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1.  ALGEMEEN 

 
 
 

1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur onderging in 2000 geen wijziging 
(zie voor details bijlage 1).   
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer, het algemeen bestuur twee 
keer. 
 
In 2000 kwam de adviescommissie twee keer bijeen. De heer G. Ottevanger trad per 10 mei 
2000 terug als commissielid annex wnd. voorzitter (inwoner van de gemeente Zevenhuizen-
Moerkapelle); de ontstane vacature werd in het verslagjaar niet opgevuld. Mevrouw drs. 
M.T.J. van Loon vervulde voor de rest van 2000 het voorzitterschap. De voorzitter en de 
secretaris van de commissie woonden de vergaderingen van het algemeen bestuur bij. 
 
De coördinator interne dienstverlening en het interim hoofd namen als adviseurs deel aan de 
vergaderingen van het bestuur van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. In par. 4.2 
wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de cd-rom Het Groene Hart in Kaart, welke 
door het bestuur financieel mogelijk werd gemaakt. De stichting organiseerde dit jaar de 
vierde Ignatius Walvis-prijs, die eens in de twee jaar wordt uitgereikt en als doel heeft de 
stimulering van het historisch onderzoek in de regio.  
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 
2000 de veertiende jaargang van dit tijdschrift uit, bestaande uit drie afleveringen. 
 
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. De heer Van der Hart woonde de vergaderingen van het Werkverband 
Gemeentelijke Archiefinspectie (WGA) bij. De heren Janzing en Piepenbrock namen deel 
aan de vergaderingen van het Historisch Platform Gouda. Het Historisch Platform werd op 
31 oktober officieel geopend in het streekarchief. Belangrijk was het hernieuwd opgestarte 
overleg van het Streekarchief Hollands Midden met de streekarchieven Krimpenerwaard 
(Schoonhoven), Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn) en Rijnstreek (Woerden), waaraan door 
de heer Janzing werd deelgenomen. Op de concrete resultaten van dit overleg wordt in de 
hoofdstukken 6 en 8.20 nader ingegaan. De heer Piepenbrock nam als bestuurslid deel aan 
de vergaderingen van de Stichting voor Geautomatiseerde Aanpak van Archieven in het 
Nederlandse taalgebied (GAAN). De heer Ernst nam deel aan een bijeenkomst van 
behoudsmedewerkers in Tilburg. 
 
In augustus werd het rapport Kernfuncties ontsloten. Een inventarisatie van de 
mogelijkheden van samenwerking tussen de Streekarchiefdienst Hollands Midden en de 
Openbare Bibliotheek Gouda  door het algemeen bestuur besproken en aan de 
deelnemende gemeenten toegezonden. Dit rapport is het resultaat van een eerste algemeen 
onderzoek naar de kernfuncties van beide organisaties met als doel inzicht te krijgen of er op 
onderdelen samenwerking tussen de beide organisaties mogelijk is en zo ja of dat ook zinvol 
is. Een belangrijke conclusie is dat op de terreinen dienstverlening (w.o. educatie) en 
ruimtegebruik belangrijke kansen liggen, evenwel samenwerking aan de beheerskant 
onmogelijk is. Het onderzoek werd uitgevoerd door een projectgroep samengesteld uit 
medewerkers van het streekarchief, de openbare bibliotheek en de Dienst Cultuur en 
Recreatie van de gemeente Gouda. Voor het onderzoek bracht de projectgroep op 18 mei 
een werkbezoek aan de openbare bibliotheek en het gemeentearchief van Maastricht. Op de 
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achtergrond speelde het voor de gemeente Gouda belangrijk thema ontwikkeling van het 
culturele kwartier mee, verwoord in de stadsvisie 2010: het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van zuidoostelijk deel van de binnenstad, het gebied waarin o.a. het 
streekarchief en de openbare bibliotheek liggen, voor de cultuur- en historieminnende 
bezoeker door het versterken van de samenhang tussen diverse culturele en historische 
functies.   
 
 

1.2.  Werkplan 
 
In 2000 zijn in grote lijnen de in het werkplan beoogde doelstellingen gehaald. Daarbij zijn de 
volgende kanttekeningen te plaatsen. 
Door het ontstaan van een aantal vacatures (coördinator externe dienstverlening en 
depotassistent)  welke niet konden worden opgevuld in het verslagjaar, door een hoog 
ziekteverzuim en doordat de coördinator interne dienstverlening en de streekarchivaris mbo 
nauw werden betrokken bij het onderzoek naar de samenwerking tussen de 
Streekarchiefdienst Hollands Midden en de Openbare Bibliotheek Gouda, konden niet alle 
taken optimaal worden uitgevoerd. Zo kon de achterstand in de inventarisatie (o.a. van de 
oude archieven van de aangesloten gemeenten) niet worden ingelopen en kon onvoldoende 
worden ingespeeld op de ontwikkelingen op educatief terrein. Wel werd in samenwerking 
met de naburige streekarchieven een belangrijke stap gezet op weg naar een beter beheer 
van digitale archieven en werd met de succesvolle tentoonstelling In Oude Glorie over 
conservering en de gelijktijdige presentatie van de cd-rom Het Groene Hart in Kaart alsmede 
een door TV-Gouwestad aan dit onderwerp gewijde videoproductie in ruime mate de pers 
gehaald. Kon het opstellen van een behoudsplan (als vervolg op het integraal onderzoek 
naar de materiële toestand van de totale collectie van eind 1999) nog niet worden 
gerealiseerd, met deze tentoonstelling bleef wel de aandacht gevestigd op het belang van 
een goed materieel beheer van onze archieven en verzamelingen. De streekarchivaris mbo 
maakte bovendien weer veel toegangen gereed voor plaatsing op het internet en werkte aan 
een gebruikersvriendelijke dynamische benadering van deze toegangen. Ook hierdoor kon 
hij zich minder dan gepland was bezig houden met inventarisatie.  
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2.   PERSONEEL 

 
 
 

2.1.  Formatie 
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers en stagiaire) per 31-
12-2000 is opgenomen in bijlage 2.  
 
In 2000 werd de dienst geconfronteerd met een zeer hoog ziekteverzuim. Dit betekende een 
verlies van in totaal 218 productieve dagen. Aangezien ziekteverzuim intern moet worden 
opgevangen, betekent dit in de praktijk dat niet alle geplande werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd.  
 
Per 1 april werd mevrouw drs. J. Radstaat aangesteld als (parttime) administratief-financieel 
medewerkster. 
  
Het inleencontract met de heer Teekens (w.s.w.) werd per 15 augustus opgezegd. 
 
De heer Den Ouden vertrok per 1 september.  
 
Op 20 november werd de heer Janzing door de gemeenteraad van Gouda tot 
streekarchivaris benoemd als opvolger van de heer Van der Saag met ingang van 1 januari 
2001. 
 
Op 1 december trad mevr. M.J. Hooimeijer in dienst als depotassistent (w.s.w., 16 uur).  
 
In december startten de selectieprocedures voor de coördinatoren interne en externe 
dienstverlening. 
 
 

2.2.  Opleiding; overige personeelsaangelegenheden 
 
In het voorjaar volgde de heer Janzing de module Archief van de opleiding Kennis NaBij 
aangeboden door de stichting Archiefschool in Amsterdam.  
 
De heer drs. J.W. Klein en mevrouw drs. C.W. Hesselink-Duursma volgden een cursus 
inrichten van tentoonstellingen te Hattem. 
 
De heer Ernst volgde twee workshops (papier en schimmelbestrijding) georganiseerd door 
het Instituut Collectie Nederland (ICN). Hij volgde samen met de heer Hamdani in oktober 
een training aanvezelen bij Hoogduin Papierrestauratoren te Delft ten behoeve van de 
demonstraties bij de opening van de tentoonstelling In oude glorie in het streekarchief.   
 
De heren Van der Hart en Janzing namen op 22 november deel aan de studiedag Digitale 
archieven lagere overheden, georganiseerd door de vijf samenwerkende streekarchieven en 
de provincie Zuid-Holland. 
 
In de periode van 1 augustus tot 24 augustus was mevrouw J. Poulina als vakantiekracht 
werkzaam als studiezaalassistente.  
 
Samen met de medewerkers van de openbare bibliotheek werd op 12 december afscheid 
genomen van mevrouw Visser als hoofd van de bibliotheek en interim-manager van het 
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streekarchief. Zij maakte gebruik van de FPU-regeling. Ter gelegenheid van haar vertrek had 
de gemeente Gouda een groot afscheidsfeest georganiseerd in de Garenspinnerij aan de 
Turfsingel. 
 
De heer Klein vervolgde zijn werkzaamheden op het streekarchief als projectsecretaris voor 
de Stadsgeschiedenis Gouda (initiatief van de Oudheidkundige kring Die Goude). Zijn functie 
wordt gefinancierd door de afdeling stadsvernieuwing, volkshuisvesting en monumentenzorg 
(SVM) van de gemeente Gouda.  
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3.  HUISVESTING EN INVENTARIS 

 
 
De lijst waarop de verantwoordelijkheden voor onderdelen van het gebouw zijn uitgesplitst 
tussen verhuurder, de Dienst VEO van de gemeente Gouda, en het streekarchief, werd nog 
niet geformaliseerd.  
 
Gelet op de beveiliging werden de codes van de drie codedeuren wederom gewijzigd. In het 
pand Groeneweg 30 werden een watermeter en een boiler vervangen.   
 
Ter verbetering van de looproutes en gelet op de komst van twee nieuwe medewerkers in 
2001, werd in december een begin gemaakt met de interne verhuizing van een groot aantal 
medewerkers en de herinrichting van een aantal kantoorruimtes. Belangrijke elementen bij 
deze verhuizing  waren een centrale positie van de kamer van de secretarieel-administratief 
medewerker en de streekarchivaris, korte looproutes voor de inventarisatoren en 
bibliotheekmedewerkers naar de depots en positionering van de coördinator externe 
dienstverlening en educatief medewerker dicht bij de gebruikers van het archief.   
 
In 2000 konden 3 personal computers, 2 zip-drives en een videorecorder worden vervangen. 
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4.   MATERIËLE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 

 
 
 

4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
De materiële verzorging in samenhang met de aanpassing van de bestaande inventaris (zie 
5.3) van het oud-archief van Gouda werd voortgezet.  
De heer de Jong verzorgde de herverpakking van door personen en particuliere instellingen 
inbewaringgegeven of geschonken archieven en documentatie. 
Mevrouw Hesselink-Duursma ging verder met het gestandaardiseerd bergen van kaarten en 
tekeningen. 
De heer Verschut voorzag ca. 10 m’ archief van zuurvrij verpakkingsmateriaal in het kader 
van controle en correctie van archiefinventarissen (zie bijlage 4). 
 
 

4.2.  Restauratie en conservering 
 
Volgend op het UPAA-onderzoek van 1999 (Universal Procedure for Archive Assessment) 
werden in 2000 de voorbereidingen getroffen voor het herverpakkingsproject dat in 2001 van 
start gaat (personele inzet en begeleiding; plaats en logistiek herverpakkingsstraat e.d.). 
Hierbij werd advies gegeven door de heren W.A.C. Hoogduin en T. Indewey Gerlings van de 
firma Hoogduin Papierrestauratoren te Delft. Zij waren tevens nauw betrokken bij de 
organisatie van de tentoonstelling In oude glorie over conservering die op 3 november werd 
geopend door wethouder J. Vermeij, voorzitter van het streekarchief. Naast schadevormen, 
restauratie- en conserveringsmethoden (aangeleverd door het Algemeen Rijksarchief) waren 
op de tentoonstelling een aantal van de in 1999 door Hoogduin gerestaureerde en 
geconserveerde kaarten uit het streekarchief voor het publiek te bezichtigen. De heren 
Hoogduin en Indeweij-Gerlings gaven een aantal keren demonstraties over het 
papieraanvezelingsproces. Bij de opening werd door de heer A.M. den Boer, voorzitter van 
de Stichting Vrienden van Archief en Librije, het eerste exemplaar van de door de Stichting 
gefinancierde cd-rom Het Groene Hart in Kaart aan de voorzitter van het streekarchief 
uitgereikt. Deze door de firma Tensing·SKS te Zaltbommel vervaardigde cd-rom bevatte een 
doorsnee van onze kostbare kaartencollectie, thematisch geordend. Dankzij intensieve 
voorbereiding door mevrouw Hesselink-Duursma werd de productie een succes. Zij 
verzorgde de selectie en de beschrijving van de kaarten, de tekst op de inlay en de logistieke 
begeleiding. Verder was zij de drijvende kracht achter de tentoonstelling. Bij de opening werd 
zij hiervoor in de bloemetjes gezet door de voorzitter van het Streekarchief evenals de heer 
Th. Steemers (teamcoördinator informatievoorziening en infrastructuur centrale directie 
Rijksarchiefdienst) voor zijn bereidheid om ons jarenlang belangeloos te ondersteunen met 
deskundige adviezen op het terrein van restauratie en conservering. De heer F. Groeneveld 
van Gouwestad TV maakte voor de tentoonstelling een videoproductie met daarop een 
impressie van het restauratieproces bij Hoogduin Papierrestauratoren en het materieel 
beheer van de kaartencollectie in het streekarchief. Dat behoud van cultuurgoed de 
belangstelling van het publiek heeft bleek op 11 november, toen het streekarchief mee deed 
aan de erfgoedronde georganiseerd door het Historisch Platform Gouda en zich mocht 
verheugen op 60 bezoekers.  
 
Met het restant van een schenking uit 1999 van de Soroptimisten club Gouda aan de 
Stichting Vrienden van Archief en Librije werden 4 kadastrale kaarten van Nieuwerkerk a/d 
IJssel gerestaureerd.  
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In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 2000 gereedgekomen restauratiewerk-
zaamheden. 
 
 

4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Met het verfilmen van ca. 10 m’ van het Oud-notarieel archief van Gouda werd wederom een 
gedeelte van de in 1998 opgelopen achterstand in verfilming ingehaald. De heer De Jong 
deed hiervoor veel voorbereidend werk. 
In het verslagjaar werd eveneens een begin gemaakt met de verfilming van de 
bouwvergunningen van de gemeente Gouda. Hiervoor zijn in het verleden reeds moederfilms 
gemaakt door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, hetgeen een belangrijke stap is in het 
verfilmingsproces van dit bestand. Daarentegen gaf de firma Microformat in Lisse na een 
eerste onderzoek van die moederfilms aan dat de kwaliteit niet altijd even goed is, dat de 
tekeningen niet altijd consequent zijn gefilmd en dat er sprake is geweest van verschillende 
belichting bij de opnames. Er zal dus rekening moeten worden gehouden met een proces 
van microverfilming dat meer tijd zal kosten dan aanvankelijk werd verwacht. Wel is duidelijk 
dat met het gereedkomen van microfilms van de bouwtekeningen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente Gouda de grote druk op de studiezaal zal verdwijnen, 
omdat het een van de meest geraadpleegde bestanden blijft.  
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de in 2000 verfilmde documenten. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 

 
 
 

5.1.  Algemeen 
 
Van het merendeel van de gerealiseerde toegangen in 2000 werd door de streekarchivaris 
mbo eveneens een versie op de website en de publiekscomputers in de studiezaal geplaatst. 
Inmiddels neemt de site van het streekarchief binnen het landelijk archiefwezen een vrij 
vooraanstaande plaats in vanwege haar gebruikersvriendelijke dynamische benadering van 
de toegangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de AskSam Webpublisher.   
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het geautomatiseerde archievenoverzicht gekoppeld aan een geautomatiseerd 
aanvraagsysteem voldeed ook in 2000 aan de verwachtingen. Het archievenoverzicht is 
sinds december 1999 direct raadpleegbaar via onze internet-site. Vanuit dit overzicht kan 
direct worden doorgeklikt naar de beschikbare digitale toegangen. 
 
 

5.3.  Archieven 
 
Van het oud-rechterlijk archief van Gouda werden de bestaande beschrijvingen door de heer 
Hamdani gedigitaliseerd voor plaatsing op onze internetsite.  
De streekarchivaris mbo maakte een begin met de beschrijving van de charters van het oud-
archief van Gouda (1438 - 1804). Hij controleerde voorts veel invoerwerk van medewerkers 
en maakte dit gereed voor plaatsing op de site. 
Eveneens voor plaatsing op de site, werden door de heer De Jong de index op de 
doopboeken van de St.-Janskerk gescand en door de streekarchivaris mbo bewerkt tot een 
digitale toegang.  
 
In bijlage 4 is een overzicht te vinden van de produktie van (voorlopige) inventarissen en 
plaatsingslijsten en vormen van nadere toegankelijkmaking in 2000. 
 
 

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 samen met de heer 
Verschut kranten (Rijn & Gouwe en Goudsche Courant) ten behoeve van microfilming.  
De verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude Librije-collectie werd voortgezet door 
mevrouw G.J.A. de Koeijer-Jansen.  
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 regionaal-historische, alsmede landelijk verschijnende 
historische tijdschriften. 
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5.5.  Topografisch-historische atlas      
 
De heer Ernst ging voort met het beschrijven van de fotocollectie. Er werden  2642 
beschrijvingen aan het fotobestand toegevoegd. Daarmee komt het totale aantal op 31489 
beschrijvingen. De toegang op de fotocollectie blijft een van de meest geraadpleegde 
computerbestanden in de studiezaal. 
Ca. 300 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 voegde weer beschrijvingen toe aan de collectie varia. Door de heer 
De Jong werden binnengekomen affiches geselecteerd en geordend.  
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE ARCHIEVEN 

 
 
 
In 2000 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 dat in 1998 werd overgebracht.  

- Moordrecht. 
. Ordening van bouwvergunningen 1997 en inspectie archiefruimte. 

- Nieuwerkerk a/d IJssel. 
. Voortzetting integratie van het bouwvergunningenarchief van de voormalige dienst  
 Gemeentewerken in het secretarie-archief. Hierbij werd assistentie verleend door de 

heer Verschut. 
- Waddinxveen. 

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

- Zevenhuizen-Moerkapelle. 
. Voortzetting van de integratie van de bouwvergunningen van Bouw- en Woningtoezicht 

met de serie bouwvergunningen in het secretarie-archief, (periode 1968 - 1969). 
- ISMH  
 . Inspectiebezoek en bijstandverlening; inventarisatie van het semi-statisch archief. 
 
Van alle deelnemers werden lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken ter 
advisering ontvangen en gecontroleerd. 
 
In mei organiseerde het streekarchief een bijeenkomst over digitaal gegevensbeheer voor de 
afdelingen Documentaire Informatievoorziening van de aan de regeling deelnemende 
gemeenten. Daarbij hield de provinciaal archiefinspecteur, de heer drs. L.P.E. Kretzschmar, 
een inleidende beschouwing over dit onderwerp. Deze bijeenkomst vormde de aanloop voor 
de op 22 november in samenwerking met de streekarchieven Rijnlands Midden (Alphen a/d 
Rijn), Voorne-Putten en Rozenburg (Brielle), Krimpenerwaard (Schoonhoven) en Rijnstreek 
(Woerden) gehouden studiedag digitale archieven lagere overheden. Dit project werd 
georganiseerd met financiële steun van de provincie Zuid-Holland en had tot doel om 
medewerkers van de afdelingen Documentaire Informatievoorziening (DIV) en 
Automatisering en Informatisering (A&I) instrumenten in handen te geven voor een beter 
beheer en behoud van digitale archieven. De uitermate drukbezochte en daarmee zeer 
succesvolle dag werd afgesloten met de uitreiking van het rapport Een handleiding als 
handreiking voor het beheer van digitale archieven, een gezamenlijk product van 
streekarchieven en provincie. In 2001 zullen de afzonderlijke streekarchieven als vervolg op 
deze studiedag elk in hun werkgebied starten met een inventarisatie van digitale archieven 
bij een van hun deelnemende gemeenten.  
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 

 
 

7.1.  Archieven 
 
In 2000 volgden aanvullingen op de archieven van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van de gemeenten Gouda, Zevenhuizen en Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Vermeldenswaard zijn de aanvullingen op het archief van de Oudheidkundige Kring Die 
Goude (1932 – ca. 1975), waarvoor de heer drs. J.H. Kompagnie de plaatsingslijst 
verzorgde, en op het archief van de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel (1886 -
1995). 
 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 5.  
 
 

7.2.  Bibliotheek (o.a. librijecollectie)  
 
Vermeldenswaard zijn de schenkingen van een groot aantal jaargangen van het clubblad 
van de Goudse Voetbal- en Athletiekvereniging O.N.A. en van het maandblad van de 
Gymnastiek- en Athletiekvereniging Vires et Celeritas uit de oorlogsjaren 1940-1941.  
 
De aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit verslag. 
 
 

7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Van de Goudsche Courant werd weer een grote schenking persfoto’s ontvangen. Dit zal een 
van de laatste schenkingen zijn wegens de overgang naar digitale fotografie. 
 
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 
 
Er werden m.u.v. toevallige video’s bij inbewaringgegeven en geschonken archieven en 
collecties, geen andere audio-visuele documenten ontvangen. Wel werd door TV Gouwestad 
ter gelegenheid van de tentoonstelling In Oude Glorie een videoproductie gemaakt waarop 
o.a. is te zien hoe het streekarchief zorgdraagt voor haar schitterende kaartencollectie.   
 
 

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

 
 
 

8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
In 2000 was er een lichte afname van het studiezaalbezoek. Dit is terug te voeren op het 
beschikbaarstellen van een groot aantal toegangen via de website van het streekarchief. Het 
doorzoeken van b.v. digitale indices levert een enorme tijdsbesparing op vergeleken met het 
doorzoeken van deze bronnen in onze studiezaal. Met ingang van 2001 zal het gebruik van 
onze site worden gemeten.  
  
 

8.2.  Educatieve activiteiten 
 
8.20.  Algemeen 
 
Op grond van de Subsidieverordening Cultuurbehoud Zuid-Holland 1998-2000 ontvingen de 
streekarchieven Hollands Midden, Krimpenerwaard, Rijnlands Midden en Rijnstreek in 
oktober een subsidie voor het inhuren van een educatief medewerker om voor de 
gezamenlijke diensten lesbrieven te ontwikkelen. Met dit project zal in 2001 worden gestart.  
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
De heren Den Ouden en Piepenbrock namen deel aan het mediathecarissenoverleg en de 
werkgroep van de Openbare Bibliotheek Samenwerking met het voortgezet onderwijs, 
gericht op het studiehuis onderwijsplan. Aan de mediatheekmedewerkers van De Goudse 
Waarden werd in oktober door mevrouw De Koeijer-Jansen en de heer Piepenbrock een 
rondleiding door de depots van het streekarchief gegeven.  
 
Tijdens de afvalfietstocht van de Milieudienst Midden Holland werd medewerking verleend in 
de vorm van presentaties in de groepsruimte van het streekarchief door de heer Piepenbrock 
aan leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs.   
 
De heer Den Ouden gaf in februari presentaties over archief en de internetsite van het 
streekarchief aan studenten van de Pabo De Driestar. De heer Piepenbrock gaf in oktober 
presentaties en rondleidingen aan scholieren van de openbare basisschool ’t Palet en aan 
studenten van het Crabeth College.  
 
 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
De heer Klein stelde in mei een kleine expositie samen met documenten uit en over Japan 
en de Japans-Nederlandse geschiedenis, documenten die onderdeel zijn van de Librije-
collectie. Hij deed dit in het kader van 400 jaar handelsbetrekkingen Japan - Nederland. 
 
Voor Open Monumentendag organiseerde mevrouw Hesselink-Duursma de tentoonstelling 
Het land waar men zijn moer heeft verbrand. Verhitte en verwaterde debatten over 
ruimtelijke ordening in de 19e en 20ste eeuw. Thema was de turfwinning ten behoeve van 
brandstof, waardoor grote waterplassen ontstonden, later al dan niet drooggelegd. De 
gevolgen die dit heeft gehad voor een drietal gebieden, nl. de Krimpenerwaard, de 
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Zuidplaspolder en de Reeuwijkse plassen, werden onder de aandacht van het publiek 
gebracht. Deze tentoonstelling was na Open Monumentendag gedurende de maanden 
september en oktober te bezichtigen.  
 
In november organiseerde het streekarchief de tentoonstelling In oude glorie over 
conservering. Zie hiervoor 4.2. Restauratie en conservering. 
 
Mevrouw Hesselink-Duursma verzorgde de herinrichting van de permanente tentoonstelling 
van het streekarchief in de Sterzaal van het stadhuis. Dit gebeurde gelijktijdig met het 
inrichten van de tentoonstelling Schutten en Malen van het ISMH, waaraan ook het 
streekarchief zijn bijdrage leverde.  
 
 
8.23.  Cursussen 
 
Drs. J.W. Klein vervolgde in de maanden februari - mei zijn cursus en werkgroep Wouter 
Verhee (Gouds dichter en rederijker) en startte in november met de werkgroep 
middeleeuwse handschriften. De heer Piepenbrock gaf in het najaar wederom een cursus 
lezen oud schrift.  
 
Voor de medewerkers van de afdeling stadsvernieuwing, volkshuisvesting en 
monumentenzorg (SVM) van de gemeente Gouda werd op 24 mei een workshop 
Kadasteronderzoek gegeven door de heer Piepenbrock. Hij werd hierbij geassisteerd door 
de heer ing. J. Oudgenoeg.  
 
 
8.24.  Overige activiteiten 
 
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Kadastrale Atlas van Waddinxveen hielden de heer 
Piepenbrock en mevrouw Hesselink-Duursma een lezing voor het Historisch Genootschap 
Waddinxveen. 
Op zaterdag 16 september gaven de heren Van der Saag en Piepenbrock een presentatie 
over het streekarchief (bronnen en internetsite) in het gemeentehuis van Nieuwerkerk a/d 
IJssel dat open huis hield.   
 
Door de heer Den Ouden werden presentaties annex rondleidingen gegeven aan 
medewerkers van de Goudsche Courant en aan leden van de archeologische vereniging 
Golda. Mevrouw De Koeijer-Jansen en de heer Ernst gaven een rondleiding aan de dames 
Soroptimisten waarbij de nadruk lag op de restauraties die dankzij hun financiële steun 
waren gerealiseerd. 
 
 
 

Gouda, juni 2001. 
 
 

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 31-12-2000) 

 
 
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 (wnd. 
voorzitter vanaf 10 mei 2000); drs. H.J. Reijs; drs. J.H. Kompagnie; 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: vacature (wegens vertrek van G. 
Ottevanger op 10 mei 2000) 
 
 
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 31-12-2000  
en tijdelijke medewerkers in 2000 

 
 
Vaste personeelsformatie: 
mevr. M. Visser (14,4 uur)  - hoofd a.i. 
drs. B.J. van der Saag (22 uur) - streekarchivaris (met bijzondere opdracht) 
R. den Ouden (28 uur)  - coördinator externe dienstverlening 
 (tot 1 september 2000) 
F. van der Hart (19 uur)  - streekregistrator 
drs. S.M.J. Janzing (32 uur)  - coördinator interne dienstverlening 
J.Th.C.M. Piepenbrock (32 uur) - staffunctionaris beheer 
mevr. drs. J. Radstaat (20 uur) - administratief-financieel medewerker  
 (vanaf 1 april 2000) 
mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen (inv.)- beheer studiezaal 
J.A. de Jong (w.s.w.)   - assistent-archivaris (indicering en inventarisatie 

van archieven; beheer studiezaal; beheer 
collectie persfoto's) 

P. Ernst (w.s.w.)   - medewerker algemene zaken 
A. Hamdani (w.s.w.)   - boekbinder 
M.P. Teekens (w.s.w., 32 uur) - depotassistent 
 (tot 15 augustus 2000) 
J.M. Verschut (banenpool)  - conciërge 
Th.J. de Koning (w.s.w., 24 uur)  - beheerder bibliotheek 
mevr. M.J. Hooimeijer (w.s.w., 16uur)- depotassistent 
 (vanaf 1 december 2000)   
 
 
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 

 1999  2000  

- Inbinden van periodieken 83  21  

- (Her)binden van boeken 1  -  

- Herbinden van archiefstukken -  -  

- Banden voor de studiezaal 32  4  

 

Gerestaureeerde documenten 

 1999  2000  

- Gouda -  -  

- Nieuwerkerk a/d IJssel -  4 

- bibliotheek 3  -  

- topografisch-historische atlas 18  -  

 

Verfilmde documenten (aantal microfiches) 

 1999  2000  

- Gouda (overheid) 453  851  

- Gouda (niet-overheid) -  -  

- Moordrecht 33  -  

- Nieuwerkerk a/d IJssel -  6  

- Waddinxveen -  8  

- Zevenhuizen-Moerkapelle -  5  

- Bibliotheek 2982 (GC 
1846 + RG 

1136)  
-  
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Bijlage 4.  Overzicht ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de 
deelnemende gemeenten in 2000. 
 
Algemeen 
 
Van de meeste hierna genoemde toegangen werd door de streekarchivaris mbo een versie 
op de website en de publiekscomputers in de studiezaal geplaatst. 
 
Gehele regio 
 
Opnieuw werd van het overzicht van kadastrale archivalia een herziene uitgave gemaakt 
door de streekarchivaris mbo. 
 
Gouda 
 
De streekarchivaris mbo beschreef correcties en aanvullingen op de archiefinventarissen en 
plaatsingslijsten van de volgende archieven: 
- oud-archief (stadsarchief tot 1815); 
- de kamer van navraag naar behoeftigen 1883 – 1915, het bestedelingenhuis 1839 – 1851, 
de vereniging voor werklieden te Gouda 1838 – 1907, de armenraad 1913 – 1933, het 
Brokkenhuis 1907 – 1920, de vereniging tot steun aan behoeftige zieken en herstellenden 
1913 – 1924 en het burgerlijk armbestuur (1713) 1815 – 1933; 
- archief van de B.V. Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken "Zenith" v/h Fa. P.J. van der Want 
Azn te Gouda, 1914 – 1986; 
- collectie W.G. Janssen, ca. 1935 - 1999 
Van de volgende archieven maakte hij een voorlopige archiefinventaris / plaatsingslijst: 
- archief van de familieraad (FAR) van verpleeghuis Bloemendaal, 1984 – 1998; 
- archief van het gemengd koor Toonkunst Caecilia (afd. Gouda van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst), (1919) 1923 – 1994; 
- archief van de culturele raad Gouda, (1963), 1971 - 1974, 1983 – 1994; 
- archiefstukken van de jeugdsociëteit So What te Gouda, 1989 – 1992. 
Het overzicht van genealogische bronnen werd door hem herzien. 
Op het grafboek van de St.-Janskerk over de periode 1640 - 1702.vervaardigde hij indices 
op namen van personen, beroepen / functies / titels, locaties in de kerk en geografische 
aanduidingen.  
Tenslotte controleerde hij invoerwerk van (o.a. vrijwillige) medewerkers, maakte dit gereed 
voor afdruk op lijsten in de studiezaal en plaatsing op de website en de publiekscomputers in 
de studiezaal en deed het voorbereidende werk voor nieuwe ontsluitingsprojecten. 
 
De heer drs. J.H. Kompagnie verzorgde een aanvulling op de plaatsingslijst van het archief 
van de Oudheidkundige Kring "Die Goude", 1932 - ca. 1975.  
 
De heer De Jong maakte een begin met het scannen van de uitgetypte index op de 
doopboeken van de St.-Janskerk uit de periode 1625-1712.  De scans worden door de 
streekarchivaris mbo bewerkt tot een digitale toegang, die te zijner tijd ook op de website zal 
worden geplaatst. 
De heer Ernst verwerkte de plaatsingslijst van het archief van de openbare bibliotheek in een 
computerbestand. 
De heer Hamdani digitaliseerde de inventaris van het oud-rechterlijk archief 1450-1811. 
De heer Teekens verrichtte computerinvoer van: 
- index op de doopregistraties van de doopsgezinde gemeente 1689-1788; 
- index op het kohier van de gedwongen geldlening 1517; 
- index op de namen van de grootschippers 1604-1811; 
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- index op de namen van straten, poorten en bruggen in diverse 20e-eeuwse 
(kranten)publicaties. 
Mevrouw Hooimeijer verrichtte de invoer van de index op deel 12 en het begin van deel 13 
van het bevolkingsregister 1850-1860. 
Mevrouw Van der Mark ging weer verder met de ontsluiting (n de vorm van analyses) van de 
16e-eeuwse stadsrekeningen. De heer Hamdani verwerkte een klein deel hiervan in een 
digitaal bestand. 
De heer Hooimeijer verrichtte voor het project kadastrale atlas Gouda 1832 het invoerwerk. 
Vervolgens nam hij de invoer van de gegevens uit deel 1 van het bevolkingsregister 1860 – 
1880  
voor zijn rekening. 
 
De heer F.D. van den Heuvel zette als vrijwilliger de ontsluiting van de huwelijksakten voort 
en stelde het resultaat over de jaren 1852 – 1865 ter beschikking. 
 
Moordrecht 
 
De streekarchivaris mbo controleerde een groot deel van de inventaris van het archief van 
de hervormde gemeente in het kader van herverpakking; hier en daar werden correcties 
aangebracht. 
De heer De Jong ging verder met de indicering van de geboorteakten; de periode 1846 – 
1852 kwam gereed. 
Van een vrijwilliger werd de index op het rooms-katholiek doopboek uit de periode 1700 – 
1757 in digitale vorm ontvangen en op de website geplaatst. Dit doopboek bevat ook doop-
inschrijvingen uit o.a. Nieuwerkerk a/d IJssel ('s-Gravenweg, Kortenoord).  
 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
De heer A.M. den Boer vervaardigde een inventaris van de archiefbescheiden van de 
Nieuwerkerkse IJsclub ("Nooitgedacht") 1919 - 1966.  
De heer De Jong zette de inventarisatie van het archief van de Gereformeerde kerk van 
Nieuwerkerk a/d IJssel 1886 – 1995 voort.  
Hij werkte ook verder aan de index op de namen van de personen die in de geboorteakten  
worden genoemd; de periode 1873 – 1886 kwam gereed. 
 
Waddinxveen 
 
De streekarchivaris mbo maakte een begin met de rubrieksindeling van het secretarie-archief 
over de periode 1936 – 1975, zodat dit archief beter toegankelijk wordt voor gebruikers die 
niet of onvoldoende bekend zijn met de gebruikte archiefcode van de VNG. 
Hij maakte de toegang op de persoonsgegevens in de voorloper van het wijkregister van 
Noord-Waddinxveen over de periode 1839 - 1842/1843 gereed voor studiezaalgebruik. 
De heer De Jong vervaardigde een toegang op de persoonsgegevens in het wijkregister van 
Noord-Waddinxveen over de periode 1839 - ca. 1849. 
 
Zevenhuizen 
 
Van de heer drs. W. Paul te Amstelveen ontvingen wij transcripties van de akten van 
transport van schepen (berustende in het oud-rechterlijk archief van Zevenhuizen) 1653 - 
1797; met indices op de achternamen van de in de transcripties genoemde personen. 
De streekarchivaris mbo zette de inventarisatie van het secretarie-archief 1811 – 1929 voort. 
De heer De Jong ging verder met de toegang op de geboorteakten van Moerkapelle; de 
periode 1851 – 1886 kwam gereed. 
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Bijlage 5. Aanwinsten archieven in 2000 

a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging; i = 
inbewaringgeving; s = schenking  

GOUDA  
- (a) ac-code 60  
Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand Gouda. (0.30 m')  
Huwelijken 1923-1925 en overlijden 1946-1950.  
- (s) ac-code 535  
Archief van de familieraad (FAR) van verpleeghuis Bloemendaal, 1984 - 1998. (0.10 m')  
Deze raad dient voor het contact tussen familieleden van bewoners van de 
psychogeriatrische afdelingen en het verpleeghuis. Opgericht 1984.  
- (a) ac-code 248  
Archief van het gemengd koor Toonkunst Caecilia (afd. Gouda van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst), (1919) 1923 - 1994. (0.60 m'). Openbaar: na 15 jaar  
- (a) ac-code 249  
Archief van de Oudheidkundige Kring "Die Goude", 1932 - ca. 1975. (1.50 m') . Openbaar: 
na 10 jaar. 
- (s) ac-code 533  
Archief van de culturele raad Gouda, (1963), 1971 - 1974, 1983 - 1994. (0.10 m') . 
Fragmenten. 
- (i) ac-code 536  
Archiefstukken van de jeugdsociëteit So What te Gouda, 1989 - 1992. (0.05 m')   
- (a) ac-code 226  
Archief van de Soroptimistclub Gouda e.o., ca. 1938 - 1995. (0.50 m') . Openbaar: 
gedeeltelijk  

MOORDRECHT  
- (a) ac-code 178  
Archief van het Groene Kruis, afdeling Moordrecht, 1903 - 1985 (1986). (0.01 m')  
- (a) ac-code 104  
Archief van de KVP, afd. Moordrecht, 1955 - 1980. (0.01 m') . Openbaar: na 10 jaar. 

NIEUWERKERK A/D IJSSEL  
- (a) ac-code 70  Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Nieuwerkerk 
a/d IJssel. (0.10 m')  Huwelijken 1913-1922. 
- (s) ac-code 534  
Archiefbescheiden van de Nieuwerkerkse IJsclub ("Nooitgedacht"), 1919 - 1966. (0.02 m')  
- (a) ac-code 147  
Archief van de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1886 - 1995. (1.25 m'). 
Openbaar: na 50 jaar. 

ZEVENHUIZEN  
- (a) ac-code -  Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. (0.10 m'). 
Huwelijken 1913-1922, overlijden 1941-1950.  

 

Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige 
medewerking van o.a.:*  

A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d Ijssel), C.T. van Gennep jr. (Rotterdam), H.E. Kok, mw. I. 
Meter-van Leeuwen, E.J.B. Meijssen (Haastrecht), E.J.M. van Rossum en T. van 
Wageningen (Arkel ZH).  

   

* 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 
 
Alfabetisch op hoofdwoord geordend. 
 
Artikelen die in regionale tijdschriften zijn verschenen, zijn niet in deze lijst opgenomen, tenzij 
als overdruk ontvangen!  
 
Alkemade, W.R.C. - Inventaris van de archieven van de gereformeerde kerk van 
Bodegraven 1838 - 1976 (1982). - Woerden, Streekarchief Rijnstreek, 2000. - Lit.opg., 
predikantenlijst  
Blaazer, Sj. - De parochie van de Heilige Johannes de Doper te Boskoop 1866-1991. - 
Boskoop, 1991. - Bronnenopg.  
Blaazer, Sj. - 75 jaar Woningbouwvereniging St. Joseph Boskoop 1919-1994. - Boskoop, 
Woningbouwver. St. Joseph, 1994. - Bronnen- en lit.opg.; bijlagen  
Boer, A.M. den - "Nooit Gedacht" een kaasboerderij in de Nieuwerkerkse polder Blaardorp. - 
Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 2000. - Tevens verschenen in: Schatkamer 14 (2000) 1-
40; noten  
Bolkestein, G.J.J. - Capelle & de IJssel / tekst G.J. Bolkestein, H. van der Marel, J.J.G. 
Elhorst-Donker ; red. en samenstelling J.J.G. Elhorst-Donker. - Capelle a/d IJssel, Hist Ver. 
Capelle a/d IJ. (HVC), 2000. - Ter gelegenheid van een tentoonstelling; bronnen- en lit.opg.  
Bontenbal, P.J. - Stamreeks Michiel Pieter Bontenbal van 1510 tot heden. - Rijswijk, eigen 
uitg., 1995. - Index  
Bruijn, T.M. de - Eindelijk duidelijkheid ..... of nog niet? : genealogie van de familie De Bruijn 
en een aantal zijtakken. - 's-Gravenhage, eigen uitg., 1999. - Registers  
Cornelisse, C.M. - Dichters in duplo : poëzie voor bouwstenen / C.M. Cornelisse, P. 
Veenstra. - Nieuwerkerk aan den IJssel, eigen uitg., 1981. - Uitg. ten behoeve van de 
bouwcommissie van de gereformeerde kerk  
Dael, Ch. van - Nieuwkomers in Gouda / Charlotte van Dael ; Karianne Vermaas. - In: 
Magazijn : Universiteit Utrecht juni 2000 nr. 2 6-7 ; ill.. - Verslag van een onderzoek naar 
migranten door Tanja Balkema  
Dolder-de Wit, H.A. van - Water & vuur : brand en brandweer in oud Gouda / Henny van 
Dolder-de Wit en Henkjan Sprokholt. - Gouda, Stichting Open Monumentendag, 2000. - Uitg. 
t.g.v. open monumentendag 2000; lit.opg.  
Dolfing, B. - Waterbeheer geregeld ? : een historisch bestuurskundige analyse van de 
institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-
1800. - ('s-Gravenhage), eigen uitg., 2000. - Noten, bronnen- en lit.opg.  
Duco, D.H. - Koninklijke Goedewaagen (1779-1982) : een veelzijdig ceramisch bedrijf. - 
Leiden, Primavera Pers, 2000. - Noten, register, bijlagen  
Eck, A. van - Render unto Caesar: a design for a stained-glass window in Gouda featuring 
Charles V. - In: Burlington Magazine .. (1999) 613-614 613-614 ; ill. ; 30 cm. - Noten  
Eeuwen, M.J. van - De Goudse Avondvierdaagse in de twintigste eeuw : feiten, mensen en 
gebeurtenissen uit 54 jaar Goudse avondvierdaagse. - Gouda, eigen uitg., 2000.  
Essen, H.W. van - Anna Barbara van Meerten-Schilperoort: feminist pioneer?. - In: Revue 
Belge de Philologie et d'Histoire (RBPH) 77 (1999) 383-401. - Noten  
Het geheim van Holland : vijf jaar pionieren in cultuurhistorisch toerisme : Delft Dordrecht 
Gouda Haarlem Leiden Schiedam. - Delft, Het geheim van Holland, 2000. - Bijlagen  
Gouds plateel. - Zwolle / Assen, Waanders / Drents Museum, 1997. - Omslagtitel: Gouds 
plateel 1898 - 1928 : Gouds sieraardewerk uit de collectie van de Stedelijke Musea Gouda; 
bronnen- en lit.opg.  
Hemptinne, S. de - Annius de Viterbe comme source dans le "De rebus Batavicis" de Renier 
Snoy. - In: Humanistica Lovaniensia 38 (1989) 110-123. - Fotokopie; noten  
Herinneringen aan het Groene Hart van Wassenaar tot Gouda. - Ljubljana, Hisstory, 1999. - 



 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 2000  

 

 

 

24 

Fotoboek; teksten ontleend aan het Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. van der Aa 
(1839-1851)  
Hollander, B. den - Gouda in perspectief : stadsvernieuwing, stedelijk beheer en sociale 
vernieuwing: inspelen op veranderingen. - Delft, Delftse Univ. Pers, 1994. - Noten, lit.opg., 
bijlagen  
Jong, E. de - "Audite et alteram partem" : een onderzoek naar de strafrechtspleging van de 
Goudse schepenbank. - De Meern, eigen uitg., 2000. - Eindscriptie middeleeuwse 
geschiedenis Universiteit Leiden; noten, bronnen- en lit.opg., bijlagen  
Josche P. Roverts : schilderes van de liefde en gedichten / Josche P. Roverts ; inl. Ruud 
Spruit; levensschets Henc van Maarseveen. - Gouda / Midwoud, eigen uitg. / Peter Sasburg, 
1999. - Noten, bronnen- en lit.opg., register, bijlagen  
Jubileumuitgave 70 jaar P.V. 't Centrum 01-01-1930 01-01-2000 / red. Lydia de Bruin-Ernst 
en Cees Epping. - Gouda, eigen uitg., 2000.  
Kaartjes afkomstig uit de z.g. gemeente-atlas van J. Kuyper / (getekend door J. Kuyper). - 
fotokopieën verzameld door SAHM (Leeuwarden, Hugo Suringar, 1867 - 1871). - Betreft de 
regio oostelijk Zuid-Holland: toenmalige gemeenten Alphen a/d Rijn, Barwoutswaarder, 
Benthuizen, Bergschenhoek, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Broek, Capelle a/d IJssel, 
Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hazerswoude, Hekendorp, Hillegersberg, Lange Ruige 
Weide, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Noord-Waddinxveen, Ouderkerk 
a/d IJssel, Oudewater, Papekop, Reeuwijk, Rietveld, Stein, Sluipwijk, Waarder, Woerden, 
Zevenhuizen, Zuid-Waddinxveen en Zwammerdam  
Klein, J.W.E. - Un inventaire peut on en cacher un autre : quelques remarques sur les 
inventaires de livres à Gouda (1450-1650 environ). - In: Sources for the history of medieval 
books and libraries 135-148 ; ill.. - - Betreft de Goudse librije; noten  
Kunst in Waddinxveen / Gem. Waddinxveen. - Waddinxveen, eigen uitg., 1997.  
Lagas, P. - Besturen op de rand van chaos. - Delft, Eburon, 1999. - Proefschrift EUR; betreft 
veiligheidsbeleid in Den Haag en Gouda; noten, lit.opg.  
Mannens, S. - Een Gouwenaar, een bedelaar : armoede in Gouda, 1850-1890. - Rotterdam, 
eigen uitg., 2000. - Doctoraalscriptie EUR; noten, bronnen- en lit.opg., bijlagen  
Marel, H. van der - Zij gingen naar de Oost / H. van der Marel, J.J.G. Elhorst-Donker. - 
Capelle a/d IJssel, Hist Ver. Capelle a/d IJ. (HVC), 2000. - Ter gelegenheid van een 
tentoonstelling; lit.opg.  
Mijderwijk, L.C. - "In onse conscientien syn wy versekert, dat wy onschuldigh syn, en dat 
geen boosheit in onse handen bevonden is" : de invloed van de remonstrantse predikanten 
op de kerkelijke verhoudingen in Gouda, 1598-1625. - Gouda, eigen uitg., 1999. - 
Eindscriptie lerarenopleiding geschiedenis; noten, bronnen- en lit.opg., bijlagen  
Mijderwijk, L.C. - "'t Zijn reghte renegaten, die den Arminiaen meer als de Slick-Geus haten" 
: remonstrantse geloofsvrijheid in Gouda, 1591-1632. - Gouda, eigen uitg., 1998. - Scriptie 
lerarenopleiding geschiedenis; noten, bijlagen  
Natuurvriendelijke oevers in het veenweide-plassengebied van West-Nederland / 
(samenst.) Otto Vloedgraven, Co Caljouw en Frans Vink ; red. Co Caljouw en Carolyn 
Vermanen. - Reeuwijk, Stichting Adoptie Rietkragen Reeuwijk, (1998). - Woordenlijst, bijlage  
Neven, J.P. - Gouda: "menschen van velerlei richting". - In: Oude Paden 3 (december 1998) 
5-11 ; ill.. - Betreft predikanten van diverse signatuur  
Op diamanten voet een nieuwe eeuw tegemoet : 60 jaar Wandelkring Den Haag / Rijnland / 
eindred. Maarten Klein. - Den Haag, eigen uitg., 2000. - Bijlagen  
Ouden, R. den - Een slikmeter in Moordrecht. - In: De Hollandse Cirkel 2 (2000) 10-11; ill.. - 
Eerder gepubliceerd in: Schatkamer 1 (1986-1987) 24-26; noten  
Povée, H. - Herman de Man. - Brugge, Orion / Desclee De Brouwer, 1972. - Bibliogr.; 
lit.opg.; een uitgebreidere versie verscheen: R'dam, 1986  
Ruyven-Zeman, Zs. van - The stained-glass windows in the St.-Janskerk at Gouda : 1556-
1604. - Amsterdam, Kon. Ned. Ak. van Wetenschappen, 2000. - Noten, bibliogr.  
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda 1989-1999 / red. Margreet van Schaik. - 
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Gouda, eigen uitg., 1999.  
Swierstra, Tj.E. - De familie Müller uit Haastrecht : geschiedenis en stamboom. - 
Amsterdam, eigen uitg., 1997. - Leerlooiersfamilie; bevat ook gegevens over Gouda en 
Waddinxveen; indices  
Verbij, W. - Het carillon speelde de Marseillaise ...... - In: Ter Sprake .. (ca. 1985) 12-14. - 
Betreft de vordering van de doop-, trouw- en begraafboeken van o.a. de r.k. statie van de 
Minderbroeders  
Verhalen betrapt : verhalen en gedichten over de Hollandsche IJssel / red. Margriet van 
Bebber en Willy Hilverda ; fotografie Jan de Jong, Cor Timmerman en John Wijntjes. - 's-
Gravenhage, Kunstgebouw, 2000.  
Vroegindeweij, L. - Christusprediking. - Huizen, J. Bout, (1947). - V. was predikant van de 
hervormde gemeente te Waddinxveen; noten  
Vroegindewey, L. - Vader, mag ik naar de bioscoop? : een beschouwing over de waarde 
van de film voor jong en oud. - Huizen, J. Bout, (1948). - V. was predikant van de hervormde 
gemeente te Waddinxveen; noten  
Wilschut, A. - Goejanverwellesluis : de strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787. 
- Hilversum, Verloren, 2000. - Lit.opg., register  
 
   

Schenkers van boekwerken in 2000  
   
mw. H.P. Aeckerlin-Jongeboer (Capelle adIJ), Algemeen Rijksarchief, Archiefraad, mw. T. 
Balkema, ds. R.E. van den Berg, Sj. Blaazer (Boskoop), A.M. den Boer (N'kerk adIJ), P.J. 
Bontenbal (Rijswijk), drs. R. de Bruijn (Amersfoort), CNC, CPA, mw. H.A. van Dolder-de Wit, 
drs. D.H. Duco (A'dam), dr. A. van Eck, M.J. van Eeuwen, P. Ernst, mw. prof.dr. M. van 
Essen, Uitg. Van Gorcum (Assen), gemeente Gouda (afd. IZ; afd. plantsoenen; afd. SVM), 
mw.dr. F.M. de Haan, mw.drs. C.W. Hesselink-Duursma, Gemeentearchief Leiden, drs. 
J.W.E. Klein, mw. G. de Koeijer-Jansen, prof.dr. P. Kooij, mw.dr. D.-M. Krenn (Straubing 
(D)), E. de Jong (De Meern), Landbouwuniversiteit Wageningen, mw. J.A. van Mannekes, 
L.C. Mijderwijk, Museum Kranenburgh (Bergen), Openbare Bibliotheek Gouda, R. den 
Ouden, ing. J. Oudgenoeg, Stichting Oud-Vaderlands Recht, J.C.T.M. Piepenbrock, Rijks 
Archiefschool, Josche P. Roverts, B.J. van der Saag, Ulla Sander Olsen (Leuven (B)), SDU 
Uitgevers, Streekarchieven Rijnstreek en Voorne-Putten, W. Verbij OFM, mw. M. Visser 
(Reeuwijk), gemeente Waddinxveen, Wandelkring Den Haag / Rijnland, Zuid-Hollands 
Bureau voor Toerisme.  
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Bijlage 7. Aanwinsten topografisch-historische atlas * 

 

Aanwinsten t.h.a. 

 1999  2000  

- Eigen opnamen streekarchief * -  2  

- Foto's, prentbriefkaarten (aankoop, bewaargeving) 2  -  

- Foto's, prentbriefkaarten (schenking) 34  45  

- Persfoto's (idem) -  2234  

- Negatieven (schenking, bewaargeving) -  -  

- Dia's (idem) -  -  

- Reproducties, affiches, e.d. (idem) ca. 300  ca. 300  

- Plattegronden, kaarten (idem) 10  29  

- Van derden geleende foto's ter reproductie ** ca. 250  -  

- Overbrenging foto's 514  361  

 
 

Dit waren schenkingen van / overbrengingen door:  
mw. H.P. Aeckerlin-Jongebres (Capelle adIJ), A.M. den Boer en M. den Boer-Snoei (N'kerk 
adIJ), drs. D.H. Duco (A'dam), C.T. van Gennep jr. (R'dam), J. Heemskerk (Zoetermeer), 
mw. C.W. Hesselink-Duursma, mw. L. van den Heuvel (Oudenhoorn), Hist. Genootschap 
Waddinxveen, mw. G. de Koeijer-Jansen, dhr. van der Kraats, Molenstichting Nieuwerkerk 
adIJ, mw. Prins, G.M.J.M. Reurings (Ter Aar), SA Rijnstreek, Stedelijke Musea Gouda, dhr. 
Verkleij, dhr. Zuydveld (Diemen).  

 

* Dit betreft hoofdzakelijk 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 momenteel geen menskracht beschikbaar.  
** Inclusief nog af te drukken negatieven.  
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Bijlage 8. Aanwinsten collecties varia en oorlogsdocumentatie 
 
 Chronologisch geordend. 

In 2000 waren de belangrijkste aanwinsten:  

Genealogisch onderzoek van de familie Stofberg.  Stamreeks van de familie Stofberg, ca. 
1510 - 1980, samengesteld door D. Stofberg te Rotterdam, 2000.  Betreft o.a. Nieuwerkerk 
a/d IJssel.  

Genealogie Didier Malingrey 
Genealogie (stamreeks) van de familie Malingrey (en varianten), ca. 1545 - 1994, 
samengesteld door R.M. Malingre te Zaandam, 2000. Betreft o.a. Schoonhoven, alsmede de 
Goudse deken P.C.T. M. (1826-1909).  

Vier eeuwen (Van) Schieveen : ontdekkingsreis langs veertien generaties, met een 
moeizame geboorte van de familienaam 
Aantekeningen betreffende afstammelingen van Jacob Ziere, wonend in de polder 
Schieveen in 1622. Met genealogieën (stamreeksen) van de familie (Van) Schieveen, ca. 
1585 - 1985, samengesteld door H.P. van Schieveen te Zwolle, 2000.  
Betreft o.a. Gouda, Krimpenerwaard en overig Midden-Holland.  

Kroniek over een Rotterdamse familie Van der Heijde 1710 - 1971 : "van de Meijerij van 
Bos via Montfoort naar Rotterdam" 
Genealogische aantekeningen ("kroniek", op basis van een stamreeks) van de familie Van 
der Heijde, ca. 1710 - 1971, met bijlagen en overzicht van de nakomelingen van Joost (ca. 
1710-1768), samengesteld door G.M.A.A. van der Heijde te Oudenbosch, 2000.  Betreft o.a. 
Gouda, Montfoort en Linschoten.  

Akte van transport van een huis en erf aan de Vlamingstraat nz, kad. sectie C 818 (O = de 
koper, W = de gemeenschappelijke gang), strekkende tot de eigendom van de koper, belast 
met de helft van 10 stuivers gemortificeerde renten t.b.v. het Leprooshuis, door Maria van 
Ommen, weduwe van Matthijs van den Regt, aan Mijndert van Jeveren te Moordrecht en zijn 
compagnon Pieter Schouten, 17 december 1812.  

Onderhandse akte van transport van een huis en erf aan het Buurpad 267 (momenteel: 
Westbuurstraat 1) te Moordrecht, kad. sectie C 818 (O = de koper, W = het 
gemeenschappelijke pad), door Jacobus Adrianus Snel, burgemeester, en zijn vrouw Nizetta 
Johanna François, aan Maarten Jacobus Carlier, meester koper- en blikslager, 16 augustus 
1860.  

Stukken afkomstig van het aktiecomité "Behoud St. Jozef" (ziekenhuis), 1975 - 1976. Met 
(fotokopieën van) stukken (o.a. krantenknipsels) betreffende het ziekenhuis, 1894 - 1945, 
1961, 1984, 1994 - 1995.  

Zakboekje van Leonardus van den Heuvel, geboren te Gouda, milicien bij het 3e eskadron 
3e Regiment Huzaren te Leiden, 1898 - 1901.  

Distributiebonnen voor levensmiddelen, uitgegeven door de gemeente Gouda, ca. 1918.  

Krantenknipsel uit (Groot Rotterdam ?) met portretten van J. Swets Lz. en P.A. de Ruiter, 
respectievelijk 25 jaar voorzitter en secretaris van muziekvereniging Crescendo te 
Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1925.  

Visite du Comité d'Hygiène de la Ligue des Nations ... 
Presentielijst van het bezoek van leden van het "Comité d'Hygiëne" van de Volkenbond aan 
Waddinxveen, 29 juni 1929.  

Reglement van de afdeeling Gouda en Omstreken der Maatschappij tot bevordering 
der Toonkunst ... Caecilia 
1929; gedrukt.  
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Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van 
Scholen met den Bijbel te Moordrecht, 1932; gedrukt.  

Krantenknipsel uit het Reformatorisch Dagblad met uittreksel uit een artikel van L.M.P. 
Scholten in De Wachter Sions over o.a. een prominente voetballer, die op latere leeftijd tot 
bekering kwam en in Nieuwerkerk a/d IJssel kwam wonen en daar enkele jaren als diaken 
diende bij de gereformeerde gemeente in Nederland, 10-06-2000.  

Brief van mevrouw A.G. Douwes Dekker-Post van Liggeloo te Nice (F) aan mevrouw C.G. 
("Corry") Vleugels Schutter-Spit (geboren te Gouda) te Nieuwerkerk (Zld), 3 mei 1937. De 
briefschrijfster is verontwaardigd over het boek van dr. Julius Pee over haar schoonvader 
Multatuli, vanwege de vele onjuistheden die Pee zich ten opzichte van diens zoor P.J.C.E. 
("Edu") Douwes Dekker heeft veroorloofd. Zij vraagt Corry om een oordeel over haar 
overleden man, en om adressen van oud-leerlingen om hen hetzelfde te kunnen vragen. Met 
een doorslag van een open brief van de briefschrijfster aan Julius Pee, z.d. Met voorkant van 
de verzendenveloppe, 1937  
De geadresseerde was ca. 1908 leerlinge van P.J.C.E. D.D. (leraar Frans) aan de Rijks 
HBS.  

Onderwijstoneelgroep De Goudsbloem 50 jaar 1944-1994 
Chronologisch gerangschikte aantekeningen, hoofdzakelijk met betrekking tot gespeelde 
toneelstukken, 1994; afdruk.  

Aflevering van het weekblad "De Spiegel" met op de voorkant een foto van glas .. in de St.-
Janskerk met voorstelling van Maria met het kind Jezus, 1947.  

Exemplaren van kranten betreffende het 50-jarig regeringsjubileum van koninging 
Wilhelmina en de troonswisseling van koningin Wilhelmina en koningin Juliana, aug. - sept. 
1948. Met een reclame-aanbieding voor gedenklepels. Met het herdenkings-album 
"Nederland jubelt".  

Gedenkalbum ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest van koningin Juliana, 1948.  

Register van inkomsten en uitgaven van de "commissie uit de Nieuwerkerkse verenigingen 
voor afscheid burgemeester Jas en ontvangst nieuwe" (burgemeester), 1949.  Volgens de 
GC van 31-05-1949 bood woordvoerder G. de Jong een brievenmes, brievenstandaard en 
rookstel met sigaren aan.  

De Crabethstraa.  Aantekeningen betreffende de aanleg van de Crabethstraat en de 
bebouwing in de omgeving, o.a. de Kattensingel, met herinneringen aan dit gebied, door 
G.C. van Eijk, 1999.  

Getuigschrift voor Clemens Faay wegens het doorlopen van de VGLO-klas van de St.-
Aloysiusschool, z.d. (ca. 1955).  

Krantenknipsels betreffende stadsuitbreiding en -vernieuwing in Gouda, ca. 1954 - 1973.  

Programma van een feestavond en krantenknipsels ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan 
van de voetbalclub Olympia, 1956. Met krantenknipsel betreffende het kampioenschap in 
1958.  

Statuten, huishoudelijk reglement en huurreglement van de woningbouwvereniging Het 
Volksbelang te Gouda, 1962; gedrukt; met bewijs van lidmaatschap voor W. Veerman. Met 
bewijs van aandeel ten name van C.M.J. Faay, 1970.  

Bewijs van aandeel in de r.k. woningbouwvereniging St. Jozef ten name van C.M.J. Faay, 
1970.  

Reizigers in opstand.  Aflevering van De Reiziger 22 nr. 2 (1999) met artikel over het verzet 
van gebruikers van station Gouda - Goverwelle tegen verslechtering van de 
spoorverbindingen.  
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Gouda sprookjesachtige kaarsenstad.  Aflevering van Pelikaan (Bloedbank ZWN 
Rotterdam) met reportage, 1999.  Op de omslag een foto van het stadhuis in de sneeuw.  

Moduleboek leerlijn 2, L2TH0401, periode 4 = Lesgeven in de bovenbouw : een 
vakoverstijgende module : samenwerkende disciplines: opvoedkunde, geschiedenis 
en aardrijkskunde 
Samengesteld door Pabo Christelijke Hogeschool De Driestar, 1999.  Betreft met name 
didactiek van het werken met de historische kaart in de bovenbouw van het basisonderwijs, 
aan de hand van Goudse voorbeelden.  

Exemplaar van De Nesselander met o.a. een interview met Adrie Markus, geboren in 1935 in 
boerderij landlust aan de Groeneweg, oktober 2000.  

Molenspreuken anno 2000 
Spreuken met betrekking tot molens, verzameld door de PCOB afd. Nieuwerkerk a/d IJssel 
ter gelegenheid van de expositie "Daar bij die molen", in verband net de restauratie van 
molen Windlust te Kortenoord, 2000; afdruk.  

De schenkers van deze en andere documentatie waren:  

A.M. den Boer (N'kerk adIJ), Chr. Hogeschool De Driestar, G.C. van Eijk (Royston (GB)), 
C.M.J. Faay, Gemeentearchief Amsterdam, C.T. van Gennep jr. (R'dam), G.M.A.A. van der 
Heijde (Oudenbosch), Leo van den Heuvel (Oudenhoorn), W.G. Janssen, mevr. G. de 
Koeijer-Jansen, H. Leenders, R.M. Malingre (Zaandam), B. Pruyt (N'kerk adIJ), ir. H.P. van 
Schieveen (Zwolle), D. Stofberg (R'dam), mw. G. Smorenberg, W.W. Straver, gemeente 
Waddinxveen, mw. A.F. van der Zande - Vleugels Schutter (N'krk Zld).  
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Bijlage 9. Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, verstrekken van 
schriftelijke informatie en uitlening van documenten in 2000 

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) 

 1998  1999  2000  

Bezoeken 3534  3989  3324  

Bezoekers 1338  1501  1397  

Gemiddeld aantal 
bezoeken per bezoeker 

2.6  2.7  2.4  

2. Herkomst bezoekers 

 1998  1999  2000  

 abs. % abs. % abs. % 

Regio 
streekarchief 

633  47.3  720  48.0  641  45.9  

Overig Zuid-
Holland 

381  28.5  412  27.4  402  28.8  

Rest 
Nederland 

310  23.2  343  22.9  332  23.8  

Buitenland 14  1.0  26  1.7  22  1.6  

3. Herkomst per bezoek 

 1998  1999  2000  

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

Regio 
streekarchief 

2008  56.8  3.2  2216  55.6  3.1  1709  51.4  2.7  

Overig Zuid-
Holland 

901  25.5  2.4  1006  25.2  2.4  917  27.6  2.3  

Rest 
Nederland 

631  17.9  2.0  727  18.2  2.1  660  19.9  2.0  

Buitenland 18  0.5  1.3  40  1.0  1.5  38  1.1  1.7  

4. Onderwerp van onderzoek 

 1998  1999 2000 

 
bezoe
kers 

bezoe
ken 

gem. 
aanta

l 

bezoe
kers 

bezoe
ken 

gem. 
aanta

l 

bezoe
kers 

bezoe
ken 

gem. 
aanta

l 

Genealogie 42.9  48.7  3.0  40.7  50.4  3.3  42.9  50.0  2.8  
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Historie regio 29.7  38.1  3.4  32.2  36.0  3.0  30.9  33.3  2.6  

Historie overig 1.6  1.6  2.8  2.7  2.0  2.0  2.6  3.3  3.1  

Bouwtekeninge
n 

25.8  12.1  1.2  24.3  11.6  1.3  23.4  13.4  1.4  

Overig 0.1  0.0  1.0  0.1  0.1  1.5  0.1  0.1  1.0  

Onbekend 0.1 0.0 1.0 - - -- - - 
 

5. Doel van het onderzoek 

 1998  1999 2000 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Dissertaties, 
scripties WO, 
HBO 

6.0  10.5  4.6  7.0  11.3  4.3  8.4  14.8  4.2  

Werkstukken, 
projecten 
overig 
onderwijs 

5.2  2.8  1.4  7.8  3.6  1.2  6.1  3.2  1.3  

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

6.5  19.2  7.8  9.2  17.8  5.1  6.3  11.6  4.4  

Ambtelijk 1.4  1.4  2.6  1.7  1.6  2.6  0.8  0.7  2.2  

Zakelijk 24.8  11.3  1.2  22.9  10.5  1.2  22.7  13.0  1.4  

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

56.0  55.5  2.6  51.4  55.2  2.9  55.5  56.5  2.4  

Onbekend / 
geen 
speciaal doel 

0.1  0.0  1.0  - - - 0.3  0.1  1.0  

6. Herkomst genealogen 

 1998  1999 2000 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

20.7  41.1  5.9  22.9  41.1  5.9  23.8  37.3  4.3  

Rest Zuid-
Holland 

42.2  36.5  2.6  39.3  34.3  2.9  35.2  34.4  2.7  

Rest 
Nederland 

35.5  21.6  1.8  34.9  23.0  2.2  39.0  26.9  1.9  
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Buitenland 1.6  0.8  1.4  2.9  1.6  1.8  2.0  1.5  2.1  

7. Herkomst promovendi en studenten WO / HBO 

 1998  1999 2000 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

40.0  56.8  6.6  24.8  49.9  8.7  43.6  68.2  6.6  

Rest Zuid-
Holland 

22.5  16.5  3.4  33.3  21.3  2.7  25.6  10.8  1.8  

Rest 
Nederland 

35.0  26.2  3.5  40.0  28.4  3.0  29.9  20.9  2.9  

Buitenland 2.5  0.5  1.0  1.9  0.4  1.0  0.9  0.2  1.0  

8. Herkomst scholieren onderwijs t/m MBO 

 1998  1999 2000 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

81.4  81.8  1.4  74.4  76.4  1.3  72.9  76.6  1.3  

Rest Zuid-
Holland 

18.6  18.2  1.4  23.9  22.2  1.1  22.4  19.6  1.1  

Rest 
Nederland    

1.9  1.4  1.0  
   

9. Specificatie studiezaalgebruik 

 1998  1999  2000  

Ter inzage gegeven 
archiefstukken 

6238  5299  4657  

Ter inzage gegeven 
bibl.boeken 

569  638  476  

Geleverde fotokopieën 5037  4711  4589  

Geleverde afdrukken 
reader/printer 

2158  1826  2296  

Aantal raadplegingen 
top.-hist. atlas 

178  190  205  

Geleverde foto's 25  165  onbekend  

Geleverde dia's -  -  onbekend  

10. Schriftelijke informatie 

 1998  1999  2000  

Totaal aanvragen om 
schriftelijke informatie 

145  154  105  
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Waarvan uit het buitenland 21  22  6  

Waarvan t.b.v. genealogie en 
biografische doeleinden 

127  112  83  

Waarvan t.b.v. overige 
historische informatie 

18  42  16  

11. Uitlening van documenten 

 1998  1999  2000  

Uitgeleende archiefstukken 
ambtelijk (ex art. 18.1 AW) 

319  496  165  

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

63  2  -  

Uitgeleende particuliere 
archiefstukken aan bewaargever 

14  41  26  

Uitgeleende boeken extern 40  25  27  

Uitgeleende boeken ambtelijk (incl. 
exposities) 

5  -  -  

Uitgeleend uit de topografisch- 
historische atlas 

48  155  52  

 

 


