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1.  ALGEMEEN 

 

 
1.1.  Bestuur; adviescommissie; vriendenstichting; overlegsituaties 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 werd de samenstelling van algemeen en 
dagelijks bestuur gewijzigd (zie voor details bijlage 1). 
Het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar drie keer, het algemeen bestuur twee keer. 
 
In 2001 kwam de adviescommissie twee keer bijeen. De samenstelling van de adviescommissie 
onderging in 2002 grondige wijzigingen. De vacature voor Zevenhuizen-Moerkapelle werd 
opgevuld door dhr. J. Ooms. Door het vertrek van C. van Veen ontstond voor Waddinxveen nu 
echter een vacature. De overige wijzigingen zijn te vinden in bijlage 1. 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 december werd mw. G.J.A. de Koeijer-Jansen, vanaf 1992 
bestuurslid, opgevolgd door mw. H.A. van Dolder-de Wit. 
In de samenstelling van de redactie van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer kwam 
geen wijziging. De redactie bracht in 2002 de zestiende jaargang van dit tijdschrift uit, bestaande 
uit drie afleveringen. 

 
Het werkverband van de streekarchieven Hollands Midden, Krimpenerwaard, Rijnlands Midden en 
Rijnstreek (het Hingman-overleg) werd actief voortgezet (op onderdelen werd hieraan 
deelgenomen door het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg). Diverse projecten werden 
voorbereid (het educatief project Natte Voeten bestemd voor leerjaar 2, de digitalisering van de 
fotocollecties van de archiefinstellingen) en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
streekarchivarissen deed een studente Informatiedienstverlening en –management van het 
Instituut voor Media en Informatiemanagement/Hogeschool van Amsterdam, onderzoek naar de 
vorming van een structureel samenwerkingsverband tussen de vier streekarchieven in het Groene 
hart (rapport Verscheidenheid in eenheid, Juni 2002).  
 
Het Streekarchief (dhr. Janzing), het Marokkaans Platform Gouda (dhr. Chouli en dhr. El-
Haddaoui),  mw. N. Leklye (Schoonhoven) en de videokunstenaar Seesing werkten aan de 
voorbereiding en realisering van Boughaz (onderdeel van retour zonder terugreis), een 
videoproject waarin drie generaties Marokkanen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Schoonhoven 
vertellen over hun komst naar Nederland, hun ervaringen in Nederland en hun 
toekomstverwachtingen. Boughaz legt dus de geschiedenis vast van deze generaties. In mei 2003 
wordt het project via een multimedia tentoonstelling in de binnenstad van Gouda gepresenteerd, 
waarna de verhalen worden overgedragen aan en bewaard in het Streekarchief voor toekomstige 
generaties. Het project geeft aan de Marokkaanse gemeenschap de boodschap dat ook zij 
onderdeel vormen van de geschiedenis in Gouda en de regio en bevordert zo de vastlegging 
daarvan nu en in de toekomst. De projectgroep wordt bij de realisering ondersteund door de 
gemeente Gouda (dhr. Schortinghuis en mw. Muggen), het Kunstgebouw (dhr. Willems) en de 
Stichting Meander (dhr. Ahalli).       

 
Het Streekarchief Hollands Midden organiseerde i.s.m. het Hoogheemraadschap van Rijnland op 
28 oktober de 10

e
 Hollandse Archivarissendag. De bijeenkomst vond plaats in de stadsherberg 

“De Burgerhal” in Gouda en werd bezocht door ruim 100 deelnemers. De dag werd besloten met 
een tweetal rondleidingen in de St. Janskerk langs de gebrandschilderde glas-in-loodramen 
waarbij tevens een origineel carton werd getoond.  
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De streekarchivaris nam deel aan de volgende overlegvomen: 

 Kring van Zuidhollandse Archivarissen; 

 Erfgoedkoepel voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen (DIVA); 

 Directeurenoverleg culturele instellingen Gouda; 

 Ambtelijk overleg met de hoofden DIV van de gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk 
aan den IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle en het ISMH; 

 Redactiecommissie jaarboek Historisch Platform Gouda. 
 
Voorts werd aan de volgende overlegvormen deelgenomen: 

 Historisch Platform Gouda: door mw. Wijbrans; 

 Bibliotheek – Archief – Museum (BAM; productontwikkeling t.b.v. het voortgezet onderwijs): 
door mw. Wijbrans en de heren Piepenbrock en Janzing;  

 Stichting voor Geautomatiseerde Aanpak van Archieven in het Nederlandse taalgebied 
(GAAN): door dhr. Piepenbrock; 

 Werkverband Gemeentelijke Archiefinspectie (WGA): door dhr. Van der Hart; 

 Open Monumentendag (afdeling onderwijs gemeente Gouda): door dhr. Piepenbrock.  
 
 
1.2.  Werkplan 
 
In grote lijnen wordt het werkplan jaarlijks gehaald. Accentverschuivingen zijn onontkoombaar. Zo 
is de belangrijkste wijziging t.o.v. het gestelde in het werkplan 2002  het doorschuiven van de 
inventarisatie digitale archieven in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel naar 2003. 
Uitvoering in 2002 zou volledig van de kant van het Streekarchief moeten komen, terwijl actieve 
participatie van een medewerker van de gemeente zelf elementair is. Overigens liep de 
inventarisatie van de digitale gegevensbestanden in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle uit 
en zou de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel van de resultaten van dat onderzoek in 2003 
kunnen profiteren. 
 
Opvallend is de toename van educatieve projecten waarin het Streekarchief participeert of 
waarvan het zelf de initiator is (zie ook hoofdstuk 8). Zo hebben diverse medewerkers van het 
Streekarchief in 2002 intensief gewerkt aan de projecten Natte Voeten (zie boven), Zeg Kááás 
(foto- en verhalenproject i.s.m. Kunstencentrum de Werkschuit) en Boughaz (zie boven). Deze 
projecten worden gesubsidieerd door de provincie, door de gemeente Gouda en door diverse 
fondsen en zijn belangrijk voor het creëren van publieke belangstelling voor het verleden en voor 
de eigen geschiedenis van de individuele burger en bevolkingsgroep. Het archief wordt daarmee 
als instelling herkenbaar en interessant voor die burger. Evenwel vergen deze projecten 
buitensporig veel inzet van de medewerkers waardoor andere activiteiten soms in het gedrang 
komen. Ook komt het voor dat inzet voor een belangrijk deel buiten de reguliere arbeidstijden, en 
dus op vrijwillige basis in de avonduren, plaatsvindt (Boughaz). Wel zijn alle medewerkers zich 
ervan bewust dat deze activiteiten voort moeten gaan en zelfs geïntensiveerd moeten worden. 
Daarvoor worden duurzame contacten gelegd met andere culturele instellingen (bibliotheek en 
museum en de streekarchieven in Alphen aan den Rijn, Woerden en Schoonhoven), zodat de 
druk voor de deelnemende instellingen wordt verdeeld en bovendien subsidies kunnen worden 
verkregen vanuit de provincie e.d.   
 
Vermeldenswaard is het gereedkomen van de inventaris op de archieven van de schepenbank 
van Waddinxveen en Zuid-Waddinxveen, (1565) 1595-1811, van Noord-Waddinxveen, 1613-
1811, en van baljuw en welgeboren mannen van Hubertsgerecht, 1585-1811 (het zg. oud-
rechterlijk archief van Waddinxveen).  
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2.  PERSONEEL 

 

 

 
2.1.  Formatie 

 
Een volledig overzicht van het personeelsbestand (inclusief vrijwilligers en stagiaire) per 31-12-
2002 is opgenomen in bijlage 2. In de ambtelijke formatie traden geen wijzigingen op. 
 
Drs. J.W.E. Klein, beheerder collecties in WIW-verband (18 uur), beëindigde per 1 november 
2002 zijn werkzaamheden als projectsecretaris voor de Stadsgeschiedenis Gouda (van de 
Oudheidkundige kring Die Goude) en kwam volledig in dienst van het Streekarchief.  
 
De  functie van depotassistent zorgde in 2002 voor grote problemen. Na het vertrek van mw. M.J. 
Hooimeijer 27 maart kon de functie niet vervuld worden tot de komst van E. Ooms per 1 
november. In de tussentijd werd getracht de dienstverlening in de studiezaal op peil te houden 
m.b.v. een uitzendkracht, mw. J.D. Poulina, en een vrijwilliger, mw. E.S. Smeets. Ook viel A. 
Hamdani onevenredig veel in als depotassistent, hetgeen voor knelpunten bij de herverpakking en 
het boekbinden zorgde (zie hoofdstuk 4). Daarnaast werd voor het verrichten van de 
werkzaamheden van de depotassistent een beroep gedaan op de overige medewerkers. 
 
2.2.  Opleiding; overige personeelsaangelegenheden 
 
In februari volgden mw. C.A. Wijbrans en M.N.J. Lucassen de trainingsmodule Beoordelings-en 
functioneringsgesprekken van de ISBW. Hierdoor waren zij in staat een deel van het voeren van 
beoordelings-en functioneringsgesprekken over te nemen van de streekarchivaris. 
In het laatste kwartaal 2002 volgden de heren Janzing en Lucassen de module Archiefvorming 
van de opleiding Kennis NaBij aangeboden door de stichting Archiefschool in Amsterdam.  
Mw. C.A. Wijbrans en M.N.J. Lucassen woonden de cursus Culturele Netwerken Bibliotheken-
Musea-Archieven georganiseerd door de NBLC, vereniging van Openbare Bibliotheken, bij. 
 
Mw. C.A. Wijbrans en J. Piepenbrock namen nog deel aan twee door de DIVA georganiseerde 
studiedagen,nl. Kwaliteit van Archieven in november en Archieven en Onderwijs in december.  In 
de maanden maart – juni werd in het kader kwaliteitszorg door mw. Wijbrans en dhr. Janzing 
deelgenomen aan de pilot werkprocessen georganiseerd door de DIVA in Den Bosch en Breda. 
 
Mw. Wijbrans en dhr. Janzing bezochten in maart de conferentie kengetallen georganiseerd door 
DIVA in Amsterdam en de heren Lucassen en Janzing namen in oktober deel aan het symposium 
Recht en archieven in den Haag (invoering Wet Bescherming Persoonsgegevens).  
 
Tot slot volgde bijna het voltallige personeel gedurende vier maandagen in november en 
december de cursus Ondernemen in Kwaliteit van het ROI. Doelstelling hiervan was om per 
ingang van 2003 een meerjaren bedrijfsplan te schrijven op basis van het INK- 
managementmodel. 
 
In januari en november werd officieel afscheid genomen van mw. drs. C.W. Hesselink-Duursma 
en mw. drs. S. van der Mark-Hoevers. Zij zijn langdurig als vrijwilligers bij het Streekarchief 
werkzaam geweest. Beiden ontvingen uit handen van de voorzitter van het Algemeen Bestuur de 
vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda. Hun afscheid werd gevierd met een receptie voor 
genodigden en een etentje voor personeel, vrijwilligers en naaste familie. 
Hiernaast werd in het verslagjaar geen personeelsactiviteit georganiseerd wegens het ontbreken 
van financiën. Wel vond in december een kerstborrel plaats. 
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In de loop van 2002 mocht het Streekarchief maar liefst vier nieuwe vrijwilligers verwelkomen (zie 
bijlage 2) die zich merendeels met nadere toegankelijkmaking bezighouden. De vrijwilligers 
verrichtten gezamenlijk voor circa 60 uur perweek werkzaamheden voor het Streekarchief, 
waarmee ze een niet te onderschatten bijdrage leveren! 
 
Gedurende haar vakanties was mw. J.D. Poulina als uitzendkracht werkzaam als depotassistente 
(zie ook § 2.1).  
 
 
 
 
3. HUISVESTING EN INVENTARIS 
 
 
De buitendeuren en deurstijlen van Groeneweg 30, die in de loop der tijd behoorlijk waren 
vervallen, zijn allemaal vervangen. In totaal ging het om vijf deuren, vier op de begane grond en 
een op de verdieping. 
De oude koffieautomaat vertoonde zoveel mankementen dat deze door een nieuw exemplaar 
moest worden vervangen. 
Er werden tevens vier nieuwe computers en een nieuwe scanner aangeschaft.  
Tenslotte werd in de open opstelling van de bibliotheek een extra kast geplaatst. 
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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. 
Dhr. Hamdani kon een flink aantal busschroefbanden met indexen voor de studiezaal gereed 
maken en heeft daarnaast diverse tijdschriften ingebonden en bibliotheekboeken gerestaureerd. 
Om de enorme achterstand in het bindwerk voor een belangrijk deel weg te werken is besloten 
een groot aantal tijdschriften te laten inbinden door de firma Habi uit Leidschendam. 
 
Zie bijlage 3. 
 
4.2.  Restauratie en conservering 
 
Het herverpakkingsproject dat in 2001 is gestart werd in 2002 voortgezet. Naast een aantal kleine 
en middelgrote archieven is ook het secretarie-archief van de gemeente Gouda over de periode 
1816-1920 onder handen genomen. Dit archief moest deels nog verpakt worden. Bij het (her-
)verpakken werd het archief tevens strikt in nummerieke volgorde geplaatst. Van de strikte 
nummerieke volgorde was in het verleden herhaaldelijk afgeweken doordat afwijkende formaten 
achteraan het archief werden geplaatst. De bestaande inventaris wordt op allerlei punten 
aangepast. De herverpakking van het secretarie-archief zal in 2003 worden voortgezet. In totaal is 
dit jaar 173 meter archief omgepakt. 
 
Door de firma Hoogduin Papierrestauratoren te Delft werd een belangrijk deel van het door vocht- 
en plaagschade aangetaste oud-archief van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel gerestaureerd. 
In totaal zijn 55 inventarisnummers behandeld. 
 
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de in 2002 gereedgekomen 
restauratiewerkzaamheden. 
 
4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Door de firma Microformat werd een deel van het oud-notarieel archief van de gemeente Gouda 
gemicroficheerd (de inv.nrs. 840-915: protocollen en indices van de notarissen W. van der Wagt 
en A. Pierson). Ook werd door deze firma het bestand gezinskaarten van de gemeente 
Nieuwerkerk a/d IJssel op microfiche gezet. Tenslotte voltooide Microformat het op microfiche 
zetten van de overgebrachte bouwdossiers van de gemeente Gouda, die reeds verfilmd waren. 
 
In bijlage 3 vindt u een overzicht van de in 2002 gemicroficheerde documenten. 



 Jaarverslag Streekarchief Hollands Midden 2002  

 

 

8 

5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 
 
5.1.  Algemeen 
 
Van het merendeel van de in 2002 gerealiseerde toegangen werd door dhr. 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 2002 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 
 
Dhr. 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 voltooide de ordening en 
beschrijving van de oud-rechterlijke archieven van Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen, Noord-
Waddinxveen en het Hubertsgerecht. Van diverse andere archieven werden door hem de 
inventarissen aangevuld en verbeterd. Tevens controleerde hij het invoerwerk van de 
medewerkers en maakte de nodige bestanden gereed voor plaatsing op de website. 
Dhr. de Jong heeft onder andere een begin gemaakt met de inventarisatie van de serie bestekken 
van het archief van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Gouda. 
Een groot aantal nadere toegangen is in 2002 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 2002.  

 
5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
Dhr. Klein is per 1 november 2002 voltijds in dienst getreden als beheerder van de bibliotheek  en 
de topografisch-historische atlas. Hij zorgde voor het bijhouden van de toegang op de 
bibliotheekcollectie. Tevens depouilleerde hij artikelen uit de belangrijkste lokaal- en 
regionaalhistorische, alsmede landelijk verschijnende historische tijdschriften. Mw. C. Visscher-
Den Uijl heeft als vrijwilligster een begin gemaakt met het depouileren van tijschriftartikelen 
betreffende de regio uit tijdschriften van vóór 1995. Daarnaast heeft zij een begin gemaakt met de 
titelbeschrijving van de boeken uit de collectie Janssen, voor zover die boeken in aanmerking 
komen om in de regionaal-historische bibliotheek opgenomen te worden. 

Er zijn voorbereidingen getroffen tot het PRIL-project. PRIL is een acroniem van PRoject 

beschrijven Illustraties in de Librije. Dit beoogt de illustraties in de oude boeken van de vroegere 
stadslibrije te beschrijven ten behoeve van tentoonstellingen en publicaties. Nu wordt er te vaak 
teruggegrepen op bekende afbeeldingen in een beperkt aantal boeken, maar er is veel meer. De 
start is in de loop van 2003. Dit hangt mede af van de implementatie van nieuwe software. 
 
5.5.  Topografisch-historische atlas      
 
Dhr. Klein voltooide een globale inventaris van de albums van de “Collectie Janssen”. Mw. L. Tak-
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Loendersloot heeft als vrijwilligster van dezelfde collectie de losse foto’s gerubriceerd en de dia’s 
geselecteerd en gesorteerd. 
 
5.6.  Overige documentatie 
 
Dhr. van der Saag voegde een aantal beschrijvingen toe aan de collectie Varia. Door dhr. de Jong 
werden binnengekomen affiches geselecteerd en geordend. 
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER; NAZORG SEMISTATISCHE  
     ARCHIEVEN 
 
 
 
In 2002 werden de volgende werkzaamheden verricht: 
- Gouda 

Participatie in MIP project 600 visieontwikkeling Documentaire Informatievoorziening (DIV); 
(eindproduct 2003: rapport groeiscenario op weg naar integraal digitaal 

documentmanagement). 
- Moordrecht 

Ordenen en toegankelijk maken van bouwvergunningen; toezicht op het beheer van semi-
statisch 

archief en rapportage (oktober 2002). 
- Nieuwerkerk a/d IJssel 

Ordening bouwvergunningendossiers gemeentehuis (Raadhuisplein 1);  toezicht op het beheer 
van 

semi-statisch archief (bouwvergunningen) en rapportage (oktober 2002); voortzetting integratie 
en  

selectie van het bouwvergunningenarchief van de voormalige dienst Gemeentewerken in het 
secretarie-archief.  

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

(voorbereiding 
voor de vernietiging in 2003). 

- Zevenhuizen-Moerkapelle 
Realisatie van de stappen 2 en 3 van het project  inventarisatie digitale archieven(1); 

rapportage over de bouw  
van de nieuwe archiefruimte (m.m.v. de provinciale archiefinspectie).  

- ISMH  
 Selectie van het semi-statisch archief. 
 
Van alle deelnemers werden lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende stukken ter 
advisering ontvangen en gecontroleerd.  
 
Door de provinciaal archiefinspecteur werd in juli een toelichting gegeven voor de verzamelde 
afdelingen DIV van de aan het Streekarchief deelnemende gemeenten op de regelingen 
“Duurzaamheid archiefbescheiden”, “Bouw- en inrichting archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen” en “Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden”. 

                     

1 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, gestart in augustus 2001 in de gemeente 

Zevenhuizen-Moerkapelle, werd in 2002 voortgezet. Deze pilot werd officieel aangekondigd bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente 

Zevenhuizen-Moerkapelle (mei 2001) 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 2002 zijn er diverse nieuwe archieven verworven en zijn tal van archieven van een aanvulling 
voorzien. Zeer belangrijk is de overbrenging van het omvangrijke archiefbestand van de 
hervormde gemeente Gouda, waarvan de oudste stukken al dateren uit 1572. Verder verdient hier 
nog de schenking van het familie-archief Van Eijk vermelding, een zeer uitgebreide collectie 
archiefdocumenten en aantekeningen betreffende de familie Van Eijk en diverse andere families 
uit de regio. Een heel aardige aanwinst is ook het zogenaamde “Ambagts Maaltijd Boek” van 
Bloemendaal etc., uit 1756 - 1794. 
Tot slot moet opnieuw de inzet van dhr. A.M. den Boer uit Nieuwerkerk a/d IJssel worden vermeld 
door wiens inspanningen allerlei particuliere archieven konden worden aangevuld en ook de 
collectie Varia met diverse documenten kon worden uitgebreid. 
 
Voor een volledige lijst van aanvullingen en nieuwe aanwinsten zie bijlage 5. 
 
7.2.  Bibliotheek (o.a. librijecollectie)  
 
Van het museum Het Catharina Gasthuis kreeg het Streekarchief Hollands Midden de vier 
librijeborden in bruikleen die van oudsher thuishoorden op de stadslibrije (nu een onderdeel van 
de regionaal-historische bibliotheek). Twee van de borden tonen de wapens van de 
librijemeesters vanaf 1645 tot  1794; de andere twee borden bevatten de namen van de 
“sleutelrechthebbers” (zij die een sleutel van de librije mochten hebben) van 1689-1817. De vier 
borden zijn goed zichtbaar opgehangen in de leesapparatenruimte van de studiezaal. 
 
Een volledige opsomming van de nieuw verworven boeken is opgenomen in bijlage 6. 
 
7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Een belangrijke aanwinst vormt het drietal foto’s dat wethouder J. Vermeij aan het Streekarchief 
geschonken heeft. Ze behoren tot de oudste foto’s van Gouda en zijn van uitzonderlijke kwaliteit. 
Eveneens een verrijking van onze collectie is de schenking van dhr. G. van Leeuwen. Hij schonk 
ons in totaal 21 albums en 39 plakboeken, voornamelijk gevuld met eigen foto’s van Gouda. 
 
Voor een overzicht van de diverse schenkers zie bijlage 7. 
 
7.4.  Film en geluid 
 
De videocollectie werd uitgebreid met een band waarop diverse filmpjes over Waddinxveense 
bedrijven uit de jaren 1922-1925 opgenomen zijn (geschonken door J. Versluis, Waddinxveen). 
 
7.5.  Overige documentatie 
 
Van de Stichting Oude Begraafplaats ontving het Streekarchief een lijst van Duitse militairen die 
eind 1944 zijn begraven op het oorlogskerkhof aan de Goejanverwelledijk. Een heel bijzondere 
aanwinst. 
 
Voor een overzicht van de overige schenkers en van de belangrijkste aanwinsten zie bijlage 8. 



 Jaarverslag Streekarchief Hollands Midden 2002  

 

 

12 

8.  EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 
 
8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
In 2002 brachten 1329 personen een bezoek aan de studiezaal. Het totaal aantal bezoeken was 
3155.  Dit betekent een gemiddelde van 2,4 bezoeken per bezoeker. Ten opzichte van 2001 nam 
het aantal bezoekers iets af, een daling die veroorzaakt wordt door het toegenomen aantal 
websitebezoekers.  
 
De website van het Streekarchief werd in 2002 door ca. 20.000 bezoekers bekeken, een stijging 
t.o.v. 2001 van meer dan 60 %. Steeds meer personen vinden hun weg naar de website. Door het 
groeiend aantal (nadere) toegangen hierop is het een uitstekend instrument geworden om een 
bezoek aan de studiezaal voor te bereiden of aan de hand van gevonden informatie direct een 
verzoek tot inlichtingen in te dienen.  
Het aantal verzoeken per e-mail groeit dan ook. In 2002 waren er in  totaal 135 schriftelijke 
verzoeken om inlichtingen. 
 
Diverse media wisten het Streekarchief voor informatie te vinden. Zo verschenen er onder andere 
diverse artikelen in de Goudsche Courant en Rijn & Gouwe. Ook werden er opnamen gemaakt 
door Teleac over het Nederlandse landschap en door de BBC-2 voor een documentaire over de 
schilder Johannes Vermeer. Met TV Gouwestad  werd diverse keren samengewerkt wat betreft 
publiciteit en opnamen over tentoonstellingen. 
 
In 2002 nam het Streekarchief voor het eerst deel aan de Kwaliteitsmonitor van de landelijke 
archieforganisatie Diva. Doel van het onderzoek is periodiek inzicht te krijgen in: 
- de waardering van de bezoekers voor de dienstverlening 
- het belang dat de bezoekers hechten aan de verschillende onderdelen van de dienstverlening 
en 
- het profiel van de bezoekers. 
 
Het onderzoek helpt om de sterke en zwakke punten van de dienstverlening te traceren, zodat, 
waar nodig, verbeteracties kunnen worden uitgevoerd. Zo worden als direct resultaat de prijzen 
voor kopieën per 1 januari 2003 verlaagd. 

 
8.2.  Educatieve activiteiten 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Kunstronde, Afvalfietstocht, VWO-plus, Geheim van Gouda: het Streekarchief Hollands Midden 
haalt leerlingen van diverse leeftijden en scholen (zowel basis- als  voortgezet onderwijs) via 
allerlei projecten in huis. In 2002 kwamen klassen uit het basis-, voortgezet en hoger onderwijs op 
bezoek in het archief voor een archiefintroductie.  Door leerlingen van o.a. het Driestar College en 
de Goudse Scholengemeenschap werden onderzoekjes uitgevoerd naar historische 
gebeurtenissen en gebouwen in Gouda en omgeving. Dhr. Piepenbrock gaf ook op de 
Hogeschool de Driestar en het Driestar College archiefintroducties. 
 
In het voor- en najaar werden voor docenten CKV en geschiedenis van het voortgezet onderwijs 
in de regio twee bijeenkomsten georganiseerd door culturele instellingen in het centrum van 
Gouda. Medewerkers van de Janskerk, Verzetsmuseum Zuid-Holland, Openbare Bibliotheek 
Gouda, Stedelijke Musea Gouda en het Streekarchief leidden docenten rond voor een ‘Rondje 
Cultuur’. Het doel was een kennismaking van de docenten met de culturele instellingen en een 
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uitwisseling van ideeën over erfgoedonderwijs. Met datzelfde doel werd in mei en juni een 
inventarisatieonderzoek gehouden waarbij medewerkers van de instellingen op bezoek gingen bij 
geschiedenisdocenten van Goudse scholen. In 2003 zal een en ander structureel worden opgezet 
en vastgelegd met een samenwerkingsverband tussen de Openbare Bibliotheek, de Stedelijke 
Musea en het Streekarchief. 
 
Bij de tentoonstelling voor Open Monumentendag over het thema Handel werd een lesbrief 
gemaakt door dhr. Piepenbrock die door leerlingen van de Jan van Nassauschool werd gebruikt. 
De lesbrief Natte Voeten, een samenwerkingsproject met vier andere streekarchieven in de regio, 
werd geschreven en is in conceptvorm klaar. Het lesmateriaal zal in 2003 worden getest door 
verschillende scholen uit de regio.  
Voor lesmateriaal met als doelgroep het CKV-onderwijs in het VMBO werd  een aanzet gegeven 
in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Gouda, de Stedelijke Musea Gouda en het 
Driestar College. In 2003 worden twee lesprogramma’s over respectievelijk Gouds Plateel en 
portretfotografie uitgevoerd. Ook werd in samenwerking met het Verzetsmuseum Zuid-Holland 
een concept ontwikkeld voor lesmateriaal over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. 
Door leerlingen van de Hogeschool de Driestar werd een ‘rijke leeromgeving’ ontwikkeld voor het 
basisonderwijs. Een klas bezocht het archief en leerde d.m.v. allerlei opdrachten alles over de 
weekindeling van een kind in de jaren dertig van de vorige eeuw. 
 
8.22.  Tentoonstellingen  
 
De tentoonstelling over 200 jaar vrijmetselarij in Gouda bleef nog staan tot en met de maand 
februari. Aansluitend volgde een tentoonstelling naar aanleiding van de grote tentoonstelling in 
Museum het Catharina Gasthuis over de cartons voor de Goudse Glazen van de St.-Janskerk. 
Het Streekarchief maakte een tentoonstelling, getiteld ‘Vensters op de geschiedenis’ over de 
afbeeldingen op de Glazen. Met originele archiefstukken van de gebroeders Crabeth, Willem van 
Oranje, Philips II en vele anderen die betrokken waren bij de uitvoering van de Glazen, werden de 
historische achtergronden belicht. Daarnaast waren prachtige handgeschilderde kaarten en 
unieke boekwerken uit de Librije-collectie te zien. De tentoonstelling werd bezocht door bijna 500 
bezoekers. 
 
De tweede grote tentoonstelling van gemaakt door het Streekarchief had betrekking op het thema 
van Open Monumentendag 2002, handel. De tentoonstelling: Werk aan de winkel ...! Vergeten 
beelden van straatventers en winkeliers tussen 1850 en 1950 liet een beeld zien van de vele 
winkeltjes die Gouda in vroeger tijden rijk was.Te zien waren onder andere originele foto’s van 
straatventers, van winkeliers en hun oude winkelpanden, maar ook schokkende brochures van de 
Anti-trekhondenbond en prachtig geïllustreerde oude krantenadvertenties en reclamematerialen. 
Antieke voorwerpen uit de kantoorboekhandel, oude huishoudelijke artikelen en als klapstuk een 
honderdjarige jurk uit een Goudse winkel spraken de ruim 500 bezoekers duidelijk aan. Deze 
tentoonstelling was niet mogelijk geweest zonder de bruiklenen van de Oudheidkamer in 
Nieuwerkerk a/d IJssel, de Stedelijke Musea in Gouda en de heren Sluisman, Bensdorp en Klein. 
 
Bij alle tentoonstellingen in het Streekarchief werd door mw. de Koeijer weer een leestafel 
ingericht. 
 
Door mw. Hesselink werd als één van haar laatste activiteiten voor het Streekarchief een 
tentoonstelling ingericht in de oudheidkamer van Zevenhuizen-Moerkapelle. Deze tentoonstelling 
had als thema het veranderend landschap in de regio. 
 
8.23.  Overige activiteiten 
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Door dhr. Piepenbrock werd het tweede deel van de cursus Paleografie voor gevorderden 
gegeven. 
 
Naast de diverse rondleidingen en archiefintroducties voor klassen werden ook andere groepen, 
zoals nieuw gemeentepersoneel, leden van het Historisch Genootschap Waddinxveen, 
medewerkers van het ISMH, leden van de ABVA-KABO en docenten van de Goudse Waarden 
als archiefleveranciers, op het Streekarchief ontvangen.  
 
Presentaties op locatie werden gegeven aan de Historische vereniging in Moordrecht en in het 
Verpleeghuis Bloemendaal  
 
Vanaf november ging het Zeg Kááás foto- en verhalenproject van start. Dit project is opgezet in 
het kader van het project Stadsgeschiedenis (Verhalen van Steden) van het Actieprogramma 
Cultuurbereik. Samen met het Kunstencentrum de Werkschuit werd een wervende actie bedacht, 
waarbij iedereen die zich op wat voor manier ook bij Gouda betrokken voelt, een dierbare 
familiefoto moest inleveren. Een ‘Story’-achtige folder, met familiefoto’s en verhalen van bekende 
en onbekende Gouwenaren maakte mensen enthousiast in hun eigen fotodoos te gaan zoeken. 
In 2003 vindt de presentatie van het geheel plaats. 
 
Op Open Monumentendag, traditioneel de open dag van het Streekarchief, bezochten meer dan 
tweehonderd bezoekers de tentoonstelling en boeken- en fotomarkt. Voor de rondleidingen door 
de depots door mw. Lambrechts en mw. de Koeijer, melden zich nog eens dertig personen. 
Bestuursleden van de Stichting Vrienden van Archief en Librije en medewerkers van het archief 
zorgden voor een succesvolle dag. 
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Bijlage 1. Samenstelling van het algemeen bestuur van het Streekarchief, de advies-
commissie, het bestuur van de vriendenstichting en de redactie van De Schatkamer (per 
31-12-2002) 
 
 
 

Algemeen bestuur van het Streekarchief 
 
Namens de gemeente Gouda: J. Warners (voorzitter); J. Vermeij 
 
Namens de gemeente Moordrecht: A. Schouten (penningmeester) 
 
Namens de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: A.F. Bonthuis (vice-voorzitter) 
 
Namens de gemeente Waddinxveen: vacature 
 
Namens de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: S.A.A. de Jong 
 
 

Adviescommissie 
 
Inwoners van de gemeente Gouda: drs. J. van Loo; mw. drs. M.T.J. van Loon; drs. H.J. Reijs 
(wnd. voorzitter); drs. J.H. Kompagnie; mw. M. Haaitsma-Heessels;  
Inwoner van de gemeente Moordrecht: C.T. van Gennep (tot 3 juli 2002); P. Vink (vanaf 3 juli 
2002) 
Inwoner van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel: G.J. Bink (secretaris tot 3 juli 2002); A.M. den 
Boer (vanaf 3 juli 2002) 
Inwoners van de gemeente Waddinxveen: J. Jeukens (vanaf 3 juli 2002); C. Neven (tot 3 juli 
2002); drs. C.J. van Veen (tot 3 juli 2002); vacature (vanaf 3 juli 2002) 
Inwoner van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: J. Ooms 
 
 

Bestuur Stichting Vrienden van archief en librije 
 
A.M. den Boer (voorzitter); mw. E. Bik-Huls (secretaris); mw. J. Hoogendoorn (penningmeester); 
mw. G.J.A. de Koeijer-Jansen (tot 1 december 2002); mw. H.A. van Dolder-de Wit (vanaf 1 
december 2002); mw. M. Visser. 
 
 

Redactie van het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer 
 
drs. J.W.E. Klein (voorzitter); A.M. den Boer; C. Neven; mw. 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) 

mw. drs. C.A. Wijbrans (32 uur) coördinator externe dienstverlening 

drs. M.N.J. Lucassen (32 uur) coördinator interne dienstverlening 

F. van der Hart (19 uur) streekregistrator 

J.Th.C.M. Piepenbrock (32 uur) educatief medewerker 

mw. drs. J. Radstaat (20 uur) secretarieel-financieel medewerker  

mw. G.J.A. de Koeijer-Jansen (4 uur) beheer studiezaal 

J.A. de Jong (w.s.w., 36 uur)) assistent-archivaris (indicering en inventarisatie van 
archieven; beheer studiezaal; beheer collectie persfoto's) 

drs. J.W.E. Klein (w.i.w., 18 uur tot 1 
november 2002; daarna 36 uur) 

beheerder collecties  

A. Hamdani (w.s.w., 36 uur)) boekbinder 

mw. M.J. Hooijmeijer (w.s.w.,16 uur tot 
27 maart 2002) 

depotassistent  

vacature (tot 27 maart 2002, 16 uur) depotassistent 

vacature (27 maart tot 1 november 
2002, 32 uur) 

depotassistent  

E. Ooms (w.i.w.,vanaf 1 november 
2002, 32 uur) 

depotassistent  

J.M. Verschut (w.i.w., 36 uur) conciërge 

Th.J. de Koning (w.s.w.) (24 uur)  medewerker bibliotheek 

 

Detachering: 

B. Bensdorp fotograaf 

 

Vrijwilligers: 

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

mw. drs. S. van der Mark-Hoevers nadere toegankelijkmaking 15e- en 16e-eeuwse bronnen 
(tot 1 september 2002) 

H.W. Hooijmeijer nadere toegankelijkmaking bevolkingsregisters  

mw. E.H. de Kock (vanaf 1 december 
2002) 

collectie oorlogsdocumentatie 

H.M. van der Linde (vanaf 16 
september 2002) 

nadere toegankelijkmaking archieven 

drs. H. Pauts (tot 15 februari 2002) toegankelijkmaking collectie affiches  

mw. L.J. Radix (vanaf 1 mei 2002) nadere toegankelijkmaking archieven 

mw. E.S. Smeets (vanaf 1 juni 2002) studiezaalwerkzaamheden 

mw. L.A. Tak-Loendersloot (vanaf 29 
juli 2002) 

toegankelijkmaking krantenknipsel- en fotocollecties 

mw. C. Visscher-den Uijl depouilleren tijdschriftartikelen 

mw. 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 verzamelin-
gen 

 
 
 

Gereedgekomen bindwerk:      2001  2002 
 
- inbinden periodieken (tijdschriften, enz.)      3  110 
- (her)binden van boeken (perkament, linnen, kunstleer,  

 busschroefsysteem)          1      6 
- banden voor de studiezaal (busschroefsysteem)   17    12 
 
 
 

Gerestaureerde documenten: 
 
Van het oud-archief van de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel zijn de volgende inventarisnummers 
gerestaureerd: 
144, 154, 156, 180, 181, 183, 185, 186, 197, 198, 260-286, 300-302, 304, 306-308, 386, 392-397 
en 399-402 
In totaal 55 inventarisnummers. Het betreft perkamenten banden, charters, katernen, liassen en 
pakken losse stukken. 
 
 

Verfilmde bescheiden uit archieven en documentaire collecties  

(aantal microfiches): 
 
- oud-notarieel Gouda (inv.nrs 840-915)    612 
- gezinskaarten Nieuwerkerk        41 
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Bijlage 4. Overzicht van ontsluitingswerkzaamheden aan archieven van de deelnemende 
gemeenten in 2002. 

 

 

 

Algemeen 
 
Van de meeste hierna genoemde toegangen werd door dhr. van der Saag een versie op de 
website geplaatst. 
 

Gehele regio 
 
Dhr. van der Saag beschreef de aanvullingen op de collectie Varia. 
Tevens zorgde hij ervoor dat de inventaris van de affiches uit de collectie oorlogsdocumentatie als 
askSam-bestand werd geconverteerd naar FileMaker Pro, werd genormaliseerd en opnieuw werd 
afgedrukt. 
 

Gouda 
 
Dhr. van der Saag schreef correcties en aanvullingen op de inventaris van het oud-archief 
(stadsarchief tot 1815). 
De inventaris van het archief van de Werkinrichting tot Wering der bedelarij, 1849-1941, werd 
door hem gedigitaliseerd. Ook digitaliseerde hij de inventaris van het archief van Kerkmeesters 
van de St.-Janskerk te Gouda en werd deze inventaris door hem aangevuld. 
Voor de digitalisering van de inventarissen van verschillende archieven van de hervormde 
gemeente Gouda werden door hem voorbereidingen getroffen. 
 
Dhr. de Jong maakte een begin met de inventarisatie en opschoning van de serie bestekken van 
de Dienst Openbare Werken, 1901-1970 (eerste 10 meter voltooid). 
 
Dhr. Hooimeijer nam de invoer van de gegevens uit de delen  4 t/m 8 van het bevolkingsregister 
1860-1880 voor zijn rekening. Hiervan is een band gereed gemaakt voor studiezaal gebruik. 
 
Mw. Hooimeijer, mw. Poulina en dhr. Ooms werkten aan de invoer van de index op deel 16 t/m 18 
van het bevolkingsregister 1850-1860. 
 
Mw. Zwart en dhr. Hamdani vervolgden ook dit jaar de invoer van de analyses van de 16e-eeuwse 
stadsrekeningen, vervaardigd door mw. Van der Mark. De jaren 1515-1530 werden dit jaar 
ingevoerd. 
 
Het overzicht van Joodse families in Gouda, over de periode ca. 1750-1950, is geherstructureerd 
en gecorrigeerd i.v.m. verwerking van gebruikte afkortingen van plaatsnamen en beroepen. 
 
Dhr. F.D. van der Heuvel zette de ontsluiting van de huwelijksakten voort en voltooide de periode 
1876-1882. Hij is tevens begonnen aan het indiceren van de geboorteakten. Hiervan voltooide hij 
de periode 1811-1812. Het resultaat van zijn werk is op de website geplaatst. 
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Dhr. Van der Linde maakte een begin met de ontsluiting (d.m.v. analyses) van de 
besluitenregisters van het stadsbestuur over de periode 1788-1790. 
 
Mw. Radix werkte aan de ontsluiting (d.m.v. analyses) van de vonnisboeken van het oud-
rechterlijk archief. 
 

Moordrecht 
 
Dhr. de Jong ging verder met de indicering van de geboorteakten over de periode 1865-1874. 
 
Dhr. J. Heemskerk vervaardigde een index op de namen van de personen, genoemd in de 
minuutakten van notaris Pieter Pits, geadmitteerd te Schoonhoven, in 1627 residerende in 
Hazerswoude, in 1633-1643 in Zevenhuizen en in 1628-1666 te Moordrecht. Een afdruk hiervan 
is op de studiezaal geplaatst. 
 

Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
Dhr. de Jong werkte aan de indicering van de huwelijksakten over de periode 1811-1837. 
 

Waddinxveen 
 
Dhr. van der Saag voltooide de correctie en aanvulling van de inventaris op de archieven van de 
schepenbank van Waddinxveen en Zuid-Waddinxveen, (1565) 1595-1811, van Noord-
Waddinxveen, 1613-1811, en van baljuw en welgeboren mannen van Hubertsgerecht, 1585-1811. 
Hij beschreef ook correcties en aanvullingen op inventaris van de archieven van de weeskamers 
van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Waddinxveen, 1540-1810. 
 
Dhr. de Jong vervolgde zijn werkzaamheden aan de index op het bevolkingsregister van Noord-
Waddinxveen van ca. 1849 tot ca. 1863. 
 

Zevenhuizen-Moerkapelle 
 
Dhr. de Jong werkte aan de indicering van de huwelijksakten van Moerkapelle over de periode 
1818-1862. 
 
Dhr. J. Heemskerk vervaardigde een index op de akten van notaris Pits, o.a. residerende te 
Zevenhuizen. (zie onder Moordrecht) 
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Bijlage 5. Aanwinsten  archieven  in  2002  

 

 

a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  

i = inbewaringgeving; s = schenking; k = aankoop  
 

MIDDEN-HOLLAND of ALGEMEEN 
(a) 508. Archief van het Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Midden-Holland, ca. 
1978 - 1996. 1 m. Openbaar. 
(s) 559. Archief van de Stichting Samenwerkende VVV’s Midden-Holland, 1986 - 2000. 0,25 m. 
Openbaar. 
(a) 185. Archief van de classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ca. 1888 
- 2000. 0,5 m. Openbaar na 50 jaar. 
(i) 563. Archief van de classis Gouda van de Nederlands Hervormde kerk, 1617 - ca. 1950. 15,5 
m. Openbaar na 50 jaar. 
 

GOUDA 
(a) 5.   Archieven van Bloemendaal c.a., 1331 - 1870. 0,02 m. Openbaar. 
(a) 57.  Secretarie-archief van de gemeente Gouda, 1921 - 1945. 0,02 m. Openbaar. 
(a) 335. Archief van het Van Iterson-ziekenhuis te Gouda, 1910 - 1975. 0,01 m. Openbaar na 
30 jaar. 
(a) 198. Archief van de Ortskommandantur van het Duitse leger (Wehrmacht) te Gouda, 

1940 - 1945. 0,01 m Gedeeltelijk openbaar. 
(a) 280 . Archief van de openbare bibliotheek Gouda, 1929 - ca. 2000. 1 m. Gedeeltelijk 
openbaar na 30 jaar. 
(s) 553. Archief van de N.V. Gebr. Nagtegaal en de N.V. Gouda Vuurvast, 1901 - 2000. 2,5 m. 
Gedeeltelijk openbaar. 
(a) 229. Archief van de werkinrichting tot wering der bedelarij, 1849 - 1941. 0,01 m. 
Gedeeltelijk openbaar. 
(a) 231. Archief van de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw te Gouda (VAC), 
1958 - 2001. 0,25 m. Openbaar. 
(a) 416. Archief van Nederlands Volksherstel, (NVH), afd. Gouda, 1945 - 1947. 0,01 m. 
Openbaar. 
(i) 560. Archief van de Stichting Tijdelijke Huisvesting in relatie tot Hulpverlening te Gouda, 1977 - 

2000. 0,05 m. Openbaar. 
(i) 549. Archief van de St.-Jozefstichting te Gouda, 1915 - 1995. 0,15 m. Openbaar na 50 jaar. 
    Bevat de archieven van de Stichting Sint Jozef Spaarbank en de Stichting Sint Jozef 
Weeshuis. 
(i) 568. Archief van Diakonessenhuis De Wijk te Gouda, ca. 1902 - 1970. 13,5 m. 
(a) 249. Archief van de Oudheidkundige Kring “Die Goude”, 1932 - ca. 1975. 1,5 m. 
Openbaar na 10 jaar. 
(a) 548. Archief van de scholengemeenschapDe Goudse Waarden, 1890 - 1995. 4,9 m. 
Openbaar van 40 jaar. 
(o) 570. Archief van de stichting Exposeum Goudse Kaaswaag, 1992 - 1995. 0,08 m. 
Openbaar. 
(a) 114. Archief van de voetbalvereniging F.C. Olympia te Gouda, 1886 - 1986. 0,85 m. 
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Openbaar na 25 jaar. 
(i) 558. Archief van de Rotaryclub Gouda, 1927 - 2001. 1,25 m. Openbaar na 25 jaar. 
(a) 180. Archief van de rooms-katholieke parochie O.L.V. Hemelvaart, 1610 - 1965. 0,05 m. 
Openbaar na 50 jaar. 
(a) 181. Archief van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afd. Gouda, 1905 - 1995. 

0,08 m. Vijz. Hervormde Dameskring. Openbaar na 50 jaar. 
(i) 564. Archief van de kerkenraad van de hervormde gemeente Gouda, 1621 - ca 1950. 13,3 m. 
Openbaar na 50 jaar. 
(i) 565. Archief van de diakonie van de hervormde gemeente Gouda, 1624 - ca. 1950. 11,85 m. 
Openbaar na 50 jaar. 
(i) 566. Archief van de kerkmeesters van de St.-Janskerk te Gouda, 1572 - 1820. 25,7 m. 
Openbaar. 
(i) 567. Archief van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Gouda, 1820 - 1954. 18 m. 
Openbaar na 50 jaar. 
(s) 554. Familie-archief Van Eijk, ca 1880 - 1998. 8,5 m. Gedeeltelijk openbaar. 
 

MOERKAPELLE 
(s) 569. Archief van de Anti-Revolutionaire kiesvereniging (AR) “Nederland en Oranje” te 

Moerkapelle, 1945 - 1975. 0,12 m. Openbaar 
 

MOORDRECHT 
(a) 67.  Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Moordrecht, 1811 - 1895 / 

1915 / 1951. 1 deel. Openbaar. 
 

NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
(s) 557. Archief van de Stichting Algemene Hulpdienst Nieuwerkerk a/d IJssel, 1973 - 1994. 0,12 
m. Openbaar. 
(s) 562. Archief van de ANBO-afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1951 - 2002. 0,2 m. Openbaar. 
(a) 152. Archieven van de oranjeverenigingen “Oranje Boven”, “Marijke” en “Prins Willem 

Alexander”te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1923 - 1970. Openbaar. 
(a) 157. Archief van de Christelijk-Historische kiesvereniging (CHU) te Nieuwerkerk a/d 

IJssel, 1945 - 1980. 0,01 m. Openbaar. 
(a) 467. Archief van de hervormde gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, 1668 - ca. 1958 (1969). 

0,01 m. Openbaar na 50 jaar. 
 

WADDINXVEEN 
(a) 205. Secretarie-archief Waddinxveen, 1936 - 1975 (1989). 4 m. Kadastrale leggers. 
(a) 495. Archief van de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van de vacature 

van burgemeester van Waddinxveen, 1996, respectievelijk de herbenoeming, 2002. 0,02 
m. Niet openbaar tot 2071, resp. 2077. 

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

*
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Archiefdienst voor Kennemerland (Haarlem), A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), P. 
Bolsterlee, W.E.C. van Boxmeer, P. Brondijk-Clement (Nieuwerkerk a/d IJssel), H. van Dolder-De 
Wit, J.L. van Eijk , F.J.H. van Eijk (Schoonhoven), R. van der Heiden, J.A. Koopmans, J.M. 
Laukens-Coolen, J.C. Lindhoud (Moerkapelle), A.M.J. den Ouden, P.H.B. Pennekamp, R. van de 
Velde,  A.W. Witjes (Nieuwerkerk a/d IJssel), C.E. Zwart-Hoogendoorn 
 
* 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 2002 
 
 
Alfabetisch op hoofdwoord geordend. 
 
Artikelen die in regionale tijdschriften zijn verschenen, zijn niet in deze lijst opgenomen, tenzij als 
overdruk of fotokopie ontvangen. 
 

75. – 75 jaar Rotary Club Gouda. – Gouda, eigen uitg., 2002. – Bijlagen. 

Aelst, A.C. van. – Schets staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken 
toestand der stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575. – Gouda, z.n., 
z.j. (ca. 1900). 

Baarspul, K. – Zilverpolder. – Rotterdam, Ad. Donker, 2002. – Sleutelroman over de “Ceteco–affaire” 
(1999), waarin de auteur (Gouwenaar) een belangrijke rol speelde als degene die geld verduisterde 
bij de Provincie Zuid–Holland. 

Beek, B. van. – Een familie Oosterwijk : van Nootdorp via Pijnakker naar Sluipwijk. – in: 
Jubileumboek van de genealogische vereniging Delfland 2001. – Noten. 

Beelden. – Beelden in Gouda : kunst van de twintigste eeuw. – Gouda, Gemeente: dienst Cultuur en 
Recreatie, 2001. – Register. 

Bercken, L.A.M. van. – Het gezicht van Nederland : Boskoop : duizend jaar spel van licht, lucht en 
water in vochtig hart van Nederland. – Abcoude, Uniepers / Stichting Het Gezicht van Nederland, 
1992. – Lit.- en bronnenopg. 

Biblia : dat is de gantsche H. Schrifture … – Amsterdam en Haarlem, Nederlandsche 
Bijbelcompagnie (1851). – Afkomstig van de St.-Janskerk te Gouda (stempel op voorplat); 
hoekbeslag. 

Biblia : dat is de gantsche H. Schrifture … – Haarlem, Joh. Enschede, 1782. – Afkomstig van de 
Gasthuiskapel te Gouda (stempel op voorplat); koperen klampen. 

Breedveld, A. – In en buiten de Nederlandse Hervormde kerk van Haastrecht. – Haastrecht, eigen 
uitg., 2002. – Lit.opg. 

Brouwer, F. de. – Het gajes van Gouda : wie stopt de terreur van de Marokkaanse criminelen?. – In: 
Panorama 2002, nr. 20, 39-49.  

Bruggencate, A. ten. – Heraldische gids van de Goudse Glazen. – Gouda, Fonds Goudse Glazen, 
1949. – Noten; kwartierstaten; bijgevoegd: lijst van de geslachten, steden en gewesten waarvan de 
wapens voorkomen in de Goudse glazen. 

Coster, J. – J. Coster en Zonen Gouda 19 augustus 1870 – 1910. Gouda, eigen uitgave, 1910. – 
Jubileumboekje; fotokopie; betreft margarinefabriek. 

Dinkelaar, H. (red.) – Kunst langs Rijn en Gouwe : een boeiende reis langs een veelheid van 
kunstwerken. – Alphen aan den Rijn, Stichting Rijnlandse Historiën, 2002. – M.m.v. Museum 
Catharina Gasthuis Gouda, Stadsmuseum Woerden. 

Dolder–de Wit, H. van. – Zonen van ’t zelfde huis : de geschiedenis van de “Nederlandsche 
Hervormde Vereniging Calvijn” en haar verhouding tot de kerkenraad van de Goudse Hervormde 
gemeente (1899–1960). – Bleskensgraaf, Blassekijn, 2001. – 

Dolder–de Wit, H. van. – De Haven : Geschiedenis van de gracht en van het gebouw. – 3
e
 ex. 

Dorhout, U.G. – De gouwenaar. – In: Buiten 5 (1911), 29 juli. – Goudse pijpen. 

Duizend. – Duizend jaar Gouda : een stadsgeschiedenis. – Hilversum, Verloren, 2002. – Noten, 
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bronnen– en lit.opg., registers. 

Eck, X. van e.a.. – The stained-glass windows in the Sint Janskerk at Gouda : the works of Dirck and 
Wouter Crabeth. – Amsterdam, Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, 2002. – Noten, bibliogr. 

Eigen. – Eigen Teelt. – Gouda, eigen uitg., 1955. – Speciale uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan van de Rijks Hogere Burgerschool te Gouda. Met bijlage: lijst van deelnemers van het 
herdenkingscomité. 

Ent, N. van der. – Van ijzendijkers, nijpnaarzen en andere minne breiers : een verzameling woorden 
uit de Krimpenerwaard. – Schoonhoven, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 1990. – Lit.opg., 
woordenlijst. Speciale uitgave t.g.v het 15–jarig bestaan van de Historische Encyclopedie 
Krimpenerwaard.  

Erasmus, D. – Desiderius Erasmus : het boek tegen de barbarij. – Vertaald, ingeleid en van 
aantekenigen voorzien door István Bejczy. – Nijmegen, SUN, z.j. (2002). 

Feis, B.R. e.a. – Holland in touw : hennepteelt en touwfabricage in het Groene Hart. – Woerden, 
Groene Hart Producties, 2002. – Lit.opg., jubileumuitgave van de Stichting WBL 1977–2002. 

Giebels, L. – Hollands water : het hoogheemraadschap Rijnland na 1857. – Utrecht, Matrijs, 2002. – 
Bronnen– en lit.opg., register. 

Groene. – Het Groene Hart. – Tekst Herman Vuijsje, foto’s Martin Kers. – Wormer, Imerc, (2001). 

Grom, W.S.G. le. – Catalogus der tentoonstelling Goudsche Glazen 24 juni 1938 31 aug. – Gouda, 
v/h Koch & Knuttel, 1938. – bronnen- en lit.opg. 

Haven. – Haven en Achterland : Rotterdam en de Krimpenerwaard eeuwenlang verstrengeld in touw. 
– Rotterdam, Barjesteh van Waalwijk van Doorn, 1998. – Noten. 

Herstel–de Koekkoek, L. – Van ankers, togen en karbelen : over de architectuur van het Catharina 
Gasthuis en De Moriaan. – 2

e
 ex. 

Hillen, J.D. – Dat is historisch gegroeid : de Goudsche Machinefabriek B.V. sinds 1909. – 2
e
 ex. 

Hirsch Ballin, E.M.H. Misdaad en straf bij Dirck Volckertszoon Coornhert / Rede van de minister van 
justitie , mr. E.M.H. Hirsch Ballin, ter gelegenheid van de nationale Coornhertherdenking op 29 
oktober 1990. – Fotokopie. 

Hoefer, F.A. – Bij onze plaat in kleuren. – In: Buiten 7 (1913), 4 januari, 3, 9. – betreft het glas van de 
redding van het belegerde Bethulië en de onthoofding van Holofernus. 

Hollander, V. den. – Op strooptocht : Gouda voor kinderen. – Dordrecht, De Inktvis, 2001. – Lit.opg. 

Hulleman, F. – De “gouden beker” van Gouda. – In: Buiten 21 (1927), 9 april, 177-178. – betreft de 
avondmaalsbeker, die geschonken zou zijn door Jacoba van Beieren. 

Hulsman, R. – Funeraire cultuur : Midden–Holland. – Soesterberg / Rotterdam, Aspekt / De 
Terebinth, 2002. – Lit.opg. 

Jubileumboek. – Jubileumboek ter gelegenheid van het 50–jarig bestaan. – Z.pl. (Gouda), eigen 
uitg., z.j. (2002). – Betreft De Goudse Waarden (v/h Scholengemeenschap Christelijk Lyceum–Havo). 

Kadastrale. – Kadastrale Atlas Zuid–Holland 1832 : Gouda. – Alphen aan den Rijn / Gouda, Stichting 
Rijnlandse Historiën / Historische Vereniging “Die Goude”. 

Kossmann, E.H. van. – Tolerantie toen en nu : Coornhertrede 1984, gehouden te Gouda. – 2
e
 ex. 

Kunstaardewerkfabriek. – Kunstaardewerkfabriek Ed. Antheunis Gouda, 1910–1933 : spoor zoeken 
in Gouda’s aardwerkverleden in Keramisch Museum Goedewaagen, Nieuw Buinen. – Vriesscheloo, 
Gerson van Gelder art Productions, 2002. 

Kuyper, J. – Gemeente Gouda (stad). – In: J. Kuyper, Gemeente–atlas van Nederland naar officieele 
bronnen bewerkt, dl. 1: Zuid–Holland; Leeuwarden (1867). – CD–rom met scan van plattegrond van 
Gouda uit de Gemeente-atlas van J.Kuyper op tif-formaat. 

Maatje, G.A.F. – Samen onder dak : de geschiedenis van de Woningbouwvereniging Reeuwijk en de 
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sociale woningbouw in het algemeen. – Reeuwijk, eigen uitg., 2002. – Bijlagen. 

Mark-Hoevers, S. van der. – Huize Groeneweg : de historie van een eeuwenoud gebouw. – 3
e
 ex. 

Mark-Hoevers, S. van der. – Het Huis van Willem Vroesen : de lotgevallen van een huis met zijn 
bewoners en regenten. – 3

e
 ex. 

Mensing, A.C.M. – Het raadsel van raam 22 te Gouda. – In: Oud-Holland 55 (1938), nr. 3, 100–107. 
– Noten. 

Met. – Met de bieb naar 2000. – Waddinxveen, Openbare Bibliotheek, 2000. – Inzendingen van 
inwoners van Waddinxveen n.a.v. “Schrijf een verhaal of gedicht over verleden, heden of toekomst” in 
het kader van “Met de bibliotheek naar het jaar 2000”. 

Nieuwerkerkse. – Een Nieuwerkerkse vijftig-plusser : een afdelingsgeschiedenis van de Algemene 
Bond van Ouden van Dagen (1952-1961), Algemene Bond van Bejaarden (1961-1978), Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen (1978-2002). – Nieuwerkerk a/d IJssel, ANBO, 2002. – Lit.-opg. 

Ouweneel, H. – Op molenpad in het Groene Hart van Holland. – Noordhoek, Hanova Media, 2000. 

Pos, J. – Stammenstrijd in Gouda. – In: Elsevier 58 (2002), nr. 24, 33–35. 

Pot, G.J.J. – A chronicle of Gouda. – ’s–Gravenhage, Stichting “De Archivaris”, 1938. 

Rijksen, A.A.J. – Een “Hebreeuwsch” opschrift in de Goudsche Glazen. – In: Historia 6 (1940). – 
Overdruk, afzonderlijk gepagineerd 1–6 

Ruyven–Zeman, Z. – Het geheim van Gouda : de cartons van de Goudse glazen. – Zutphen, 
Walburg, 2002. – Noten, bronnen- en lit.opg., summary. 

Scheygrond, A. – De Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen. – In: Buiten 21 (1927), 12 maart, 124-
127. 

Sprokholt, H. – Mag het ietsje meer zijn? : geschiedenis en monumenten van de detailhandel in 
Gouda. – Gouda, Stichting Open Monumentendag, 2002. – Bronnenopg. 2 exx. 

Verhalen. – Verhalen betrapt : verhalen en gedichten over de Hollandsche IJssel. – Papendrecht, De 
Stroombaan, juli 2000. 

Verlooij, C. en J. Versluis. – Historisch Waddinxveen herleeft : een wandeling door het verleden. – 
Noorden, Bert Post, 2002. – Register van familienamen. 

Vreedenburgh jr., C. – Een afscheid: de postwagen Gouda – Schoonhoven. – In: Buiten 9 (1915), 23 
januari, 46-48 

Waag, H.J. van der. Rondom het gezin van Adriaen Dircksz van Krimpen, baljuw van Rijnland 1536–
1557. In: J.W. Marsilje e.a. (ed.), Uit Leidse bron geleverd. Studies … B.N. Leverlaan, 202–208. – 
Fotokopie. 

Witte, E.Th. – Boskoop. – In: Buiten 5 (1911), 1 april, 150–152. 

Witte, E.Th. – De groote bloemententoonstelling te Boskoop. – In: Buiten 5 (1911), 8 april, 158-159; 
15 april, 178-180; 22 april; 191-192. 

Wieringen, A.J. van en W. Kroone. – De complete Goudsche wielerhistorie vanaf 1893 ; Vijftig 
rondes van Gouda 1937–2002. – Z.p [Boskoop en Gouda], eigen uitg. z.j. [2002]. 

Zondag, T. – Binnenvaart in Zuid–Holland. – In: De Binnevaart 2002, nr. 1, 3-35. – Het betreffen 
vrijwel uitsluitend reproducties van ansichtkaarten met bijschriften. 
 
 

Schenkers van boekwerken in 2002 
 
B. van Beek; P. Bierens (Reeuwijk); A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel);  mw. H.A. van 
Dolder-de Wit; D.G. Engelbregt (Aalten); N. van der Ent; De Goudse Waarden; Havenmuseum 
Gouda (W.A. de Groot); F. van der Hart (Krimpen aan den IJssel); F.J.A.M. van der Helm; mw. dr. 
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A.W. Hesselink (Utrecht); mw. drs. C.W. Hesselink-Duursma (Gouda/Woldendorp); Historische 
Vereniging “Die Goude”:; prof.dr. K. Goudriaan (Amsterdam); Hoogheemraadschap Rijnland 
(Leiden); ds. H.C. van Itterzon; J.W. s’Jacob; drs. S.M.J. Janzing (Nijmegen/Rotterdam); P. 
Kalmeijer; mw. G. de Koeijer-Jansen; Koninklijke Academie van Wetenschappen (Amsterdam); 
mw. drs. S. van der Mark-Hoevers (Haastrecht/Eenrum); R. Mesander; Leon Mijderwijk; P. van 
Nieuwkoop; Openbare bibliotheek Gouda; Openbare bibliotheek Waddinxveen; Oudheidkamer 
Reeuwijk; Jac. Piepenbrock; H.J.K. Povée (Capelle a/d IJssel); Rotary Club Gouda; drs. B.J. van 
der Saag; T. Tak; Mw. E.S. Smeets; Stedelijke Musea Gouda; Stichting Geschiedschrijving 
Holland (Utrecht); Stichting Groene Hart; Stichting Open Monumendag (Amsterdam); Stichting 
Open Monumentendag (Gouda); Stichting Vrienden van Archief en Librije; Cor W. Stigter; 
Uitgeverij SUN (Nijmegen); H. Verschut; mw.C. Visscher-den Uijl; mw. W.C. Vlietstra-van Driel; 
A.J. van Wieringen; mw. drs. C.A. Wijbrans; Woningbouwvereniging Reeuwijk; mw. C.E. Zwart-
Hoogendoorn. 
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Bijlage 7. Aanwinsten  topografisch-historische atlas 
 
 
 
De aanwinsten van de topografisch-historische atlas moeten grotendeel nog beschreven worden. 
Daarom volgt hieronder slechts een opsomming van de schenkers. 
 

Schenkers aan de THA in 2002: 
 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); mw. drs. M.H.I. de Bos; mw. H.A. van Dolder-de Wit; 
Gemeentearchief Enschede; dhr. en mw. Glasbeek (Waddinxveen); mw. drs. C.W. Hesselink-
Duursma (Gouda/Woldendorp); J.W. s’Jacob; M.J.A. de Koster (Amsterdam); H.G.J. Kraan; G. 
van Leeuwen; mw. M. Luksemburg (IJzendoorn); mw. drs. S. van de Mark-Hoevers 
(Haastrecht/Eenrum); mw. K.H. Noorman-Bouters (Reeuwijk); J.F. Revet (Reeuwijk);  dhr. 
Sluisman; J.A.H. Spruijt (Hoorn); Streekarchief Krimpenerwaard (Schoonhoven); J. Vermeij; J. 
Versluis (Waddinxveen); mw. J.G. Wout-Elst. 
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Bijlage 8. Aanwinsten collecties varia en oorlogsdocumentatie 
 

Chronologisch geordend. 

In 2002 waren de belangrijkste aanwinsten:  

Documentatie over het Brigittenklooster Mariënsterre, periode 15e - 16e eeuw, en de Societas 
Birgitta Europa, verzameld door U. Sander Olsen, (2001).  

Genealogie van de voorouders van Roel Glasbeek (ged. 04-09-1712) en kwartierstaat van 
Hendrik Glasbeek (ov. Waddinxveen 20-03-1945); fotokopie.  

Genealogie van Nicolaes Yzendoorn 
Stamreeks van de familie IJzendoorn, 1760 - 1929, samengesteld door mw. A.M. de Moraaz 
Imans te Vleuten, 2002.  
De overblijvende mannelijke tak noemt zich later Van Bergen IJzendoorn.  

Legger van verhuurde huizen en landerijen van H.G. Holsteijn, geneesheer te Nieuwerkerk a/d 
IJssel, aangelegd 1871, bijgehouden tot 1889.  

Concepten voor processen-verbaal, opgemaakt door Abraham Both, onbezoldigd rijksveldwachter 
te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1890.  

Aantekeningen van Jannetje Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel betreffende de familie Slingeland in 
het derde kwart van de 19e eeuw, z.d. (ca. 1930). Met een brief van A. van Slingelandt te 
Rotterdam aan NN met verzoek om onderzoek te doen naar deze familie (met name Hermannis, 
tr. 1707 te Utrecht) in zijn familiearchief, 1904.  

Reclamefolder van firma J. Coster en Zonen, uitvinder van boterkleursel in 1870, (1915); gedrukt.  
Fotokopie.  

Krantenknipsel met foto betreffende de benoeming van L.H.A. Würdemann tot burgemeester van 
Nieuwerkerk a/d IJssel, (1917).  

Stukken betreffende meubelfabriek C. den Boer, Bosweg 2, ca. 1920.  

Reclamekaartje van brandstoffenhandel Gebr. Van Bruinessen, Turfsingel 32, gedrukt op de 
achterkant van een prentbriefkaart van de Hindenburgbrücke te Halle (Saale, Duitsland), ca. 1925 
?  

De Goudsche Marktdiensten 
Reclame-prospectus van de N.V. Nederlandsche Speciaal Drukkerijen inzake het Bireka-
inningssysteem voor marktgelden (en andere heffingen), (ca. 1926).  

Lidmaatschapsbewijzen als wekelijks contribuant van de Spaarkas De Utrecht (voorheen de 
Vereeniging voor Werkverschaffing) voor L. van der Dussen, L. Stolk en W. Baas te Nieuwerkerk 
a/d IJssel, 1926, 1929, 1935.  
Op de achterkant aantekeningen van Jannetje Muit voor voordrachten bij de meisjesvereniging 
Credo.  
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Bijbeltaak en bijbelvrucht 
Tekst van een referaat gehouden door W. Willemse te Utrecht op de tiende leidersvergadering 
van de Bond van Ned. Hervormde Knapenverenigingen op G.G. te Gouda, 1931; gedrukt.  

Brieven van Jannetje Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel aan haar broer G., gepensioneerd militair in 
Nederlands-Indië, 1931 en z.d. (ca. 1932 - 1993); minuten.  
Op de achterkant van een van de brieven een concepttekst voor de rede bij een jaarfeest van de 
meisjesvereniging Credo.  

Overdruk uit Het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad met verslag van het afscheid van W. den 
Hoed (1868 - 19..) als directeur van de openbare uloschool, 1934.  

Brutale aanslag te Waddinxveen door een broer van Marinus v.d. Lubbe! 
Fotoreportage in Het Leven, 1936; fotokopie.  

Adopteer een monument 
Lesboekje voor het basisonderwijs, vervaardigd door (de afdeling onderwijs van de) gemeente 
Gouda, 1987; gedrukt.  
Deelnemende scholen: Emmaschool, Plaswijckschool en Roncallischool.  

Brief van Spit & Van Catz' touwfabrieken N.V. aan St. Meijer te Gouda met mededeling dat hij 
ontslagen is wegens stillegging van het bedrijf door de bezetter, 1942.  
Het briefhoofd bevat een afbeelding van het complex aan de Fluwelensingel 95 - 97.  

Verjaardagswensen voor Catharina Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1943. Hierbij een brief(kaart) 
van haar broer Arie - tewerkgesteld in Bremen -, in enveloppe met stempels "Geöffnet" en 
"Geprüft Oberkommando der Wehrmacht".  

Belegungsliste für den Kriegerfriedhof in Gouda 
Lijst van Duitse militairen die in de periode 28 september tot 4 november 1944 in het lazaret te 
Gouda of tijdens transport zijn gestorven en op het oorlogskerkhof zijn begraven; doorslag.  
Het "Kriegerfriedhof" was een afzonderlijk deel van de nieuwe begraafplaats aan de 
Goejanverwelledijk. De betreffende militairen zijn na de oorlog herbegraven te Ysselstein.  

Gouda helpt Venlo 
Exemplaar van de Gazet van Limburg met bericht over de hulp vanuit Gouda aan de bevolking 
van Venlo, 24 september 1945.  

Manifest van de Partij van de Vrijheid over Indië 
Verkiezingsdrukwerk, (1946).  

Brief van b. en w. van Gouda aan de weduwe J. Smit-Rietveld, met mededeling dat zij planten en 
bloemen voor de begraafplaats aan de Vorstmanstraat mag verkopen, zolang zij de bijbehorende 
woning bewoont, en dat haar pensioen door het ABP wordt uitgekeerd, 1947.  

Papieren fotozakjes met opdruk voor fotohandel B. Pruyt te Nieuwerkerk a/d IJssel, ca. 1960; 
gedrukt.  
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Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot Onderlinge Brandverzekering van 
roerende en onroerende goederen "Nieuwerkerk aan den IJssel en Omstreken", 1959; gedrukt.  

Goudse straten en hun geschiedenis 
Krantenknipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1959 - 1960.  

Gastenboek ter gelegenheid van de opening van boekhandel Van der Kuy te Moordrecht, 1960; 
met ingeplakte foto's en andere stukken.  

Veilingcatalogus van de bedrijfsinventaris van N.V. Jachtwerf, Scheepsreparatiebedrijf en 
Meubelfabriek De Toren van Belém aan de Kortenoord 45 te Nieuwerkerk a/d IJssel wegens 
faillissement, 1961; gedrukt.  

Televisiekaart 
Bewijs van houderschap van een tv-toestel voor A. Both te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1962; gedrukt.  

Circulaire van het jubileumcomité betreffende de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van 
burgemeester J.C. Vogelaar te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1963.  

Gebeurtenissen uit Gouda's verleden 
Knipsels uit een serie artikelen in de Goudsche Courant door G. Schrijvers, 1964.  

Gedichten en een prozatekst van C.W. (Kees) Glasbeek te Waddinxveen, 1996 en z.d.; 
fotokopieën, afdruk. Met een krantenknipsel uit het Weekblad voor W. inzake de manifestatie 
Dicht '85, 1985; fotokopie.  

Devotieprentje van Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen, z.d. (ca. 1995).  

 
 

De schenkers van deze en andere documentatie waren: 
A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel), L.W. Glasbeek (Waddinxveen), mw. Hageman, mw. H. 
den Hertog-Baak, mw. G. de Koeijer-Jansen, M. Luksemburg (IJzendoorn), L. Mijderwijk, mw. 
A.M. de Moraaz Imans (Vleuten), Regionaal Archief Rivierenland (Tiel), r.k. parochie St. Victor 
(Waddinxveen), Stichting Oude Begraafplaats, mw. L.A. Tak-Loendersloot, dr A. van de Ven, A.F. 
van de Zande-Vleugels Schutter(Nieuwerkerk (Zld)) 
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Bijlage 9. Statistische gegevens met betrekking tot studiezaalbezoek, verstrekken van    
                              schriftelijke informatie en uitlening van documenten informatie 
 
 


