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1.  ALGEMEEN 
 
 
 

1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
De samenstelling van het algemeen bestuur onderging in 2001 een wijziging, doordat 
mevrouw J.P.E. Hogenes haar raadslidmaatschap (Zevenhuizen-Moerkapelle) beëindigde; 
zij werd per 1 januari 2001 vervangen door mevrouw A. Hoogma-de Leeuw. In de 
samenstelling van het dagelijks bestuur kwam geen wijziging (zie voor details bijlage 1).   
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar drie keer, het algemeen bestuur één 
keer. 
 
In 2001 kwam de adviescommissie twee keer bijeen. De heer E.J.M. van Rossum trad per 
17 oktober 2001 terug als commissielid (inwoner van de gemeente Gouda); in zijn plaats trad 
mevrouw M. Haaitsma-Heessels, directrice van de Casimirschool, toe tot de 
adviescommissie. De vacature ontstaan door het vertrek van de heer G. Ottevanger per 10 
mei 2000 als commissielid (inwoner van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle) werd in het 
verslagjaar niet opgevuld. De heer drs. H.J. Reijs nam in 2001 het waarnemend 
voorzitterschap van mevrouw drs. M.T.J. van Loon over. De waarnemend voorzitter en de 
secretaris van de commissie woonden de vergadering van het algemeen bestuur bij. 
 
De streekarchivaris nam als adviseur deel aan de vergaderingen van het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Archief en Librije. In de samenstelling van het bestuur van de 
vriendenstichting kwamen veranderingen. Per 1 januari 2001 werd afscheid genomen van 
mevrouw drs. M. Docter-Flach (sinds 1990, penningmeester) en mevrouw drs. J. Radstaat 
(sinds 1997, secretaris). Zij werden als resp. penningmeester en secretaris opgevolgd door 
mevrouw J. Hoogendoorn en mevrouw E. Bik-Huls. In oktober nam mevrouw drs. M.Th.J. 
Lambregts-van der Togt (sinds 1982) afscheid van de vriendenstichting. Zij werd opgevolgd 
door mevrouw M. Visser.    
In de samenstelling van de redactie van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer 
kwam geen wijziging. De redactie bracht in 2001 de vijftiende jaargang van dit tijdschrift uit, 
bestaande uit twee afleveringen. 
 
Aan de vergaderingen van de Kring van Zuidhollandse archivarissen (KZA) en van de 
Erfgoedkoepel voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen (DIVA) nam 
de streekarchivaris deel. De heer Van der Hart woonde de vergaderingen van het 
Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie (WGA) bij. Mevrouw Wijbrans nam deel aan de 
vergaderingen van het Historisch Platform Gouda. Aan het overleg van de streekarchieven 
Hollands Midden, Krimpenerwaard (Schoonhoven), Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn) en 
Rijnstreek (Woerden), het zg. Hingman-overleg, werd door de streekarchivaris deelgenomen. 
Op onderdelen werd hierin geparticipeerd door mevrouw Wijbrans (educatieve projecten) en 
de heer Lucassen (digitale archiefvorming). In hoofdstuk 6 en 8 wordt nader ingegaan op de 
resultaten van deze samenwerking. De heer Piepenbrock nam als bestuurslid deel aan de 
vergaderingen van de Stichting voor Geautomatiseerde Aanpak van Archieven in het 
Nederlandse taalgebied (GAAN) en vertegenwoordigde het streekarchief bij het 
mediathecarissenoverleg (zie hoofdstuk 8).  
 
Op 18 januari en 5 februari gaf de streekarchivaris introducties over het archief in 



4 Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 2001 

 

 

 

 

 

respectievelijk raadscommissie A van Nieuwerkerk aan den IJssel en raadscommissie 6 van 
Gouda.   
 
In het verslagjaar werd het zg. ambtelijk vooroverleg gestart. Dit is het overleg van de 
streekarchivaris met de hoofden DIV van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle en de beleidsmedewerker Cultuur van de 
gemeente Gouda over de begroting en de jaarrekening. De participanten spraken in dit 
verband tevens de wens uit om elkaar ook op het terrein van de digitale archivering in de 
toekomst te ondersteunen.   
 
In samenwerking met de Stichting Meander (Regionaal instituut interculturele ontwikkeling) 
en de streekarchieven Krimpenerwaard en Rijnlands Midden, organiseerde het streekarchief 
in het najaar van 2001 een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de 
Marokkaanse gemeenschappen in Gouda, Schoonhoven en Alphen a/d Rijn. Doel hiervan 
was om te komen tot een structureel contact met Marokkaanse personen en organisaties om 
ook de geschiedenis van de Marokkanen in de regio (ca. 8% van de bevolking in Gouda) 
vast te gaan leggen en te bewaren in de streekarchieven. Op 7 november vond een 
kennismakingsbijeenkomst plaats die werd bijgewoond door de heren A. Ahalli (Stichting 
Meander), M. Amessas (Stichting Nokour), A. Chouli (Marokkaans Platform Gouda), B. 
Barhdad (Stichting Horizon), A. Elhaddaoui (Marokkaans Platform Gouda) en S. Lakdime 
(Vereniging Behartiging Marokkaanse Belangen). Er werd een introductie gegeven over het 
werk van archiefinstellingen met daaraan gekoppeld een impressie van de aanwezige 
archieven en collecties in de depots van het streekarchief. Daarbij kwam duidelijk aan het 
licht het ontbreken van gegevens over Marokkaanse organisaties in de archieven. Omdat er 
sprake was van grote interesse en enthousiasme van beide kanten, werden in de volgende 
twee bijeenkomsten ideeën ontwikkeld en stappen gezet die in 2002 zullen moeten 
resulteren in een video-installatie. Daarin zullen Marokkanen van verschillende generaties in 
de regio hun geschiedenis vertellen. Het uiteindelijke resultaat zal moeten zijn het kunnen 
terugvinden van de Marokkaanse identiteit in de drie archiefinstellingen.  
 
 

1.2.  Werkplan 
 
In 2001 zijn de in het werkplan beoogde doelstellingen grotendeels gehaald. 
 
Op onderdelen is zelfs meer bereikt dan verwacht. Zo waren er in 2001 doorlopend 
exposities te bezichtigen in het streekarchief, waardoor een nieuwe publiek kennis maakte 
met het streekarchief. Ook het onderwijs wist in het verslagjaar het streekarchief goed te 
vinden. Wel zullen bezoeken van leerlingen en studenten aan de studiezaal van het 
streekarchief in de toekomst beter gestructureerd moeten worden dan nu het geval is. Hierbij 
zullen de diverse samenwerkingspartners van het streekarchief (de streekarchieven 
Krimpenerwaard, Rijnlands Midden, Rijnstreek en Voorne-Putten-Rozenburg; de culturele 
instellingen in Gouda, het zg. Culturele Kwartier) ingeschakeld worden.  
 
Er vonden enige accentverschuivingen plaats bij het toegankelijk maken van archieven. In 
2001 kwam er een concept-behoudsplan gereed, het acquisitieplan moest worden uitgesteld 
tot 2002. 
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2.  PERSONEEL 
 
 
 

2.1.  Formatie 
 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers en stagiaire) per 31-
12-2001 is opgenomen in bijlage 2.  
 
Wegens het vinden van een nieuwe betrekking, werd het dienstverband (wsw) met de heer 
P. Ernst per 1 februari beëindigd.  
 
Per 1 februari werd mevrouw drs. C.A. Wijbrans aangesteld als coördinator externe 
dienstverlening (32 uur). Per 15 februari werd drs. M.N.J. Lucassen aangesteld als 
coördinator interne dienstverlening (32 uur).  
 
De heer Piepenbrock aanvaardde per 1 februari binnen het streekarchief een nieuwe functie 
als educatief medewerker.    
Op 1 maart werd drs. J.W.E. Klein aangesteld als beheerder niet-archivistische collecties in 
WIW-verband (18 uur). Hij vervolgde daarnaast zijn werkzaamheden binnen het 
streekarchief als projectsecretaris voor de Stadsgeschiedenis Gouda (van de 
Oudheidkundige kring Die Goude).  
 
 

2.2.  Opleiding; overige personeelsaangelegenheden 
 
In november en december volgden de heren Janzing en Lucassen de module Informatie & 
Organisatie van de opleiding Kennis NaBij aangeboden door de stichting Archiefschool in 
Amsterdam.  
 
De heer Klein volgde de cursus Beheer van fotocollecties van de Stichting 
Gemeenschappelijke Opleiding voor archief, bibliotheek, documentatie en 
informatiebewerking in Den Haag. 
 
Op  donderdag 29 november volgden mevrouw Wijbrans en de heer Janzing de workshop 
werkprocessen in het Zeeuws Archief in Middelburg. Dit gebeurde in het kader van de door 
de DIVA georganiseerde bijeenkomst Werken aan kwaliteit van dienstverlening, die als 
doelstelling heeft de stapsgewijze invoering van een kwaliteitshandvest dienstverlening bij 
archiefinstellingen.  
 
In de periode van 26 februari tot en met 8 juni verrichtte mevrouw R.H.W. Stolwijk een 
onderzoek t.b.v. de invoering van een nieuw documentair informatiesysteem bij het 
streekarchief. Zij deed dit in het kader van een beroepsvoorbereidende stage voor de 
opleiding Informatiedienstverlening en management aan de Haagse Hogeschool (sector 
informatica).  
 
In 2001 werden mevrouw C. Visscher-den Uijl en de heer H. Pauts als vrijwilligers 
aangesteld, resp. voor bibliotheekwerkzaamheden en voor het ontsluiten van de collectie 
oorlogsaffiches.  
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Op 26 juli werd met Natuuractiviteitencentrum De Watersnip een detacheringsovereenkomst 
gesloten op basis waarvan de heer B. Bensdorp voor 8 uur per week als fotograaf in dienst 
kon treden bij het streekarchief.  
 
In de zomermaanden was mevrouw J. Poulina als vakantiekracht werkzaam als 
studiezaalassistente.  
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3.  HUISVESTING EN INVENTARIS 
 
 
Om aan de voortdurende klachten over de luchtbevochtigingsinstallatie een eind te maken 
bleek het noodzakelijk om de zogenaamde stoombevochtiger op de installatiezolder te 
verplaatsen. Deze verplaatsing heeft dit jaar zijn beslag gehad. 
Ten behoeve van de herverpakkingsoperatie is er op de 1e verdieping van het nieuwe 
gebouw een verpakkingsstraat ingericht. Voor deze straat is een Mini Filtratie Afzuigsysteem 
aangeschaft. 
Het houtwerk aan de buitengevel van het pand Groeneweg 32 werd hersteld en van een 
nieuwe verflaag voorzien. 
Het goederenliftje van Groeneweg 32 kon door een defecte kabel niet meer de derde 
verdieping bereiken en haperde bovendien. De kabel is vervangen en de bewegende delen 
zijn gesmeerd. 
De jaloezieën van de werkruimtes en de studiezaal zijn gereinigd en de ramen binnen en 
buiten gewassen. 
Het bleek noodzakelijk om de koelkast in de kantine op de verdieping te vervangen vanwege 
lekkage in het koelsysteem. 
Er is een televisie aangeschaft voor educatieve doeleinden. 
De twee readerprinters op de studiezaal zijn vervangen door één nieuw exemplaar dat zowel 
negatieve als positieve microfiches positief kan afdrukken op zowel A4 als A3 formaat.  
Er konden twee pc‟s worden vervangen door drie nieuwe exemplaren. Twee hiervan zijn op 
de studiezaal geplaatst voor het publiek. Er zijn tevens twee microfiche readers vervangen. 
Tenslotte zijn er nog vijf nieuwe kasten aangeschaft, twee bureau‟s inclusief ladeblokken en 
een laserprinter. 
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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 van 
het oud-archief van Gouda werd voortgezet. 
De heer Hamdani kon een flink aantal busschroefbanden met indexen en fotokopieën voor 
de studiezaal gereed maken en heeft ook enkele tijdschriften van een band voorzien. 
 
Zie bijlage 3. 
 
 

4.2.  Restauratie en conservering 
 
In samenwerking met de firma Hoogduin Papierrestauratoren te Delft werd gewerkt aan een 
algeheel behoudsplan voor de integrale collectie (archief en librije). Hierbij werden de 
resultaten van het in 1999 uitgevoerde UPAA-onderzoek  (Universal Procedure for Archive 
Assessment) als uitgangspunt genomen. Naar aanleiding van dit onderzoek is dit jaar het 
herverpakkingsproject gestart. Hierbij worden de archiefstukken voorzien van zuurvrije 
omslagen, dozen en etiketten. In totaal is 178 meter omgepakt. Met het herverpakken vond 
bij een aantal archieven ook een opschoning plaats. Hierdoor en door een efficiëntere 
berging kon de 178 meter omgepakt en opgeschoond archief worden gereduceerd tot 146 
meter. 
 
Door een schenking van de groep “In de kolofon” aan de Stichting Vrienden van Archief en 
Librije kon een viertal archiefstukken worden gerestaureerd. De schenking was mogelijk door 
de opbrengst van de verkoop van het boekje “Blinkend Gouds” waarvan een hoeveelheid 
exemplaren belangeloos door drukkerij Van Norden voor dit doel beschikbaar werd gesteld. 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 2001 gereedgekomen 
restauratiewerkzaamheden. 
 
 

4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Door de firma Microformat werden de recent overgebrachte registers van de burgerlijke 
stand van de aangesloten gemeenten en de jaargangen 1967-1977, 1999-2000 van de 
“Goudsche Courant” gemicroficheerd. Tevens werd door deze firma verder gegaan met het 
op microfiche zetten van de overgebrachte bouwdossiers van de gemeente Gouda, die 
reeds verfilmd zijn. 
Van de “Rijn en Gouwe” werden de jaargangen 1992-2000 door het streekarchief Rijnlands 
Midden te Alphen a/d Rijn op microfiche gezet. 
De firma Karmac verfilmde een groot aantal registers van de burgerlijke stand van de 
gemeente Gouda: geboorte-akten 1811-1912, huwelijksakten 1811-1922 en overlijdensakten 
1850-1932. 
 
In bijlage 3 vindt u een overzicht van de in 2001 gemicroficheerde documenten. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 
 

5.1.  Algemeen 
 
Van het merendeel van de gerealiseerde toegangen in 2001 werd door de heer Van der 
Saag eveneens een versie op de website geplaatst. De website is tevens op de 
publiekscomputers op de studiezaal raadpleegbaar.  
 
 

5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het geautomatiseerde archievenoverzicht gekoppeld aan een geautomatiseerd 
aanvraagsysteem voldeed ook in 2001 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. Als gevolg van een 
integrale inventarisatie van de archiefdepots kon het archievenoverzicht worden 
geactualiseerd en werden er nieuwe depotoverzichten uitgedraaid. 
 
 

5.3.  Archieven 
 
De heer Van der Saag ging verder met het corrigeren en het beschrijven van aanvullingen 
van de inventaris op het oud-archief van Gouda (stadsarchief tot 1815). Hij controleerde het 
invoerwerk van de medewerkers en maakte de nodige bestanden gereed voor plaatsing op 
de web-site.  
De heer De Jong heeft het archief van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Gouda 
over de periode 1928-1948 geïnventariseerd en ondermeer digitaal beschikbaar gemaakt. 
Een groot aantal nadere toegangen is in 2001 voor publicatie gereed gemaakt en op de 
studiezaal geplaatst. 
 
In bijlage 4 is een overzicht te vinden van de produktie van (voorlopige) inventarissen en 
plaatsingslijsten en vormen van nadere toegankelijkmaking in 2001. 
 
 

5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
De werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van de bibliotheekcollectie werden 
halverwege het jaar door de heer Van der Saag overgedragen aan de heer Klein. De heer 
Klein ging zich ook bezig houden met het depouilleren van artikelen betreffende Gouda en 
de regio uit recent binnengekomen tijdschriften. Mevrouw C. Visscher-Den Uijl heeft als 
vrijwilligster een begin gemaakt met het depouilleren van tijdschriftartikelen betreffende de 
regio uit tijdschriften van vóór 1995. (Voor 1995 werden alleen artikelen betreffende Gouda 
gedepouilleerd). Tevens heeft zij een toegang gemaakt op de boekencollectie van uitgeverij 
Mulder. 
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 
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opgevuld en nieuwe periodieken werden toegevoegd. Voorts ordende hij kranten (Rijn & 
Gouwe en Goudsche Courant) ten behoeve van microverfilming. 
De verbetering van de titelbeschrijvingen in de oude Librije-collectie werd voortgezet door 
mevrouw G.J.A. de Koeijer-Jansen als vrijwilligster. Daarnaast werden door haar nog velerlei 
bibliotheekwerkzaamheden uitgevoerd. 
 
 

5.5.  Topografisch-historische atlas   
 
De heer Klein maakte een begin met de ontsluiting van het dit jaar verworven deel van de 
Collectie Jansen, dat voornamelijk foto‟s en drukwerk van de gemeente Gouda bevat. 
 
 

5.6.  Overige documentatie 
 
De heer Van der Saag voegde een aantal beschrijvingen toe aan de collectie varia. Door de 
heer H. Pauts is de uitgebreide verzameling affiches van de collectie oorlogsdocumentatie 
herordend en de berging zodanig verbeterd dat de affiches nu eenvoudig terug te vinden 
zijn. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE  
     ARCHIEVEN 
 
 
 
In 2001 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda 

Overleg en afspraken met de afdeling IZ over de start van het project ter verbetering van 
de toegankelijkheid van ca. 50 m'secretarie-archief van Gouda uit de periode 1946-1975 
dat in 1998 werd overgebracht; rapportage over de archiefruimte van het nieuwe 
gemeentepand aan de Antwerpseweg.  

- Moordrecht 
Ordening van bouwvergunningen. 

- Nieuwerkerk a/d IJssel 
Voortzetting integratie van het bouwvergunningenarchief van de voormalige dienst  
Gemeentewerken in het secretarie-archief (nadruk op de bouwvergunningen van het 

nieuwe gemeentehuis), alsmede de integratie van stukken betreffende 
milieuvergunningen.  

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

Zaken. 
- Zevenhuizen-Moerkapelle 

Inventarisatie digitale archieven (zie onder); voortzetting integratie van de 
bouwvergunningen van het archief van Bouw- en Woningtoezicht in het secretarie-
archief.  

- ISMH  
 Inspectie, rapportage (21 februari) en bijstandverlening; selectie van het semi-statisch 

archief. 
 
Van bijna alle deelnemers werden lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende 
stukken ter advisering ontvangen en gecontroleerd.  
 
De tijdens de studiedag digitale archieven lagere overheden van 22 november 2000 (in 
samenwerking met de streekarchieven Rijnlands Midden, Voorne-Putten en Rozenburg, 
Krimpenerwaard en Rijnstreek) aangekondigde pilot inventarisatie digitale archieven werd in 
augustus 2001 gestart in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Deze pilot werd officieel 
aangekondigd bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente 
Zevenhuizen-Moerkapelle en werd begeleid met een plan van aanpak. Van de drie 
hoofdstappen: 1. algemeen onderzoek naar alle aanwezige digitale gegevensbestanden 
(DGB‟s) met het oog op het maken van een eerste selectie, 2. het maken van de voorlopige 
selectie en 3. nader onderzoek van de geselecteerde bestanden (i.v.m. definitieve beslissing 
over permanente bewaring), werd in 2001 stap 1 gerealiseerd. 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN  
EN VERZAMELINGEN 

 
 
 

7.1.  Archieven 
 
In 2001 zijn diverse archiefbestanden van een aanvulling voorzien. Ook zijn er de nodige 
nieuwe archieven verworven. Vermeldenswaard zijn de schenking van het archief van de 
Goudse Ambachtsschool en de schenking van het archief van J. Borgman, wethouder van 
Gouda en lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. 
Ook moet de inzet van de heer A.M. den Boer uit Nieuwerkerk a/d IJssel niet onvermeld 
blijven. Dankzij zijn inspanningen verkregen wij diverse documenten en (aanvullingen op) 
particuliere archieven. Zo werd o.a. door zijn bemiddeling het archief van de 
Oranjevereniging “Oranje Boven” uit Nieuwerkerk a/d IJssel verworven. 
 
Voor een volledige lijst van aanvullingen en nieuwe aanwinsten zie bijlage 5. 
 
 

7.2.  Bibliotheek (o.a. librijecollectie)  
 
Van mevrouw Van Erk uit Nieuwerkerk a/d IJssel ontvingen we diverse jaargangen van het 
weekblad “Het Kanaal”. Mevrouw De Jong uit Leiden schonk ons een collectie Goudse 
kranten uit de oorlogs- en bevrijdingsperiode. 
 
Overige aanwinsten met betrekking tot de regio zijn opgenomen in bijlage 6 achter dit 
verslag. 
 
 

7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Veruit de belangrijkste aanwinst wordt gevormd door de “Collectie Janssen”, bestaande uit 
vele duizenden foto‟s en prentbriefkaarten en een verzameling boeken over Gouda, 
bijeengebracht door P.J.M. Janssen. Deze collectie is geschonken door de erven. Met de 
toegankelijkmaking van deze gigantische verzameling is een begin gemaakt. 
 
Bijlage 7 biedt een beknopt overzicht van de uitbreiding van de collectie, alsmede een 
opsomming van de namen van schenkers. 
 
 

7.4.  Film en geluid 
 
De videocollectie werd met enkele banden uitgebreid. Een gebruikskopie van de video 
“Vrijmetselarij, denken en doen. Kenschets van een broederschap” uit 1992 werd 
aangeschaft i.v.m. de tentoonstelling over de Goudse vrijmetselaarsloge. Verder een aantal 
exemplaren van de video “The first strike, Tracks Theater”, een video in het kader van het 
“Sporen Project”. Tenslotte nog een video met daarop het filmpje van Mr. Bean; The library. 
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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 
 
Het bezoekersaantal was in 2001 nagenoeg gelijk aan 2000. Door de beschikbaarstelling 
van steeds meer toegangen op de website van het streekarchief, worden er steeds meer 
digitale „bezoeken‟ gebracht aan het streekarchief. Vanaf 15 maart 2001 wordt het aantal 
bezoeken („hits‟)op de homepage gemeten. In 2001 bezochten 12.271 mensen de website 
van het streekarchief. 
 
In de studiezaal werd op de (nieuwe) publiekscomputers een „offline‟ versie van de website 
geïnstalleerd. Bezoekers van de studiezaal kunnen nu op dezelfde snelle manier als op 
Internet het groeiende aantal digitale toegangen van het streekarchief doorzoeken.  
 
 

8.2.  Educatieve activiteiten 
 
8.20.  Algemeen 
Samen met de streekarchieven Krimpenerwaard (Schoonhoven), Rijnlands Midden (Alphen 
a/d Rijn) en Rijnstreek (Woerden) werd een plan opgesteld voor het ontwikkelen van een 
gezamenlijke lesbrief. De heer Hoeksma van het streekarchief Rijnstreek en mevrouw 
Wijbrans legden hiervoor contact met mevrouw T. de Langen van het Erfgoedhuis Zuid-
Holland in Leiden. In 2002 zal dit project worden voortgezet. 
 
De samenwerking met andere culturele instellingen in Gouda kreeg dit jaar steeds meer 
vorm. Vooral op het gebied van de relatie met het onderwijs kunnen de culturele instellingen 
elkaar veel bieden. Er werd samengewerkt met de Openbare Bibliotheek Gouda, museum 
het Catharina Gasthuis, de St.-Janskerk en het Fonds Goudse Glazen voor een 
kennismakingsbijeenkomst voor docenten met het Culturele Kwartier. Deze bijeenkomst zal 
plaatsvinden in 2002. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
De heer Piepenbrock nam deel aan het Goudse mediathecarissenoverleg. In 2001 werd door 
deze werkgroep in samenwerking met de heer T. Oudshoorn van het Katholiek Pedagogisch 
Centrum het Goudse Zoekertje en de Goudse Zoeker uitgegeven, een zoeklogboek voor 
leerlingen uit respectievelijk de Basisvorming en de Tweede Fase. 
 
Op 6 juni vond de jaarlijkse Afvalfietstocht van de Milieudienst Midden-Holland plaats. 
Mevrouw Hesselink-Duursma deed de bijbehorende presentatie voor ca. 90 leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs. 
 
Op 8 oktober bezochten leerlingen van basisscholen uit Gouda de culturele instellingen, de 
Kunstronde. Op het streekarchief liet de heer Piepenbrock 90 leerlingen op interactieve wijze 
kennis maken met oud- en geheimschrift. 
 
Voor een opdracht over middeleeuwse handschriften werden ca. 100 leerlingen van het 
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Coornhertgymnasium begeleid door de heer Klein en mevrouw Wijbrans. 
 
Twee VWO-plus klassen van het Driestar College kregen van de heer Piepenbrock op 12 en 
19 september een archiefintroductie ter voorbereiding van het onderzoek dat zij in 2002 gaan 
uitvoeren in het archief. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd op 
Kennisnet. 
 
Voor een project Cultureel Erfgoed met als thema Gouda en water, bezochten 35 leerlingen 
van het Coornhertgymnasium op 16 oktober de studiezaal. 
 
Door de heer Piepenbrock werden archiefintroducties gegeven aan klassen van twee 
basisscholen met als thema‟s respectievelijk de Middeleeuwen en genealogie voor in totaal 
165 leerlingen. Daarnaast gaf de heer Piepenbrock archiefintroducties aan een groep 
studenten van de hogeschool De Driestar en de MO avond-lerarenopleiding. 
 
 
8.22.  Tentoonstellingen 
 
De tentoonstelling „In oude Glorie‟ opgesteld in 2000, liep tot half februari 2001.  
 
Vanaf 27 maart liep een tentoonstelling over Gouds plateel. Er was aardewerk te zien van 
diverse Goudse plateelfabrieken, in bruikleen gegeven door particuliere verzamelaars. 
Diverse archiefstukken en foto‟s uit de collecties van het streekarchief gaven een beeld van 
de Goudse plateelindustrie.  
Vanwege de grote belangstelling, werd besloten de tentoonstelling te verlengen tot en met 
half augustus. In totaal hebben er ongeveer 1100 belangstellenden uit binnen- en buitenland 
de tentoonstelling bezocht. 
 
In het kader van het thema van Open Monumentendag, Wonen, werd een tentoonstelling 
ingericht met als titel Huis en Haard: woonhuisinterieurs van 1800 tot 1950 in Gouda en 
omstreken. Aan de hand van archiefstukken en foto‟s uit het archief en voorwerpen van de 
Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d IJssel ontstond een voor veel bezoekers herkenbaar beeld 
van het vroegere wonen. 
 
Naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de loge der vrijmetselaars in Gouda, 
„de Waare Broedertrouw‟, werd een tentoonstelling ingericht in samenwerking met het 
Cultureel Maçonniek Centrum in Den Haag en de loge zelf. Door de vele prachtige 
voorwerpen van het CMC bleek ook een dergelijk „moeilijk‟ onderwerp interessant te zijn voor 
het publiek. 
 
Bij de tentoonstellingen Huis en Haard en 200 jaar Vrijmetselarij in Gouda werd een leestafel 
ingericht met betrekking op het thema door mevrouw de Koeijer. Het is de bedoeling dat dit 
voor alle komende tentoonstellingen ook gaat gebeuren.  
 
In november werd in het raadhuis van Nieuwerkerk a/d IJssel een tentoonstelling 
georganiseerd met als titel „Nieuwerkerk tussen “IJselmeer” en Zuidplaspolder. Deze 
tentoonstelling gaf een kort overzicht van de ontwikkeling van het landschap rond 
Nieuwerkerk. Deze zogenaamde rondreizende tentoonstelling zal met kleine aanpassingen 
ook worden gebruikt voor de andere deelnemende gemeenten. De tentoonstelling is 
ontworpen en opgesteld door mevrouw Hesselink-Duursma. 



Jaarverslag streekarchief Hollands Midden 2001 17 

 

 

 

 

 
Dit jaar is ervaren dat door het aanbieden van tentoonstellingen nieuwe groepen publiek het 
streekarchief bezoeken. Door het presenteren van de collecties van het archief in een 
aantrekkelijke context zal een deel van dit publiek de weg naar het archief in de toekomst 
makkelijker vinden. 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
Door de heer Piepenbrock werd een cursus paleografie voor gevorderden en een korte 
cursus kadaster- en huizenonderzoek voor de werkgroep Bloemendaalseweg gegeven. 
 
 
8.24.  Overige activiteiten 
 
Een speciale introductie voor historici en leden van historische verenigingen in en rond 
Solingen, toegespitst op de Librije, werd georganiseerd door bemiddeling van de 
Oudheidkundige Kring “Die Goude” en op 23 juni gegeven door de heer Klein. 
 
Op Open Monumentendag was het archief opengesteld voor bezoek. Er kwamen ongeveer 
honderd bezoekers voor bezichtiging van de tentoonstelling en de foto- en boekenverkoop. 
Er werden drie rondleidingen gegeven door mevrouw Lambrechts en mevrouw de Koeijer 
aan totaal 30 personen. Het succes van deze dag was mede te danken aan de hulp van de 
Stichting Vrienden van Archief en Librije. 
 
Aan de literaire stadswandeling van het VVV door mevrouw C. de Jong-Steenland op 17 juli 
werd medewerking verleend door het in de groepsruimte tonen van bijzondere werken uit de 
Librije.  
 
Door de heer Piepenbrock werd aan de historische vereniging van Zevenhuizen-Moerkapelle 
op 18 oktober een lezing gegeven over het thema archiefonderzoek. 
 
Rondleidingen door het archief en archiefintroducties werden door mevrouw de Koeijer en de 
heer Piepenbrock gegeven aan een groep vrijwilligers van de Dienst Bezig, medewerkers 
van de Openbare Bibliotheek Gouda en docenten van het Crabeth College. Als dank voor 
hun bijdrage voor de restauratie van een kadastrale kaart, kregen een aantal Soroptimisten 
een rondleiding gegeven door mevrouw de Koeijer. 
 
In samenwerking met Kunstencentrum de Werkschuit werd een opzet gemaakt voor een 
verhalenproject in het kader van het project Stadsgeschiedenis van het Actieprogramma 
Cultuurbereik. Het jongerenproject „Tracks‟, waarin Goudse jongeren hun verleden en heden 
verbeelden in een theatervoorstelling, ging van start in 2001. In 2002 zal een project 
uitgevoerd worden voor de gehele Goudse bevolking rondom het thema familieprojecten. 
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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 31-12-2001) 
 
 
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. A. Hoogma-de Leeuw. 
 
 
Adviescommissie 
 
Inwoners van de gemeente Gouda: drs. J. van Loo; mevr. drs. M.T.J. van Loon; drs. H.J. 
Reijs (wnd. voorzitter); drs. J.H. Kompagnie; mevr. M. Haaitsma-Heessels (vanaf 17 oktober 
2001); E.J.M. van Rossum (tot 17 oktober 2001). 
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. 
 
 
Bestuur Stichting Vrienden van archief en librije 
 
A.M. den Boer (voorzitter); mevr. E. Bik-Huls (secretaris); mevr. J. Hoogendoorn 
(penningmeester); mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen; mevr. drs. M.Th.J. Lambregts-Van der 
Togt (tot oktober 2001); mevr. M. Visser (vanaf oktober 2001). 
 
 
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 31-12-2001  
en tijdelijke medewerkers in 2001 

 
 
Vaste personeelsformatie: 
drs. S.M.J. Janzing (32 uur)  - streekarchivaris 
drs. B.J. van der Saag (22 uur) - streekarchivaris (met bijzondere opdracht) 
mevr. drs. C.A. Wijbrans (32 uur) - coördinator externe dienstverlening 
(per 1 februari 2001) 
drs. M.N.J. Lucassen (32 uur) - coördinator interne dienstverlening 
(per 15 februari 2001) 
F. van der Hart (19 uur)  - streekregistrator 
J.Th.C.M. Piepenbrock (32 uur) - educatief medewerker 
mevr. drs. J. Radstaat (20 uur) -  administratief-financieel medewerker  
mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen (4 uur)- beheer studiezaal 
J.A. de Jong (w.s.w.)   - assistent-archivaris (indicering en inventarisatie 

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

drs. J.W.E. Klein (banenpool, 18 uur)- beheerder Topografisch Historische Atlas en 
bibliotheek 

A. Hamdani (w.s.w.)   - boekbinder 
mevr. M.J. Hooijmeijer (w.s.w.,16 uur)- depotassistent 
J.M. Verschut (banenpool)  - conciërge 
Th.J. de Koning (w.s.w.) (24 uur)  - beheerder bibliotheek 
 
 
Detachering: 
B. Bensdorp    -  fotograaf 
 
 
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 
H.W. Hooijmeijer   - nadere toegankelijkmaking bevolkingsregisters  
drs. H. Pauts    - toegankelijkmaking collectie affiches  
mevr. C. Visscher-den Uijl  - depouilleren tijdschriftartikelen 
mevr. C.E. Zwart-Hoogendoorn - nadere toegankelijkmaking 15e- en 16e-eeuwse  
         bronnen 
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Bijlage 3. Cijfers met betrekking tot de materiële toestand van archieven en  
verzamelingen 

 
 

 

Gereedgekomen bindwerk 2000  2001 

- Inbinden van periodieken 21  3 

- (Her)binden van boeken -  1 

- Banden voor de studiezaal 4  17 

 

 

Gerestaureeerde documenten 

- Familie-archief Noothoven v. Goor, inv.nr. 55  

- Archief Remonstrantse kerk Gouda, inv.nr. 16a 

- Archief Oud Katholieke parochie Gouda, inv.nrs. 266 en 448 

 

 

Verfilmde documenten (aantal microfiches)  

- geboorteregisters Gouda (1811-1912) 365 

- huwelijksregisters Gouda (1811-1922) 177 

- overlijdensregisters Gouda (1850 - 1932) 205 

- Goudsche Courant (1967-1977, 1999-2000) 1093 

- Rijn & Gouwe (1992-2000) ca. 1290 
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Bijlage 4. Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de 
deelnemende gemeenten in 2001. 
 
Algemeen 
 
Van de meeste hierna genoemde toegangen werd door de heer Van der Saag een versie op 
de website geplaatst. 
 
Gehele regio 
 
De heer Van der Saag beschreef de aanvullingen op de collectie Varia. 
 
De heer H. Pauts heeft de affiches van de collectie Oorlogs Documentatie herordend en de 
berging zodanig verbeterd dat de affiches eenvoudig terug te vinden zijn. 
 
Gouda 
 
De heer Van der Saag beschreef correcties en aanvullingen op de archiefinventarissen en 
plaatsingslijsten van de volgende archieven: 
- oud-archief (stadsarchief tot 1815); 
- archieven van de Goudse kloosters, 1324-1635; 
- collectie W.G. Janssen, ca. 1935-1999; 
- archief Gereformeerde Kerk van Gouda 
Op het grafboek van de St.-Janskerk over de periode 1669-1732 vervaardigde hij indices op 
namen van personen, beroepen / functies / titels, locaties in de kerk en geografische 
aanduidingen. Dit op basis van de transcriptie door H.A. van Dolder-de Wit. 
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 deed het 
voorbereidende werk voor nieuwe ontsluitingsprojecten. 
 
De heer Lucassen vervaardigde een inventaris op het archief van Ambachtsschool voor 
Gouda en omstreken, 1910-1986. Deze is op de website gezet. 
 
De heer De Jong vervolgde het scannen van de uitgetypte index op de doopboeken van de 
St.-Janskerk uit de periode 1625-1712. De scans worden door de heer Van der Saag 
bewerkt tot een digitale toegang, die te zijner tijd ook op de website zal worden geplaatst. 
Tevens heeft hij het archief van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Gouda over 
de periode 1928-1948 geïnventariseerd. 
 
Mevrouw Hooimeijer verrichtte de invoer van de index op deel 13 ged., 14 en 15 ged. van 
het bevolkingsregister 1850-1860. 
Tevens voerde zij de index op het kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld uit 
1680 in. Hiervan is een band op de studiezaal geplaatst. 
 
Mevrouw Van der Mark ging weer verder met de ontsluiting (in de vorm van analyses) van de 
16e-eeuwse stadsrekeningen. Zij is thans gevorderd tot het jaar 1536. De verwerking hiervan 
door de heer Hamdani en mevrouw Zwart in een digitaal bestand is gekomen tot het jaar 
1525. Een band 1501-1510 is gereed gemaakt voor studiezaalgebruik. 
 
De heer Hooimeijer nam de invoer van de gegevens uit de delen 2 en 3a van het 
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bevolkingsregister 1860-1880 voor zijn rekening. Ook hiervan is een band gereed gemaakt 
voor studiezaal gebruik. 
 
De heer F.D. van den Heuvel zette de ontsluiting van de huwelijksakten voort en voltooide, in 
samenwerking met de heer J.W.E. Klein, de periode 1866 – januari 1876. Het resultaat 
hiervan is op de website gezet en de index over de periode 1811-1872 is in 4 banden op de 
studiezaal raadpleegbaar. 
 
De index op de namen van de overleden vaders of boedelhouders die voorkomen in 
bestanddelen van het archief van de weeskamer van Gouda (o.a. de zogenoemde 
“weesboeken”) over de periode 1557-1835 is toegevoegd aan de website en er is een afdruk 
in te zien op de studiezaal. 
 
De index op het kohier van de gedwongen geldlening uit 1517 (oud-archief Gouda inv.nr. 
1000) is toegevoegd aan de website en een afdruk is op de studiezaal geplaatst. 
 
De index op de namen  van de bruiden en bruidegoms die in de Waalse kerk zijn getrouwd 
over de periode 1625-1808 is toegevoegd aan de website en een afdruk is op de studiezaal 
geplaatst. 
 
De index op het kohier van het klapgeld uit 1654 is toegevoegd aan de website en een 
afdruk is op de studiezaal geplaatst. 
 
Moordrecht 
 
De heer De Jong ging verder met de indicering van de geboorteakten; de periode 1853-1864 
kwam gereed. Het resultaat is toegevoegd aan de website. 
 
De heer Lucassen vervaardigde een plaatsingslijst op het archief van de 
Gymnastiekvereniging TUMO, 1962-1996. Ook deze is op de website geplaatst. 
 
De heer P. Vink maakte een plaatsingslijst op het archief van de Gereformeerde Kerk van 
Moordrecht, 1892-1992. Tevens maakte hij een plaatsingslijst op de Collectie G. de Bruijn 
(foto‟s, prentbriefkaarten, dia‟s van Moordrecht, ca. 1900- ca.1980). 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
De heer De Jong zette de inventarisatie van het archief van de Gereformeerde Kerk van 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 1886-1995, voort. Hij werkte verder ook aan het indiceren van de 
geboorteakten; de periode 1887-1892 kwam gereed en is toegevoegd aan de website. 
 
De heer Lucassen vervaardigde een plaatsingslijst op het archief van de Nieuwerkerkse 
Gymnastiek Vereniging, 1962-1996. Op de website geplaatst. 
 
De heer A.M. den Boer maakte een inventaris op de archieven van de oranjeverenigingen 
“Oranje Boven”, “Marijke” en “Prins Willem Alexander” te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1923-1970. 
Ook deze inventaris is op de website geplaatst. 
 
Waddinxveen 
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De heer De Jong werkte verder aan een toegang op de persoonsgegevens in het wijkregister 
van Noord-Waddinxveen over de periode ca. 1839- ca. 1849. De resultaten zijn toegevoegd 
aan de website en er is een afdruk gemaakt voor de studiezaal. Hij vervolgde eveneens zijn 
werkzaamheden aan de toegang op het bevolkingsregister van Noord-Waddinxveen van ca. 
1849 tot ca. 1863. 
 
Zevenhuizen-Moerkapelle 
 
De heer Van der Saag verzorgde een aanvulling op het secretarie-archief van de gemeente 
Zevenhuizen, 1811- ca. 1929. Toegevoegd aan de website. 
 
De heer De Jong ging verder met de toegang op de geboorteakten van Moerkapelle; de 
periode 1887-1900 kwam gereed en is toegevoegd aan de website. Tevens is er een afdruk 
voor de studiezaal gemaakt. 
 
De heer L.G. van Eendenburg maakte een index op persoonsnamen en bijzondere 
onderwerpen, voorkomende in de resoluties van schout, ambachtsbewaarders en 
gezworenen van Zevenhuizen, 1653-1795. Een afdruk hiervan is op de studiezaal geplaatst. 
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Bijlage 5. Aanwinsten  archieven  in  2001 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking; k = aankoop  
 
 
GOUDA 
(s) 537. Archief Ambachtsschool Gouda en omstreken, 1910 – 1986. 2 m. Openbaar. 
(a) 189. Archief Gereformeerde Kerk Gouda. 0,5 m. Openbaar na 50 jaar. 
(s) 552. Collectie A. Jongeneel, 1915-1953. 0,65 m. Openbaar. 
(s) 550. Archief J. Borgman. 15 m. Openbaar na 25 jaar. 
(a) 95.  Archief Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda. 0,1 m. Openbaar na 
50 jaar. 
(s) 551. Archief aannemersbedrijf De Korte. 4 m. Openbaar 
(a) 123. Archief St.-Antoniuscollege / Petrus Canisius MAVO, 1923-1999. 2.5 m. 
    Openbaar na 50 jaar 
(a) 250. Archief VVV, afdeling Gouda. 0,25 m. Gedeeltelijk openbaar na 50 jaar. 
(s) 546. Archief R.K. zangkoor “Cantate Domino canticum novum” te Gouda, 1882-2000. 1 
m.     Openbaar 
(a) 180. Archief Parochie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart te Gouda. 0,05 m. Openbaar na 
50 jaar. 
(a) 114. Archief voetbalvereniging F.C. Olympia te Gouda, 1946-1998. 2 m. Gedeeltelijk 
openbaar. 
(i)  548. Archief Protestants Christelijke Scholengemeenschap “De Goudse Waarden”, 1890-
1995.     4 m. Openbaar na 40 jaar. 
 
MOORDRECHT 
(i)  452. Archief Gereformeerde Kerk Moordrecht, 1892-1992. 4 m. Openbaar 
 
NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
(s) 540. Archief Nieuwerkerkse Gymnastiek Vereniging. 0,75 m. Openbaar 
(a) 467. Archief Hervormde Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel. 0,01 m. Openbaar na 50 jaar. 
(s) 542. Archief Interkerkelijk Koor “Con Spirito” te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1970-2001. 2 m. 
    Openbaar. 
(s) 152. Archief Oranjevereniging “Oranje Boven”te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1923-1967.   
  0,1 m.    Openbaar. 
(a) 488. Archief werkliedenvereniging “Ondersteuning zij ons doel” te Nieuwerkerk a/d IJssel, 
    1894-1960. 0,15 m. Openbaar. 
(s) 544. Archief VAC, afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel, 1988-2000. 0,5 m. Openbaar 
 
WADDINXVEEN 
(s) 543. Archief kaashandel F.M. van Tol te Waddinxveen, 1937-1970. 1 m. Openbaar 
 
BOSKOOP 
(i)  547. Archief R.K. u.l.o./mavo-school te Boskoop, 1925-1995. 3,25 m. Openbaar na 50 
jaar. 
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Deze aanwinsten en aanvullingen kwamen tot stand dankzij de bereidwillige medewerking 
van o.a.: 
A.J. van de Beek, G.J. Bink (N‟kerk a/d IJssel), A.M. den Boer (N'kerk a/d IJssel), C. 
Borgman-Harting, W. van Boxmeer, T. Burger-Den Haag (N‟kerk a/d IJssel), G. Dekker 
(Waddinxveen), H.W.B. Edens-Nijboer, J.Eegteman, W. de Jong (Moordrecht), J.A. 
Koolmees, R. Koot (Numansdorp), J. Larooi, A.M. Luk, L. Terlouw (N‟kerk a/d IJssel), C.J. 
van Veen (Boskoop), P. van Vianen (N‟kerk a/d IJssel), P. Vink (Moordrecht). 
 
 
 
* Waar geen plaatsnaam is vermeld, is de woonplaats 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 2001 
 
Alfabetisch op hoofdwoord geordend. 
 
Artikelen die in regionale tijdschriften zijn verschenen, zijn niet in deze lijst opgenomen, tenzij 
als overdruk of fotokopie ontvangen. 
 
25 jaar Amnesty International 1976-2001: werkgroep Gouda 25 jaar. – Z.p. z.j. [Gouda 2001]. 
Bakels, C. – The plant remains from Gouda-Oostpolder: twelfth century farm in the 
peatlands of Holland / Corrie Bakels, Ruurd Kok, Laura I. Kooistra, Caroline Vermeeren. – In: 
Vegetation History and Archeobotany (2000), nr. 9, 147-160. 
Balen, P. van – Uit de geschiedenis van Waddinxveen. – Waddinxveen, Veldwijk, 1940. 
Berg, B, van den – Gouda graaft : een wandeling langs archeologische en bouwhistorische 
vindplaatsen / Redactie Bianca van den Berg, Gilbert Vandenakker; Tekst Bianca van den 
Berg en Jan van Dam. – Gouda, Stichting Open Monumentendag, 1994. – Uitg. t.g.v. Open 
Monumentendag 1994; lit.opg. 
Beschrijving van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda 
voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk : eene handleiding ten dienste van 
hen, die dit kunstwerk komen beschouwen. – Gouda, Van Benthem en Zn., z.j. 
Binnendijk-Broer, A.J. – Gedichten en gedachten. – Z.p.z.j [Gouda, eigen uitg., 2001]. – 
Teksten o.a. over Gouda; schrijfster is woonachtig in Gouda. 
Bongers, C. – 1 Mei 1920 – 1 Mei 1945 : Moordrecht voetbalt vijf en twintig jaren / Cor 
Bongers en Albert de Lange. – Moordrecht, eigen uitg., 1945. 
Brandenburg, F.E. – Familie Daesdonck uit Gouda. – Almelo, eigen uitg. 1999. 
Catz, L. van – Van Catz / Leon van Catz. Gouda, eigen uitg., 1993.– Bijlagen. 
Carlier, A.P.C. – Bijdragen betreffende de geschiedenis van de familie “Carlier uit 
Wambrechies” vanaf het jaar 1200 tot heden  : alsmede nadere bijzonderheden betreffende 
de overige families Li Carliers, Le Carlier  en Carlier uit de Noordelijke en zuidelijke 
Nederlanden  en Frankrijk / Bundel 3: Arenout-Jacqueszoon en nageslacht : generaties P15 
tot P20 : periode ca. 1630 tot ca. 1800. – (Vlaardingen), eigen uitg., juli 2001. 
Cultuurhistorische analyse Achter de Sint Jan / tekst: Bianca van den Berg, Chris 
Akkerman en Sjaak de Keijzer, m.m.v. Koen Goudriaan; kaarten en illustraties Theo 
Doornhein. – Gouda, Gemeente Gouda, afd. R en V en SVM, 1999. – Noten, lit.opg., 
bijlagen. 
Cultuurhistorische analyse brandweerterrein Nieuwehaven/Turfmarkt. – Gouda, Gemeente 
Gouda, afd. SVM, 1999. – Bronnen- en lit.opg., bijlagen. 
Cultuurhistorische verkenningen Westergouwe. – Gouda, Gemeente Gouda, afd. SVM, z.j. 
– Lit.opg.; los blad erratum. 
Dekken, M. van – Bier maakt het leven goed : de sociale positie van bierbrouwsters in de 
Hollandse steden Haarlem en Gouda gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw / 
Marjolein van Dekken. – Amsterdam, eigen uitg. 2001. – Noten, bronnen- en lit.opg.; 
doctoraalscriptie. 
Denslagen, W. – Gouda / Wim Denslagen; met bouwhistorische bijdragen van A.W.J. 
Akkerman, Bianca van den Berg, Stijn van Genuchten e.a.; bouwhistorisch onderzoek André 
Viersen en Ab Warffemius; fotografie Gerard Dukker. – Zeist, Rijksdienst voor 
Monumentenzorg en Zwolle, Waanders, 2001. – Noten, bronnen- en lit.opg. 
Dolder-de Wit, H.A. van – Een unieke verzameling tekeningen : de cartons van de Goudse 
glazen. – In: Bulletin Stichting Oude Hollandse Kerken 45 (1997) 3-14; ill. – Noten. 
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Dolder-de Wit, H.A. van – Gluren bij de buren : monumentale interieurs in Gouda / Henny 
van Dolder-de Wit en Henkjan Sprokholt. – Gouda, Stichting Open Monumentendag, 2001. – 
Bronnenopgave; t.g.v. Open monumentendag 2001. 
Eeuw. – „n Eeuw energie : 1910 – 1985 electriciteitsvoorziening in Gouda en omgeving. – 
Gouda, G.E.B., 1987. 
Eeuwig Gouda : 1900-2000 : Gouwenaars over hun stad. – Z.p.z.j. [Gouda 2001]. 
Ene. – Die ene bijzondere school : 1976-2001 Waddinxveen Gereformeerde basisschool 
Leilinde streekschool voor het groene hart van Holland / tekst en samenstelling Truus van 
der Laan-Barnard, illustraties Joost Barnard. – Waddinxveen, eigen uitg. 2001. 
Erasmus van beeld naar beeldmerk. – Rotterdam, Atlas van Stolk, 2001. – N.a.v. 
tentoonstelling in het Rotterdams Historisch Museum, 16 febr. t/m 17 juni 2001. 
Erasmus : een portret in brieven / vertaald en bezorgd door Jan Papy, Marc van der Poel, 
Dirk Sacré. – Amsterdam, Boom en Mortsel, Denis, 2001. – Noten, lit.opg., register. 
Erasmus. – Desiderius Erasmus, Gesprekken / Colloquia / vertaald en toegelicht door 
Jeanine de Landtsheer. – Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep 2001. – Noten, 
lit.opg., register. 
Gedichten uit Gouda : gedichten van cursisten van de Volksuniversiteit Gouda en van 
“Vriendinnen van Gheraert” uitgegeven ter gelegenheid van de Tweede Nationale 
Gedichtendag / met bijdragen van Aart Both, Frans Bruijns, Frida Domcassé, Annewies van 
Ess, Frieda van der Groen, Joz Knoop, Inez Meter, Harry Vreeswijk Thea Wamelink, Helma 
de Wit. – Gouda, Gheraert Leeu, Goudse stichting voor letteren, 2001. 
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid met resultaat : een handreiking / samenstelling 
en redactie R.N. Buijsse, G.M. Kuiper, P.M. van der Kwast en B. Hogeboom. – „s-
Gravenhage, VNG, 2001. – Gebaseerd o.a. op Goudse gegevens. 
Goudse Glazen = Windows of Gouda : een interactieve wandeling langs gebrandschilderde 
glazen van de St.-Janskerk te Gouda = interactive tour St.-John‟s windows. – Gouda, Fonds 
Goudse Glazen, 2001. – CD-rom. 
Gregoor, N. – De tantes / Nol Gregoor. – Vianen, Kwadraat, 1984. – Eenmalige editie, mede 
mogelijk gemaakt door o.a. boekhandel Verkaaik te Gouda. 
Groene. – Het groene hart in kaart / C.W. Hesselink-Duursma. – Gouda, Streekarchief 
Hollands Midden, 2000. – CD-rom. 
Groot, W. de – De cartons van de Goudse glazen : conservering en restauratie. – In: Bulletin 
Stichting Oude Hollandse Kerken 45 (1997) 15-20; ill. 
Herweijer, N.C.A. – De Deventer tapijtfabriek 1797-1987. In: Deventer jaarboek 1997, 61-
72; ill. – Fotokopie; betreft ook de KVT. 
Huizinga, J. – Erasmus / Johan Huizinga. – 10e herziene druk; inleiding: J. Sperna Weiland, 
Bij de tekst: J.J.M. van de Roer-Meyers, Bij de afbeeldingen en Toelichting bij de 
afbeeldingen: L.L.E. Schlüter. – Rotterdam, Ad. Donker, 2002. – Noten, bronnen- en 
literatuuropg., register. 
Jubileumboek KNVB Afd. Gouda : 75 jaar voetbal 1905-1980. – Gouda, eigen uitg. 1980. 
Karakterschets : Dr. H. IJssel de Schepper. – In: Hollandsche Revue, 25 juni 1905, 377-
389. – Fotokopie; IJssel de Schepper was directeur van de Goudse kaarsenfabriek. 
Kleij, H. van der – Jubileumboek : 75-jaar Goudse Hengelaarsvereniging “Viswaterpachting” 
/ Hans van der Kleij. – Gouda, eigen uitg., 2001.  
Koning, H.W.G. – Nederland : mene, mene, tekel, upharsin? : door een hoofdofficier der 
Schutterij, oud-officier der infanterie / (H.W.G. Koning). – Gouda, G.B. van Goor Zonen, 
(1889). 
Kramer’s rekenboekje bevattende driehonderd vraagstukken : ter toepassing van de 
hoofdregelen met tiendelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische 
benamingen der maten en gewichten : tweede stukje. – Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1873. 
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– Bezittersaant. H. van der Laan. 
Kruijff, G. de – Foto Tukker : twee generaties fotografen uit Gorinchem. – In: BriefKaart 9 
(maart 1998)12-16; ill. – Fotokopie; Tukker heeft ook in Gouda gewoond en gewerkt. 
Kruithof-van Oostveen, M. – Genealogie van het geslacht Scholten te Gouda (vanaf 1640) 
/ Marjolijn Kruithof-van Oostveen. – Montfoort, eigen uitg. 1996. – Register. 
Leopold, M. – Hanneke : verhalen voor kinderen van 6 – 9 jaar / Marie Leopold. – 2e druk. – 
Gouda, Van Goor, z.j. 
Loggem, M. van – De avonturen van Koen Scheepsbeschuit / Manuel van Loggem. – 
Amsterdam, De Kern, 1959. – Jeugdboek spelend rond schipper De Houtman. 
Maatje, G.A.F. – Focus op Reeuwijk. – Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2001. 
Malestein, A.E. – Zwerfafval : Gouda heeft er schoon genoeg van : onderzoek naar 
oorzaken, oplossingen en gedrag inzake zwerfafval en hondenpoep in de binnenstad van 
Gouda / onderzoek, tekst en samenstelling A.E. Malestein en C.M. de Waard. – 
Gouda/Wageningen, eigen uitg., 1995. – Bronnen- en lit.opg. 
MER-ZWR Gouda : nadere uitwerking alternatieven 3, 5 en 7 uit de mer en nieuwe 
alternatieven 3A en 7A : Eindrapport / Opdrachtgevers Gemeente Gouda, Gemeente 
Ouderkerk aan de IJssel, Provincie Zuid-Holland. – Waddinxveen, Grontmij, 2000. – 
Bijlagen. – Betreft zuidwestelijke randweg langs Gouda. 
Michelson, Karl – Wer  war  Pieter Tristeyn. – In: Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte nr. 54 (2001) 5-26. – Noten, lit.opg.; Pieter Tristeyn zou 
dezelfde geweest zijn als de remonstrantse burgemeester Pieter Trist van Gouda en zou in 
de jaren ‟20 van de 17e eeuw een van de medestichters van Friedrichstadt geweest zijn. 
Mijderwijk, L.C. – Het Goudse lakenlood als geschiedkundige bron : het nut van het 
lakenlood als geschiedkundige bron ten behoeve van de bestudering van de Goudse 
lakennijverheid in de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd / Leon Mijderwijk en Hans 
van der Kleij. – Gouda, eigen uitg., 2000. – Noten, bronnen- en lit.opg., register, bijlagen. 
Moerdijk, E. – De koning te rijk zijn? : een terminografisch en boek-historisch onderzoek 
naar het fenomeen prachtwerken in de periode 1850-1875. – (Leiden), eigen uitg., 2001. – 
Doctoraalscriptie, noten, lit.opg., bijlagen; betreft o.a. uitgeverij Van Goor. 
Mol, T. – Oude gedrukte en geschreven wensen voor het nieuwe jaar. – In: Antiek 6 (1972) 
361-370. – Betreft ook Gouda. 
Mourik, Chr. van – Stamboom van Mourik / Asperen 1550-1998 / Chris van Mourik, m.m.v. 
W.H. Morel van Mourik en Jan van Wijgerden. – Gouda, eigen uitg. 2000. – Bijlagen, 
register; betreft o.a. ook Krimpenerwaard en Gouda. 
Notulen en jaarverslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen van het zangkoor van de St. 
Gregoriusvereniging van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Gouda, later 
genaamd “Cantate Domino Cantica Novum”. / Redactie A.M. Luk. – Gouda, eigen uitgave, 
2000. 
Officiële gids voor de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel [1e ed.], Nieuwerkerk a/d 
IJssel, Gemeente, eigen uitg., z.j. [ca. 1962]. 
Pollemans, Th. – Een monument voor een schrijver : Herman de Man. – Lelystad Stichting 
IVIO, 1977. – AO-reeks 1657. 
Recreatie en Groen in de Goudse stadsranden : een visie omtrent de gewenste recreatieve 
inrichting en invulling van de „Groene Ring‟ om Gouda / Het Productontwikkelingsteam 
ISMH. – Gouda, eigen uitg., mei 2000. – Bijlagen. 
Rietveld-van Wingerden, M. – Schoolgeschiedenis in beeld : een Nederlandse kibboets. – 
In: De School anno… 19 (2001), nr. 2, 16-18; ill. – betreft de Catharinahoeve te Gouda; de 
joodse jeugdfarm. 
Scharten, C.A. – Kwartierstaat Waltmans – Wout : met een stamreeks Scharten. – Zutphen, 
eigen uitg., 2001. – Lit.opg., register; vooral het gedeelte over Wout heeft betrekking op 
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Gouda. 
Scheffelaar, P.D. – Antwoorden op de Vraagstukken en oefeningen, voorkomende in het 
Leerboek der theoretische en practische Cijferkunst … – Gouda, G.B. van Goor, 1852. – 2 
exx.; bezittersaant. 1e ex. J. Grootendorst, 2e ex. L. Knoops. 
Scheffelaar, P.D. – Leerboek der theoretische en practische cijferkunst, ten dienste der 
scholen en bij bijzonder onderwijs : met vraagstukken, waarin de getallen zoo zijn genomen, 
dat zij bij het maken van berekeningen en begrootingen van kosten tot leiddraad kunnen 
dienen. – Gouda, G.B. van Goor, 1852. – Bezittersaantek. van A. van der Kuijl te Gouda. 
Smit, F. – Het hofje van Buytenwech te Gouda, in de jaren 1684 – 1713 : bijdrage tot de 
katholieke armenzorg in de 17e en 18e eeuw. – Z.p., Stichting Oud-Katholiek Semenarie, 
1983. – Noten. 
Stadsvernieuwing in Gouda : inspraakconcept subsidieverordening stadsvernieuwing 1994. 
– Gouda, Gemeente Gouda, afd. SVM, z.j. [1993]. 
Stadsvernieuwing in Gouda : inspraakconcept subsidieverordening stadsvernieuwing 1995-
1999. – Gouda, Gemeente Gouda, afd. SVM, 1994. – Bijlage. 
Stadsvisieactieprogramma 2001-2004 (STAP) : Stadsvisie Gouda 2010. – Gouda, 
Gemeente Gouda, z.j. – Bijlage. 
Surendonk, H. – Vast en bestendig : 100 jaar Gouda Vuurvast (1901-2001) / Huub 
Surendonk. – Gouda, eigen uitg., 2001. 
U zal veel vergeven worden want gij hebt veel films gezien : 25 jaar Filmhuis Gouda / tekst: 
Co Caljouw, Wim Faay, Ted Leijendekker e.a.; correctie Remke de Lange; fotografie 
Peterpaul Kloosterman, Pim Mul. – Gouda, Filmhuis Gouda, 2001. 
Van decor naar design : kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1989-1940 / eindred. 
Nicolette Sluijters en Hans Vogels. – Zwolle, Waanders en Gouda Museum 
Catharinagasthuis, 2001. – Noten, lit.opg.; uitgegeven n.a.v. tentoonstelling in het 
Catharinagasthuis en de Moriaan, 24 maart – 10 juni 2001. 
Verlooij, C. en J. Versluis (red.)  – Familiegeschiedenis Van der Torren Waddinxveen 
1749-1910. – Noorden, Bert Post, 2001. 
Wichen, J. van – Onderduik van de motorspuit G.D.I. (bouwjaar 1929) van de Goudse 
Brandweer op 2 december 1944. – In: Regio Journaal Midden Holland 15, nr. 61 (oktober 
2000) 14-15. 
Zeepfamilie in zorgentijd : herinneringen aan den Tweeden wereldoorlog bijeengebracht 
door het personeel van Lever‟s Zeep Mij N.V., Zachte-Zeepfabrieken  “Maarssen” N.V., N.V. 
Wascholinefabriek T.P. Viruly & Co N.V. 1940-1945 / (A.W.J. Caron). – Rotterdam enz., 
eigen uitg. 1945. – Heeft ook op Gouda betrekking. 
 
 
Schenkers van boekwerken in 2001 
 
Mw. A.J. Binnendijk-Broer, A.M. den Boer (Nieuwerkerk), F.E. Brandenburg (Almelo), A.P.C. 
Carlier (Vlaardingen), L. van Catz, mw. drs. M. van Dekken, , mw. drs. C.W. Hesselink-
Duursma, ENECO (voorm. G.E.B.), Filmhuis Gouda, Gemeente Gouda (Gemeentewerken, 
Gemeentemusea, Interne Zaken), C.T. van Gennep jr., H.A.P. van Gessel, Gouda Vuurvast, 
Goudse Hengelaarsvereniging, (Moordrecht), C.H.J. Helders, Historisch Genootschap 
Waddinxveen, Historische vereniging Solingen, Erven P.J.M. Janssen, drs. S.M.J. Janzing 
(Nijmegen), dhr. De Jong (Deventer), drs. J.W.E. Klein, mw. G.J.A. de Koeijer-Jansen, mw. 
M. Kruithof-van Oostveen (Montfoort), drs. M.N.J. Lucassen (Alphen a/d Rijn), L.C. 
Mijderwijk, mw. drs. E. Moerdijk (Leiden), Chr. van Mourik, mw. K.H. Noorman-Bouters 
(Reeuwijk), mw. A.J. de Pater, drs. B.J. van der Saag, C.A. Scharten (Zutphen), Stichting 
Open Monumentendag Gouda, dr. B. Stilma (Sloten), Uitgeverij Ad Donker (Rotterdam), A. 
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van de Ven („s-Hertogenbosch), C. Verlooij en C. Versluis (Waddinxveen), J. van Wichen, dr. 
R.J. Yntema (Westerville, Ohio (USA)),  
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Bijlage 7. Aanwinsten  topografisch-historische atlas* 
 
Foto-archief Gemeentelijk Energie Bedrijf/Eneco, ca. 1880-1980. (2 m)? 
Foto “Verbetering van de Gouwe”, 1904. (van de afdeling ROB) 
Aanvulling Collectie Jansen (15 m)? 
Diverse plattegronden van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
Dit waren schenkingen / overbrengingen van: 
Energiebedrijf Midden-Holland N.V., Afdeling R.O.B. van de gemeente Gouda, P.J.M. 
Janssen, A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel) 
 
 
Voorts zijn er schenkingen geweest van: 
P. Blaak (Reeuwijk), D. Bode, mw. drs. C.W. Hesseling-Duursma,  H.A.P. van Gessel, 
Groninger archieven (Groningen), J.N. Hogervorst (Naaldwijk), erven W. Klein, G.A. van 
Leeuwen, mw. K.H. Noorman-Bouters (Reeuwijk), J. van der Ploeg („s-Gravenhage), H.J.K. 
Povée (Capelle a/d IJssel), Rijksarchief Brabant („s-Hertogenbosch), J. van Wichen 
 
 
 
 
 

                     

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



 

 

Bijlage 8. Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 2001 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Testament van Huuch Willems en zijn vrouw Adriaen (!) Dircxdochter, opgemaakt door 
notaris Splinter Laurensz (Splinter filius Laurentii), priester, 1503; fotokopie. 
 Een gedeelte van de tekst is weggevallen. 
 
- Fragment uit een rekening van inkomsten wegens “tuinrenten” over 1551-1553; fotokopie. 
 Een klein gedeelte van de tekst is weggevallen. 
 
- Houten speelgoed uit eigen land 
 Catalogus van speelgoed van de machinale speelgoedfabriek Fa. Gebr. Plomp te 

Waddinxveen, z.d. (ca. 1935); fotokopie van aangevulde herdruk uit ca. 1997. Met 
begeleidende brief van het Westfries Museum te Hoorn, 2001. 

 De catalogus werd herdrukt ter gelegenheid van een expositie in speelgoedmuseum De 
Kijkdoos te Hoorn, ca. 1997. 

 
- Stukken betreffende de voetbalvereniging O.N.A. (Ontspanning na Arbeid), 1940, 1947, 

1956, 1967, 1969, 1999, 2000. 
 
- Stukken betreffende carosseriefabriek Firma Paul & Van Weelde van transportmateriaal 

(o.a. vrachtwagens) te Nieuwerkerk a/d IJssel, z.d. (ca. 1965). 
 
 
De schenkers van deze en andere documentatie waren: 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), J. Bruyniks, dr. J. Kort (Den Haag), Westfries 
Museum te Hoorn. 
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Bijlage 9. Statistische gegevens met betrekking tot het verstrekken van 
schriftelijke informatie 

 
 

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) 

 1999  2000  2001  

Bezoeken 3989  3324  3173  

Bezoekers 1501  1397  1366  

Gemiddeld aantal bezoeken 
per bezoeker 

2.7  2.4  2.3  

2. Herkomst bezoekers 

 1999  2000  2001  

 abs. % abs. % abs. % 

Regio 
streekarchief 

720  48.0  641  45.9  663  48.5  

Overig Zuid-
Holland 

412  27.4  402  28.8  389  28.5  

Rest Nederland 343  22.9  332  23.8  302  22.1  

Buitenland 26  1.7  22  1.6  12  0.9  

3. Herkomst per bezoek 

 1999  2000  2001  

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

Regio 
streekarchief 

2216  55.6  3.1  1709  51.4  2.7  1714  54.0  2.6  

Overig Zuid-
Holland 

1006  25.2  2.4  917  27.6  2.3  878  27.7  2.3  

Rest 
Nederland 

727  18.2  2.1  660  19.9  2.0  566  17.8  1.9  

Buitenland 40  1.0  1.5  38  1.1  1.7  15  0.5  1.3  

4. Onderwerp van onderzoek 

 1999  2000 2001 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 
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Genealogie 40.7  50.4  3.3  42.9  50.0  2.8  43.5  50.9  2.7  

Historie regio 32.2  36.0  3.0  30.9  33.3  2.6  32.6  33.7  2.4  

Historie overig 2.7  2.0  2.0  2.6  3.3  3.1  2.4  3.0  2.9  

Bouwtekeningen 24.3  11.6  1.3  23.4  13.4  1.4  21.4  12.4  1.3  

Overig 0.1  0.1  1.5  0.1  0.1  1.0  0.1  0.0  1.0  

Onbekend - - - - - - - - - 

5. Doel van het onderzoek 

 1999  2000 2001 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Dissertaties, 
scripties WO, 
HBO 

7.0  11.3  4.3  8.4  14.8  4.2  6.1  13.8  5.2  

Werkstukken, 
projecten 
overig 
onderwijs 

7.8  3.6  1.2  6.1  3.2  1.3  10.2  4.9  1.1  

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

9.2  17.8  5.1  6.3  11.6  4.4  4.8  10.7  5.2  

Ambtelijk 1.7  1.6  2.6  0.8  0.7  2.2  1.2  0.8  1.5  

Zakelijk 22.9  10.5  1.2  22.7  13.0  1.4  20.7  11.9  1.3  

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

51.4  55.2  2.9  55.5  56.5  2.4  56.6  57.8  2.4  

Onbekend / 
geen speciaal 
doel 

- - - 0.3  0.1  1.0  0.2  0.1  1.0  

6. Herkomst genealogen 

 1999  2000 2001 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

22.9  41.1  5.9  23.8  37.3  4.3  18.9  37.5  5.4  

Rest Zuid-
Holland 

39.3  34.3  2.9  35.2  34.4  2.7  40.2  35.7  2.4  

Rest 
Nederland 

34.9  23.0  2.2  39.0  26.9  1.9  39.1  26.1  1.8  
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Buitenland 2.9  1.6  1.8  2.0  1.5  2.1  1.9  0.7  1.1  

7. Herkomst promovendi en studenten WO / HBO 

 1999  2000 2001 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

24.8  49.9  8.7  43.6  68.2  6.6  33.3  71.9  11.2  

Rest Zuid-
Holland 

33.3  21.3  2.7  25.6  10.8  1.8  35.7  12.6  1.8  

Rest 
Nederland 

40.0  28.4  3.0  29.9  20.9  2.9  31.0  15.6  2.6  

Buitenland 1.9  0.4  1.0  0.9  0.2  1.0  
   

8. Herkomst scholieren onderwijs t/m MBO 

 1999  2000 2001 

 bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

bezoe-
kers 

bezoe-
ken 

gem. 
aantal 

Regio 
streekarchief 

74.4  76.4  1.3  72.9  76.6  1.3  99.3  99.4  1.1  

Rest Zuid-
Holland 

23.9  22.2  1.1  22.4  19.6  1.1  0.7  0.6  1.0  

Rest 
Nederland 

1.7  1.4  1.0  
      

9. Specificatie studiezaalgebruik 

 1999  2000  2001  

Ter inzage gegeven 
archiefstukken 

5299  4657  4002  

Ter inzage gegeven 
bibl.boeken 

638  476  461  

Geleverde fotokopieën 4711  4589  4726  

Geleverde afdrukken 
reader/printer 

1826  2296  2171  

Aantal raadplegingen top.-
hist. atlas 

190  205  126  

Geleverde foto's 165  onbekend  235  

Geleverde dia's -  onbekend  2  

10. Schriftelijke informatie 

 1999  2000  2001  

Totaal aanvragen om schriftelijke 
informatie 

154  105  133  

Waarvan uit het buitenland 22  6  7  
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Waarvan t.b.v. genealogie en 
biografische doeleinden 

112  83  84  

Waarvan t.b.v. overige historische 
informatie 

42  16  49  

11. Uitlening van documenten 

 1999  2000  2001  

Uitgeleende archiefstukken 
ambtelijk (ex art. 18.1 AW) 

496  165  22  

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

2  -  6  

Uitgeleende particuliere 
archiefstukken aan bewaargever 

41  26  3  

Uitgeleende boeken extern 25  27  20  

Uitgeleende boeken ambtelijk (incl. 
exposities) 

-  -  -  

Uitgeleend uit de topografisch- 
historische atlas 

155  52  75  
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Bijlage 10. Verslag van werkzaamheden van de Commissie van Advies voor 
de Streekarchiefdienst  Hollands Midden over de periode 1999-2001 
 
 
 
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 werden 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 1999-2001: 
            sinds 
G.J.Bink     Nieuwerkerk a.d. IJssel    1989 
C.T.van Gennep   Moordrecht      1994 
mevr. M.Haaitsma-Heessels  Gouda       2000 
J.H.Kompagnie   Gouda       2000 
J.van Loo     Gouda       1992 
mevr. M.van Loon    Gouda       1994 
C.Neven      Waddinxveen      1989 
G.Ottevanger *    Zevenhuizen-Moerkapelle    1990 
H.J.Reijs    Gouda       1994 
C.J.van Veen    Waddinxveen      1989 
 
De vergaderingen van de adviescommissie werden bijgewoond door de streekarchivaris, de 
heer S.Janzing; ingevolge art. 10 van het reglement van de adviescommissie is hij adviseur van 
deze commissie. 
 
* Medio 2000 bedankte de heer G.Ottevanger als  lid van de adviescommissie wegens 
verhuizing naar Zeeland. In zijn vacature werd de heer J.Ooms te Zevenhuizen-Moerkapelle 
benoemd. 
 
De vergaderingen van de adviescommissie werden in de periode 1999 tot eind 2000 namens 
het streekarchief bijgewoond door mevr.M. Visser (interim hoofd) en de heer S.Janzing. Een en 
ander was een gevolg van het terugtreden in 1998 van de streekarchivaris, de heer B.J.van der 
Saag en hield nauw verband met organisatorische wijzigingen binnen de Streekarchiefdienst.. 
Met ingang van eind 2000 was de streekarchivaris, de heer S.Janzing, qualitate qua de vaste 
vertegenwoordiger van het streekarchief op de vergaderingen van de Adviescommissie. 
 
In de verslagperiode tot medio 2000 fungeerde de vice-voorzitter, de heer G.Ottevanger, als 
voorzitter; de heer H.J.Reijs volgde hem in deze functie op. Mevr.M.van Loon is voorzitter van 
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de Adviescommissie. 
Ook in de verslagperiode 1999-2001 vervulde de heer G.J.Bink de secretariaatstaak van de 
commissie.  
 
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 acht keer, nl. 20 januari, 6 april, 9 juni en 
28 oktober 1999, 10 mei en 15 november 2000 en 9 mei en 30 oktober 2001. 
Tevens kwam het dagelijks bestuur van de adviescommissie een aantal keren bij elkaar. 
 
Zaken waarover de adviescommissie vergaderde 
Op grond van de verordening adviseerde zij het Algemeen Bestuur over de begrotingen, de 
meerjarenbegrotingen, de werkplannen, alsook met betrekking tot de jaarverslagen van de 
Streekarchiefdienst. 
 
De Adviescommissie deed in deze verslagperiode het Algemeen Bestuur o.a. voorstellen over: 
#  een digitale inspecteur, i.c. een functionaris die met name belast wordt met het toezicht op de  
digitale archiefbescheiden van de bij het streekarchief aangesloten gemeentelijke organen; 
#  de verschillende aspecten die onderdeel uitmaken van de voor het  streekarchief 
noodzakelijke functie van educatief medewerk(st)er, die (tenminste) 60 dagen op jaarbasis kent. 
 
Het jaar 1999 betekende ook voor de Adviescommissie een (vergader)jaar, waarin de functie en 
de positie van het streekarchief centraal stond en waarin een aantal rapporten onderdeel 
uitmaakte van haar vergaderingen. 
 
Over een rapport „kernfuncties ontsloten – een inventarisatie van de mogelijkheden van 
samenwerking tussen de Streekarchiefdienst Hollands Midden en de Openbare Bibliotheek 
Gouda” werden in augustus 1999 door de Adviescommissie opmerkingen gemaakt en werd  
het Algemeen Bestuur terzake geadviseerd. 
De Adviescommissie verwees in dat verband naar haar advies dd. 25 augustus 1998 : “De 
samenwerking van de deelnemende gemeenten inzake het Streekarchief Hollands Midden is 
verankerd in een gemeenschappelijke regeling. In het voorliggende NIMO-rapport wordt 
daarover niet gerept. Dit beschouwen wij als een omissie omdat daarmee nu in het midden 
wordt gelaten welke –eventuele- gevolgen de beoogde samenwerking met de bibliotheek heeft 
voor het streekarchief en daarmee voor de deelnemende gemeenten, Het komt ons juist voor 
de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium te informeren en randvoorwaarden te –doen- 
formuleren inzake eventuele samenwerking tussen beide organisaties en de –financiële- 
gevolgen voor de deelnemende gemeenten/partijen”. 
 
In haar advies van 22 augustus 2000 stelde de Commissie in haar advies aan het Algemeen 
Bestuur over eventuele samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek Gouda en het 
Streekarchief: 
“In dit verband is de vraag wederom: wat betekent een en ander concreet qua bevoegdheden 
en qua bestuurlijke en financiële consequenties voor de aangesloten gemeenten. Daarnaast is 
het evenzeer de vraag ten aanzien van de gebruikers van de (historische) informatie op het 
streekarchief. 
De Commissie betreurt het dat de afzonderlijke gemeenten in het achterliggend traject niet 
zijn betrokken over de optie die de gemeente Gouda in deze voorstaat. Daarmee zijn de 
consequenties voor de aangesloten gemeenten in financiële alsmede in praktische zin niet 
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belicht. In deze wordt geen recht gedaan aan de opzet en werkwijze van de 
gemeenschappelijke regeling”. 
Het advies vervolgt: “De commissie hecht er aan u, vanuit haar taak als Commissie van Advies 
voor het streekarchief, te wijzen op de belangen van de door vijf gemeentebesturen in het leven 
geroepen zelfstandig orgaan teneinde gezamenlijk een specifiek belang, nl. (regionaal) 
archiefbeheer ingevolge de Archiefwet, te behartigen en op deskundige wijze te doen uitvoeren. 
In dat kader acht de Commissie het niet op de weg liggen van uw Algemeen Bestuur cq. het  
Streekarchief – al dan niet in samenwerking met de Openbare Bibliotheek - om stappen ter 
ontwikkeling van de diverse culturele en historische functies te entameren. 
De Commissie is van oordeel dat het tot de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van 
Gouda gerekend dient te worden om plannen voor het Cultureel Kwartier nader in kaart te 
brengen en deze taak niet neer te leggen bij enkele organisaties die tevens te maken hebben 
met een onderbezetting”. 
 
Van cruciaal belang voor het Streekarchief  was het jaar 2000 met name in relatie tot 
besluitvorming over samenwerkingsgedachten tussen de Openbare Bibliotheek Gouda resp. de 
Openbare Bibliotheken in de regio (enerzijds) en de Streekarchiefdienst (anderzijds). 
Aan de positie en de functie van het Streekarchief gaf de Adviescommissie, gelet op haar taak, 
bijzondere aandacht.  
De Commissie gaf in haar advies dd. 15 november 2000 op grond van een aantal 
overwegingen aan, dat met betrekking tot het memo/voorstel (van de dienst Cultuur en 
Recreatie van de gemeente Gouda aan het Algemeen Bestuur van het Streekarchief) geen 
positief advies kon worden uitgebracht. 
 
Van genoemd advies wordt onderstaand een aantal citaten vermeld: 
“De Adviescommissie vraagt zich af of de bij het Streekarchief aangesloten gemeenten 
voldoende zijn geïnformeerd over de beoogde samenwerking tussen de Openbare 
Bibliotheek en het Streekarchief. 
Van belang is o.i. dat de Openbare Bibliotheek een functie voor de stad Gouda heeft en het 
Streekarchief een functie heeft voor Gouda en een aantal omliggende gemeenten. De 
(archief)belangen van laatstgenoemde dienen voldoende behartigd  te zijn”. 
“Plannen maken‟ kost de nodige personele inzet en tijdsinvestering. Dit is te verantwoorden als 
het valt onder de zorg en het beheer van de gemeentelijke archieven. Andere werkzaamheden 
kunnen alleen dan worden uitgevoerd als de aangesloten gemeenten zich daarmee akkoord 
hebben verklaard en waardoor de bijdrage is betaald. In een dergelijke situatie behoeft het 
Streekarchief geen achterstand op te lopen in haar taakuitvoering ten behoeve van de 
aangesloten gemeenten”. 
In de nota van de dienst van cultuur en recreatie werden concrete voorstellen gedaan voor 
samenwerking tussen openbare bibliotheken in de regio en de (op grond van een 
gemeenschappelijke regeling geïnstitueerd) Streekarchiefdienst.  
 
De Commissie vermeldde over een tweetal voorstellen van de dienst Cultuur en Recreatie “ 
Deze onderdelen nl. te streven naar een samenwerking tussen bibliotheken en 
streekarchiefdienst in regionaal verband was geheel nieuw voor de Adviescommissie. Tot op 
heden was zij niet op de hoogte van een dergelijke (ambtelijke) gedachtengang. De 
Adviescommissie vindt het veel weg hebben van een zekere vorm van opportunisme en kan 
beslist niet meegaan met deze gedachtengang”. 
 
Ten aanzien van de inhoudelijke verantwoordelijkheid van en zelfstandige taakuitvoering 
door de streekarchivaris –en de onder hem ressorterend streekarchief- vermeldde de 
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Adviescommissie: 
“Voorwat betreft het onderdeel  de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de 
samenwerking te mandateren aan het hoofd van de dienst Cultuur en Recreatie, adviseert 
de Adviescommissie uw bestuur in het geheel niet akkoord te gaan met dit voorstel. Wij zijn 
van mening dat dit voorstel –wellicht onbedoeld – afbreuk doet aan uw bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Ook hierin betreft het mogelijke aantasting van uitgangspunten van 
een (i.c. de ) gemeenschappelijke regeling. 
De Adviescommissie is bovendien van mening dat hierdoor een onzuivere „werkverhouding‟ 
ontstaat tussen uw bestuur en de streekarchivaris. Overleg en afspraken dienen in voorkomend 
geval op bestuurlijk niveau te worden gemaakt en niet plaats te vinden tussen ambtenaren op 
wie het Algemeen Ambtenarenrglement van de gemeente Gouda van toepassing is.” 
 
Het advies van de Commissie dd. 15 november 2000 wordt afgesloten met: 
 
“uit het voorgaande zal het uw bestuur duidelijk zijn dat de Adviescommissie u ten aanzien van 
de memo van de dienst Cultuur en Recreatie niet positief kan adviseren over 
samenwerking(sgedachten) Openbare Bibliotheken en Streekarchief. 
Wij betreuren de stelligheid van deze memo en menen dat als e.e.a. zó wordt uitgevoerd, het 
niet in het belang is van het streekarchief, het archiefpersoneel en de zorg voor de archieven”. 
 
Tot zover de opmerkingen in het advies aan het Algemeen Bestuur van het Streekarchief, 
waarbij tot slot  werd aangegeven dat een aantal aspecten van archiefzorg en archiefbeheer 
meer dan voorheen op de prioriteitenlijst voorkomt “ nl.: 

- de digitale inspecteur; 
- concretisering van de samenwerking met de andere streekarchieven (De Rijnstreek, 

Alphen a.d.Rijn en Krimpenerwaard) het zgn. Hingman-overleg; 
- het successievelijk kunnen inlopen van de (inventarisatie)achterstand in verband met 

versnelde openbaarheid van achiefbescheiden onder de Archiefwet 1995; 
- intensievere contacten met de aangesloten gemeenten (de DIV-sectoren); 
- entameren van bestaande contacten met de Historische Verenigingen; 
- uitbouwen van bestaande contacten met het onderwijs en het ontwikkelen van 

educatieve producten voor het onderwijs; 
- het Streekarchief –in brede zin – onder de aandacht brengen van de inwoners van de 

aangesloten gemeenten.” 
 
Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat dit advies van de Commissie tot stand kwam op haar 
reguliere vergadering van 15 november 2000.  
De notulen van de Adviescommissie vermelden " Na deze bespreking over advisering [aan het 
Algemeen Bestuur] concludeert de voorzitter dat, mede op grond van de gedegen 
voorbereiding door de leden en de consistente wijze waarop de commissie dit onderwerp is 
tegemoet getreden, kan worden gesproken van een afdoend en duidelijk advies. Zij spreekt de 
hoop uit dat het Algemeen Bestuur zich bewust is van de essentiële punten voor de 
zelfstandige taakvervulling door het streekarchief (en haar personeel); dit geldt in de 
belangenbehartiging zowel voor de gemeente Gouda - als centrumgemeente van het 
Streekarchief - alsook de andere gemeenten." 
 
Aansluitend aan deze vergadering vervolmaakten de voorzitter en de secretaris de tekst van het 
commissieadvies in een lokaal restaurant. Aldus werd zorggedragen dat dit advies -per fax- het 
Algemeen Bestuur  bereikte op haar (ochtend!)vergadering op 16 november 2000. 
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Aan overige punten cq. initiatieven werd door de Adviescommissie voorts de aandacht 
gegeven.  
Het in 1997 gestart onderzoek –vanuit de Commissie- voor het doen vervaardigen van een 
audiovisuele presentatie, gericht op ondersteuning voor de vele activiteiten van de inmiddels 
goed gehuisveste streekarchiefdienst, zal worden betrokken bij de gedachten rond de toekomst 
van beheer, acquisitie en beschikbaarstelling van archieven én bekendheid van het 
Streekarchief. 
Binnen het streekarchief werd een brainstormcessie belegd over deze 'toekomst van het 
streekarchief'; de Adviescommissie participeerde daarin in de persoon van de vice-voorzitter. 
 
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 ed) níet (!) 
hun weg vinden naar de goed geoutilleerde archiefbewaarplaats van het streekarchief. 
Dit wordt door de Adviescommissie onverkort bepleit, temeer omdat waardevolle –historische- 
bescheiden naast een veilige bewaring op het Streekarchief ook door een breder publiek 
kunnen worden geraadpleegd cq. betrokken worden bij historisch onderzoek. 
Een plan uit 1999 nl. om meer samenwerking te verkrijgen tussen de historische verenigingen 
en het Streekarchief zal naar verwachting een nieuwe impuls kunnen verkrijgen wanneer deze 
verenigingen op een 'historische' dag acte de presénce hebben gegeven. 
 
Activiteiten van leden van de Adviescommissie 
Door commissieleden werd in de afgelopen jaren ook acte de presénce gegeven op de 
cultuurmarkt te Gouda achter de kraam van de Streekarchiefdienst. 
 
Overleg met de streekarchivaris en het Algemeen Bestuur 
Tot eind 2000 woonden mevr.M. Visser, interim hoofd van de Openbare Bibliotheek, en de heer 
S. Janzing van het streekarchief, de vergaderingen van de Adviescommissie bij. 
Als gevolg van de benoeming van de heer S. Janzing tot streekarchivaris kon de 
Adviescommissie zich wederom verheugen in een volwaardige vaste vertegenwoordiging van 
het streekarchief. 
Over archiefzorg en -beheer informeerde hij de adviescommissie. 
 
In het overleg met de streekarchivaris over een informatieve avond voor raads- en 
commissieleden participeerde de Adviescommissie. 
 
Naast de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, die namens de Commissie werden 
bijgewoond door de voorzitter en de secretaris, kon eerst vanaf 2000 regelmatig overleg 
plaatsvinden met de streekarchivaris over onderwerpen het beleid van het streekarchief 
betreffende. 
  
Publicatie over de Adviescommissie 
In de rubriek 'verenigingsnieuws' van het periodiek Tidinge van „die Goude‟ werd een artikel 
opgenomen over "de Commissie van Advies voor het Streekarchief Hollands Midden" (jaargang 
2000 pag. 109-110). 
 
 
Periode van dit jaarverslag 
In dit „jaarverslag‟ komen de jaren 1999-2001 aan de orde. In tegenstelling tot het reguliere 
„jaarverslag‟ van de Adviescommissie, dat twee jaren bestrijkt, achtte de Adviescommissie het 
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zinvoller om van de afgesloten periode die nauw verband houdt met advisering omtrent 
positiebepaling en functieuitoefening van het Streekarchief  verslag te doen.. 
 
Slot 
Met voldoening kan de Adviescommissie constateren dat in deze verslagperiode - ondanks alle 
organisatorische perikelen - sprake kon zijn van een op adequate wijze verrichten van de 
archieftaken ten behoeve van de aangesloten gemeenten. 
 
Het opstarten van het zgn. Hingman-overleg - het collegiaal overleg tussen de archivarissen 
van een viertal streekarchiefdiensten - acht de Adviescommissie een goed initiatief, met name 
voor de kennisuitwisseling en versterking in taakbehartiging. Het werd al langere tijd door de 
Commissie toegejuicht. 
 
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. 
Een taakuitoefening die niet slechts geschiedt ten behoeve van mensen die over vrije tijd 
beschikken en die belangstelling hebben voor lokale en regionale historie. 
 
Ook richting het onderwijs, met name ten behoeve van leerlingen van het voortgezet onderwijs, 
ontstaat allengs een nieuw taakaspect voor het aanreiken van kennis over lokale geschiedenis. 
In komende jaren zal dit verder ontwikkeld dienen te worden. 
 
Voorts blijft het in komende tijd van belang in te spelen om (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 vreugde uit dat – na de besluitvorming rond het 
Streekarchief- in november 2000 een nieuwe streekarchivaris in functie kon treden. 
Naar onze stellige mening zal de heer S. Janzing, evenals dat het geval was onder diens 
voorganger de heer B. van der Saag, hét aanspreekpunt zijn voor de aangesloten gemeenten 
voor archiefzorg en archiefbeheer bij concrete uitvoering van de gemeenschappelijke regeling 
Streekarchiefdienst Hollands Midden. 
 
Tevens wil de Adviescommissie haar waardering uitspreken 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, 
 
Vastgesteld  in de vergadering van de Adviescommissie d.d. 27 februari 2002 
 


