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1. AlGEMEEN 

Naast een aantal verheugende verbeteringen, werd de verslagperiode voor het 
overige gekenmerkt door,een zekere stabilisatie op allerlei terrein. Voor een 
onvoldoende geoutilleerde archiefdienst -daarvoor kan o.a. worden verwezen naar 
voorgaande verslagen - betekent stilstand helaas achteruitgang, omdat de toename 
van archief- en documentatiebestanden de achterstand alleen maar groter doet 
worden. 

Het is te hopen dat tenminste op het gebied van automatisering enige middelen 
ter beschikking zullen komen, aangezien juist het archiefwezen een van de 
terreinen is (gezien de gigantische - en steeds groeiende - hoeveelheid gegevens 
waarmee gewerkt moet worden), waarop met behulp van automatisering uitermate 
goede resultaten in de sfeer van efficiency en rendement zijn te behalen. Het 
wordt tijd dat bestuurders hiervoor oog krijgen en bij toepassing van computers 
niet alleen denken aan boekhoudkundige bedrijvigheid e.d. Oe tijd is rijp voor 
een bescheiden investering op dit gebied, waardoor juist bij een kleine dienst 
de beperkte omvang van de personeelsformatie enigszins gecompenseerd kan worden. 
Gezien het feit dat de stichting Vrienden van Archief en Librije inmiddels, dank 
zij met name een genereuze gift van de stichting Het Oude Mannenhuis, een 
interessante financiële bijdrage hierin kan leveren, mag worden verwacht dat het 
gemeentebestuur ook 'over de brug' komt met een bijdrage, waardoor een serieuze 
start mogelijk wordt. Overigens is op basis van inhoudelijke samenwerking met 
het Haarlemse gemeentearchief - een concept-automatiseringsplan in 
voorbereiding. 

Oe Commissie van advies voor de archiefdienst (ex art. 61 gemeentewet) verga
derde in de verslagperiode vier keer. In april 1983 werd op uitnodiging van de 
commissie een avond met rondleiding voor raadsleden uit Gouda en Moordrecht 
belegd. Belangrijk was de concept-beleidsnota die ten behoeve van de commisie 
werd voorbereid en die in de vergadering van 25 juni 1984 met enkele kleine wij
zigingen werd vastgesteld en vervolgens aan b. en w. van Gouda werd aangeboden. 
In deze nota zijn een aantal knelpunten gesignaleerd en wordt vervolgens op een 
aantal hoofdpunten een uitspraak van het gemeentebestuur gevraagd. 
In de verordening op de samenstelling en werkwijze van de commissie kwam in de 
verslagperiode nog geen wijziging. 

De streekarchiefvorming in de regio Gouda kreeg in 1984 weer enige aandacht, 
dank zij de totstandkoming van een provinciale subsidieverordening. 
In overleg met het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland en de 
provinciale inspecteur der archieven werd in december een bijeenkomst georgani
seerd voor de gemeentebesturen in de regio met het doel te peilen hoe het 
gesteld is met de bereidheid om deel te nemen aan een streekarchief en op welke 
basis. Hoewel het duidelijk is dat de financiële konsekwentles de animo voor 
streekarchiefvorming in de weg staan, mag niet uit het oog worden verloren dat 
de uitbouw van de gemeentelijke archiefdienst Gouda tot regionale archiefdienst 
verreweg de goedkoopste - overigens ook landelijk bepleite - oplossing is voor 
het wegwerken van de z.g. witte plekken op de archiefkaart in onze streek. 
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De samenwerking met het bestuur van de stichting Vrienden van Archief en librije 
verliep uitstekend. Deze enthousiaste groep mensen wist te bereiken dat een r 
kleine expositieruimte annex permanente opstelling van een selectie uit de I 
Librije-collectie kon worden betrokken naast het archiefgebouw. Deze archief
galerie werd op 5 mei 1983 door wethouder Potharst geopend. Voorts verzorgde de 
stichting driemaal een reprint van een in de librije aanwezig boekwerkje, ter
wijl op 5 mei 1983 en 1984 een boekenmarkt werd georganiseerd. Tenslotte nam de 
stichting eind 1983 het initiatief tot een cursus genealogie voor beginners 
(praktisch gericht) en een meer theoretische cursus voor iets gevorderde 
genealogen. 

2. PERSONEEL 

Kort voor het einde van de verslagperiode werd uit de z.g. herbezettingsgelden 
1984 een 20/40 formatieplaats aan de ambtelijke formatie toegevoegd, waardoor 
deze op 3,5 werd gebracht. Deze uitbreldingsvacature betrof de funktie van 
archiefconsulent (ook wel streekregistrator of archiefinspecteur genoemd), een 
onmisbare figuur met betrekking tot de problematiek inzake semi-statische 
archieven mede in het licht van de komende verkorting van de overbrengings
termijn. Zoals te verwachten was, leverde de eerste wervingsronde niets op. Een 
dergelijke functionaris, die een ervaren man/vrouw uit de registratuurpraktijk 
dient te zijn, zal niet licht op part-time basis te vinden zijn. 
Wat de ambtelijke formatie betreft, kan nog worden vermeld dat de heer R.A.M. 
ter Bogt per 1-1-1984 werd bevorderd tot commies. 

r 

r" 
I I 

-I 

:--" 
Ten aanzien van het aantal formatieplaatsen voor w.s.w.-medewerkers kunnen aan
merkelijk positievere berichten worden gemeld. Dit aantal werd van 2! tot 3i 
uitgebreid. Medio 1983 kon de bestaande vacature voor een aspirant-boekbinder 
eindelijk worden opgevuld door de komst van de heer R.G. van der Graaf. Dank zij ~ 
zeer gewaardeerde collegiale steun vaQ het streekarchief Krinmpenerwaard, kon de 
heer Van der Graaf in Schoonhoven tot boekbinder worden opgeleid. 
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Eind 1983 vertrok de heer K.H. Hersmans na 6 jaar trouwe dienst als custos in 
w.s.w.-verband, wegens het bereiken van de VUT-leeftijd. 
Tijdens een bijeenkomst op 1-12-1983 werd afscheid van hem genomen. 
In zijn plaats werd met ingang van 27-12-1983 de heer J.A. de Jong, voormalig 
vrijwilliger,bij de dienst gedetacheerd. 
Tenslotte kon op initiatief van wethouder Potharst de uitbreiding plaatsvinden 
doordat in het voorjaar van 1984 een interne verschuiving binnen de beschikbare 
w.s.w-plaatsen in het gemeentelijk apparaat mogelijk bleek. In deze vacature 
werd met ingang van 12-6-1984 de heer R. den Ouden benoemd. 

In het kader van de werkverruimende maatregel (WVM) namen de dames M.H.S. 
r 

Hartman, M.C.M. Correa en S.M.S. van Es~en op resp. 31-7-1983, 15-8-1983 en 
17-10-1983 afscheid. Hun plaats werd ingenomen door de dames Z.A. Kleuver, M.O. r; 
Oemrawsingh (per 16-4-1984) en L. Rutten (per 16-5-1984). Mevrouw Oemrawsingh 1 ' 

werd wegens verhuizing naar elders per 22-10-1984 vervangen door mevrouw J. den ' 
Outer. 
Deze dames hielden zich in hoofdzaak met typewerkzaamheden en andere werk
zaamheden van administratieve aard bezig. 
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Niet erg bevredigend was het feit dat door het Gewestelijk Arbeidsbureau een 
WVM-plaatsing voor een projekt "mondelinge geschiedenis" op formele gronden 
(doelgroep) aan onze dienst werd ontzegd, terwijl een dergelijke plaats wel aan 
een naburige collega werd toegekend. Het is vaker gebleken dat het begrip 
"doelgroep" bij andere instellingen ruimer geïnterpreteerd kon worden. 

Was 1983 een jaar waarin in belangrijke mate een beroep gedaan kon worden op 
vrijwilligers, in 1984 moest de dienst een groot aantal van hen weer vaarwel 

~ zeggen. Vanaf 15-6-1983 begon mevrouw G.J.A. de Koeijer-Jansen met haar werk
zaamheden, gevolgd door de heer A.B. Patty op 24-8-1983. 
Oe heer A.P. Hoekstra startte op dezelfde datum als vrijwilliger/stagiaire in 
het kader van zijn opleiding aan de RijksArchiefschool. 
Het kan niet genoeg benadrukt worden, dat de geheel belangloze werkzaamheden van 
alle vrijwilligers voor menige archiefdienst, zeker voor een minimaal bezette 
dienst als de onze, van groot belang is. Het is dan ook jammer, maar vaak onver
mijdelijk als vrijwilligers na kortere of langere tijd weer vertrekken. Per 
9-7-1983 nam mevrouw Y.C.D. Odekerke-Elgershuizen afscheid. In de zomer van 1984 
verlieten de dames T.H. de Jong en C. Tegelaar en de heren R.G.A. Mesander, A.B. 
Patty en J.G. Wilmes onze dienst, om diverse redenen (o.a. het vinden van een 
betaalde werkkring); op 29 september 1984 werd een afscheidsavond gehouden. 
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Ten behoeve van surveillance bij tentoonstellingen kon incidenteel een beroep 
worden gedaan op enkele "vrienden van archief en librije". 
Begin 1984 werd van de zijde van de Centrale Personeelsdienst onverwachts een 
formele aanpak van het vrijwilligerswerk aangekondigd. Afgezien van de commotie 
die hierdoor onder de aanwezige vrijwilligers ontstond, kwam het in de verslag
periode niet meer tot een 'toetsing' van de bestaande vrijwilligersplaatsen. 
Gevolg was wel, dat een opvulling van de vrijgekomen plaatsen stagneerde. In 
november 1984 mocht tenslotte ~geworven" worden voor vrijwilligers zonder 
uitkering. Als resultaat daarvan startte de heer W. Sijl jr. op 3-lZ-1984 zijn 
werkzaamheden. 

Vanaf begin 1984 werd af en toe een dagje "kluswerk" gedaan door een medewerker 
van de Vleeskeuringsdienst. Hoewel hierop niet steeds te rekenen viel, bood het 
toch een welkome gelegenheid om noodzakelijke hulpwerkzaamheden te laten 
verrichtén. Voor enkele w.s.w-medewerkers en belangstellende vrijwilligers werd 
een serie introductielessen Inzake archivistlek en organisatie van het archief
wezen gegeven. 

In de verslagperiode werden door diverse vaste en vrijwillige medewerkers de 
volgende studieresultaten geboekt: 
- de heer R.A.M. ter Bogt: MO-B geschiedenis 
- mevr. J.J. de Haan-Pak: GO-A (basisopleiding speciale bibliotheken) 
-mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen: idem 
- de heer J.A. de Jong: middelbaar archiefambtenaar 
- de R.G.A. Mesander: GO-A 
- de heer J.G. Wilmes: middelbaar archiefambtenaar. 

n 
; 1 

Tenslotte kan melding worden gemaakt van de funktiewaarderingsprocedure, waaraan~ 1 

de ambtelijke personeelsleden werden onderworpen. Deze had aan het eind van de 
verslagperiode nog niet tot een uitslag geleid. 
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3. HUISVESTING 

Twee belangrijke uitbreidingen van de beschikbare ruimte vonden plaats in de 
verslagperiode. 
Op 5 mei 1983 werd als "laagdrempelige pubtieksruimte" de archiefgalerie "De 
Goutse librij", aangrenzend aan het archiefgebouw, in gebruik genomen. 
Daarmee kon de dienst eindelijk over een eigen - zij het qua oppervlakte zeer 

.- bescheiden en qua situering wat 'uit de loop gelegen' - expositieruimte 
beschikken. Oe inrichting van deze ruimte werd bekostigd door de stichting 
"Vrienden van Archief en librije", daartoe in staat gesteld door enkele giften 
van Goudse bedrijven, instellingen en personen. 

~ Voorts kon in oktober 1984 de voormalige regentenkamer van Huize Groeneweg, in 
de wandeling "goudleerkamer" genoemd, aan de werkruimten worden toegevoegd. 
Belangrijk nadeel van deze kamer is de zeer zware kostenpost waarmee de 
begroting van de dienst wordt bezwaard. 

-

-

Met de bovengenoemde twee ruimten is de archiefdienst momenteel over vier loka
ties verspreid. Hoewel de ruimten in elkaars direkte nabijheid liggen, wordt 
bij een kleine dienst als de onze de efficiency hierdoor nogal verminderd. Om 
die reden werd dan ook aan b.en w. het voorstel gedaan om de onverwacht vrij
komende ruimte van bureau voorlichting te mogen betrekken, waardoor de drie 
dependances tot één zouden worden teruggebracht. 
Dit voorstel werd in december 1984 helaas afgewezen. 

Oe te verwachten problemen met de depotcapaciteit op middenlange termijn werden 
in de beleidsnota uitgebreid aan de orde gesteld. 
Afgezien van de in het verleden reeds gesignaleerde problemen inzake outillage 
en inrichting, is duidelijk geworden dat het archiefgebouw ruim vóór het jaar 
2000, óók bij toepassing van verrijdbare stellingen waar dat mogelijk is (en 
waardoor helaas in dit specifieke geval slechts een beperkte rendementsver
betering tot stand wordt gebracht), boordevol zal zijn. 
Daarbij komt sinds kort de problematiek van de klimaatbeheersing. Met name de 
vochtigheidsgraad in de depots is vrij plotseling drastisch gedaald tot een 
onaanvaardbaar laag niveau, waardoor niet meer aan de wettelijke eis van 
bewaring in goede staat kan worden voldaan. Ook daarvoor zal een oplossing 
gevonden moeten worden. 

Overigens wordt de medewerking van openbare werken (nu: gemeentewerken), 
brandweer en politie in het kader van onderhoud, schoonmaken (onze mevr. Verkerk 
dient met ere genoemd te worden!), brand- en inbraakbeveiliging als zeer 
positief ervaren. 
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4. MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN 

4.1. Dagelijkse materiële verzorging. 

Oe indiensttreding van de heer Van der Graaf in de funktie van (aspirant-) 
binder betekende een buitengewoon belangrijke vooruitgang op het bovengenoemde 
terrein. Weliswaar is de hem ter beschikking staande outillage aan de beperkte 
kant, maar ondanks die beperking wist hij in korte tijd zich tot een pro
fessioneel binder te ontwikkelen. Behalve de training in Schoonhoven mogen hier
bij de adviezen van de heer Van den Ende (Openbare Bibliotheek) worden genoemd. ~ 
Hij begon aanvankelijk met het in passepartout zetten van (onder andere) een 
aantal plattegronden, alsmede het vervaardigen van portefeuilles van groot for
maat voor stukken die niet in de standaard archiefdozen passen. Ook maakte hij 
met behulp van een z.g. hangstrip-apparaat afdrukken van kaarten en technische 
tekeningen gereed voor berging in de aanwezige tekeningen-hangkast. 
Vervolgens begon hij aan het eigenlijke bindwerk ten behoeve van de "librije" en 
hulpmiddelen die in de studiezaal worden gebruikt. Ook enkele archiefbestand
delen, voor zover geen restauratie behoevend, werden door hem van nieuwe banden 
voorzien. Tevens verzorgde hij het regelmatig terugkerende passepartoutsnijden 
voor tentoonstellingen. 
Vanaf medio 1984 (begin van de registratie) werden in de verslagperiode de 
volgende banden door hem verva-ardigd: 
- tijdschriften 71 
- herbinden van boeken 76 
- archiefstukken 24 (waaronder 20 t.b.v. gemeente Moordrecht) 
- banden voor de studiezaal 40 (waarvan 30 via busschroefsysteem) 

Een belangrijke aanwinst was eind 1984 de "planoramakast" voor de berging van de 
oudste kaarten uit onze collectie. Daarmee kwam voor deze kaarten eindelijk een r; 
betere plaatsing tot stand, hoewel voor verscheidene kaarten restauratie 
dringend noodzakelijk blijft. In de toekomst zullen overigens nog vele van deze 
kasten nodig zijn (momenteel is er helaas geen ruimte In het archiefgebouw om ze 
te bergen) voor het adequaat bergen - na behandeling door een restauratie-
afdeling - van ons charterbestand, dat tot de rijkste van Nederland behoort. il 
Ook in de verslagperiode kon slechts op beperkte schaal het beter verpakken van 
archieven voortgang vinden. Ditzelfde gold voor de materiële werkzaamheden aan 
de fotoverzameling door mevr. Oe Haan en (tijdelijk} mevr. Oe Jong. 

4.2 Restauratie. 

Aangezien het budget voor materiële verzorging volledig opgaat aan de onder 4.1. 
beschreven werkzaamheden, is het niet mogelijk om restauratiewerkzaamheden te 
laten verrichten. Gezien de enorme achterstand op dit gebied, kan overigens 
alleen bij de totstandkoming van een eigen restauratie-atelier van een serieuze 
aanpak worden gesproken. Oe noodzaak daartoe werd in de beleidsnota bepleit. 

r 
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In 1984 werd een poging ondernomen om voor conservering van twee van de meest 
waardevolle kaarten uit onze collectie, die in erbarmelijke toestand verkeren, 
een subsidie van het ministerie van WVC te verwerven. Aangezien voor 1984 de 
betreffende post reeds lang was 'volgeboekt' en voor 1985 de post zelfs in het 
kader van de bezuinigingen geheel van de rijksbegroting was geschrapt, kon de 
subsidie-aanvrage geen doorgang vinden. Een poging om uit de 'najaarsnota' 
gelden te verwerven slaagde niet. 

4.3 Schaduwarchiefvormlng. 

Op dit terrein kon een zeer belangrijke vooruitgang worden geboekt. Dank zij de 
toestemming van het gemeentebestuur kon eind 1983 uit het fonds voor micro
filming, dat onder supervisie stond van de dienst openbare werken, een 16 mm 
microfilmcamera (Bell & Howell), een jacketvuller, microfiche-leesapparatuur en 
een 35 mm kleinbeeldcamera (in speciale opstelling t.b.v. grote formaten, ook 
als reprocamera voor grote formaten te gebruiken) worden aangeschaft. 
Dit betekent dat voortaan microfilmlog in eigen beheer kan gebeuren en een veel 
grotere hoeveelheid documenten verfilmd kan worden dan voorheen via uitbesteding 
het geval was. Onder begeleiding van de heer Helders hield de heer Oe Jong -
afwisselend bijgestaan door vrijwilligers en tijdelijke medewerkers - zich bezig 
met de verfilming van archiefbestanddelen. Als eerste worden momenteel de 19e
en 20e-eeuwse bevolkingsregisters gefilmd. Wellicht kan dit projekt in 1985 wor
den afgerond. Helaas ziet het ernaar uit dat door het wegvallen van 
WVM-medewerkers stagnatie gaat optreden. Voor archiefgebruikers is nu een 
belangrijk gegeven, dat zij van archiefbestanddelen die wegens ouderdom of groot 
formaat niet mogen worden gefotokopieerd nu in de meeste gevallen microfilmop
namen kunnen bestellen. Oe ervaringen met de 16 mm. camera zijn tot nog toe in 
het algemeen gunstig, al zouden enkele simpele technische verbetreringen dit 
type camera voor archiefdoeleinden nog beter tot z'n recht doen komen. 

De heer Mersmans vervaardigde in 1983 fotokopieën van een deel van de DTB van 
Gouda. Oit werk kon in 1gs4 incidenteel worden voortgezet door de invalkrachten 
van de vleeskeuringsdienst. 



5. WERKZAAMHEDEN *) 

5.1. TOEGANKELIJKMAKING 

5.10 Algemeen 
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Bij zeer veel inhoudelijke werkzaamheden aan archieven en verzamelingen zal bin- '! 
nenkort de computer een onmisbaar hulpmiddel blijken te zijn. 
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat over 10 jaar niemand zich meer kan 
voorstellen hoe we het destijds zonder dat instrument konden stellen. 
Alleen moet de stap naar de automatisering wel eerst gezet worden, vandaar het ~ 
in paragraaf 1 gehouden pleidooi. 

I ' 

5.11 Archieven 

Ten behoeve van intern gebruik en gebruik in de studiezaal kwam in 1983 een min 
of meer Tosbladig overzicht van de door ons beheerde archieven en verzamelingen 
gereed, in twee vormen: systematisch en op trefwoorden. Aangezien het handmatig 
bijhouden van dit systeem een tijdrovend en niet volledig sluitend systeem 
blijkt te zijn, terwijl ook de handzaamheid tegenvalt, zal alleen een geautoma
tiseerde opzet een reële oplossing kunnen bieden; ook het bijbehorende depot
beheer zal dan doelmatiger kunnen plaatsvinden. 

Voor wat betreft de verwerking van bestaande- c.q. concept-kaartsystemen t.b.v. 
studlezaalgebruik, kan worden verwezen naar het vorige verslag. 
Oe heer Helders besteedde daaraan de nodige tijd, bijgestaan door de heer Oe 
Jong en af en toe door vrijwilligers. 

,.._ 

Toegankelijkmaklog van archieven vond plaats op twee niveaus, te weten het ver
vaardigen van inventarissen/plaatsingslijsten en indices/analyses. 
Wat de Inventarisatie betreft, kan het volgende worden gemeld. 

Oe heer Helders maakte een begin met de plaatsingslijst van het archief van ten- · 
nisvereniging T.I.O.O. 1906-1980. 
Oe heer Ter Bogt inventariseerde archiefjes van de Commissie lager onderwijs 
Moordrecht 1848-1872, de Commissie wering schoolverzuim Moordrecht 1901-1969 
(fragment), de subcommissies Moor~recht verloting t.b.v. slachtoffers watersnood: 
1861 en 1880, het Nederlands Schoolverband, afd. Moordrecht, 1869-1882, de · 
plaatselijke commissie Moordrecht oprichting nationaal gedenkteken 1863-1870 en 
de Moordrechtse commissies huldeblijken Oranjehuis 1878-1897 (fragmenten} en 
ging voort met de beschrijving van de collectie oorlogsdocumentatie. 
Oe heer Oe Jong vervolgde de inventarisatie van het archief van de Gereformeerde, 
Kerk van Gouda 1849-1980 (met gedeponeerde archieven) waarvan het oudste deel ' 
gereed kwam. Van de volgende archieven/archiefjes vervaardigde ik 
plaatsingslijsten: 
Machinefabriek Oe Weger 1897-1937 (fragment), Openbare kleuterschool Oe 
Zonnebloem 1941-1984, G.S.O. (clientendossiers - selectie uit vernietigbare 
serie) 1939-1981, Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw 1958-1978, E.H.B.O. 
1913-1978, Ver.v.Chr. B.L.O. 1948-1953 (fragment), Turnkring Gouda e.o. 
l91g-1982, sportver. Vires et Celerftas 1945-1980, duivenvereniging Oe Zwaluw, 
1925-1929 (fragment), commissies feestviering 1 april 1872, 25-jarig kronings
feest koning Wiltem 111 1874, versiering Oost- en Westhaven 1897, 
landbouwfeesten 1909, Binnenlandse Strijdkrachten (district Gouda)/4 mei comité 
1943-1947. Van een gedeelte van de volgende archieven vervaardigde ik een 
plaatsingslijst: Goedewaagen's Kon.Holl. Pijpen- en Aardewerkfabrieken NV 

*) Zie ook de in paragraaf 4 genoemde werkzaamheden. 

I 

r 
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1869-1955, Aannemingsbedrijf Bokhoven Gouda BV 1877-1966, Goudse Waterleiding 
Maatschappij NV 1883-1945, Kon. Ned. Mij ter bevordering der Geneesk. afd. Gouda 
1888-ca. 1965, R.K. parochie St. Johannes' Onthoofding te Moordrecht 1661, 1707, 
1760 - ca. 1920. 
Aan de herinventarisatie (herziening van de bestaande, maar kwalitatief 
onvoldoende inventaris) van het belangrijke weeskamerarchief van Gouda (15e eeuw 
- ca. 1855) werd begonnen. 

~ In het kader van zijn opleiding aan de Rijks Archiefschool maakte de heer 
Hoekstra een belangrijk gedeelte van de inventaris van het archief van de Kon. 
Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo NV 1853-ca. 1960 gereed. 

Oe heer Wilmes controleerde beschrijvingen van plaat.singslijsten van diverse 
~ kleine archiefjes en vulde deze waar nodig aan; ook controleerde hij de berging 

ervan en verzorgde een eventuele nieuwe verpakking. 

Oe heer Patty maakte een plaatsingslijst van de bestekken met toebehoren uit het 
archief van de dienst openbare werken, periode ca. 1900 - 1935. 

De heer Sijl begon aan de vervaardiging van een plaatsingslijst van de bouwteke
ningen uit het archief van de afd. bouw- en woningtoezicht over de periode 
1900 - 1930. 

De door de heer drs R. de Bruijn uit Moordrecht gecontroleerde index op het 
oudste bevolkingsregister van Moordrecht (1846-1850) werd door de heer Oe Jong 
gereedgemaakt voor gebruik in de studiezaal. 

De heer Oen Ouden maakte een aanvang met de inhoudelijk nadere toegankelijk
making (z.g. analyses) van een aantal l9e-eeuwse notulenregisters. Mevrouw Van 
der Mark zette de analysering van de oudste stadsrekeningen voort. 

,?tfo~.~ n~t:,\_~h l 
ll 
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5.12 Bibliotheek (librije). 

Het werk aan de nieuwe hoofdwoordencatalogus, waarbij gelijktijdig een stand
catalogus wordt bijgehouden, kon goede voortgang vinden. De heer Mesander ver
werkte diverse "Goudana" en voorts boeken en brochures uit de collectie 
oorlogsdocumentatie. Mevrouw Oe Haan begon in de verslagperiode met het ver-
werken van de nieuwe aanwinsten en een deel van de aanwinsten van voorgaande 
jaren. 
Ook hield zij de administratie van periodieken bij. Mevrouw Oe Koeijer beschreef 
een groot deel van de boeken die als permanente selectie in de archiefgalarie 
werden geplaatst. 
Met het opzetten van een trefwoorden- en systematische catalogus zal moeten wor
den gewacht tot de automatisering gerealiseerd is. 

5.13 Topografisch-historische atlas. 

Aan de beschrijving van de fotoverzameling kon slechts in beperkte mate door 
mevrouw Oe Haan worden verder gewerkt; de heer Helders verzorgde de controle van 
de beschrijvingen. Van een deel van de beschrijvingen van groepsfoto's kwamen 

;j 
I I 

catalogusfiches gereed. ~ 
Ook hier zal automatisering uiteindelijk moeten leiden tot een bruikbaar 
catalogusapparaat. 
Oe heer Oe Jong maakte een globale rubriekenordening van de door de Goudsche 
Courant geschonken foto's; deze zullen in de toekomst nog moeten worden beschre
ven en op zuurvrij karton gezet. 

5.14 Overige documentatie. 

Voor de algemene collectie "varia" - losse documenten van allerlel aard, die 
niet in een van de archieven kunnen worden ondergebracht en niet in de 
bibliotheek thuishoren -maakte ik beschrijvingen van de aanwinsten van de 
laatste jaren. 

5.2. TOEZICHT OP HET BEHEER. 

Op zich verheugend was de uitbreiding van de ambtelijke formatie met een halve 
formatieplaats voor een archiefconsulent. Deze funktionaris zal zich niet alleen 
met inspectie, maar vooral ook met daadwerkelijke ordening en schoning van semi
statische archieven moeten bezighouden. Problematisch is echter het vinden van 
een ervaren registrator die parttime werkzaam wil zijn. 
In het kader van streekarchiefvorming zal uitbreiding van deze vakature tot een 1 

volledige weektaak dan ook hoogste prioriteit moeten hebben, mede omdat een 
dergelijke vorm van dienstverlening ook voor andere aan een streekarchief 
deelnemende gemeenten een onmisbare zaak is. 
Aansluitend op hetgeen in het vorige verslag werd gemeld, vonden in de verslag
periode slechts zeer beperkt kontakten plaats inzake het beheer van niet
overgebrachte archieven, en wel met de gemeentepolitie, de registratuurafdeling 
van gemeentewerken, de gemeentelijke sociale dienst en de openbare kleuterschool 
"De Zonnebloem". 

,....., 
i 
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5.3. VERWERVING/UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN. 

5.3l.Archieven 

In de verslagperiode werden diverse, meest kleine, archieven in bewaring 
genomen. Als belangrijkste aanwinst kan worden genoemd het archief van "de 
kaarsenfabriek" (1853 - ca. 1960), dat door de directie van Unichema Chemie B.V. 
in bewaring werd gegeven. Oe plechtige overdracht vond plaats tijdens een 
feestelijk gebeuren in de studiezaal van het archiefgebouw op 5 september 1983. 
Het is een teleurstellende ervaring, dat sommige archiefvormende instanties aan
vankelijk duidelijke toezeggingen doen om ouder archiefmateriaal in bewaring te 
geven en vervolgens zich aan die toezegging niet houden. 
Verwacht mag worden dat de toezegging van de heer O.A. van de Want, dat het na 
selectie resterende deel van het belangrijke bedrijfsarthief van de plateel- en 
pijpenfabriek "Zenith" (in verband met de bedrijfsbeëindiging) in bewaring zal 
worden gegeven in 1985 tot daadwerkelijke inbewaringgeving zal leiden. Voor een 
overzicht van de aanwinsten verwijs ik naar bijlage 1. 

5.32.Bibliotheek. 

Helaas kwam door de bezuinigingsoperaties met het einde van de verslagperiode 
tevens een eind aan de mogelijkheden om de lacunes op historisch gebied in ons 
librijebezit op te vullen. Voortaan zal slechts op zeer beperkte schaal iets aan 
het bijhouden van de bibliotheek kunnen worden gedaan. 
Oe aanwinsten met betrekking tot Gouda en oostelijk Zuid-Holland zijn vermeld in 
bijlage 2. 

5.33.Topografisch-historische atlas. 

De heer Helders verzorgde. tot medio 1984 bijgestaan door mevrouw Tegelaar, de 
fotowerkzaamheden. Daaronder valt tot onze vreugde het reproduceren van diverse 
foto's uit particulier bezit. Het stemt tot dankbaarheid dat veel mensen zo een 
bijdrage leveren aan de verdere groei van onze belangrijke fotoverzamelfng. 
Van de Goudsche Courant kwam in 1983 een aanvullende schenking persfoto's 
binnen. Een indicatie van de aanwinsten wordt in bijlage 3 gegeven. 

5.34.Film en geluid. 

Het ziet ernaar uit dat het projekt "mondelinge geschiedenis" eindelijk vorm 
gaat krijgen. Medio 1984 kon - met steun van de gemeente Moordrecht en het 
Anjerfonds -overgegaan worden tot de aanschaf van een reportagerecorder. 
Weliswaar bleek het aantrekken van een tijdelijke medewerker in het kader van de 
"werkverruimende maatregel" niet moge lijk, maar aan het eind van de vers lag
periode konden via een oproep in de plaatselijke pers de eerste kontakten worden 
gelegd met enkele vrijwilligers die aan dit projekt willen meewerken. Aanwinsten 
op het gebied van gelufds- en filmmaterfaal zijn helaas vrijwel niet te melden. 
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5.35.0verige documentatie. 

Van enkele particulieren werden kleine schenkingen voor de "varia"-collectie in 
ontvangst genomen, waaronder een serie eigendomsbewijzen vanaf de 18e eeuw van 
het pand Dorpsstraat 56 te Moordrecht (van de heer J.H. van Westendorp via 
gemeente Moordrecht) van het pand Westhaven 13-14 (van de heer G.A.W.J.O.E. 
Paris) en twee l8e eeuwse gedrukte lofdichten in verband met de Latijnse school 
(van dr. E. Grendel te Haastrecht}. 
Zeer welkom waren weer de straalsgewijs ingerichte overzichten van het 
"historisch kadaster", die dr. C.J. Matthijs schonk; ditmaal betrof het de 
Zeugstraat, de Kleiweg, de Markt, de Hoog- en Wijdstraat (herziening) en de 
Lange en Korte Groenendaal. 

5.4. GEBRUIK VAN ARCHIEVEN EN VERZAMEliNGEN 

Het gebruik van de door ons beheerde archieven en collecties nam in de verslag
periode opnieuw - ditmaal toch wel buiten verwachting - toe. Tekenen wijzen er 
echter op, dat we momenteel weer over het hoogtepunt heen zijn; ook bij andere 
archiefdiensten valt dat te constateren. 
Hoewel het jammer is, dat het aantal gebruikers weer afneemt, is daarmee wel het 
:serieuze= probleem van de opvang bij een verdere stijging van de baan. 

Oe in het vorige verslag aan deze materie gewijde woorden zijn nog 
steeds volledig van toepassing. 

Oe volgende statistische informatie kan worden verstrekt: 

bezoek (excl. groepen e.d.) 

- bezoekers 
- bezoeken 

herkomst bezoekers 

- Gouda, Moordrecht 
- overig Zuid-Holland*) 
- rest Nederland 
- buiten 1 and 

onderwerp van onderzoek 
===~=================== 

- genealogie 
- historie regionaal 
- historie overig 
- onderzoek t.b.v. administratie 
- overig I onbekend 

doel van het onderzoek 
====:================= 
- dissertaties, universitair 

onderwijs, MD-studie 
- overig onderwijs (scripties, 

streekbeurten, enz.) 
- overige doeleinden (o.a. 

pub lik a ties) 

1982 

766 
2175 

1982 

1983 

870 
2367 

1983 • 

327 (42,7%) 366 (42,1) 
260 (33,9%) 302 (34,7) 
164 (21,4%) 192 (22,1) 

15 ( 2,0%) 10 ( 1,1) 

1982 1983 

47,5% 46,9% 
36.7 37,9 
14,6 4,7 
1,6 2,2 
3,9 8,3 

1982 1983 

7,6% 7,0% 

11,6 16,2 

80,8 76,8 

*l waaronder veel bezoekers uit de regio 

1984 

845 
2628 

1984 

317 {37,5) 
295 (34,9) 
211 (25,0) 

22 ( 2,6) 

1984 

49,8% 
31,3 
5,9 
1,4 

11,6 

1984 

6,2% 

9,5 

84,3 

,,....., 
I 
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specificatie studiezaalgebruik *) 
===========~:==============~== 

-ter inzage gegeven archivalla 
-ter inzage gegeven bibl.boeken 
- geleverde fotokopieën 
- aantal raadplegers van de 

top.-hist. atlas 
- geleverde foto's 

- totaal aantal aanvragen om 
schriftelijke informatie 

- waarvan uit buitenland 
- genealogie of biografische 

doeleinden 
- overige historische informatie 

lening/uitlening 
================ 
- archivalia van elders geleend 
- uitgeleende archiefstukken 

(ex art. 23 Archiefbesluit) 
- idem ex art. ê5 Archiefbesluit 
- idem ex art. 26 Archiefbesluit 
-uitgeleende boeken (librije) 

- uitgeleend uit t.h.a. 
- uitgeleend uit collectie varia 
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198( 

8504 
1294 
2855 

93 
321 

1982 

249 
15 

189 
60 

1982 

5 
81 
12 

45 extern 
37 intern 

10 
3 

1983 

9659 
1029 
2306 

98 
432 

1983 

212 
15 

156 
56 

1983 

3 
56 
27 
52 extern 
45 intern 
39 
5 

1984 

10190 
1047 
3255 

93 
204 

1984 

205 
13 

158 
47 

1984 

36 

108 
22 
24 extern 
30 Jntern 

9 
1 

*) Niet meegerekend: de zelf in de studiezaal te raadplegen kopieën, boeken, 
e.d. 

~ **) Voornamelijk verzorgd door de heer Helders. 
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5.5. EDUKATIEVE AKTIVITEITEN 

5.5 1. Algemeen 

Daartoe in staat gesteld door de nieuwe tentoonstellingsruimte en de steun van 
vrijwilligers, kon in de verslagperiode met name op het gebied van ten
toonstellingen een grote aktiviteit worden ontplooid. Dank zij deze faktoren en 
het beschikken over een eigen foto-atelier is het met een bescheiden budget 
mogelijk om op dit gebied het nodige werk te verzetten, hoewel beseft moet wor
den dat b.v. de inzet van de heer Ter Bogt voor dit soort zaken ten koste gaat 
van andere edukatieve aktiviteiten. 

5.5 2. Relatie met het onderwijs 

Ten opzichte van voorgaande jaren verminderde de toeloop vanuit het onderwijs. 
Dit is mogelijk te verklaren uit een veranderende houding bij het onderwijs. 
Werd voorheen dikwijls klassikaal een introduktiebezoek aan het archief 
gebracht, momenteel is er duidelijk een tendens waar te nemen in de richting van 
individueel bezoek. Steeds vaker worden leerlingen door hun docenten naar het 
archief gestuurd. Deze ontwikkeling is verheugend te noemen, aangezien het kon
takt met het archief dan niet beperkt blijft tot een eenmalig uitstapje. Wel is 
het wenselijk dat leerkrachten zoveel mogelijk zich van tevoren op de hoogte 
stellen van de konkrete mogelijkheden t.a.v. onderwerpen voor werkstukken e.d. 
die door ons geboden kunnen worden. 

De volgende aktiviteiten werden ontplooid: 

- oriëntatie-/introduktiebezoeken 

1983 

- lager onderwijs 42 
- l.b.o. 122 
- m.a.v.o. 
- havo/vwo 66 
- ped.acad. 14 
- univers lteit 15 

- projekten 

1984 

46 leerlingen 
14 

54 

12 

De bestaande kontakten met de pedagogische akademie "De Driestar" werden in 
1983 gecontinueerd. Veertien studenten werden geattendeerd op de gebruiksmoge
lijkheden van archief- en documentaire bronnen in de lespraktijk. Na een theore
tische uiteenzetting volgde het praktisch werken met bronnen. 

Oe samenwerking met de LEAO-school aan de Groenendaal, waarbij leerlingen kennis 
maken met het archief, zoveel mogelijk toegespitst op de eigen leefsituatie, 
werd eveneens gecontinueerd. Van hun bezoek moesten de leerlingen een verslag 
maken. In 1984 namen hieraan ca. 100 leerlingen deel, die niet bij het indivi
duele studiezaalbezoek zijn meegeteld. 

~ 
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Voor de sectie geschiedenis van de Samenwerkingsschool te Waddinxveen werd beide 
jaren een vitrine met archiefstukken, foto's, e.d. ingericht. Oe vitrine bleef 
gedurende één week in de school. Doel: de brugklasleerlingen van havo/vwo een 
indruk te geven van het begrip historische bron. 

In 1983 werkten zeventien leerlingen van het Christelijk Lyceum (klas 6 vwo) met 
de collectie oorlosdocumentatie. Voorts werd in overleg met twee docenten van 
bovengenoemde school besloten om een experiment met 19e-eeuwse archiefjes te 
laten plaatsvinden. Klas 5 van gymnasium en atheneum moest aan de hand van de 
geselecteerde archiefjes een werkstuk maken ten behoeve van het eindexamen. Het 
gebeuren speelde zich voornamelijk op school af, waar de heer Ter Bogt ter 
ondersteuning aanwezig was. Na enige problemen met het lezen van het 19e-eeuwse 
schrift verliep het experiment verder succesvol. Een flink aantal scholieren 
bezocht na afloop het archief voor aanvullende gegevens. 

Vanaf eind 1984 bezochten leerlingen van klas 5 van de basisschool Graaf Jan van 
Nassauschool in groepjes van vier het archief om daar wat meer te weten te komen 
over de geschiedenis van Gouda in de 80-jarige oorlog. 

Diaseries werden uitgeleend/vertoond aan het Coornhert-gymnasium, de 
leerkrachten van de Graaf Jan van Nassauschool en de klassen 5 en 6 van deze 
schoo 1. 

Zeer veel voorbereiding was gemoeid met de voorbereiding van het boekje "Gouda 
in de middeleeuwen", geschreven door mevr. C. Frank, lerares geschiedenis aan de 
Rijksscholengemeenschap, en de heer Ter Bogt. Dit boekje is speciaal bestemd 
voor het voortgezet onderwijs (havo/atheneum), maar vond ook buiten het onder
wijs gretig aftrek. Het eerste exemplaar werd op 17 december 1984 aangeboden aan 
wethouder Potharst. 

5.5 3. Tentoonstellingen 

In de verslagperiode werden de volgende tentoonstellingen georganiseerd: 

1983 
"Ons kind in gevaar -de greep naar de jeugd door de bezetter en zijn 
handlangers 1933 - 1945" - mei/juni. 

"Gouda 125 jaar kaarsenstad", ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van de Goudse 'kaarsenfabriek' -juli-augustus. 

"Water toen en nu", ter gelegenheid van het 100-jarlg bestaan van de Goudse 
Waterleidingmaatschappij NV; deze expositie rouleerde van Burgerhal via 
Agnietenkapel naar Pompstation Rodenhuis te Bergambacht en cultureel 
centrum Oe Tuyter te Krimpen a/d IJssel en vervolgens het Bleuland
ziekenhuis (aangevuld met de ontwerpen voor de teken- en affiche-wedstrijd). 
Oe tentoonstelling werd op 21 oktober geopend door minister Oeetman. 
Ter gelegenheid van dit jubileum werd onder auspiciën van de G.W.M. een 
affiche- en tekenwedstrijd georganiseerd voor resp. voortgezet en lager 
onderwijs, waarbij namens de archiefdienst mevr. Y. Odekerken-Elgershuizen 
in de jury zitting had. Het fraaie winnende affiche van de hand van Peter 
Oudshoorn (St. Antoniuscollege) werd als tentoonstellingsarfiche gebruikt. 
Voorts werd door mevr. Odekerken en de heer Ter Bogt een werkboekje voor de 
hoogste klassen van het basisonderwijs samengesteld. 
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Van dit boekje, dat door de G.W.M. gratis ten behoeve van belangstellende 
scholen werd verspreid, vonden ca. 1800 exemplaren hun weg naar ca. 30 
scholen in Gouda en omgeving. Voorts maakten scholen gebruik van de door 
onze dienst samengestelde diaserie en van de door de VEWIN beschikbaar 
gestelde film "De waterman". Veel scholen uit Gouda en omgeving bezochten 
in groepsverband de tentoonstelling (lager onderwijs 903, l .• b.o. 368, mavo ,......, 
145 en vwo/gymnasium 69 = totaal 1485 leerlingen), terwijl in de periode 22 
oktober t/m 10 december 1322 individuele bezoekers werden geteld. 

"Reilen en zeilen van Bogen en Veerstal" -een tentoonstelling over het wel 
en wee van de zuidwesthoek van de Goüdse binnenstad in verleden en heden 
-november/december. 

Een tentoonstelling over het Goudse kuitbier ter gelegenheid van de 
oprichting van het Goudse Brouwershuis en de opening van het nieuwe 
VVV-kantoor in "Arti legi" - september. 

"Wie-wat-waar in Gouda" - onbekende en onherkende foto's van Goudse 

r: 

situaties, gebeurtenissen en personen; een expositie waarbij de medewerking ~ 
van het publiek werd ingeroepen om min of meer curieuze foto's uit de 1 

periode ca. 1910 1940 te helpen identificeren. -januari/februari. 

"Huize Groeneweg - zes eeuwen dienen - leren - werken - wonen"; 
ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van dit voormalige 
kloostercomplex tot wooneenheden, na een leegstand van tien jaar. -
maart/april. 

"Voleynt ter Goude by my Gheraert Leeu"; over de Goudse drukker Gerard Leeu 
en zijn werk, vooral de van houtsneden voorziene incunabelen, i.v.m. het 
feit dat deze beroemde drukker in 1484 uit Gouda naar Antwerpen vertrok 
-mei/juni 

"Zoutman en de slag bij de Ooggersbank -een Reeuwijks marineofficier en 
de laatste zee-oorlog van de Republtek 1780 - 1784" - juli/augustus. 

"De ouden s oorli n" ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
est1 ds zeer omstre en spoorlijn Gouda-Waddinxveen-Boskoop-Alphen a/d 

Rijn. Oeze tentoonstelling werd op 6 oktober door burgemeester Van der 
Linden in het Waddinxveense gemeentehuis geopend, ging vervolgens naar de 
gloednieuwe stationshal in Gouda ter gelegenheid van de opening van het 
nieuwe station, daarna naar "De Mendelhof" in Boskoop, vandaar naar het 
gebouw van de gemeentebedrijven in Alphen a/d Rijn en tenslotte weer terug 
naar buro voorlichting resp. de archiefgalerie in Gouda - november/decem
ber. 

Aan de genoemde tentoonstellingen werd, behalve door de heer Ter Bogt, 
meegewerkt door de dames T.H. de Jong, S. van der Mark en Y. Odekerken. Mevrouw 
c. Tegelaar verzorgde de alom gewaardeerde affiches. 
Van de zijde van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis, alsmede diverse 
particulieren, werd in de vorm van bruiklening onmisbare medewerking ondervonden. 

n . I 
i 

r 
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In april 1983 werd voor het gemeentebestuur van WaddinKveen een drietal vitrines 
ingericht ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de gemeente. Een 
geplande tentoonstelling over Willem van Oranje en Gouda in samenwerking met het 
Fonds Goudse Glazen kon geen doorgang vinden, omdat van gemeentelijke zijde 
hiervoor geen budget ter beschikking werd gesteld. 

Medewerking werd verleend aan de tentoonstelling "Je grootmoeder dat ben je 
zelf", die door de SECU-regio Gouda met de LEAO-school naar aanleiding van het 

~ archiefprojekt in september 1983 in de archiefgalerie werd gehouden. 

Het bezoekersaantal in de archiefgalerie, waar ook permanent een kleine selectie 
uit onze kostbare librije-collectie is te bewonderen, bedroeg in 1983 maar 
liefst 2036 personen, terwijl in 1984 1341 personen werden verwelkomd. Met name 
het zomerseizoen 1984 gaf een sterke daling van het bezoekersaantal te zien. 

5.5 4. Cursussen 

Begin 1983 werd de (voorlopig) laatste cursus "lezen oud schrift voor beginners" 
afgesloten. Aan het eind van dat jaar konden ruim 100 gegadigden voor de cursus 
"genealogie voor beginners" worden genoteerd. In de verslagperiode werden vier 
groepen van in totaal 40 personen ingewijd in het gebruik van de meest gangbare 
bronnen voor het genealogisch onderzoek, onder leiding van de heer Ter Bogt en 
ondergetekende. 
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5.5 S.Overige aktiviteiten 

In 1983 werden voor 63 leerlingen van het lager onderwijs stadswandelingen 
georganiseerd, evenals voor 40 docenten van het Coornhert-gymnasium te Haarlem. 
In 1984 wandelde de heer Ter Bogt met de afd. Gouda van de Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen en met leerlingen van de pedagogische Laurens
akademie te Rotterdam. 
Rondleidingen en/of introductielezingen - door de heer Ter Bogt en ondergete
kende - vonden plaats voor (nieuwe) gemeenteraadsleden uit Gouda en Moordrecht, 
Culturele Raad Gouda, Rotary Gouda, Probusclub Gouda, Schoolraad Voortgezet 
onderwijs Gouda (over de relatie archief/onderwijs), de Kwartaalclub Gouda en de~ 
Nederlandse Jeugdbond voor de Beoefening der Geschiedenis. ! 

Tot spijt van alle medewerkers van de dienst vond de stadsbraderie in 1983 en 
1984 niet plaats. Een uitstekende mogelijkheid om het publiek te informeren ging 
zodoende verloren. Tot onze tevredenheid blijkt dit pionierswerk inmiddels ~ 
elders in het archiefwezen navolging te hebben gevonden. ' 
Wel werd op 1 september 1g84 met een kraam deelgenomen aan de Cultuurmarkt op 
het Vroesenplein. 

Voor enkele aktiviteiten werd door de lokale omroep Gouwestad belangstelling 
getoond, terwijl ook de NCRV-radio eenmaal interesse toonde. Voor het overige 
kan langs deze weg de lokale en regionale pers niets dan dank worden gebracht 
voor de royale wijze waarop publiciteit aan een en ander werd verleend. 

Rondleidingen en/of introduktielezingen =door de heer Ter Bogt en 
ondergetekende= vonden plaats voor {nieuwe) gemeenteraadsleden uit Gouda en 
Moordrecht, Culturele Raad Gouda, Rotary Gouda, Probusclub Gouda, Schoolraad 
Voortgezet onderwijs Goudas (over de relatie archief/ondrewijs), de Kwartaalclub 
Gouda en de Nederlandse Jeugdbond voor de Beoefening der Geschiedenis. 

-I 

'""""' 
Tot spijt van alle medewerkers van de dienst vond de stadsbraderie in 1983 en i ! 
1984 niet plaats. Een uitstekende mogelijkheid om het publiek te informeren ging: ' 
zodoende verloren. Tot onze tevredenheid blijkt dit pionierswerk inmiddels 
elders in het archiefwezen navolging te hebben gevonden. 
Wel werd op 1 september 1984 met een kraam deelgenomen aan de Cultuurmarkt op ~ 
het Vroesenplein. ' 1 

Voor enkele aktiviteiten werd door de lokaie omroep Gouwestad belangstelling 
getoond, terwijl ook de N.C.R.V.-radio eenmaal interesse toonde. Voor het 
overige kan langs deze weg de lokale en regionale pers niets dan dank worden ~ 
gebracht voor de royale wijze waarop publiciteit aan een en ander werd verleend.! 

5.6. DIVERSEN. 

Behalve het bijwonen van vergaderingen van de Landelijke Kring van Gemeente- en r 
Streekarchivarissen en de Zuidhollandse archivarissen, nam ik namens de eerstge-i 1 

noemde kring zitting in de Commissie leerplan RijksArchiefschool, die najaar 
1984 rapport uitbracht. 

De heer R.A.M. ter Bogt woonde regelmatig het SECU-overleg bij. 

Het streven naar de totstandkoming van een regionaal-historisch tijdschrift voor 
Gouda en omstreken strandde op het feit, dat de oudheidkundige kring "Die Goude" 
niet inging op het verzoek om overleg, maar besloot zelf met een kwartaalbericht~ 
uit te komen. · i 

GOUDA, mei 1985. 
De gemeente-archivaris, 

S.J.VAN DER SAAG. r"" 
I 

! I 
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Bijlage 1 
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~anwinsten ar~hieven (A ~ aanvulling bestaande overbrenging, 
~nbewar!nggev1ng of schenking; 0 = overbrenging; I = 
1nbewar1nggeving, S = schenking) 

Goudsche Zwemclub G.Z.C. ca. 1886 - 1972, 2 m' (I) 

Openbare Bibliotheek Gouda, ca. 1964-1979, 0,1 m' (A) 
aannemingsbedrijf Bokhoven Gouda BV, 1877-1965, 15 m' (!) 

A.R.K.A., afd. Gouda, 1922-1983, 2 m' (I) 
bridgeclub "Oie Gouwe", 1956-1967, 0,1 m' (S) 
Gereformeerde Kerk van Gouda, 20e eeuw, 2 m' (A) 

classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1888 - ca. 
1940, 2 m' (I) 

G. Prince & Zonen, fabrikanten van garens, loodwit en aardewerk, 1805, 
1858-1890, 0,03 m' (A) 
N.V.V., afd. Gouda, ca. 1970-1980, 0,5 m' (A) 
Gouds Huurderscomité, ca. 1976-1978, 0,3 m' (A) 
Commissie van bijstand voor het G.E.B., ca 1937-1959, 0,3 m' {0) 
Gemeentelij~ Waterleidingbedrijf van Moordrecht, ca. 1925-1960, 2 m' (0) 
R.K. parochie St. Johannes'Onthoofding te Moordrecht, 18e e-ca. 1960, 0,3 
m' ( Il 
N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo, 1853-1960, 14 m' 
(I) 

tennisclub T.l.O.O., 1906-1980, 1,4 m' (I) 
Ver. v. Chr. B.L.O. Gouda e.o., ca. 1955-1975, 0,2 m' (J) 

Turnkring Gouda e.o., 1919-1980, 1,2 m' (I) 
Koudasfalt BV, ca. 1930-1975, 0,6 m' (I) 

Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw te Gouda, 1958-1978, 0,2 m' (S) 
duivenvereniging Oe zwaluw, 1925-1929, 0,02 m' (fragment) (S) 
werkgroep mi 1 ieubeheer van het Intergemeente 1 ijk Same.nwerk ingsorgaan 
Midden-Holland, ca 1971-1972, 0,05 m' 
---stukken van het lid dr. A. Scheygrond (S) 
werkgroep (commissie) natuurbehoud van het IGS Midden-Holland, 
ca.l977-1982, 0,05 m' 
--stukken van het lid dr.A. Scheygrond (S) 
Werkinrichting (Huize Groeneweg), 1915, 0,01 m' (S) 
Koudasfalt BV, ca. 1940-1970, 1,5 m' (A) 
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collectie ds. J. Börger, ca. 1935-1965, 0,5 m' (A) 
Filmkring Gouda, ca. 1960-1962, 0,1 m' (A) 
Goudse Ziekenfondsen, ca. 1931-1966, 0,02 m' (S) 
bridgeclub "Die Gouwe", ca. 1954-1967, 0,01 m' (A) 
Goudse sportvereniging "Vires et ce leritas", ca. 1945-1980, 0,5 m• (I) 

A.B.O.P., afd. Gouda, ca 1942-1966, 0,8 m' (I) 
Gemeentelijke Sociale Dienst, ca. 1939-1981, 0,6 m' (0) 
leesgezelschap "Onder ons" te Moordrecht, 1924-1g69, 0,15 m' (0) 
Speeltuinvereniging Moordrecht, 1959-1969, 0,01 m' (0) 
gemeentelijk waterleidingbedrijf Moordrecht, ca 1925-1960, 1 m• (A) 
burgerlijk armbestuur Moordrecht, 19e - 20e e., 0,2 m' (A) 
archief Kroningsfeest 1898 Moordrecht, 0,04 m' (0) 
archief Zangersfeest Moordrecht 1900, 0,01 m' (0) 
archief Commissie Moordrecht nationaal geschenk aan koningin Wilhelmina 
1901, 0,01 m' (0) 
peuterspeelzaal Honkie Tonkie, ca 1975-1982, 0,9 m'(l) 
"Ronde Tafel nr. 29", 1950- ca 1982, 0,3 m' (I) 

openbare kleuterschool Oe Zonnebloem, 1941-1984, 0,8 m' (0) 
P.S.P., afd. Gouda, ca. 1966-1982, 1,5 m' (I) 
familie Oe lange (Everts), 17e- 19e e., 0,1 m' (S) 
Henriette Hoffman-stichting, 1890-1951, 0,01 m' (0) 

' i ! I 

~ 

I 

openbare begraafplaats Vorstmanstraat (afd. plantsoenen), 1832-1971, 0,5 m' \0) 
Turnkring Gouda e.o., ca. 1960-1980, 1 m' (A) 
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aanwinsten bibliotheek (librije) 
(beperkt tot Gouda en oostelijk Zuid-Holland; betreft ook 
Gouwenaars en Goudse drukken) 

16e jaarverslag archief Hervormde gemeente Gouda 1982. Gouda, eigen uitg., 1983. 
25 jaar Prof. J.H. Gunningschool voor mavo; jubileumuitgave. Nieuwkoop, De Boer, 
1983. 
25 jaar T.T.V. Ilac Gouda (1958-1983). Gouda, eigen uitgave, 1983. 
80 jaar Chr. Muziekvereniging Concordia Boskoop (10 oktober 1903-1983). 
Boskoop, eigen uitgave, 1983. 
1913-1963 G.S.V. 50 jaar; jubileumnummer van de Goudse Sport Vereniging G.S.V. 
Gouda, eigen uitgave, 1963. 
1913-1973 - 60 jaar G.S.V.; jubileum-kroniek. Gouda, eigen uitgave, 1973. 
Bericht aan het bedrijfsleven ••• ; informatie van de gemeente Gouda t.g.v. de 
.•. bijeenkomst voor het bedrijfsleven. Gouda, gemeente Gouda, 1983. 

Bommel, L. van. Het groene hout; enige opmerkingen n.a.v. de zeven glazen in de 
Van der Vormkapel van de St. Janskerk te Gouda. Gouda, eigen uitg., 1983. 
Boomgaard, J.E.A. Portret van de Oude Rijn en de Hollandse lJssel. Zutphen, 
Terra, 1983. 
Brillenburg, J.M. Collegio aggerurn Schielandiae (Hoogheemraadschap van 
Schieland). Leiden, luchtmans, 1830. 
Bruijn, R. de. Groeten uit Moordrecht. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1982. 
Buter, J. Reconstructie Gouda - Woerden (Linschoten) 1974-1981; in: OTAR, 
jrg. 66 (1981), blz. 623-660. 
Oavis, B. Gisteren was ik jong; familiekroniek van Wilhelmina Raas. Woerden, 
Huijbregts, 1983. 
Dolder-de Wit, H.A. van. Hoe wordt een gebrandschilderd glas gemaakt? •.• 
Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1982. 
Oonck, Edith. Josche P. Roverts: nEen warmere blik op de vaak alledagn; 
in: With compliments, jrg. 1 (1982), blz. 36-37. 
Dubbeltje op z'n kant (Een); verslag van de gebeurtenissen bij Nieuwerkerk aan 
den IJssel in de rampnacht van 1953. Delft, Hoogheemraadschap van Schieland, 
1983. 

Oubois, A. Van schaduwen en licht; herinneringen van een veldprediker; 3e dr. 
Rotterdam, Stemerding, 1940. 
Oubois, A. Oe muren spreken. Oeri Haag, Voorhoeve, 1945. 

Eckstein, Hans. Nagelaten werk van J.J. Logman; in: Specimina Specia, jrg 7 
(1966), afl. 33 (juli), blz. 16-21. 
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,.._ 
Eigen teelt; officieel orgaan van de Goudse H.B.S.-vereniging; aflevering van 23 1 

december 1953 ("Bij het afscheid van Corn J.J. Bosch"). 1 

Eigenwijze poëzie 1983. Gouda, Humanistisch verbond, 1983. 
Erasmus; onder red. van G. Oegroote. Hasselt, Heideland/Orbis, 1971. 
Feis, B.R. en P. Nijhof. Bedrijfsmonumenten .•• een verkenning ••• in 
Midden-Holland en West-Utrecht. Zwolle, Waanders, 1983. 
Fockema Andreae, S.J. Aanteekeningen omtrent het baljuwschap Rijnland; overdr. 
uit Ts. voor Rechtsgesch., jrg. 11 (1932). 
Gids door het museum der stichting Bisdom van Vliet. Haarlem, Enschedé, 1924. 
Gouda in letters en cijfers; statistische en andere gegevens van de gemeente 
Gouda over 1981. Gouda, gemeente Gouda, 1983. 
Gruyter, P. de en E.L. Molt. Rijnlands boezem. Deel 3. Oe hoedanigheid van het 
boezemwater. Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland, 1950. 
Ham, J.H. van. Oe restauratie van de St.-Janskerk te Gouda 1964-1980; 
financieel verslag ••• Gouda, Hervormde gemeente, 1982. 

-I 

-( ' 

Hansen, C. Een tunnel door het veen van Gouda; in: OTAR, jrg. 66 (1981), 1 : 

blz. 591-607. 
Hess, C. Westelijke toegangswegen Gouwe-aquaduct; in: OTAR, jrg. 66 (1981), 
blz. 608-622. 
Hibben, e.C. Gouda in Revolt; particularism and pacifism in the revolt of the 
Netherlands 1572-1588. Utrecht, HES, 1983 (proefschrift Londen). 
Hoe kom ik aan een (andere) woning ••• woningverbetering. Gouda, gemeente Gouda, 
z.j. 
Hoenderdaal, G.J. Erasmus. Amsterdam, stichting IVIO, 1969. (AO-reeks 1281). 
Hoffman, W. en A. Scheygrond. Wij trekken door Zuid-Holland. Arnhem, H. ten 
Brink, 1935. 
Husson, B. Onbemeste hooilanden In de Krimpenerwaard; een historisch overzicht; ~ 
in: Zuidhollands Landschap, jrg. 1983, afl. 3, blz. 12-15. 
Jaarverslag 1977 samenwerkingsverband van het gezondheidscentrum te Gouda. 
Gouda, eigen uitg., 1978. 
Jaarverslag 1980 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Regio Gouda. Gouda, 
eigen uitgave, 1981. 
Jaarverslag 1981 Openbare Bibliotheek Gouda. Gouda, eigen uitgave, 1982. 
Jaarverslag 1982 gemeente Gouda. Gouda, eigen uitgave, 1983. 
Jaarverslag 1982 gemeentelijke sociale dienst Gouda. Gouda, eigen uitg., 
Jaarverslag 1982 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. 
Gouda, eigen ultg., 1983. 
Jaarverslag 1982 Openbare Bibliotheek Gouda, Gouda, eigen uitgave, 1983. 
Jaarverslag 1982 Vrijwilligerscentrale. Gouda, eigen uitgave, 1983. 

1983. 
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Jaarverslagen Katholieke Technische School Gouda (1973-1976). Gouda eigen 
uitgave. ' 

J~arverslagen R.K. Scholengemeenschap De Rietgors (1977-1982). Gouda, eigen 
u1tgave. 

Jaarverslag VVV Gouda over 1982. Gouda, eigen uitgave, 1982. 

Je grootmoeder dat ben je zelf; verslag van het SECU-projekt Gouda & omgeving. 
Gouda, SECU, 1983. 

Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der G.C. en 
F.C. "Olympia" te Gouda. Gouda, eigen uitgave, 1946. 
Keesmaat, A. Protestants Christelijk onderwijs te Boskoop 1858-1983. Boskoop, 
vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs, 1983. 
Keizer, B. en E.Th.R. Unger. Kwartierstaat van Herman de Man; in: Gens Nostra, 
jrg. 38 (1983), blz. 142-143 en 145-148. 
Knoops, W.A. De patriottenbeweging in Gouda; een onderzoek naar de politieke en 
maatschappelijle aspecten van de patriottenbeweging in Gouda (1780-1787). 
Rotterdam, eigen uitgave, 1983. 
Kok, C.H.C.M. Houtsneden bij Gerard Leeu; een onderzoek •.• drukkersfonds. 

~ Amsterdam, eigen uitgave, 1978. 
Kok, C.H.C.M. A new study of woodcuts in the incunabula of the Netherlands; in: 
Quaerendo, jrg. 12 (1982), blz. 159-167. 
Koninkrijk der Nederlanden (Het) voorgesteld in een reeks •.. gezigten. 
Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1965. (Herdr. van de uitgave Gouda ca. 1860) 
Kooijman, H. De polder in de hondsdagen. Gouda, Verkaaik, 1983. 
Krimpenerwaard, De, een discussie waard; drie fietsroutes voor de inspraak bij 
de discussienota Krimpenerwaard. Rijswijk, Centraal secretariaat streekcom
missie, 1983. 
Krimpenerwaard, De, en discussie waard; inspraakbrochure bij de derde streekplan
uitwerking Zuid-Holland Oost; de Krimpenerwaard. Rijswijk, CentraaI sec,·e
tariaat streekplancommissie, 1983. 
Kuiper, G. Cornelius Valerius en ••• als bronnen van Coornhert. Harderwijk, 
Flevo, 1941. 
Meindert, H.R.M. Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel 4. Kwartierstaat. 
Bodegraven, eige~ uitgave, 1982. 
Meulen, P. van der. Oe comedies van Coornhert. Assen, Van Gorcum, 1945. 
Proefschr. 
Mock, A. Bezettingstijd in Nederland ••• geheel in dichtvorm gezet ••. ; 2e 
verb. uitg. Gouda, Joh. Mulder, 1945. 
Monument vol monumenten, Een. Gouda, Stichting Beeldende vorming, 1975. 
Nanninga, W. 1901- 1976- "Christelijke bewaarschool". Boskoop, Ver. v. 
Prot.Chr.Onderwijs, 1983. 
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Nieuwe De verbeterde vysel- of tonnernoten door ••• Adrianus van Marle, 
ferdin~nd Obdam en Klaas Klaverweyde ••• uitgevonden ••• in het hart geraakt. 
z .pl.' 1762. 
Nu verder na de lagere school in Gouda. Gouda, gemeente Gouda, 1983. 
ontginningen en publieke organisatie ••• Oude Rijn tussen Utrecht en Zwammerdam.~, 
Woerden 1983. ! 

Opera omnia Oesiderii Erasmi Roterodami; reconita et adnotatlone critica 
instructa notisqve illustrata. Amsterdam, Noord-Holland Publ. Cy., 1969. 
Post, P. (ps. van M.G.C.J. de Jong). Gouda anders bekeken. Deel 2. Alphen a/d 
Rijn, Vis-druk, 1983. 
Praemium Erasmianum MCMLXIX. Rotterdam, Stichting Praemium Erasmianum, 1969. 
Scharloo, W. Ver.schuivend evenwicht, rede ... hoogleraar in de erfelijkheidsleer,.--
aan de R.U. te Utrecht. Utrecht, Oosthoek, 1971. i 
Schouten, J. Uit Gouda's verleden. Gouda, Goudsche Courant, 1982. 
Smit, f. Het hofje van Buytenwech te Gouöa in de jaren 1684- 1713; bijdrage tot 
de katholieke armenzorg in de 17e en 18e eeuw. Amersfoort 1983. ,.--
Smit. P.G.J. Feiten omtrent de droogmaking der Reeuwijksche plassen. Gouda, 
Brinkman & Zn, 1930. 
Staal, K.R. van. Oe geesel der werkloosheid. A'dam, Onafhank.Social.Partij, z.j. 
Staal, K.R. van. Oe middenstand en de sociaal-democratie. A'dam, Ontwikkeling, 
1926. 
Staal, K.R. van. Niets in den doofpot; welke lijst zult ge stemmen; met earlca
turen van A.A.l. Graumans. Gouda, S.D.A.P. afd. Gouda, 1927. 
Staal, K.R. van. Terug uit de hel van Buchenwald. A'dam, Nieuwe Wieken, 1945. 
Stadsgids Gouda 1982. Gouda 1983. 
Statistisch overzicht gemeente Gouda. Gouda, gemeente Gouda, 1983. 
Uitlegging van de kostelijke en konstige glasen ••• Gouda. Haarlem, wed. Jan van~ 
Geldrop, z.j. 
Uitlegginge van de glasen binnen de St. Jans-kerck in de stadt Gouda. Reprint 
van de editie Haarlem z.j. Gouda, Stichting Vrienden van Archief en librije, 
1983. 
Verbi Oivini Minister; een bundel opstellen .•• aangeboden aan ds. L. Kievit 
Amsterdam, Bolland, 1983. 
Verboom, W. Waddinxveen 750 jaar. Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1983. 
Verslag van de toestand en werkzaamheden van de gemeentelijke archiefdienst 
Gouda (tevens voor de gemeente Moordrecht) over de jaren 1981 en 1982. Gouda, 
eigen uitgave, 1983. 
Voet, H.A. Groeten uit Gouderak. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1982. 
Voorn, H. De papiermolens in de provincie Zuid-Holland ••• Wormerveer, Meijer, 
1973. 
Vulsma, R.F. Herman de Man; in: Gens Nostra, jrg. 38 {1983), blz. 144-145. 

n 
I 
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Wtlson, C. Unilever in de tweede industriële revolutie 1945 - 1965; bew. door H. 
Baudet. Den Haag, Nijhoff, 1968. 
Wij zingen weer ••• ; 16 actuele liederen (uitg.) door C.l. Visser. Gouda, Joh. 
Mulder, 1945. 
Zinderen Bakker, O.E.M. van. Oe West-Nederlandsche veenplassen. A'dam, Allert de 

~ lange, 1947. 

1984 
7 fietstochten rondom Gouda. Gouda, gemeente Gouda/dienst sport en recreatie, 
1984. 
50 jaar Excelsior - 30 september 1932 - 1982; jubileumuitgave (samengesteld door 
T. van der Sloot, W. Kroone). Gouda, eigen uitg., 1982. 

1920 - 1980 - 60 jaar S.V. Donk, opgericht 29 oktober 1920. Gouda, eigen uitg., 
1980. 
1974-1984 - tien jaar LEAO; jubileumboekje, geschreven door (oud)leerlingen. 
Gouda, eigen uitg., 1984. 
1983- Unichema Chemie BV; personeelsjaarverslag. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Afscheidspreek, gehouden door ••. ds. l. Kievit ••• in de ••• St. Janskerk ••• 
Gouda, Hervormde gemeente, 1984. 
Alberdinck Thijm, C. Het chrystoleum schilderen; nieuwe uitvinding van H. Kraus 
om photographieën te kleuren; Je verb.dr. Gouda, Van Goor, (1884). 
Alleblas, J. Regionaal-historische bibliografie van Holland, 1980-1982 .•• 
Dordrecht, Hist. Ver. "Holland", 1984. (Hollandse studiën) 14). 
Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Deel 6. Zuid-Holland Noord. 
Kampen, Kok, 1984. 
Archief der Hervormde gemeente te Gouda 1983; 17e jaarverslag. Gouda, eigen 
uitg., 1984. 
Archieven in Zuid-Holland, Oe; onder red. van J.A.M.Y. Bos-Rops e.a.; 2 bdn. 

~ Alphen a/d Rijn, Samson, 1984. 

-

Bedrijfsmlgratie streekplandeelgebied Gouda en omstreken. Rotterdam, E.T.I. 
Zuid-Holland, 1981. 
Blaazer, Joop. Enige feiten en gebeurtenissen opgetekend ••. over het 
Oudemannenhuys en zijn kapel ••• Gouda, eigen uitg., 1983. 
Bloodgood Parker, Annie. Captain Frans Bloodgood of Flushing and some of his 
descendants; In: Publications of the Genealogical Society of Pennsylvania, vol. 
VI (1917), blz. 229-232. 
Boer, J. de. Oe architectuur in de gebrandschilderde ramen van de St, Janskerk 
te Gouda uit de periode 1555-1571; in: Bulletin van de Stichting Oude Hollandse 
Kerken, nr. 17 (1983). 
Boersma, J. Het geslacht Bos uit Nieuwerkerk a/d !Jssel. -'s-Gravenhage, eigen 
uitg., 1983. 
Bogt, R.A.M. ter. Verslag van een onderzoek naar de financiële organisatie van 
de Remonstrantse gemeente te Gouda (in de 17e eeuw). Gouda, eigen uitg., 1983. 
Bomen in uw straat, Oe; informatie over de bomen in de Goudse straten. Gouda, 
sector gemeentewerken/plantsoenen en begraafplaatsen, 1984. 
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Bonger, H. Coornhert en Gouda. Gouda, Coornhertstichting, 1984. 
Brink, J. van den en M. Liebregts, Goudse woningbouwverenigingen onder de loep 
.•• Gouda, Serviceburo stadsvernieuwing, 1984. 3 bdn. 
Bulk, Ewout M. Vroeger en nu; contrastvolle beelden van Boskoop. Boskoop, -, 
Boskoopse Handelsdrukkerij, 1984. (Oe geschiedenis van Boskoop in beeld, nr. ll. 
Buuren, Nicole van en Kees Kraakman. Oe afstemming tussen ruimtelijke ordening 
en landinrichting in de Krimpenerwaard. Amsterdam, Univ.v.A'dam/subfacult. pla
nologie, 1984. 
Buys, W. Restauratie "Brugkerk" te Waddinxveen; in: Oe bedrijfsvriend, jrg. 15 
(1980), af 1. 1. 

Clausman, P.H.M.A. en A.J. den Held. Het vegetatie-onderzoek van de provincie 
Zuid-Holland; algemeen rapport. Oen Haag, P.P.O. Zuid-Holland, 1984. 
Dekker, R. Holland in beroering; oproeren in de 17e en 18e eeuw. Baarn, Ambo, 
1982. 
Oijkhof, E.C. Goudse renten; een onderzoek naar lijf- en erfrenten als finan
cieringsmiddel van de stad Gouda, 1490-1500. A'dam, eigen uitg. 1984. 
Ookter Bik; liber amicorum aangeboden aan dr. J.G.W.F. Bik t.g.v. zijn afscheid 
als voorzitter van ... "Die Goude" .•. Gouda, Oudheidk.Kring "Oie Goude", 1984. 
Ooider-de Wit, H.A. van en H. van Reenen. Inventaris van alle grafzerken in de 
St. Janskerk te Gouda .•. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Eijk, J.L. van. Familie Cosijn; kwartierstaat Cosijn. Gouda, eigen uitg. 1984. 
Eijk, J.l. van. Het geslacht Van Eijk; verbetering en aanvulling op de uitgave 
van 1969. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Eijk, J.L. van. Het geslacht Van Trotsenburg; .•• Gouda, eigen uitg., 1969. 
Eijk, J.l. van. Het geslacht Van Trotsenburg; verbetering en aanvulling ••• 
Gouda, eigen uitg. 1984. 
Encijclopédie of handboek van vrouwelijke bedrijven ••• ; uit het Hoogduitsch ~ 
vert. door A.B. van Meerten •• ; een selectie. Gouda, Stichting Vrienden van 
Archief en Librije, 1984 (Oe Goutse Librij, nr. 3). 
Reprint van de uitgave Amsterdam 1835. 
Ere zij God in al het leven .•• Gouda, Stichting Immanuel Christi, 1984. 
Esmeijer, A.C. Lambert van Noort als ontwerper van gebrandschilderd glas te 
Gouda en Amsterdam; in: Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, nr. 17 
(1983). 
Everaers, P.C.J. Verhuispatronen in middelgrote Nederlandse gemeenten: Gouda. 
A'dam, Vrije Univ., 1983. 
Exel, Ph. Rutger Morris, de trommelslager van Manhattans ••• Gouda, Van Goor, 
z.j. 
Frank, M. en R.A.M. ter Bogt. Gouda in de middeleeuwen. Gouda, Gem. archief
dienst, 1984. 
Gedenkboek der naamloze vennootschap Kaashandel-Maatschappij "Gouda" ••• Gouda, 
Brinkman & Zn, 1920. 
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Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap 
~ van Schieland .•• Utrecht etc., Oe Boer-Cuperus, lg84. 

-

Gennep, H.M. van. Handel en nijverheid in Gouda; een bibliografie. 
's-Gravenhage, P.A. Tiele Academie, 1982. 
Gids voor de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. Vlaardingen, 
Nat. Uitgevers- en Reclame-bureau, 1934. 
Gids voor het streekarchief Krimpenerwaard .•. Schoonhoven, eigen uitg., 1984. 
Gijzenij, H. Oe Reeuwijkscheen Sluipwijksche plassen bedreigd met droogmaking; 
in: Bijlage van het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad, 24 mei 1930. 
Gosses, L.H. Welgeborenen en huislieden; onderzoekingen over standen en staat in 
het graafschap Holland. Groningen, Wolters, 1926. 
Gouda ook veilig voor mensen met een handicap; .•• Oen Haag, Min. van Verkeer, 
1983. 
Gouda; uitgave adresboek openbare instanties en bedrijfsleven 1984/85 ••. 
Amsterdam, NUHA, 1984. 
Gouds letterengidsje - .•• Gouda, Culturele Raad/sectie letteren, 1984. 
Hoffman, Willem. Haastig recht; gew. 2e versie ••• Bussum, Oe Toneelcentrale, 
(1984). 
Hogerdijk, A.G.J. Voorlopige genealogie van het geslacht Ho(o}gerdijk. 
Nieuwegein, eigen uitg., 1981. 
Husson, B. Onbemeste hooilanden in de Krimpenerwaard, een historisch overzicht 
(vervolg}; in: Zuid-Hollands Landschap, 1983 afl. 4, blz. 6-9 en 1984, afl. 1, 
blz. 10-13. 
In de hoekspiegel; personeelsblad van de N.V ••.• Nederhorst. Jrg. 4 t/m 9 
(hiaten). Gouda, eigen uitg., 1956 - 1965. 
Informatie-pakket Gifgroep Bloemendaal. G~uda, Gifgroep Bloemendaal 1984. 
Jaarverslag 1981 SOWG. Gouda, Stichting Ondersteuning Welzijnswerk Gouda, 1982. 
Jaarverslag 1982/1983 Culturele Raad Gouda. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Jaarverslag 1983 Gemeentelijke Sociale Dienst. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Jaarverslag 1983. Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Gouda, 
eigen uitg., 1984. 
Jaarverslag 1983 Vrijwilligerscentrale. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Jaarverslag VVV Gouda over 1983. Gouda, eigen uitg., 1984. 
Jaarverslagen 1953 - 1956. Schoolartsendienst Gouda. Gouda, eigen uitg., 
1954-1957. 
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Jaarverslagen 1979 en 1979 van de Stichting Sociaal-cultureel werk Gouda-West. ~ 
Gouda, eigen uitg., 1979/1980. ' i 
Kohieren van het kwartier Gouda; (bew. door) C.C.J. Lans. Capelle a/d IJssel, 1 

eigen uitg., 1983. 
Kooijman, H. Madeliefde. Eemnes, Oe Oude Degel, 1983. 
Kooijstra, T.R. De daders op het kerkhof; kerk en kerkhof als asielplaats in heti 
Goudse rechtsleven van het herfsttij. Gouda, eigen uitg. 1982. 
Kossman, E.H. Tolerantie toen en nu; Coornhertrede 1984 ••• Gouda, 
Coornhertstichting, 1984. (Coornhertpublikaties nr. 2} 
Kroon, H. en J.M.W. de Kunder. De occupatie- en ontginningsgeschiedenis van de 
Krimpenerwaard. Utrecht, Hatuurwetensch. commissie van de 
Natuurbeschermingsraad, 1983. 
Lans, C.C.J. Transcriptie van het hoofdgeld 1622 voor de dorpen in het district 
Gouda (Oud-archief Gouda, inv.nr. 2294}. Den Haag, eigen uitg., 1981. 
loos, J.C. van der. Bouwstoffen voor onze vaderlandsche kerkgeschiedenis: Gouda; 
overdr. uit: Bouwstoffen ••• Bisdom Haarlem/Haarlemse bijdragen, deel 49 (1932). 
Mark-Hoevers, S. van der. De Moriaan en zijn bewoners; in: Museumbrief nr. 16 
(1984). 
Margry, P.J. Ontginningen en poldervorming in Bloemendaal ••• in de 
middeleeuwen. A'dam, eigen uitg., 1983. 
Meddens-Van Borselen, A. Het archief van de commissie van defensie te Woerden 
1787. 's Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1984. 
Medisch-sociale gids voor Midden-Holland •.• Gouda, Regionale commissie 
Gezondheidszorg (van het) Intergem. Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, 1984. 
Meindert, H.R.M. Geschiedenissen van de familie Meindert. Oeel 5 ••• Beknopte 
stamreeks van de families Verburg en lafeber. Bodegraven, eigen uitg., 1984. 
Meulen, P. ter. Twintig brieven uit Gouda van Pieter ter Meulen. (Gouda), 
Galley-Press Holland, 1983. 
Natuurpad "Twaalfmorgen"; ••. Haastrecht, ICN, afd. IJssel en Gouwe, 1984. 
Nederlands repertorium van familienamen. Deel 13. Zuid-Holland. Zutphen, Walburg 
pers, 1983. 2 bdn. 
Nu verder na de lagere school in Gouda. Gouda, gemeente Gouda, 1984. 
Openbare bibliotheek op weg naar 1990, De; een beleidsplan. Gouda, Openbare 
bibliotheek, 1983. 
Opschriften van de grafzerken in de Sint Janskerk te Gouda, volgens opgave van 
C.P. Bloys van Treslong Prins •.. Utrecht, Oosthoek, 1922. 
"Oud-Stolwijck". Stolwijk, Hist.Ver. "Oud-Stolwijck", 1984. 
Packard, F.L. Het mysterie van het Zuiderzee-eiland; ••. Gouda, Joh. Mulder, 
z.j. 
Pechler, M. " ••• so sal sy dair voer rechtevoert die steen dragen om der 
stede ••• ";een onderzoek naar de criminaliteit onder vrouwen van Gouda en 
Dordrecht in de 15e eeuw. Utrecht, eigen uitg., 1984 (Doctoraalscriptie). 
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Peters, l.Cl.M. Inventaris 'van het archief van het College van bruggemeesters 
1611-1974 ••• te Nieuwerbrug. Woerden, Streekarch. Rijnstreek, 1983. 
Plan langzaamverkeer Gouda, Deel I. Inventarisatie. Gouda, gemeente Gouda/sector 
stadsontwikkeling, 1983. 

Polet, A.Th. Bijdrage genealogie Polet ••• Oeel I. Heinenoord, eigen uitg., 
1984. 

Raidt, G.J. levensgeschiedenis •••• Veenendaal, Kool., 1978 (Reprint). 
Rapport B 1762; winkelsluitingswet (vertrouwelijk) ••• (Gouda). 's-Gravenhage, 
NSS Telcom-Service, 1984. 
Resultaten onderzoek bedrijfsterrein .•• Gouda, gemeente Gouda/stuurgroep struc
tuurplan, 1g81. 
Review 1964 t/m 1968; Verenigde Bedrijven Nederhorst .•• Gouda, eigen uitgave. 
Routeplan gehandicapten Gouda. Gouda, Werkgroep "Routeplan", 1982. 
Scheer, Rijk. 10 jaar actie voor een bibliotheek in Bloemendaal. Gouda, Overleg 
Bewonersgroepen Bloemendaal, 1984. 
Schenk, K.J. Rioleringswerkzaamheden in Gouda; in: Constructies ••• , jrg. 3 
(1961), afl. 1, blz. 9-13. 
Schoute, C.R. Krimpenerwaard; dijken, polders en rivieren. Krimpen a/d IJssel, 
Hoogheemraadschap Krimpenerwaard, 1983. 
Schouten, J. De honderdjarige Goudse Waterleiding Maatschappij N.V. 1883-1983. 
Gouda, Goudse Waterleiding Mij, 1983. 
Smits-Veldt, M.B. Een baljuw in opspraak; twee toneelteksten ••. Muiderberg, 
Coutinho, 1983. 
Someren, Cor van. Het Hollandsche IJssel boek. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland 
1984. 
Stadsgids Gouda 1983 en 1984. Apeldoorn, Wegener, 1983, 1g84. 
Statistisch overzicht Gouda 1982. Gouda, gemeentelijk bureau planologisch onder
zoek, 1984. 
Sterenborg, T. Oe restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda, 1964-1980; 
supplement. Gouda, Stichting Fonds Goudse Glazen, 1980. 
Straelen, W.J.J. van. R.K. priesters te Gouda van 1353-1572; overdr. uit: 
Bijdragen •. Gesch .•• Bisdom Haarlem, 1899, blz. 133-146. 
Suijs, H. Kroniek 6; zwerven door Suijs Leefgebied. Gouda, eigen uitg., 1983. 
Swets-Gronert., F.A. Gedragsonderzoek bij jonge kinderen •.• (te Gouda). Den 
Haag, Ned.Inst. voor Kinderstudie, 1984, 2 dln. 
Toelichting bij de foto (van de gerestaureerde kerk van Zevenhuizen); in: De 
bedrijfsvriend, jrg. 10 (1975), afl. 1. 
Ven, Tyne van der. Bloemendaal in beeld. Gouda, Stichting Buurt- en Wijkwerk 
Bloemendaal, 1984. 
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Verboom, J.H.R. Rondom de kansel van Benthuizen. 3e dr. Utrecht, De Banier, 1984 
Verslag van de stedelijke musea te Gouda over •.. 1983. Gouda, eigen uitg., 
1984. 
Vier verhandelingen over de oorzaken van het verval in den openbaren e~re?~enst r
en de middelen van deszelfs herstel ••• door J. van Geuns, G.J. van RiJSWlJk, ! 

1 U. Brouwer en F. van Teutem. Utrecht, Terveen, 1797. 
Wielenga, R.J. Het huis met de vier gekroonden te Gouda; in: Oe Bedrijfsvriend, 
jrg. 6 (1971), afl. 3 n 
Zo was Boskoop; samenst. c. Bulk (foto's), S.C.J. van Tol (tekst). Boskoop. Taat, i 
& Van der Neut, z.j. 
Zoekgids & Gemeentegids Boskoop '83. Apeldoorn, O.D.A., 1983. 
Zonnebloem; vertellingen ••• Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
Zwieten, J.W. van. Oude prentbriefkaarten vertellen over Boskoop. Alphen a/d 
Rijn, Repor-.Holland, 1969. 

Onder deze en de overige aanwinsten bevonden zich schenkingen van:* -! 
Algemeen Rijksarchief, Archiefraad, A. van Asten, dr. J.G.W.F. Bik, mw. Blok te : 
Voorburg, dhr. De Boer te Utrecht, R.A.M. ter Bogt, K. Boonstra, dr. H.A. 
Bosman-Jelgersma te Delft, drs. R. de Bruijn te Moordrecht, mevr.drs. J.E. de 
Bruyn-Kops, stichting Buurt- en Wijkwerk Bloemendaal, Centraal Register van 
Particuliere Archieven, Commissie voor de archieven van de Ned. Hervormde Kerk, 
Chr. Muziekvereniging Concordia te Boskoop, Culturele Raad Gouda, C. van Dam, 
drs. E.C. Dijkhof te Amsterdam, voetbalver. DONK, J. Draak te Utrecht, dr. J.L. 
van Eijk, stichting E.T.I. Zuid-Holland, sportver. Excelsior, gemeente Gouda 
(interne zaken, gem.sociale dienst, sportdienst, stedelijke musea, sectoren 
gemeentewerken en stadsontwikkeling, buro voorlichting, serviceburo stadsver
nieuwing), gemeente Moordrecht, gemeente Willeskop, gemeentelijke archief
diensten te· Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Barneveld, Breda, Delft, Dordrecht, 
Goes, Gorinchem, 's-Gravenhage, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Maassluis, 
Middelburg, Naaldwijk, Nieuw-Ginneken, Rotterdam, Schiedam, Sittard, Utrecht, 
Velsen, Vlaardingen, Vlissingen, Waalwijk, Zutphen en Zwolle, mevr. H.M. van 
Gennep te Moordrecht, Gereformeerde Kerken in Nederland, Goudse Waterleiding 
Maatschappij NV, dr. E Grendel te Haastrecht, Hervormde gemeente van Gouda, dr. 
C.C. Hibben (Engeland), stichting voor Historisch Onderzoek, stichting 
Historisch Boerderijonderzoek, A.P. Hoekstra te Utrecht, Hoogheemraadschappen 
van Oelfland, Rijnland en Schieland, tafeltennisver. ILAC, Inspectie der 
archieven in Limburg, Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, 
M.G.C.J. de Jong, drs. J.W.E. Klein, W.A. Knoops te Rotterdam, mevr. drs. 
C.H.C.M. Kok te Amsterdam, P.P.G. Kolk te Heiloo, Koninklijke Bibliotheek, drs. 
T.R. Kooistra te Nijmegen, G. Kooijman, Koninklijke Landmacht {sectie militaire, 

1 geschiedenis), mevr.drs. M.Th.J. Lambregts-Van der Togt, drs. P.J. Margry te ' ' 
Amsterdam, H.R.M. Meindert te Bodegraven, Ministerie van W.V.C., Chr. van 
Mourik, Ned. Economisch-Historisch Archief, Nederlandse Spoorwegen, Nuha
adresboeken, stichting Ondersteuning Welzijnswerk Gouda, Openbare bibliotheek, 

n 
I I 
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G.A.W.J.O.E. Paris, A. Th. Polet te Heinenoord, Ver.v.Protestants-Christelijk 
Onderwijs te Boskoop, drs. A.E. van Puffelen te 's-Gravenhage, Rijksarchieven in 
Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, Rijkscommissie voor de Vaderlandse 
Geschiedenis, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, R.K. Scholengemeenschap Oe 
Rietgors, R. Rombach, H.C. Runge, drs. B.J. van der Saag, dr. A. Scheygrond, 
SECU-projekt Gouda e.o., drs. F. Smit te IJmuiden, C. van Someren te Haastrecht, 
dr. P. Spierenburg te Rotterdam, streekarchieven Gorssel c.a., Krimpenerwaard, 
Liemers/Doesburg, Maasland, Markkant, Peelland, Rijnstreek, 
Schouwen-Duiveland en Tiel-Buren-Culemborg, H. Suijs, mevr.drs. H.A. 
Swets-Gronert te 's-Gravenhage, Unichema Chemie BV, Universiteit van Amsterdam 
(subfaculteiten planologie en sociale geografie), mevr. G.A. Veening te Ter Aar, 
VEWIN, K. Vis, stichting Vrienden van Archief en Librije, Vrijwilligerscentrale, 
VVV Gouda, O.A. van der Want en Waterschap De Groote Waard. 

*) waar geen plaatsnaam is vermeld, dient Gouda te worden gelezen. 

I 

~ I· 
j 
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Bijlage 3 aanwinsten to~ografisch-historische at las * 

1982 1983 1984 

- foto's, prentbriefkaarten ca. 500 ca. 500 

- dia's 1 70 

- reprodukties, afdrukken van 
tekeningen, affiches ca. 50 ca. 50 ca. 60 

plattegronden, kaarten 7 2 

- van derden geleende foto's ter 399 losse 189 losse 55 losse 
reproductie foto's + foto's + foto's + 

6 albums 17 albums 1 album 

Hieronder bevonden zich schenkingen van:** 
dagblad Goudsche Courant, dagblad Rijn en Gouwe, mevr. W. Dogterom-lakerveld, 
mevr. J.J.C. Ewoldt, Gemeentelijke archiefdienst Utrecht, mevr. E. lafeber, 
J. Middelburg, mevr. J.C. Pot, mevr. A.J.G. Punt, dr. A. Scheygrond, mevr. 
Verver te Bergambacht, P. Visser te Schiedam, mr. C. de Vries, plateel- en pij-

"""'"" 

:1 
I I 

I 

;"""'\ 
r i 

penfabriek "Zenith". ;"ï 

*) exclusief eigen fotografische opnamen 
**) waar geen plaatsnaam is vermeld, dient Gouda te worden gelezen. 

Voorts werden voor de film- en geluidverzameling en voor de collectie varia 
schenkingen ontvangen van: 

I 
I I 

A. Agten, dr. J.G.W.F. Bik, mevr. A. Bijl-Slobbe te Bergambacht, P.N. Bonhof te 
Heerhugowaard, J.G. Boon te Krimpen a/d IJssel, Gemeentelijke archiefdienst <
Schiedam, dr. E. Grendel te Haastrecht, mevr. Gravesteyn-Van Tijn, mevr. A. 
Guérain, C.H.J. Helders, mevr. 8. luyendijk-de Vlaam te Delft, dr. C.J. Mattijs, 
D. Meewezen, G.A.W.J.O.E. Paris, mevr. A. Reuchlin-Cremer te 's-Gravenhage en 
mevr. W. Spaas. 
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Lijst van gebruikte afbeeldingen. 

blz. II - Goudse bleekneusjes in de 'kolonie' van de 
Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskoloriën 
te Oudenbosch {N.Br.), ca. 1910. {boven) 

- Reclame voor een niet meer in Gouda gevestigd 
bedrijf in de stadsgids 1923. 

3 - Het Agnietenwatertje, ca. 1905. 

4 - De heer Van der Graaf achter de naaibank in 
de binderij. 

7 - Interieur van de oud-katholieke kerk van 
St.Jan Baptist in restauratie, 1984. 

9 - Voormalige weeshuis (thans gemeentehuis) 
te Moordrecht, ca. 1910. 

13 - Personeel van de Goudsche Machinefabriek 
ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest 
van bedrijfsleider C. van der Klip, ca. 1928. 

17 - De feestelijke openingstrein op het baanvak 
Gouda - Alphen a/d Rijn stoomt het station 
Boskoop binnen, oktober 1934. 

20 - De Goudse kaarsenfabriek vlak voor de ver
plaatsing naar Waddinxveen. 

31 - Achterkant van het voormalige internaat van 
reformatorische scholengemeenschap "De Driestar" 
aan de Crabethstraat, gereed voor de sloop. 

32 - Het Nonnenwater, ca. 1910. 

34 - Oe in 1931 gesloopte gereformeerde kerk aan 
de Turfmarkt. 



Foto•,, opo•meo eo reptOdoktie, Ge .. eoteliJke Archiefáieo,t. '1'ypewerk: typekamer gemeente Gouda. 
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