

3. Herkomst per bezoek 

 1997  1998  1999  

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

Regio 
streekarchief 

1771  52.3  2.9  2008  56.8  3.2  2216  55.6  3.1  

Overig Zuid-
Holland 

970  28.7  2.6  901  25.5  2.4  1006  25.2  2.4  

Rest 
Nederland 

605  17.9  1.9  631  17.9  2.0  727  18.2  2.1  

Buitenland 39  1.2  1.2  18  0.5  1.3  40  1.0  1.5  
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4. Onderwerp van onderzoek 

 1997  1998 1999 

 
bezoe
kers 

bezoe
ken 

gem. 
aanta

l 

bezoe
kers 

bezoe
ken 

gem. 
aanta

l 

bezoe
kers 

bezoe
ken 

gem. 
aanta

l 

Genealogie 48.3  52.3  2.7  42.9  48.7  3.0  40.7  50.4  3.3  

Historie regio 29.2  35.5  3.1  29.7  38.1  3.4  32.2  36.0  3.0  

Historie overig 1.5  1.5  2.6  1.6  1.6  2.8  2.7  2.0  2.0  

Bouwtekeninge
n 

20.7  10.3  1.3  25.8  12.1  1.2  24.3  11.6  1.3  

Overig 0.3  0.4  3.0  0.1  0.0  1.0  0.1  0.1  1.5  

Onbekend 0.1 0.0 1.0 0.1 0.0 1.0- - - 
 

5. Doel van het onderzoek 

 1997  1998 1999 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Dissertaties, 
scripties WO, 
HBO 

6.7  11.4  4.3  6.0  10.5  4.6  7.0  11.3  4.3  

Werkstukken, 
projecten 
overig 
onderwijs 

6.0  3.3  1.4  5.2  2.8  1.4  7.8  3.6  1.2  

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

6.7  13.4  5.1  6.5  19.2  7.8  9.2  17.8  5.1  

Ambtelijk 0.1  0.1  1.0  1.4  1.4  2.6  1.7  1.6  2.6  

Zakelijk 20.6  10.3  1.3  24.8  11.3  1.2  22.9  10.5  1.2  

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

59.4  61.3  2.6  56.0  55.5  2.6  51.4  55.2  2.9  

Onbekend / 
geen 
speciaal doel 

0.4  0.2  1.4  0.1  0.0  1.0  - - - 

6. Herkomst genealogen 

 1997  1998 1999 
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 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

20.8  41.1  5.4  20.7  41.1  5.9  22.9  41.1  5.9  

Rest Zuid-
Holland 

37.2  33.5  2.5  42.2  36.5  2.6  39.3  34.3  2.9  

Rest 
Nederland 

38.0  23.6  1.7  35.5  21.6  1.8  34.9  23.0  2.2  

Buitenland 4.0  1.7  1.2  1.6  0.8  1.4  2.9  1.6  1.8  

7. Herkomst promovendi en studenten WO / HBO 

 1997  1998 1999 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

25.6  19.7  3.3  40.0  56.8  6.6  24.8  49.9  8.7  

Rest Zuid-
Holland 

44.4  56.5  5.5  22.5  16.5  3.4  33.3  21.3  2.7  

Rest 
Nederland 

30.0  23.8  3.4  35.0  26.2  3.5  40.0  28.4  3.0  

Buitenland 
   

2.5  0.5  1.0  1.9  0.4  1.0  

8. Herkomst scholieren onderwijs t/m MBO 

 1997  1998 1999 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

86.4  86.7  1.4  81.4  81.8  1.4  74.4  76.4  1.3  

Rest Zuid-
Holland 

12.3  12.4  1.4  18.6  18.2  1.4  23.9  22.2  1.1  

Rest 
Nederland 

1.2  0.9  1.0  
   

1.9  1.4  1.0  

9. Specificatie studiezaalgebruik 

 1997  1998  1999  

Ter inzage gegeven 
archiefstukken 

5513  6238  5299  

Ter inzage gegeven 
bibl.boeken 

521  569  638  

Geleverde 
fotokopieën 

4315  5037  4711  
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Geleverde afdrukken 
reader/printer 

1771  2158  1826  

Aantal raadplegingen 
top.-hist. atlas 

596  178  190  

Geleverde foto's 266  25  165  

Geleverde dia's 5  -  -  

10. Schriftelijke informatie 

 1997  1998  1999  

Totaal aanvragen om 
schriftelijke informatie 

159  145  154  

Waarvan uit het buitenland 17  21  22  

Waarvan t.b.v. genealogie en 
biografische doeleinden 

91  127  112  

Waarvan t.b.v. overige 
historische informatie 

51  18  42  

11. Uitlening van documenten 

 1997  1998  1999  

Uitgeleende archiefstukken 
ambtelijk (ex art. 18.1 AW) 

1088  319  496  

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

23  63  2  

Uitgeleende particuliere 
archiefstukken aan bewaargever 

21  14  41  

Uitgeleende boeken extern 26  40  25  

Uitgeleende boeken ambtelijk (incl. 
exposities) 

5  5  -  

Uitgeleend uit de topografisch- 
historische atlas 

41  48  155  
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Bijlage 11  Verslag van werkzaamheden van de Commissie van Advies voor de 
  Streekarchiefdienst Hollands Midden over de periode 1997-1998 
 

Algemeen 

 
Met de totstandkoming van het Streekarchief Hollands Midden is in de „gemeenschappelijke 
regeling streekarchiefdienst Hollands Midden‟ bepaald dat naast het bestuur een 
adviescommissie is ingesteld. 
De leden van de adviescommissie worden door het algemeen bestuur benoemd; de 
zittingsperiode is gelijk aan de zittingsperiode van de leden van de gemeenteraad tot medio 
2002. 
 
 

Taak van de adviescommissie 

 
De adviescommissie heeft tot taak: 'het verstrekken van adviezen -desgevraagd of uit eigener 
beweging - aan het algemeen bestuur over het beleid op het terrein van de zorg voor de 
archief- en documentatiebescheiden voorzover deze zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van het Streekarchief' (art. 2 verordening adviescommissie). 
 
 
Samenstelling van de adviescommissie in de periode 1997-1998 : 
 
G.J.Bink  Nieuwerkerk a.d. IJssel 1989 
C.T.van Gennep   Moordrecht    1994 
J.van Loo  Gouda 1992 
M.van Loon  Gouda 1994 
C.Neven   Waddinxveen 1989 
G.Ottevanger  Zevenhuizen-Moerkapelle 1990 
J.M.Rebel  Gouda 1994 
H.J.Reijs Gouda 1994 
E.J.M. van Rossum Gouda 1989 
C.J.van Veen Waddinxveen 1989 
 
De vergaderingen van de adviescommissie werden bijgewoond door de streekarchivaris, de 
heer B.J.van der Saag; ingevolge art. 10 van het reglement van de adviescommissie is hij 
adviseur van deze commissie. 
Medio 1998 bedankte de heer E.J.M. van Rossum als lid van de adviescommissie in verband 
met het aanvaarden van een nieuwe werkkring. In 1999 zal een nieuw lid uit de gemeente 
Gouda worden voorgedragen. 
Eveneens trad in 1998 de heer B.J.van der Saag terug als streekarchivaris in verband met 
organisatorische wijzigingen binnen de Streekarchiefdienst. Sinds medio 1998 worden de 
vergaderingen van de adviescommissie namens het streekarchief bijgewoond door mevr.M. 
Visser (interim hoofd) en de heer S.Janzing. 
 
In de verslagperiode fungeerde de vice-voorzitter, de heer G.Ottevanger, als voorzitter. Medio 
1999 zullen de bestuurstaken opnieuw worden verdeeld. Gedurende de verslagperiode 
vervulde de heer G.J.Bink de secretariaatstaak van de commissie.  
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De leden van de adviescommissie hebben op persoonlijke titel zitting en zijn afkomstig uit de 
gemeenten die zijn aangesloten bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden: Gouda, 
Moordrecht, Nieuwerkerk a.d. IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. 
 
In de verslagperiode vergaderde de adviescommissie vijf keer t.w. 5 februari en 28 mei 1997, 
16 maart, 17 juni en 18 september 1998. Tevens vergaderde het dagelijks bestuur van de 
adviescommissie enkele keren in de periode juni 1997 tot februari 1998 en begin 1998 met de 
streekarchivaris. 
Inmiddels is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Streekarchief en de 
adviescommissie de randvoorwaarden voor een doelmatig promotieplan aan het formuleren. 

Zaken waarover de adviescommissie vergaderde 

 
Op grond van de verordening adviseerde de adviescommissie het algemeen bestuur over de 
begrotingen, de meerjarenbegrotingen, de werkplannen, alsook met betrekking tot de 
jaarverslagen van de streekarchiefdienst. 
 
De adviescommissie deed het algemeen bestuur daarnaast een voorstel over versterking van 
de formatie van de Streekarchiefdienst ten behoeve van een goede taakuitoefening van 
archiefbeheer. Dit was met name ingegeven in verband met de achterstandssituatie op het (op 
grond van de Archiefwet) taakonderdeel inventarisatie. Terzake van dit voorstel heeft het 
Algemeen Bestuur besloten de uitbreiding met 1/2 fte in de ontwerp-begroting 1999 op te 
nemen. 
 
Voorts verstrekte de adviescommissie het Algemeen Bestuur een informatienota naar 
aanleiding van het verschijnen van een rapport rond de gedachte samenwerking tussen het 
Streekarchief (gemeenschappelijke regeling) en de Openbare Bibliotheek (Goudse 
gemeentelijke dienst), waarin de aandacht werd bepaald bij een aantal (formele) 
organisatorische punten. Van genoemd advies worden onderstaand een citaat en enkele 
andere punten vermeld: 
"Naar de zienswijze van de adviescommissie dienen de deelnemende gemeenten van het 
Streekarchief in een vroeg stadium te worden geïnformeerd over deze plannen alsook dienen 
randvoorwaarden te worden geformuleerd inzake eventuele samenwerking tussen beide 
organisaties en de -financiële- gevolgen voor de deelnemende gemeenten/partijen. 
Node miste de adviescommissie een weergave van de feitelijke situatie waar het de -vaste -
formatie van het Streekarchief betreft. 
Voorts deed de adviescommissie een beroep op het Algemeen Bestuur om de achterstand bij 
het ontsluiten van overgedragen archieven niet nodeloos groter te doen worden, doch 
uitvoering te geven aan het besluit van het bestuur van het Streekarchief tot uitbreiding met een 
halve formatieplaats. Dat de gemeente Gouda niet zal medewerken aan de uitvoering van dat 
besluit wordt in hoge mate bertreurd. 
In verband met gerichte belangstelling vanuit de onderwijssector is een sterkte/zwakteanalyse 
gewenst. Naar het oordeel van de Adviescommissie ontbreekt de menskracht om de 
belangstelling vanuit het onderwijs op goede wijze te kunnen honoreren. Het gemis aan een 
educatief medewerker blijft. 
Voorts vermeldde de adviescommissie dat in het recente verleden gedachten werden 
ontwikkeld over eventuele mogelijkheden van schaalvergroting i.c. samenwerking met andere 
streekarchieven (restauratie, boekbinden, fotografie ed.). Het lijkt de adviescommissie 
dienstbaar dat één van de conclusies in het rapport deze optie positief benadert. 
Tot slot merkte de adviescommissie in haar 'informatie'nota op dat het van groot belang is dat, 
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rekening houdend met een gebleken toenemende vraag naar historische informatie vanuit 
diverse invalshoeken, versterking van de archivistische deskundigheid onontbeerlijk is".  
Tot zover de informatienota van de adviescommissie aan het Algemeen Bestuur. 
 
Een in 1997 gestart onderzoek voor het doen vervaardigen van een audiovisuele presentatie, 
gericht op ondersteuning voor de vele activiteiten van de inmiddels goed gehuisveste 
streekarchiefdienst, werd afgerond. Gelet op de voor de adviescommissie beperkte 
mogelijkheden om dit als zelfstandig project te realiseren besloot de adviescommissie, mede in 
verband met de organisatorische wijzigingen binnen het Streekarchief en de gedachte 
samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Gouda, dit onderdeel te laten zijn van een 
promotieplan voor het streekarchief. Naar verwachting zal in 1999 daarover het Algemeen 
Bestuur een uitgewerkt voorstel worden gedaan. 
 
Ook terzake van andere actuele punten van archiefbeheer gaf de adviescommissie specifieke 
aandacht. Meer dan eens blijkt namelijk dat waardevolle archiefbescheiden die in de 
aangesloten gemeenten aanwezig zijn (bijvoorbeeld bij verenigingen, particulieren e.d.) hun 
weg niet vinden naar de goed geoutilleerde archiefbewaarplaats van het streekarchief. Dit wordt 
bepleit omdat waardevolle bescheiden naast een veilige bewaring ook mogelijk door een breder 
publiek kunnen worden geraadpleegd c.q. betrokken worden bij historisch onderzoek. 
 
Op 22 maart 1997 is een informatieve ochtend voor historische verenigingen in het werkgebied 
van het Streekarchief belegd. Dit initiatief zal in 1999 een vervolg krijgen. De historische 
verenigingen zullen daartoe worden uitgenodigd voor een gezamenlijk project 'thuis in de 
gemeente', waarin de samenwerking tussen het Streekarchief en de historische verenigingen 
meer body zal kunnen verkrijgen. 
 
 

Activiteiten van leden van de adviescommissie 

 
Door commissieleden werd in de afgelopen jaren ook o.a.acte de présence gegeven op de 
cultuurmarkt te Gouda achter de kraam van de Streekarchiefdienst. 
 
 

Overleg met streekarchivaris en algemeen bestuur 

 
De streekarchivaris, de heer B.J. van der Saag, woonde tot medio 1998 de 
commissievergaderingen bij. Over archiefzorg en -beheer informeerde hij de adviescommissie. 
Nadien woonden mevr.M.Visser, interim-hoofd van de streekarchiefdienst, en de heer 
S.Janzing van het streekarchief, de vergaderingen van de adviescommissie bij. 
Naast de vergaderingen van het algemeen bestuur, die namens de commissie werden 
bijgewoond door de vice-voorzitter en de secretaris, vond regelmatig overleg plaats met de 
streekarchivaris en diens opvolger over onderwerpen het beleid van het streekarchief 
betreffende. 
 
 

Slot 
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Met voldoening kan de adviescommissie constateren dat in deze verslagperiode de 
(her)huisvesting van de streekarchiefdienst vruchten heeft afgeworpen. Het streekarchief alsook 
de aangesloten gemeenten, die op verzoek van de streekarchivaris de archiefstukken tot en 
met de Tweede Wereldoorlog hebben overgedragen, kunnen tot ieders geruststelling zeggen 
dat men nog jaren met deze archiefruimte vooruit kan.  
Ook in komende jaren wil de adviescommissie aandacht blijven schenken aan de kwantiteit en 
kwaliteit van het Streekarchief en de daaraan verbonden afdoende gekwalificeerde formatie ten 
behoeve van de veelzijdige facetten van taakuitoefening. En dit met name als achtergrond in 
verband met de verdere uitbouw van samenwerking tussen de (intergemeentelijke) 
Streekarchiefdienst en de (gemeentelijke dienst) Openbare Bibliotheek. 
 
In een tijd waarin veel mensen over meer vrije tijd beschikken en de belangstelling voor lokale 
en regionale historie groeit, is het van belang daar op in te spelen door (aspirant) 'gebruikers' 
van het archief toe te rusten zodat de beoefening van de (lokale) geschiedenis ten volle opbloeit 
tot welzijn van velen! 
 
De adviescommissie spreekt tenslotte haar waardering uit aan het adres van allen die op het 
Streekarchief werkzaam zijn. Dankzij die inzet vindt belangenbehartiging op goede wijze plaats. 
 
De adviescommissie van de streekarchiefdienst Hollands Midden, 
G.Ottevanger      G.J.Bink 
vice-voorzitter      secretaris, 
 
 
Vastgesteld door de adviescommissie op 20 januari 1999 


