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1. ALGEMEEN 

Ook voor deze verslagperiode moet worden geconstateerd, dat 
in de achterstandssituatie (in personeel en materieel opzicht), 
waarin het Goudse archief ten opzichte van vergelijkbare 
archiefdiensten verkeert, slechts in beperkte mate verbetering 
kwam. Kenmerkend voor deze situatie is het feit dat onze dienst 
het grootste aantal bezoekers per ambtenaar (formatieplaats) 
telt van alle archiefdiensten in Nederland. 
Noodkreten om meer personeel van collega's die over archief
bestanden e.d. beschikken die een fraktie zijn van de onze, 
wekken bij onze dienst dan ook meestal meer ergernis dan 
medelijden. 

Hoewel een en ander de motivatie wel eens minder ten goede 
komt, wordt door het personeel in ambtelijk en w.s.w.-verband 
- en niet te vergeten door vrijwilligers toch met veel inzet 
gewerkt om de dienst zo goed mogelijk draaiende te houden. 
Wij trachten de dienstverlening aan alle soorten gebruikers 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Verreweg de meeste ge
bruikers hebben er begrip voor, dat er wel eens - gezien de 
situatie - hiaten vallen. 

Op 14 september 1981 kon eindelijk de "Commissie van advies 
voor de archiefdienst" (commissie ex art. 61 van de Gemeentewet) 
worden geïnstalleerd door wethouder J.G. Potharst, portefeuille
houder archiefzaken en als zodanig opvolger van wethouder 
ing. A.J.M. Houdijk. 
Sindsdien werd er door het dagelijks bestuur van de commissie 
tweemaal en door de voltallige commissie eveneens tweemaal 
vergaderd. Met de nieuwe raadsperiode, ingaande september 1982, 
en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de commissie, 
brak een 'commissieloos tijdperk' aan. Aan het eind van de 
verslagperiode was nqg geen nieuwe commissie gevormd. 
In de periode september 1981 tot september 1982 was de commissie 
als volgt samengesteld: A.J. Tukker, raadslid (voorzitter), 
M. Schenk (vice-voorzitter), mevr.drs. H.C. Kooijman-Tibbles 
(lid d.b.) en voorts de leden R.J.G. Bandeli (burgemeester van 
Moordrecht), H. Berghoef (raadslid), dr. J.L. vanEijk, 
drs. D.A. Jonker, J. Westerduin en J.L. van der Zwart. 
Het secretariaat van de commissie berust - tot nader order, 
aangezien hierover nog met het provinciaal bestuur discussie 
gaande is - ambtshalve bij de gemeentearchivaris. 

Op 1 oktober 1982 werd de oprichtingsakte van de stichting 
"Vrienden van archief en librije te Gouda" verleden. Drie 
enthousiaste mensen, mevr.drs. H.C. Kooijman-Tibbles, 
mevr.drs. s. van der Mark-Hoevers en drs. J.W.E. Klein vormen 
het bestuur van deze 'fanclub' van het archief. Boven ver
wachting blijken er wel degelijk mensen te zijn die via een 
dergelijke organisatie het archief materieel en immaterieel 
willen steunen. 
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Het was verheugend, dat aan het eind van de verslagperiode einde
lijk de langverbeide "Discussienota archiefbeleid" verscheen. 
Deze nota is opgesteld in opdracht van de toenmalige minister van 
CRM, door een commissie die in 1976 met haar werkzaamheden begon. 
In de discussienota komen vele aspecten van het overheidsarchief
wezen aan de orde en worden op tal van punten verbeteringen ten 
opzichte van de huidige situatie voorgesteld of terreinen van 
nader onderzoek aangewezen. 
Na de behandeling van deze nota (en het - inmiddels verschenen -
"Voorlopig standpunt" van de minister van WVC terzake) in de com
missie van advies voor de archiefdienst, zal ik daarover aan het 
college van b. en w. van Gouda (en wellicht aan dat van Moordrecht) 
rapporteren. 
Volledigheidshalve vermeld ik, dat in de verslagperiode geen vor
deringen in de richting van verdere regionalisatie van het 
archiefbeheer konden worden geboekt, ondanks positieve gesprekken 
op ambtelijk niveau in Boskoop en Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Gehoopt mag worden dat het in de discussienota uitvoerig bepleite 
beleid op dit punt door de minister zal worden overgenomen en 
praktisch uitvoerbaar gemaakt; In elk geval kon in december 1982 
bij de provincie Zuid-Holland een positieve instelling ten aanzien 
van de vorming van streekarchieven (uitgaande van de bestaande 
archiefdienstenl worden gesignaleerd, overeenkomstig het advies 
van de discussienota. 

2. PERSONEEL 

Na enkele tientallen jaren kwam er in 1981 eindelijk een uit
breiding van de vaste personeelsformatie tot stand: het aantal 
formatieplaatsen werd van twee op drie gebracht. De nieuwe funk
tie betrof voor 50% edukatieve werkzaamheden en voor het overige 
met name studiezaalbeheer. In april 1981 kon met de sollicitatie
procedure worden begonnen en met ingang van 1 juli 1981 werd de 
heer R.A.M. ter Bogt - reeds als aspirant-archiefambtenaar werk
zaam in WVM-verband - in de uitbreidingavacature aangesteld. 
Op 2 november 1981 behaalde hij zijn diploma middelbaar archief
ambtenaar en per 1 juli 1982 volgde zijn aanstelling als 
adjunct-commies le klas in vaste dienst. 

Hoewel een uitbreiding van de formatie met 50% op papier bij
zonder fraai oogt, moet worden vastgesteld, dat eerst een uit
breiding met nog eens 100% ons enigszins in de richting zou 
brengen van de minimum-formatie voor een archiefdienst als de 
onze, overeenkomstig de formuleringen in de "Discussienota 
archiefbeleid". Gezien de financieel-economische situatie 
zal ten aanzien van deze verlangens het nodige geduld moeten 
worden betracht. 
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Voorts werd in 1981 het aantal w.s.w.-plaatsen uitgebreid 
van 2 (in feite lil tot 3 (d.w.z. 2Ïl. Aanvankelijk was het 
de bedoeling om een assistent-studiezaalambtenaar te vinden. 
Nadat in de verslagperiode achtereenvolgens de heren E.A. 
Kuintjes en B.M.W. van de Weghe om verschillende redenen 
tijdens de proefperiode weer vertrokken, werd eind 1982 
besloten om voor deze vacature naar een aspirant-boekbinder 
uit te zien. Op deze manier kan tenminste op enige termijn 
iets worden gedaan aan de broodnodige materiële verzorging 
van de beheerde archieven en verzamelingen. 

In het kader van de z.g. werkverruimende maatregel (WVM) 
werd aan diverse projekten gewerkt. Voor typewerkzaamheden 
waren werkzaam: tot 7-12-1981 de dames G.J.L. Knoop en 
G. Kroes-Prosman en vanaf resp. 1-8-1982, 16-8~1982 en 
18-10-1982 de dames M.H.S. Hartman, M.C.M. Correa en S.M.S. 
van Essen. 
Verder werkte de heer B.A.C. Camroeraat tot 31-7-1981 als 
fotograaf in WVM-verband. De heer R.A.M. ter Bogt was als 
aspirant-archiefambtenaar tot 31-3-1981 in deze regeling 
werkzaam. 
In de periode 17-8-1981 tot 16-8-1982 werkte de heer 
J.G. Wilmes in de TAP-regeling als aspirant-archiefambtenaar, 
nadat hij tevoren enkele maanden als vrijwilliger werkzaam 
was geweest. 

Tenslotte kon de archiefdienst in 1981 en 1982 in toenemende 
mate een beroep doen op vrijwilligers. Mevr. drs. s. van der 
Mark-Hoevers bleef als 'vrijwilligster van het eerste uur'. 
Voorts kon dankbaar gebruik worden gemaakt van de diensten 
van mevr. c. de Wit-Tegelaar (vanaf 1-1-1981), de heer J.A. 
de Jong (m.i.v. 10-6-1981), de heer R. Mesander (m.i.v. 
17-6-1982) en mevr. H. de Jong (m.i.v. 26-10-1982). Het is 
zinvol op deze plaats nog eens te benadrukken, dat het be
schikbaar stellen van tijd en werkkracht door vrijwilligers, 
voor uiteenlopende werkzaamheden en zonder enige vorm van 
vergoeding, door de archiefdienst op hoge prijs wordt gesteld. 

Het voorgaande doet overigens niets af van de conclusie in 
het vorige verslag, dat de mogelijkheden voor het gebruik 
maken van werkgelegenheidsstimulerende maatregelen en vrij
willigerswerk beperkt zijn. Momenteel zijn deze mogelijkheden 
zo ongeveer uitgeput door gebrek aan begeleidings- en controle
capaciteit en werkruimte. 
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3. HUISVESTING 

Het schrijnende gebrek aan werkruimte werd in de verslagperiode 
voor een belangrijk deel voorlopig ondervangen. Medio 1982 
werd de zijvleugel (begane grond.) van de voormalige Klaas de 
Vriesschool aan de Patersteeg tot nader order ter beschikking 
gesteld aan de archiefdienst. In concreto betekent dit uit
breiding met twee bruikbare ruimten van resp. 25 m2 en 22 m2, 
die met de nodige zelfwerkzaamheid in bewoonbare staat werden 
gebracht en met behulp van tweedehands meubilair gemeubileerd. 
Zo keerde de archiefdienst na een afwezigheid van vijf jaar 
noodgedwongen terug naar de archivariskamer en studiezaal uit 
de periode 1967-1977. 
Het zal duidelijk zijn dat een gescheiden huisvesting niet be
vorderlijk is voor de efficiency. Desondanks zijn wij blij 
dat in elk geval vrijwel een eind kon komen aan het werken op 
oneigenlijke plaatsen in het archiefgebouw. 

Gezien het feit dat een van beide ruimten in de 'dependance' 
moet worden omgebouwd tot binderij-atelier, terwijl er ook 
andere inrichtings- en outillageproblemen bestaan, zal er 
voorlopig nog geen volkomen rust op het huisvestingstront 
kunnen heersen. 
Bovendien komt met rasse schreden het moment naderbij, waarop 
uitbreiding van de depotcapaciteit met behulp van verrijdbare 
stellingen onuitstelbaar zal zijn. Ook het gemis aan een 
ruimte voor het werken met groepen, cursussen, e.d. doet zich 
- door het toenemende edukatieve werk - steeds duidelijker 
gevoelen. 

In het najaar van 1982 werd door de kersverse stichting 'Vrien
den van archief en librije' aan het gemeentebestuur voorgesteld 
om de in 1983 vrijkomende ruimte van galerie 't Weeskind (haaks 
op het archiefgebouw gelegen l aan de archiefdienst toe te wijzen 
als expositieruimte annex ruimte voor een gedeeltelijke 'open' 
opstelling van de librije. Deze aktie leverde de nodige publi
citeit op en kreeg o.a. de steun van de commissie van advies 
voor de archiefdienst en de culturele raad. 

Ten aanzien van de brandbeveiliging en het schoonhouden van het 
archiefgebouw kan met genoegen worden verwezen naar de positieve 
zinsneden in het vorige verslag. Dit geldt sinds eind 1981 ook 
voor de inbraakbeveiliging, die toen eindelijk in werking kon 
worden gesteld. 
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4. MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 

a. dagelijkse materiële verzorging 

In de verslagperiode kon aan de vele urgente zaken op dit ter
rein weinig of niets worden gedaan. Gehoopt mag worden, dat 
met de komst van een aspirant-binder en de geleidelijke in
richting van een atelier (zie hiervóór, hfdst. 2 en 3) in de 
komende jaren enige verbetering merkbaar zal worden. 
Dit neemt niet weg, dat ook investeringen in kasten, met 
name voor charters, kaarten en tekeningen, nodig zullen 
blijven. 

Met het beter verpakken van archieven - gepaard met controle -
kon in zeer beperkte mate worden voortgegaan. 
Het bindwerk van kranten en periodieken kon vanwege de nullijn
begroting niet volledig worden uitgevoerd. 
Gelukkig kon een deel van de foto-aanwinsten van de laatste 
jaren door mevr. Pak, later bijgestaan door mevr. De Jong, 
worden opgezet op zuurvrij karton. 

b. restauratie 

Uitbreiding van de personeelsformatie met een archiefrestau
rator zou een weldaad zijn voor het behoud van ons omvangrijke 
en oude bestand aan archieven en verzamelingen. Aan hetgeen 
ik daarover in het vorige verslag heb vermeld, hoef ik niets 
toe te voegen. 
Uit het beschikbare budget kon in de verslagperiode door een 
particulier restauratie-atelier het volgende worden geres
taureerd: een register, 10 charters en 23 losse stukken. 

c. schaduwarchiefvorming 

Via uitbesteding werden microfiches vervaardigd van een deel 
van de bevolkingsregistratie van Moordrecht 1906-1938 en van 
de leggers van de Goudsche Courant 1940-1944. 
Eind 1982 had· het college van b. en w. nog geen beslissing 
genomen ten aanzien van mijn voorstel tot aanschaf van een 
bescheiden microfilmcamera om op die wijze met het beschik
bare budget aanmerkelijk sneller de nodige schaduwarchief
vorming te kunnen realiseren. 
Van de doop-, trouw- en begraafboeken van Moordrecht vervaar
digde de heer Mersrnans fotokopieën, die vervolgens ter zelf
bediening in de studiezaal werden geplaatst. Dit gebeurde 
eveneens met een gedeelte van de DTB van Gouda. 

• 
• 
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Met behulp van automatisering zou het rendement van onze 
werkzaamheden op het terrein van de toegankelijkmaking van 
archieven en verzamelingen drastisch kunnen worden ver

hoogd. In deze opvatting weet ik mij gesteund door de 
visie van de minister van WVC en van de overgrote meerder
heid van mijn collega's. Des te teleurstellender is het 
te moeten ervaren, dat hiervoor in ambtelijke automatise
ringskring geen enkel begrip aanwezig is. Rest mij dan 
ook niet anders dan aandacht voor deze nuttige ontwikke
ling te blijven vragen. 

- archieven 

In de in het vorige verslag beschreven situatie kwam weinig 
verandering. De toegankelijkmaking blijft bij gebrek aan 
gekwalificeerd personeel steeds verder achter ten opzichte 
van een geleidelijk toenemend archiefbestand. 
Vanwege ruimtegebrek in de studiezaal is de verwerking van 
bestaande indices op kaartsystemen tot indices op lijsten 
noodzakelijk. Dank zij de in hoofdstuk 2 genoemde typistes 
kon dit projekt goede doorgang vi·nden. Het gevolg hiervan 
vas wel, dat de controle op dit projekt een groot deel van 
de werktijd van de heer Helders in beslag ging nemen. In de 
verslagperiode kon ongeveer 20% van de in de studiezaal 
aanwezige kaartsystemen worden vervangen door lijsten, ter
wijl een ander deel noodgedwongen elders in het gebouw werd 
geplaatst. 
De heer Ter Bogt voltooide de inventarisatie van het 19e
eeuwse secretariearchief van Moordrecht en maakte een begin 
met de beschrijving van de omvangrijke collectie oologs
documentatie. 
De indicering van de geboorteakten van Gouda over de periode 
1811-1850 werd door de heer Mersmans voortgezet. 
De heer Wilmes inventariseerde - in het kader van zijn op
leiding aan de Rijks Archiefschool de Goudse schutterij
archieven uit de periode 1795-1907. 
Met de inventarisatie van het omvangrijke archief van de 
Gereformeerde Kerk van Gouda (1849-ca. 1975) werd in het 
najaar van 1982 begonnen door de heer De Jong, eveneens ten 
behoeve van de opleiding aan de Rijks Archiefschool. Tevoren 
had hij de indicering van het Moordrechtse bevolkingsregister 
1846-1850 in kladvorm voltooid. 
In de verslagperiode maakte ik plaatsingslijsten gereed van 
de archieven van het CNV, afd. Gouda, Chr. Lyceum (fragment), 
OpenbareBibliotheek (aanvulling), collectie Börger, Oud
Katholieke parochie St.Jan Baptist (aanvulling), Ver. van 
Vrijzinnige Hervormden, afd. Gouda (aanvulling), weeskamer 
Moordrecht en notarissen Moordrecht 1843-1895. De heer 
Kuintjes maakte een plaatsingslijst van het archief van het 
slachthuis. 
Mevr. Van der Mark begon met het vervaardigen van analyses 
van de oudste (15e-eeuwse) stadsrekeningen van Gouda. 
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- bibliotheek (librije! 

Door het werk van de heer Mesander, die in augustus 1982 aan 
de opleiding GO-A begon, kon eindelijk een begin worden ge
maakt met de noodzakelijke verbetering van de toegankelijkheid 
van de 'librije'. In eerste instantie gebeurt dit in beperkte 
vorm, te weten door het opzetten van een nieuwe, sluitende 
hoofdwoordencatalogus, te beginnen met de aanwinsten van de 
laatste jaren. 
In de toekomst zal moeten worden bezien, hoe tot een goede 
systematische - en/of trefwoordencatalogus kan worden gekomen." 

topografisch-historische atlas 

De dames Pak en De Jong hielden zich bezig met het materieel 
verzorgen en beschrijven van foto's, te beginnen met de tal
loze aanwinsten van de laatste jaren. De controle op deze 
werkzaamheden .berust bij de heer Helders. Door onvoldoende 
typecapaciteit kon deze aanzet tot een echte fotocatalogus 
nog niet voor gebruik worden verwerkt. 
Helaas was geen menskracht beschikbaar voor een betere 
toegankelijkmaking van de kaarten en technische tekeningen. 
Daarbij speelt overigens ook de volstrekt ontoereikende 
berging een belangrijke rol. 

overige documentatie 

Met het opheffen van een aantal naast elkaar bestaande docu
mentaire collecties maakte ik een begin. Uiteindelijk zullen 
de collecties 'handschriften', 'personalia', 'eigenbrieven' 
en 'losse aanwinsten' in één grote collectie 'varia' moeten 
worden opgenomen. Ook hier zou de toegankelijkheid met 
behulp van automatisering enorm verbeterd kunnen worden. 

b. toezicht op het beheer 

Een effektieve archiefinspectie acht ik in de huidige situatie 
onmogelijk. Het gevolg is, dat ik alleen in uitzonderings
gevallen tot enige vorm van inspectie overga. Zo werd in 19Bl 
nog enig verder overleg gepleegd met de gemeentelijke sociale 
dienst over de berging van.archiefbescheiden. Het woningbedrijf 
werd bezocht, evenals de afdeling bouwkunde van de dienst 
openbare werken en huize Juliana. 
Dat het ontbreken van een archiefinspecteur (wellicht beter 
met 'archiefconsulent' te betitelen) tot ongewenste situaties 
leidt, bleek bijvoorbeeld uit het - tegen schriftelijke af
spraak in zonder toestemming vernietigen van archiefbeschei
den door een hier niet nader te noemen gemeentelijke dienst. 
Ook aan het mijns inziens onjuist inschatten van de problema-
tiek van archiefvorming en -beheer binnen het gemeentelijk • 
apparaat, in het kader van de ambtelijke reorganisatie ter 
tafel gekomen, kon ik helaas volstrekt onvoldoende aandacht 
besteden. 
Door mij gesignaleerde problemen op het terrein van de auto
matisering en de gevolgen daarvan op archiefgebied werden 
geheel genegeerd. 
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c. verwerving/uitbreiding van archieven en verzamelingen * 
archieven ----

Hoewel de houding van vele niet-overheidsinstellingen in Gouda 
en omgeving ten opzichte van het in bewaring geven van ouder 
archiefmateriaal nog steeds teleurstellend genoemd kan worden, 
zijn er gelukkig ook enkele positieve uitzonderingen te melden. 
Heel in het bijzonder geldt dat voor het oudere bedrijfs
archief van Goedewaagens Koninklijke Hollandse Pijpen- en 
Aardewerkfabrieken N.V. over de periode ca. 1870-1955. 
Hoe kan ooit een zinnig beeld van de geschiedenis van een 
industriestad als Gouda worden gevormd, wanneer men niet de 
beschikking heeft over bediijfsarchiefmateriaal? 
Een overzicht van de aanwinsten is als bijlage 1 bij dit 
verslag gevoegd. 

- bibliotheek 

In de verslagperiode werd een begin gemaakt met de aanschaf 
van belangrijke werken, met name op het gebied van de Neder
landse geschiedenis in het algemeen en diverse onderdelen 
daarvan in het bijzonder, die als lacunes in het librijebezit 
konden worden aangemerkt. Dit werd mogelijk gemaakt door de 
in het vorige verslag aangekondigde verkoop van het in het 
Amsterdamse scheepvaartmuseum berustende werk 'De Napasser ... '. 
Een vanwege het tijdsbeslag vooralsnog onoplosbaar probleem 
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blijft het gericht bijhouden van de lokale/regionale 'grijze 
literatuur' annex losse documentatie. Dit moet nu noodge
dwongen nog geheel passief gebeuren, terwijl juist de gemeente
en streekarchieven voor deze informatiebronnen een uiterst 
nuttige bewaarfunctie (dienen te) vervullen. 
Voor de aanwinsten betreffende Gouda en oostelijk Zuid-Holland 
verwijs ik naar bijlage 2. 

- topografisch-historische atlas 

Medio 1981 voltooide de heer Cammeraat het fotoprojekt, waarbij 
alle gevelwanden van binnenstad en singels in Gouda en dorps
kern in Moordrecht werden vastgelegd. vanaf januari 1981 
verzorgden mevr. De Wit en de heer Helders het gewone fotowerk, 
zowel de uitgebreide reproduktiewerkzaamheden (o.a. opnamen 
van archiefbescheiden, maar ook van vele elders berustende 
foto's), als- in bescheiden mate- het buitenwerk. Het is 
plezierig dat veel mensen meewerken aan de uitbouw van onze 
uitgebreide collectie, door het tijdelijk uitlenen van foto's 
ter reproduktie. 
Belangrijke aanwinsten ZlJn de regelmatige schenkingen van 
persfoto's door de Goudsche Courant, volgens de in het vorige 
verslag vermelde afspraak. Het ware te wensen dat ook de 
andere in Gouda verschijnende periodieken hun overtollige en 
onbruikbare foto's ten behoeve van onze collectie zouden willen 
afstaan. 
Voor een summiere indicatie van de aanwinsten verwijs ik naar 
bijlage 3. 

- film en geluid 

Het in het vorige verslag als wenselijk geoppende projekt 
'mondelinge geschiedenis' kon - ondanks sympathieke bejegening 
van het idee in uitgebreide kring - helaas nog niet worden 
gerealiseerd. Met name de twijfelachtige interpretatie van 
de z.g. werkverruimende maatregel door het gewestelijk arbeids
bureau is daaraan debet. 
Gebrek aan middelen laat het verzamelen van lokaal film/video
materiaal helaas slechts passief toe. Het is in zekere zin 
beschamend, dat de oudheidkundige kring 'Die Goude' zich 
sinds kort ten doel stelt om de - normaal gesproken tot het 
takenpakket van de archiefdiensten behorende - aktiviteit 
van het aankopen van filmkopieën te gaan uitvoeren. 

- overige documentatie 

Op dit punt zijn weinig bijzonderheden te melden. Gezien de 
nog toenemende nostalgische 'liefde voor het verleden', wordt 
het aantal schenkingen van losse archivalia e.d. steeds 
zeldzamer. 
Als waardevolle aanwinsten kunnen weer de perceelsgewijs • 
gerangschikte aantekeningen (elders wel met de term 'histo
risch kadaster' aangeduid) van dr. C.J. Matthijs betreffende 
de Korte en Lange Tiendeweg, Keizerstraat, Peperstraat, 
Spiering- en Jeruzalemstraat en Speldemakers- en Cappener-
steeg worden genoemd. 
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d. gebruik van archieven en verzamelingen 

Het archiefgebruik vertoonde in de verslagperiode een ver
heugende toename, waardoor de sinds 1979 gesignaleerde stij
gende lijn werd voortgezet. Een belangrijke bijdrage hier
aan levert de met ingang van najaar 1981 ingevoerde wekelijkse 
avondopenstelling (behalve in de zomermaanden) op dinsdag. 
Het wordt overigens tijd om onder ogen te zien, dat de groei 
er nu wel uit is. Een verzadigingspunt is bereikt - op een 
niveau waarvoor Gouda zich zeker niet hoeft te schamen. 
Een verdere stijging zou alleen verwacht mogen worden, wan
neer een buitengewoon aktieve regionaal-historische annex 
genealogische vereniging zou ontstaan, die (zoals elders 
vaak het geval is) daadwerkelijk zich met archiefonderzoek 
bezig houdt. 
Overigens zou in de huidige situatie een dergelijke verdere 
stijging niet behoorlijk kunnen worden opgevangen. In een 
periode waarin het gebruik verviervoudigde, werd de personeels
formatie slechts met 50% uitgebreid. Deze scheve verhouding 
zou ons bij een verdere verstoring voor onoplosbare problemen 
stellen. 

Op 7 december 1982 kon tijdens de avondopenstelling de 2000e 
bezoeker met een kleine attentie worden verwelkomd. 

Ter afronding van deze algemene beschouwing moet mij de vol
gende opmerking van het hart. 
Het helaas nog bij velen levende beeld, als zou een (i.c. 
onze) archiefdienst per definitie een 'elitair' karakter 
dragen, wordt door de feiten - overigens bepaald niet alleen 
in Gouda! - volkomen gelogenstraft. * 

De volgende statistische gegevens zijn te melden. 

bezoek(ers)** 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

bezoekers 192 272 393 471 579 766 

bezoeken 504 613 1179 1311 1710 2175 

herkomst bezoekers 1980 1981 1982 

- Gouda, Moordrecht 157 ( 33' 3% l 234 ( 40,5) 327 ( 42 '7) 

- overig Z-Holland 170 (36,1%) 186 (32,1) 260 ( 33,9) 

- rest Nederland 134 (28,5%) 145 ( 25,0) 164 ( 21,4) 

- buitenland 10 ( 2,1%) 14 ( 2' 4) 15 ( 2,0) 

*) Wie meent dat een instelling waar analfabeten en mensen 
met een taalachterstand (culturele minderheden?) slechts 
weinig van hun gading zullen vinden 'dus' elitair is, 
heeft uiteraard per definitie gelijk. 

**) exclusief bezoek in groepsverband,zie daarvoor hoofd
stuk 5 e 
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onderwerp van onderzoek 

- genalogie 

- historie regionaal 

- historie overig 

- onderzoek t.b.v. 
administratie 

- overig/onbekend 

doel van het onderzoek 

13 

- dissertaties, universi
tair onderwijs, M.O.-studie 

- overig onderwijs (scrip
ties, spreekbeurten, enz.) 

- overige doeleinden 
(o.a. publikaties) 

1980 

42,9 % 

34,0 

14,6 

2,3 

6,2 

100,0 

1980 

12,7 % 

13,6 

73,7 

100,0 

specificatie studiezaalgebruik* 1980 

- ter inzage gegeven archief-
bescheiden 5777 

- ter inzage gegevens biblio
theekboeken 

- geleverde fotokopieän 

- aantal bezoekers dat van de 
top.-hist.atlas gebruik maakte 

876 

3253 

57 

1981 

50, I % 

32,3 

12,1 

1981 

12,8 % 

8,3 

78,9 

100,0 

1981 

8003 

875 

4425 

1982 

47,5 % 

36,7 

14,6 

1,6 

3,9 

100,0 

1982 

7,6 % 

11,6 

80,8 

100,0 

1982 

8504 

1294 

2855 

- geleverde foto's n.v.t. 

58 

onbekend 

93 

321 

schriftelijke informatie ** 1980 

- totaal aantal aanvragen om 
schriftelijke informatie 178 

- hiervan uit buitenland 12 

- hiervan t.b.v. genealogische 
of biografische doeleinden 138 

- overige historische informatie 40 

1981 

228 

15 

182 

46 

1982 

249 

15 

189 

60 

*) Niet meégerekend de zelf in de studiezaal te raadplegen ~ 
kopieën, bibliotheekboeken, e.d. en de schriftelijk 
bestelde fotokopieën; wel meegerekend de schriftelijk 
bestelde foto'' s. 

**) De schriftelijke informatie werd voor het grootste deel 
door de heer Helders verstrekt. Niet meegerekend is de 
t.b.v. het gemeentelijk apparaat verstrekte informatie. 
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lening/uitlening 1980 1981 1982 

- van elders geleende archief-
stukken t.b.v. bezoekers 5 1 
(ex art. 23 Archiefbesluit) 

- uitgeleende archiefstukken 
(ex art. 23 Archiefbesluit) 1 16 5 * 

- uitgeleend ex art.. 25 AB 174 77 81 

- idem ex art. 26 AB 9 12 ** 

- uitgeleende boeken (librije) 50 80 *** 82 *** 

- uitgeleende nummers uit 
de top.-hist. atlas onbekend 37 **** 10 **** 

- uitgeleende nummers uit 
de collectie 'varia' 3 

*) hiervan 2 naar België 
**) betrof registers van de burgerlijke stand i.v.m. recon

structie van dubbelen door het ministerie van justitie 
***) hiervan resp. 18 intern en 62 extern in 1981 en 

45 intern en 37 extern in 1982 
****) hiervan in 1981 17 intern en 20 extern, terwijl in 

1982 alleen intern werd uitgeleend 

-~ 

' r.{ 

., 

De archiefstand trok tijdens de braderie, september 1981, 
veel bekijks. 
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Met een aantal 'voorlopige redactieleden' werd overleg gevoerd 
over de mogelijke totstandkoming van een regionaal-historisch 
tijdschrift voor Gouda en omstreken. Ondanks de nodige publi
citeit was de respons op een oproep om potentiële auteurs 
teleurstellend te noemen. Ook indicaties van mogelijke aan
tallen abonnees waren niet erg bemoedigend. 
De 'voorlopige redactie' besloot eind 1982 overleg te plegen 
met de oudheidkundige kring 'Die Goude' over een mogelijke 
gezamenlijke onderneming (zij het wel op regionale basis, 
dus bepaald niet alleen Gouda betreffend), met een mogelijke 
koppeling aan het lidmaatschap van de oudheidkundige kring. 

Gouda, september 1983. 

De gemeentearchivaris, 

B.J. van der Saag. 

Hartje Gouda, gezien vanaf de toren van de Gouwekerk, 1980. 
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Bijlage 1 aanwinsten archieven 

1981 

- Archiefbescheiden van de dienst openbare werken, 
19e eeuw - 1970, 11 laden tekeningen en ca. 40 m' 
(overbrenging). 

-Archief van het gemeentelijk woningbedrijf, ca. 1954-
-1975, 12,5 m (overbrenging). 

- Het losbladig gezinskaartenregister, bijgehouden door 
de afdeling burgerzaken, 1922-1938, 4 laden en 1•6 
bakken (overbrenging). 

- Archiefbescheiden van het gemeentelijk slachthuis, 
1946-1960, 9 m (overbrenging). 

- Archiefbescheiden van de stichting Het Oude Mannenhuis 
(Willem Vroesenhuis), 15e eeuw- 20e eeuw, ca. 2 m 
(aanvulling op het in bewaring gegeven archief). 

- Archiefbescheiden van de Vereniging van Vrijzinnige 
Hervormden, afd. Gouda, 1931-1977, 3 dozen (aanvulling 
op het in bewaring gegeven archief). 

-Archief van de kiesvereniging 'Kerkelijk beheer', 
1873-1929, 1 deel en 2 omslagen (inbewaringgeving). 

- Archief van de Goudse Vrouwenraad, ca. 1966-1980, 
0,5 m (schenking). 

- Fragment van een vonnisboek van de vrederechter te 
Gouda in zijn kwaliteit als politierechter, 
1811 aug. - dec. (aanvulling op het in bewaring 
gegeven archief) (1 katern). 

- Archiefbescheiden van de Goudse Machinale Garenspinne
rij B.V., ca. 1925-1970, 8 m (schenking). 

- Archiefbescheiden van mevr. N.A.L. van den Toorn
van Oije, ca. 1880-1920, 1 doos (inbewaringgeving). 

- Archief van de gereformeerde kerk van Boskoop, 
ca. 1870- 1965, 3 m (inbewaringgeving). 

- Doop-, trouw- en begraafboeken van Moordrecht, 
1659-1812, 1,5 m (inbewaringgeving). 

- Gaardersarchief Moordrecht, 1695-1805, 0,3 m (inbewa
ringgeving). 

- Registers van eigendomsovergang van Moordrecht, 
1812-1832, 0,1 m (inbewaringgeving). 

- Weeskamerarchief Moordrecht, 1619-1811, 0,5 m 
(inbewaringgeving). 

- Archieven van de notarissen ter standplaats Moordrecht, 
1628-1891, 6 m (inbewaringgeving) . 

-Archief van de schepenbank van Moordrecht, 1580-1811, 
10 m (inbewaringgeving). 

- Archief van de hervormde gemeente Moordrecht, 
1610-1963, 4 m (inbewaringgeving). 
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1982 

- Archiefbescheiden van de St.Jozefparochie (parochie Gouda
Noord) c.q. de r.k. statie van de Minderbroeders, 
18e-19e eeuw, ca. 1 m (inbewaringgeving). 

- Archief va·n Goedewaagens Koninklijke Hollandse Pijpen- en 
Aardewerkfabriekert N.V., ca. 1870-1955, 12 m (inbewaringgeving 

- Archiefbescheiden van de oud-katholieke parochie van de 
H. Johannes de Doper, 1787 - ca. 1930, 0,5 m (aanvulling 
op het in bewaring gegeven archief). 

- Archief van de Filmkring Gouda, ca. 1958-1962, 0,2 m 
(schenking). 

-Collectie teksten van cursussen en voordrachten van ds. J. 
Börger, (oud-)predikant te Gouda, 1935-1960, 2 dozen (schenking 

- Archiefbescheiden van de bestuurdersbond C.N.V., afd. Gouda, 
ca. 1910-1960, 2 dozen (inbewaringgeving). 

- Archief van het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis, 
afd. Gouda, ca. 1930-1972, ca. 2 m (inbewaringgeving). 

- Archiefbescheiden van de diakonie en de commissie van beheer 
van de gereformeerde kerk van Gouda, ca. 1900-1970, ca. 4 m 
(aanvulling op het in bewaring gegeven archief). 

Archief van de E.H.B.O., afd. Gouda, ca. 1917-1980, 1,5 m 
(inbewaringgeving). 

- Archiefbescheiden van de heer A. Meter als bestuurslid van 
het Christelijk Lyceum (vereniging voor christelijk middel
baar en v.h.o. te Gouda), 1950-1970 (1975), 0,1 m (schenking). 

Tijdelijk meer groen in de 
binnenstad: een deel van 
het Nieuwe Marktgebied, 
zomer 1981. -- --- "-~--~· .... ·-~. 

'd•' - - -~. ~>~:~ . . 
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aanwinsten bibliotheek (librije)* 

1981 

Aanvulling en conclusies enquête Zwarteweg. Gouda 1980. 

Adresboek Gouda 1942. Gouda (1942). 

Een agrarische visie op de Krimpenerwaard. Z.pl. 1980. 

Ausems, W.F. Veenweidebedrijven in West-Nederland. Gouda 1980. 

Berkum, H. van. Beschryving der stadt Schoonhoven; nader over-
zien en verm. door J.A. B(lock). Gouda 1762. 

Beroepentelling 1889 (betreffende Gouda). 's-Gravenhage, 
z.j. (fotokopie). 

Beroepentelling 1899 (betreffende Gouda). 's-Gravenhage, 
z.j. (fotokopie) . 

Boer, A.M. den. Van Cortlant tot Zuidplaspolder. Nieuwer
kerk a/d IJssel 1981. 

Boerenleenbank G.A. te Gouda. Gouda 1970. 

Bommel, L. van. Voor de zeven dagen van de week; enige opmer
kingen naar aanleiding van zeven 'Goudse glazen'. Gouda 1981. 

Boomgaardt, G.J. enD. van Gelderen. Vereniging Boom- en Plan-
tenbeurs (Boskoop) 1881-1981. Boskoop 1981. 

Börger, J. Twee preeken in Gouda gehouden ... (1925). Gouda z.j. 

Börger, J. Hegel en onze tijd ... Rotterdam 1929. 

Conclusies en aanbevelingen verkeersproblematiek Zwarteweg. 
Gouda 1980. 

Description de la maison de poids de ... Gouda, ordonnée par 
Pierre Post. Leiden 1715. 

Driel, H. van. Gouda-Oost; informatiemateriaal t.b.v. de gekom
bineerde kommissievergadering openbare werken I financiën 
... 1981. Gouda 1981. 

Duco, D.H. (Don). De techniek van het pijpmakersbedrijf te 
Gouda. Oxford 1980. 

Dyserinck, J. Stillen in den lande; herinnering aan M.A.G. 
Vorstman en J.C. Vorstman-Perier. 's-Gravenhage 1895. 

Een eeuw in honderd jaartallen; ... 100-jarig bestaan van de 
Rijks H.B.S. . . . Gouda 1965. 

Fock, W.C. 
Gouda. 

Rapport betreffende het stucwerk in de Doelen te 
Leiden 1981. 

Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Rijks 
Middelbare Landbouwschool te Gouda ... Gouda 1971. 

Gedenkboek ... 40-jarig bestaan der (Goudsche) vereeniging 
voor genees-, heel- en verloskundige hulp, Gouda 1937. 

Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der vereeniging tot be
strijding der tuberculose te Gouda ... Gouda 1934. 

Gelder, H.A. Enno van. Erasmus, schilders en rederijkers. 
Groningen 1959. 

* beperkt tot Gouda en oostelijk Zuid-Holland (betreft ook 
--,·~~ Pn Goudse drukken) 
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Gouda - 1979 in letters en cijfers. Gouda 1980. 

Gouda-Oost; planfase I notitie 1. Z.pl. 1980. 

Goudapost '73; regionale filatelistische tentoonstelling. 
Gouda 1973. 

Goudsche Zwemclub G.Z.C. 1886 - 1961. Gouda 1961. 

Goudse R~ddings Brigade .•• 1921-1981. Gouda 1981. 

Gruyl, Martin de. Dit land rond Rotterdam. Hoorn 1981. 

G.Z.C. 1886-1926. Gouda 1926. 

Hackenbroch, Y. enK. Citroen. A chalice of Jacoba of Bavaria 
in Gouda ... ; (overdruk uit) Ned.Kunsthist.Jaarboek 31 (1980)., 

Haitsma, J. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de hervormde 
gemeente ••. Boskoop van 1556- 1974. Boskoop 1981. 

Heel, D. van. De Minderbroeders te Gouda. Gouda 1947. 

Helicona aperto nella felicissima laurea .•. dell' •.• Pietro 
Langio .•. all' Guido Antonio Albanese. Padova 1653. 

Herinnering aan M. Imans, med.doct. en wethouder der stadt 
Gouda ••• Gouda 1835. 

Hess, Joachim. Dispositiën der merkwaardigste kerk-orgelen 
(bijgebonden enkele andere werken). Buren 1980. 
---reprint van de uitgaven Gouda 1774, Gouda 1780 en 

Nijmegen 1782. 

125 jaar St.Jozefparochie Gouda. Gouda 1981. 

Hyma, Albert. The ljfe of DesideriusErasmus. Assen 1972. 

Inventarisatie natuurgebiéden en landschappen (in Midden-Holland); 
2e dr. Gouda 1980. 

Van Iterson Ziekenhuis 1910 - 1960. Gouda 1960. 

Jong, B.P.M. de. Oude Maria-devoties in eere hersteld 
Gouda 1916. 

Jong, Th. de. Stadsgidsje voor Gouda ••. Gouda 1981. 

Jong, Th. de e.a. Schandaal in de kaasstad. Oasterbeek 1980. 

Jongh, T.O.H. de. Op spreekuur bij Gouda 1980. 

Jonker, D. Goudse schutters ien hun Doelen. Utrecht 1981. 
; 

Kooijman, G. Geschiedenis van Gouda in verzamelde jaartallen. 
Gouda 1981. 

Kunstkalender 1982 met transparante afbeeldingen van de Goudse 
glazen. Gouda 1981. 

Lau, H. la. Dichterlijke hulde ..• aan de nagedachtenis van 
•.• A.B. van Meerten geb. Schilperoort •.• Gouda 1853. 

Lau, J. la. Laatste leerrede. Gouda 1856. 

Meerten(-Schilperoort), A.B. van en C.P.E. Robidé van der Aa. 
Vruchtrijke aren op den akker des levens. Amsterdam 1843. 

Meerten(-Schilperoort), A.B. van en C.P.E. Robidé van der Aa. 
Schetsen uit het kinder 1 ijk 1 even. ·Gouda z.j. 

Memorie van den predikant J.W. Bussingh over zijne remotie en 
die van ... ds. D.J. Metske als predikanten van Gouda; 
2e dr. Rotterdam 1796. 
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Misplaatste kerststunt van Gouda's burgemeester; in: Nieuwe 
Revu 1981, afl. 1. 

Mollema, J.C. (uitg. }. De eerste schipvaart der Hollanders 
naar Oost-Indië 1595-1597. 's-Gravenhage 1935. 

Montijn, P.M. Ligt Holland bloot voor watersnood? .•• 
Gouda 1879. 

Mulder, A.H. Gouda, stad van kaas, stroop en cultuur. 
Gouda 1960. 

Muller, Guus. Voor ingewijden; gedichten. Reeuwijk 1980. 

Neven, C. Toen Waddinxveen nog een dorp was. Alphen a/d 
Rijn 1981. 

Nota onderwijs aan anderstaligen ... gemeente Gouda. Gouda 1981. 

Nu verder na de lagere school in Gouda 1981. Gouda 1981. 

Ondere, J. van ( . van A.J. Vitringa). Mijn bezoek aan Bis-
marck ... ; dr. Deventer 1878. 

Onderwijs in Gouda. Gouda 1981. 

Peters, L.C1.M. Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied 
in de 19e eeuw. Woerden 1979. 

Puffelen, A.E. van. Nijverheid en immigratie in de tweede 
helft van de 18e eeuw. Katern A. Het Zulderkwartier A. 
Het Zuidhollandse platteland. Den Haag 1980. 

Rap, Jan (ps. van e.G. Roovers). Hier was ik voor het eerst, 
in mijn leven, niet te veel .•. Boskoop 1981. 

De rekeninqen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse 
periode; uitg. onder verantw. van OE.H. de Boer e.a. 
Serie III. De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. 
Deel 1. 1393-1396 (baljuwen en drossaards}. 's-Graven
hage 1980. {RGP gr.serie 174). 

Retourtje Gouda ••. 1971; projekt •.• Wi1lem de Zwijger
lyceum ... Bussum. Z.pl. en j. 

Resultaten onderzoek bedrijfsterrein. Gouda 1980. 

Ridder, J. Herman de. Het vijftigjarig bestaan van het de
partement Gouda der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
herdacht. Z.pl. 1864. 

Ridderikhoff, C.M. Florent Junius et Herman Lethmaet; deux 
lettres ..• 1546, 1547; (overdr. uit) Lias 1980, 
blz. 183-198. 

R.K. Harmonie St.Caecilia Gouda; ter herinnering bij het 
gouden bestaan in 1958. Z.pl. en j. 

Saag, B.J. van der. Van een gemeentesecretaris die streek
archivaris wilde worden; bverdr. uit) Ned.Archieven
blad jrg. 85 (1981), blz. 167-172. 

Schaum, C.L.J. De historie van Boskoop. Boskoop 1980. 
Met foto's verm.herdr. van de uitgave Boskoop 1908. 

Scherven, glazen, kleuren! fotografische fantasieën 
met glas. Gouda 1962. 

Scheygrond, A. De namen der Goudse straten, wijken, bruggen, 
sluizen, waterlopen en poorten. Alphen a/d Rijn 1981. 
(Achttiende verz. bijdragen van ••. 'Die Goude'). 
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Schoonhoven, Th. van. Omver. Amsterdam 1980. 

Schotel, G.D.J. Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno 
v~n der Dussen. 's-Hertogenbosch 1847. 

Schuagt, Richard. Waarnemingsvelden; gedichten. Baarn 1980. 

Smit, Chr.P.G.J. Feiten omtrent de droogmaking der Reeuwijksche 
en Sluipwijksche plassen. Gouda 1930. 

Speelruimte in Gouda ... Gouda 1981. 

Sterenborg, T. Goudse glazen; St.Janskerk Gouda. Gouda 1980. 

Sociale kaart van Gouda. Gouda 1981. 

Ter nagedachtenis van ..• Johan Arnold Zoutman ... Gouda 1793. 

Tol, S.C.J. van. Reeuwijk in het verleden. Reeuwijk 1977. 

Tracy, James D. The politics of Erasmus. Toronto etc. 1978. 

Van gemeenschap van scholen naar scholengemeenschap ... Gouda 1981. 

40-jarig jubileum van de Goudse ... O.N.A .... jubileumkroniek. 
Gouda 1959. 

Verbetering scheepvaartverbinding Amsterdam - Gouda - Rotterdam 
Leiden 1923. 

Vorstman, MA.G. Leerrede over psalm 138 : 8 ... Gouda 1870. 

Vorstman, M.A.G. Stukken betrekkelijk de broeders des gemeenen 
levens en inzonderheid die van Gouda; (overdr. uit) Ned. 
Archief VII (1847), blz. 67- 167. 

Wielen, J.E. van der. De Goudse St.Jan; in: Heemschut 1980, 
blz. 200-204. 

Woude, A.M.M. van der. Uit de geschiedenis van Berkenwoude. 
Berkenwoude 1980. 

zwart, J.C. Gesloten inventaris van het archief der Koninklijke 
Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo te Gouda 1858-1960. 
Gouda 1977. 

1982 

Anno 1454 Maria Magdalenak1ooster- •.. 1983 winkels, restaurant, 
hotel. Gouda 1982. 

Automatiseringsnota. Gouda 1982. 

Bennis, Jo. De buurt; jeugdherinneringen. Gouda 1982. 

Boer, A.M. den. Exerceren in een dorpskerk anno 1785; 
in: De Hoeksteen, jrg. 1982, blz. 49-54. 

Boer-Snoei, Mieke den. Van jongelingen tot klubkinderen 
Hervormde jeugdwerk te Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Nieuwerkerk a/d IJssel 1982. 

het 

Bogt, R.A.M. ter. De Oranjesociëteit in Gouda; een onderzoek naar 
haar houding tijdens de contra-revolutie van 1787. Gouda 19~. 

Bogt, R.A.M. ter. Hoe zoek je je voorouders? Een korte hand
reiking voor beginnende stamboomonderzoekers: met een 
voorw. van K. Boonstra. Gouda 1982. 
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Boskoopsche kiekjes ... Boskoop z.j. 

Compaxo B.V. vleeswaren- en conservenfabrieken; uitg. t.g.v. 
het 30-jarig bestaan. 

Dijk, A. van. Gouda- veranderd gezicht 1900-1981. Gro
ningen 1982. 

Duco, D.H. (Don). Merken van Goudse pijpmakers 1600-1940. 
Lochem 1982. 

Dreyfus, John. The works of Jan van Krimpen •.. Haarlem/ 
Utrecht 1952. 

Eijk, J.L. van. Inventaris van het familiearchief Van Eijk, 
inbegrepen de archiefstukken van de Kaashandel Mij. 
'Gouda' N.V. Gouda 1982. 

Enkhuizer almanak voor het schrikkeljaar 1840 Rotter-
dam z.j. 
---op het omslag gedrukt "De agenten van politie 

der stad Gouda" 

Evaluatie basis gemeentelijk beleid 1978-1982. Gouda 1982. 

Het gedrag in het tugthuis te Gouda ..• van Pieter Brakel. 
Z.pl. en j. 

Gese1schap, J.E.J. Zwaansdrecht; (overdr. uit) Zuid-Holland, 
jrg. 1963, blz. 1 - 11. 

Geselschap, J.E.J. Aanplakbiljetten uit 1541; (overdr. uit) 
Zuid-Holland, jrg. 1965, blz. 18-19. 

Gids voor Katholiek Gouda 1964. Gouda 1964. 

Gouda, 1980 in letters en cijfers. Gouda 1982. 

Gouda-Oost; nadere verkeersstudie oostelijke rondweg. Z.pl. 1982. 

Groenwandeling door Gouda, van Markt naar Houtmansplantsoen. 
Gouda 1982. 

Günther, Chr. Aussenhandel der Niederlande. Den Haag 1927. 

Hageman, R. Dateringstekens .•. op ~uid-Holland' aardewerk; 
in: Antiek, jrg. 1979, blz. 350-359; 

Huisman, F.W. De gebroeders Joachim en Hendrik Hermanus Hess 
in orgels; in: Kerk en muziek, jrg. 1982. 

Jan Boezeroen de arbeidende klasse in Nederland in de 
19e eeuw. 's-Hertogenbosch 1981. 
---geheel gebaseerd op Moordrechtse gegevens 

Jong, Th. de en w. Post. Goudse gevelstenen; met tek. van 
G. de Klerk. Gouda 1977. 
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Jong, Th. de. Stadsgidsje voor Gouda; met tek. van T. Killiam. 1 ' 

Gouda z.j. 

Jong, Th. de. Gouda in vogelvlucht; profielgezichten, kaarten, 
plattegronden en spiegelprenten 1498/1982. Alphen a/d 
Rijn 1982. 

Jubileumboek Steenland-bedrijven Gouda ... 1899- ..• 1974. 
Gouda 1974. 

Jubileum-uitgave uitgebracht t.g.v. het 40-jarig jubileum 
van de Goudse biljartvereniging 'Excelsior'. Gouda 1982. 
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Kalender oud-Gouda 1983. Groningen 1982. 

Kooijman, G. Geschiedenis van Gouda in verzamelde jaartallen. 
Gouda 1982. 

Kreijns, H.C.J.M. Uit het duister van het verleden. Deel B l 
en B 2. Kwartierstaat Kreijns-Van Catz. Heerlen 1982. 

Levelt, H.J.M. Het archief van het klooster Emaus in het land 
van Stein. Den Haag 1922. 

Mark-Hoevers, S. van der. De zakkedragers van Gouda; (overdr. uit) 
Negentiende verzameling bijdragen ..• 'Die Goude'. 
Alphen a/d Rijn 1982. 

Matthijs, C.J. Genealogische en heraldische bijzonderheden over 
de schenkers van enkele Goudse glazen. Alphen a/d Rijn 1979. 

Meindert, H.R.M. Geschiedenissen van de familie Meindert. 
Deel 1. Bodegraven 1982. 

Muller, S. (Fz.). Utrechtse heiligenbeeldjes uit de middel
eeuwen. Gouda z.j. 

Negentiende verzameling bijdragen 1982 (van del Oudheidkundige 
Kring 'Die Goude'. Alphen a/d Rijn 1982. 

Onderwijs in Gouda. Gouda 1982. 

Ontwerp-bestemmingsplan Gouwekerk. Gouda z.j. 

Ottens, Henk F.L. Het groene hart binnen de Randstad 
Assen 1976. 

Psycho-sociale begeleiding van ziekenhuispatiënten (St.Jozef
ziekenhuis). Gouda 1982. 

Randstad en broedvogels. Tilburg 1981. 

Riel, B. Gouwenaar •.• bedelaar; de sociale structuur van Gouda 
in 1840. Gouda 1981. 

Rijksen, A.A.J. Mr. C.J. de Lange van Wijngaerden ... ; (over
dr. uit) Zuid-Hollandse studiëri, deel II, blz. 77-102. 

Rijksen, A.A.J. Nog eens mr. C.J. de Lange van Wijngaerden .•. ; 
(overdr. uit) Zuid-Holl. studiën, deel IV, blz. 165-170. 

Sandt, J.G.M. van der. Allerheiligst Sacrament Kerk 1932-1982. 
Gouda 1982. 

Scheygrond, A. De Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen; 
2e herz.dr. Gouda 1930. 

Scheygrond, A. Vogelparadijzen in vroeger eeuwen het Goudse 
bos; bverdr. uit) Spiegel der natuur, jrg. 3 (1972), 
blz. 101-104. 

Schmidt Ernsthausen, A.A.M. Het archief van de graven van Blois 
1304-1397. 's-Gravenhage 1982. 

Schouten, J. Uit Gouda's verleden. Gouda 1982. 

Schouten, N.A.M. De situering van het hof of de hereboerderij 
van het geslacht Van der Goude in Gouda. Santpoort-Noord 198#. 

Schouwenburg, K.L. van. Vetter, vijf generaties uurwerkmakers 
in Gouda; (overdr. uit) De Ned. Leeuw 1982, blz. 207-224. 

Structuurplan, vastgesteld door de gemeenteraad ... Gouda 1982. 

Structuurplan Gouda; commentaarnota op de inspraak en het voor
overleg. Gouda 1981. 
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Tromp, Jan. Schone schijn in Boskoop. Alphen a/d Rijn 1982. 

Trouwboeken Ned. Herv. gemeente(n) tot 1700 van de Krimpe
nerwaard (behalve Schoonhoven}. Vlaardingen 1981. 
---bew. door B. de Keijzer en C.C.J. Lans 

Uitlegginge van de wydberoemde en vermaarde glazen binnen 
de St.Janskerk te Gouda ... Gouda 1782. 

Wonen, werken, recreatie, verkeer, handel en industrie in 
Moordrecht. Moordrecht 1981. 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen 
van: * 
A. Agten, Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, M.C. Avé, 
Behoud Stadsschoon Gouda, dr. J.G.W.F. Bik, Bleuland-zieken
huis, A.M. den Boer te Nieuwerkerk a/d IJssel, drs. C.A.M.J. 
Bogaerts te IJsselstein (U}, R.A.M. ter Bogt, fr. L. van 
Bommel, drs. H. ten Boom te Rotterdam, Boom- en Plantenbeurs 
te Boskoop, museum Het Catharina Gasthuis, K. Citroen te 
Amsterdam, stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, 
Compaxo B.V., Dienst openbare werken Gouda, mevr. P.A. Dog
terom-Lakerveld, werkgroep Elites te Leiden, uitg. Elsevier 
te Amsterdam, dr. P.T.J. Endenburg te Schiedam, dr. J.L. van 
Eijk, biljartver. Excelsior, mw.dr. w.c. Fock te Leiden, 
gemeentelijke archiefdiensten te Alkmaar, Amersfoort, Amster
dam, Barneveld, Breda, Deventer, Dordrecht, Goes, Gorinchem, 
's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Kampen, 
Leeuwarden, Leiden, Maassluis, Middelburg, Nieuw-Ginneken, 
Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Schiedam, Sittard, Utrecht, 
Velsen, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Zutphen en Zwolle, 
gemeentesecretarieën te Gouda, Katwijk, Moordrecht en Wasse
naar, gemeentelijke sociale dienst Gouda, Gereformeerde Kerken 
in Nederland, mr. J.E.J. Geselschap, dr. A.J. Gierveld te 
Utrecht, archivaris van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch, 
sportver. 'Gouda', oudheidk.ver. 'Die Goude', Goudsche Cou
rant, Goudse Reddings Brigade, dr. E. Grendel te Haastrecht, 
mw. H. den Hertog-Baak, Hervormde gemeente Gouda, stichting 
Historisch Boerderij-onderzoek te Arnhem, stichting Historisch 
Onderzoek te 's-Gravenhage, archivaris van het Hoogheemraad
schap van Rijnland te Leiden, Institute for Land and Water 
Management Research te Wageningen, mw. A.H.E.M. Janssen-
de Groot te Honselersdijk, Th. de Jong, prinses Julianaschool, 
A. van Kersbergen, w. Klein, mw. Kloosterhuis te Steenwijk, 
dr. A.J. Kölker te Lisse, Kon. Bilbiotheek te 's-Gravenhage, 
sectie Milit.Geschiedenis van de Kon.Landmacht, G. Kooijman, 
H.C.J.M. Kreijns te Heerlen, afd. agrar.gesch. van de Landbouw
hogeschool te Wageningen, schoonmaakbedrijf Van Leeuwen Gouda 
B.V., drs. R.C.J. van Maanen te Leiden, mw.drs. S. van der 
Mark-Hoevers te Haastrecht, dr. C.J. Matthijs, L.J. Meilink
Hoedemaker te Rotterdam, H.R.M. Meindert te Bodegraven, 
K.H. Mersmans, ministeries van C.R.M., Onderwijs, Verkeer, 
Volksgezondheid en w.v.c., Ned.Centrum voor rechtshistorische 
documentatie te Amsterdam, Ned. Genealogische Ver. te Naarden, 
Ned. Hervormde Kerk te 's-Gravenhage, Ned. Klokkenspelvereni
ging, Niemeijer Tabak B.V. te Groningen, chr.techn.school De 
Nieuwe Vaart, dr. P.F.J. Obbema te Leiden, Openbare bibliotheek 
Gouda, stichting Het Oude Mannenhuis Gouda, provinciale ar
chiefinspecties in Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland, 

* waar geen plaatsnaam is vermeld dient Gouda te worden gelezen 
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drs. A.E. van Puffelen te 's-Gravenhage, Rhiwa-·Hartomex B.V. te 
Nieuwerkerk a/d IJssel, mw.dr. C.M. Ridderikhoff te Amsterdam, 
mw-. M.J. Rem, drs. B. van Riel, C. Rodenberg, vormingscentrum 
Roosje Vos, rijksarchieven in Drenthe, Groningen en Zuid-Holland 
Rijks Archiefschool te 's-Gravenhage, Rijkseemmissie voor Vader
landse geschiedenis te 's-Gravenhage, Rijksconsulentschap voor 
de rundveehouderij te Gouda, B.J. van der Saag, mw. P. van der 
Saag te Amsterdam, Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, drs.J.G.M 
van der Sandt, dr. A. Scheygrond, mw. M.C.P. Scholte te Reeuwijk, 
N.A.M. Schouten te Santpoort-Noord, r.k. harmonie St.Caecilia, 
r.k. St.Jozefparochie, St.Jozefziekenhuis, J. Sluiter, bakkerij 
Steenland B.V., streearchivariaten Gorssel c.a., Kring Oosterhout 
De Liemers c.a., Maasland, De Markkant, Noord-Kempenland, Noord
Oost-Friesland, Peelland, Rijnstreek, Schouwen-Duiveland, Tiel
Buren-Culemborg, Waterland, Westfriese gemeenten en Zuid-West
Utrecht, Technische School Gouda, C.J. van Tol te Waddinxveen, 
drs. R.H. Tollefsen te Utrecht, Unichema Chemie B.V., Vereniging 
van Archivarissen in Nederland, boekhandel M.F. Verkaaik, 
G.J. Vermeer, stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda, 
Vrijwilligerscentrale Gouda, V.V.V. Gouda, Waterschap De Grote 
Waard te Klaaswaal, uitg.mij. Westfriesland te Hoorn en J. van 
der Woude te Berkenwoude. 

Bijlage 3 aanwinsten topografisch-historische atlas* 

- foto's, prentbriefkaarten 

- reproducties, afdrukken van 
tekeningen, affiches 

- plattegronden, kaarten 

van derden geleende foto's ter 
reproductie 
(72 bruiklenen) 

1981 

ca. 3000 

ca. 50 

17 

onbekend 

Hieronder bevonden zich schenkingen van: ** 

1982 

ca. 500 

ca. 50 

7 

399 losse 
foto's en 
6 albums 

Algemeen Riiksarchief te 's-Gravenhage, C.G. Bal te Holten, 
W.F. van Beek te Capelle a/d IJssel, dr. J.G.W.F. Bik, sted. 
museum Het Catharina Gasthuis, A. Dam te Rotterdam, dr. J.L. 
van Eijk, gemeentearchief Dordrecht, gemeentesecretarie Gouda, 
Goudsche Courant, Jan Grit Optiek BV, J.A. Hagen te Zutphen, 
mw. H. den Hertog-Baak, archivaris van het Hoogheemraadschap 
Rijnland te Leiden, J.W. van Kogelenberg, dr. A.J. Kölker te 
Lisse, mw. Kraay-Lommerde te Zwijndrecht, J.W.M. Kulik, 
S.D. Molenaar te Eindhoven, G.A.W.J.O.E. Paris, Provinciale 
Waterstaat te 's-Gravenhage, mw. S. Scheerens, dr. A. Scheygrond, 
P.J. Schoonderwoerd, dr. J. Schouten, mw. M. Sluis-van de Putte 
te Oosterhout (NB), J. Sluiter, streekarchivariaat Rijnstreek, 
drukkerij Twigt BV, dhr. Verdonk, mw. M.B. Verwaal te Delft, 
P.J. van der Want, dr. H.J. van der Wiel, Bob de Wit Jr. 

* exclusief eigen opnamen 
** waar geen plaatsnaam is vermeld, dient Gouda te worden 

gelezen 
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- geluidsbanden 

grammofoonplaten 

- films ( 35 mm) 

- videotapes 

28 

1981 

11 

2 

2 

Hieronder bevonden ?.ich schenkingen van: 

1982 

5 

3 

AGRO-ziekenomroep, Bureau voorlichting gem. Gouda, sted. 
museum Het Catharina Gasthuis, stichting Collectieve 
Antennevoorziening Gouda, Dienst openbare werken Gouda, 
gemeentesecretarie Gouda, C.J. Ka1meijer te Gouda. 

= aanwinsten overige documentatie 

Zowel in 1981 als in 1982 werden losse archiefstukken, 
aantekeningen, e.d. ten geschenke ontvangen van: 

A. Agten, F.C. Bik, mevr. S. Boers, sted.mus. Het Catharina 
Gasthuis, mw. J. Ewoldt, dr. J.L. van Eijk, gemeentearchief 
Alkmaar, mw. B.P. Geverding-Turion, dr. E. Grendel te Haas
trecht, G.W.M. Gussenhoven te Leiden, J.A. Hagen te Zutphen, 
mw. 11. den Hertog-Baak, 1<. de Jong, W. Klein, mw. G. van der 
Kley-Boere, mw. G. de Koeijer-Jansen, E. Krom te Reeuwijk, 
mw. P.A. Dogterom-Lakerveld, dr. C.J. Matthijs, G.F. Noorman 
te Reeuwijk, mw. J.C. Pot, C.G. Roovers, dr. A. Scheygrond, 
mw. A. Starrowskij-van Duyn te Eindhoven, streekarchief 
Tiel-Buren-Culemborg, W. Vegt en fa. Van der Want/Zenith. 

De open dag op 12 september 1981 werd een druk bezochte happening. 
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