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1.  ALGEMEEN 
 
In de verslagperiode kon nog geen duidelijkheid worden verkregen over een mogelijke oplossing 
van het belangrijkste knelpunt waarmee de archiefdienst worstelt: het huisvestingsprobleem. In 
hoofdstuk 3 wordt op deze materie nader ingegaan. 
 
Gelukkig begon wel het begin van de automatisering binnen bereik te komen. Aangezien er geen 
middelen beschikbaar zouden zijn om dit op grote schaal aan te pakken, moest de voorbereiding 
worden gericht op z.g. "standalone"-oplossingen. Gezien het daardoor ontstane schaalverschil 
had het geen zin om verdere samenwerking met het Haarlemse gemeentearchief na te streven. 
 
De nieuwe raadsperiode (1986-1990) bracht de archiefdienst een nieuwe portfeuillehouder. In 
plaats van de heer J.G. Potharst, sinds 1980 verantwoordelijke wethouder voor de archiefdienst, 
werd mevr. J. Gorter-Koningh met deze portefeuille belast. 
De samenstelling van de Commissie van advies voor de archiefdienst werd eveneens met ingang 
van de nieuwe raadsperiode gewijzigd. 
Sinds september 1986 is de commissie als volgt samengesteld: mevr.drs. M.Th.J. Lambregts-van 
der Togt (voorzitter), E.J.M. van Rossum (vice-voorzitter), M. de Groot (lid d.b.) en drs. P.H.A.M. 
Abels, J.J.M. Groen, A.R.J.M. van Huut, mevr.drs. S. van der Mark-Hoevers, drs. P.J.A. 
Schwegler, W.G.M. Spee en M. Uitbeijerse (leden). In de oude samenstelling vergaderde de 
commissie vier keer (1985 drie keer, 1986 eenmaal), in de nieuwe samenstelling eenmaal. 
 
In de verslagperiode begon de vorming van een streekarchief op basis van de Goudse 
Archiefdienst zich iets duidelijker af te tekenen. Het gemeentebestuur van Waddinxveen berichtte 
dat men bereid was deel te nemen aan een streekarchief; het gemeentebestuur van Moordrecht 
was bereid de bestaande bilaterale regeling te vervangen door een deelname aan een 
streekarchief. 
In de loop van 1985 werd ten behoeve van de streekarchiefvorming het nodige op papier gezet, 
waaronder een concept-gemeenschappelijke regeling (krachtens de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen). Terwijl enerzijds binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente 
Gouda nog verschillende opvattingen over de precieze vorm en financiële opzet bleken te 
bestaan, werd anderzijds de voortgang vertraagd doordat het provinciaal bestuur eerst een poging 
wilde ondernemen - in het kader van de subsidieverordening - om alle voor deelname aan het 
beoogde streekarchief in aanmerking komende gemeenten in een keer "over de brug" te krijgen. 
Aan het eind van de verslagperiode was hierover nog geen duidelijkheid bereikt. 
 
Ook in 1985 en 1986 verliep de samenwerking met het bestuur van de stichting Vrienden van 
Archief en Librije weer plezierig. 
Verschillende aktiviteiten werden door de stichting op touw gezet, waaronder een grote 
boekenveiling in november 1986. Dank zij de inmiddels met bestemming "automatisering" 
geworven fondsen, was het bestuur in staat de basis te leggen voor het verder door de gemeente 
te financieren automatiseringsplan. 
 



 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1985 en 1986     3 

 
 

 

2.  PERSONEEL 
 
Met ingang van 1 april 1986 werd door overplaatsing de heer ing. J. Oudgenoeg (boventallig) aan 
de formatie toegevoegd, waardoor de ambtelijke formatie op 3,5 + 1 werd gebracht. De heer 
Oudgenoeg zal zich in het bijzonder bezighouden met het opzetten van een uitgebreide 
documentatie van het aanwezige bronnenmateriaal inzake panden in de binnenstad, mede ten 
behoeve van het werk van de gemeentelijke monumentencommissie, die eind 1986 werd 
benoemd. 
 
In de loop van 1986 kwam eindelijk zicht op een oplossing van het in het vorig verslag 
gesignaleerde probleem, namelijk het vinden van een parttime archiefconsulent/streekregistrator. 
Met het streekarchief Krimpenerwaard werd overeenstemming bereikt over het "medegebruik" van 
de daar aanwezige streekregistrator, de heer F. van der Hart. Deze werd in december 1986 
benoemd voor 19 uur per week, met ingang van 1987, zodat de sinds eind 1984 bestaande 
vacature van 20 uur in feite was opgevuld. 
Ter compensatie van het niet kunnen vervullen van deze vacature konden tijdelijk, resp. voor 
inventarisatie- en bibliotheekwerkzaamheden, worden aangesteld: de heer A.P. Hoekstra 
(1-7-1985 tot 31-3-1986) en mevr. G.J.A. de Koeijer-Jansen (1-6-1986 tot 31-12-1986). 
Tegen de uitslag van de funktiewaarderingsresultaten in 1985 tekenden de heren Ter Bogt en Van 
der Saag bezwaar aan, waarna gedeeltelijke herziening van de gradering volgde. Voor de heer Ter 
Bogt werd eind 1986 een z.g. "tweede ronde" aangevraagd in verband met de sinds de peildatum 
van de vorige rond (1-1-1983) ontstane taakverzwaring. 
In 1985 slaagde de heer Ter Bogt voor het doctoraalexamen geschiedenis aan de RU Leiden. In 
1986 begon hij aan de opleiding tot hoger archiefambtenaar aan de Rijks Archiefschool. 
Hoewel niet behorend tot de ambtelijke formatie van de archiefdienst, werd in augustus 1985 node 
afscheid genomen van mevr. N. Verkerk-Schoonderwoerd, die sinds 1 mei 1978 op onovertroffen 
wijze ons archiefgebouw smetteloos schoon wist te houden en van een zeer verdiende 
VUT-regeling gebruik kon maken. 
 
Door het vertrek per 1 april 1986 van mevr. J.J. de Haan-Pak, ontstond in de w.s.w.-formatie (3,5 
personen) een vacature voor 20 uur. Hoewel daarmee meteen de continuïteit van het 
bibliotheekwerk in gevaar kwam, ontnamen de bezuinigingen van de rijksoverheid op de sociale 
werkvoorziening (fraai verpakt als "volumebeleid") elk uitzicht op een vervulling van deze vacature 
in de verslagperiode. 
 
De heer Van der Graaf begon in september 1985 aan een opleiding boekbinden aan de grafische 
school te Amsterdam. De heer Den Ouden startte in augustus 1986 met de opleiding tot 
middelbaar archiefambtenaar aan de Rijks Archiefschool. In het kader van de functiewaardering 
voor de onder de paraplu van de G.D.S.W. bij de Archief dienst gedetacheerde medewerkers, 
werden voor de door hen vervulde functies definitieve graderingen vastgesteld. 
 
De in het kader van de z.g. werkverruimende maatregel tijdelijk aangestelde dames Z.A. Kleuver, 
J.E. den Outer en L. Rutten namen op 15-4-1985 resp. 15-5-1985 afscheid. Onder de werking van 
het z.g. werkervaringsprojekt (WEP) trad op 1-6-1985  W. Sijl jr. in dienst tot 30-9-1985. 
Daarnaast vigeerde een gemeentelijk plan ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, waardoor op 
19-8-1985 R. Klever tijdelijk in dienst kon treden; zijn dienstverband liep per 18-8-1986 ten einde. 
Tenslotte kon - helaas voor de laatste maal - nog een keer van de WVM-regeling gebruik worden 
gemaakt, waardoor de heer P. Ernst in de periode 1-12-1985 tot 30-11-1986 werkzaam kon zijn. In 
het kader van het z.g. pilot-project Moordrecht werd met ingang van 1-3-1986 mevr. E.M. 
Tahapary tijdelijk bij het archief gedetacheerd. In de periode 1-9-1986 tot 8-12-1986 was voorts 
mevr. S. van Eijk als "WEP-per" werkzaam. In het kader van het z.g. ISI-projekt begon de heer 
R.G.A. Mesander op 1-10-1986 aan een stage t.b.v. de voorbereiding van de automatisering bij de 
dienst. 
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Behalve de heren Sijl en Ernst, die zich ook met toegankelijkmaking bezig hielden, en de heer 
Mesander, die (bij gebrek aan eigen apparatuur) zijn eigen microcomputer meebracht, verrichte 
het genoemde tijdelijke personeel hoofdzakelijk typewerk en ander werk van administratieve aard. 
 
In de verslagperiode trad een groot aantal vrijwilligers toe tot de gelederen van de archiefdienst, 
waaraan steeds een toetsing door de daarvoor in het leven geroepen commissie vooraf ging. 
Met ingang van 1-2-1985 waren voor het project mondelinge geschiedenis werkzaam: de dames 
A. den Boef, W. Haverkamp-van der Graaf en drs. Chr.P.M. van Ruiten en de heer drs. C.J. Kraan. 
Mevrouw Van Ruiten kon haar vrijwilligersovereenkomst niet voortzetten wegens het vinden van 
een werkkring. 
Voorts kwamen de volgende vrijwilligers, deels tijdelijk, de dienst versterken: de dames M.H. Tjon 
Pian Gi (1-8-1985, bibliotheekwerk), drs. C.W. Hesselink-Duursma (28-10-1985, toegankelijk 
maken kartografisch materiaal), M.J.Th. van Loon (1-12-1985 tot zomer 1986, onderzoek t.b.v. 
exposities) en M.-A. Vos (1-10-1986, analyses 20e-e. materiaal). Voorts de heer H.W. Hooimeijer 
(26-8-1985, typewerk) en de heer C.M. Streefkerk (1-12-1985 tot 30-6-1986, surveillance in de 
archiefgalerie). 
De vrijwilligersovereenkomst met de heer Sijl werd omgezet in een WEP-overeenkomst (zie 
boven). 
Het is verheugend te constateren dat de inzet van vele vrijwilligers het mogelijk maakt om allerlei 
klussen te klaren, die anders uiteraard zouden blijven liggen. Een bijzonder woord van dank is hier 
dan ook op zijn plaats. 
Met verslagenheid werd kennis genomen van het overlijden van de heer Streefkerk, enkele 
maanden na het beëindigen van zijn werkzaamheden als vrijwilliger. 
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3.  HUISVESTING 
 
Naar aanleiding van de in 1984 uitgebrachte beleidsnota, werd in september 1985 werd door het 
college van b. en w. een "werkgroep onderzoek ruimteverlangens archiefdienst" ingesteld, 
bestaande uit ing. J.P. Bartels (hoofd bedrijfsbureau GW, voorzitter), mevr. E.H. Heijting 
(sectorhoofd ERZ), F.H. van Driel (bouwkunde), J.C.A. Epping (hoofd IZ), P.J. Jacobs (FEZ), H. 
Schouten (G & E) en B.J. van der Saag. In juli 1986 werd door de werkgroep het "Rapport 
ruimtebehoefte gemeentelijke archiefdienst" ingediend bij de stuurgroep huisvesting gemeentelijk 
apparaat. Het advies van de werkgroep luidde: algehele nieuwbouw vóór 1995, met als alternatief 
gedeeltelijke nieuwbouw ter plaatse van de huidige dependance aan de Patersteeg, met behoud 
(na verbouwing) van het huidige hoofdgebouw. In geval een van beide mogelijkheden niet op korte 
termijn te realiseren zou zijn, zou in elk geval een oplossing voor de onvoldoende 
klimaatbeheersing in het archiefgebouw moeten worden gevonden, en het tekort aan 
depotcapaciteit moeten worden opgevangen door plaatsing van verrijdbare stellingen in de 
daarvoor geschikte depots. 
Aan het eind van de verslagperiode was het rapport nog niet in de stuurgroep behandeld. 
 
Van de in 1983 als expositieruimte in gebruik genomen "archiefgalerie" aan het Weeshuisplein, 
haaks op het archiefgebouw, moest helaas de bestemming worden veranderd in werkruimte. 
Voortzetting van het gebruik als publieksruimte bleek niet verantwoord, aangezien de 
bewaarcondities voor de getoonde selectie uit de librije en geëxposeerde archiefstukken volstrekt 
onvoldoende bleken te zijn; ook konden geen bruiklenen van prenten e.d. uit de collectie van de 
stedelijke musea meer plaatsvinden, waardoor de expositiemogelijkheden drastisch werden 
beperkt. Voorts bleek de ruimte in de praktijk onvoldoende geschikt om publiek te trekken - het 
bezoek daalde tot een onaanvaardbaar laag niveau, de tentoonstellingen werden als te klein 
ervaren; tenslotte leverde de surveillance problemen op, waardoor de laatste maanden voor de 
sluiting als publieksruimte (1 juli 1986) de archiefgalerie op vrijdag gesloten moest worden. 
 
Evenals voorgaande jaren kan met tevredenheid melding worden gemaakt van de medewerking 
van de gemeentelijke instanties en personen verantwoordelijk voor onderhoud, schoonhouden en 
beveiliging tegen brand en inbraak. Helaas blijkt af en toe een "vals alarm" van het 
inbraakbeveiligingssysteem niet te voorkomen, zodat nogal eens een archiefmedewerker zich ver 
buiten diensttijd naar het archiefgebouw moet spoeden. 
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4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 
 
 
4.0.  Algemeen. 
 
Voor de problematiek van de klimaatbeheersing in de depots wordt verwezen naar hoofdstuk 3 
(huisvesting). 
 
 
4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
De heer Van der Graaf verzorgde in de binderij, waar de outillage enigszins kon worden uitgebreid 
met vrijgekomen apparatuur van de huisdrukkerij, weer het nodige bindwerk en andere vormen 
van materiële verzorging, zoals het vervaardigen van cassettes en portefeuilles, het 
ophanggereed maken van technische tekeningen, het passepartoutsnijden voor tentoonstellingen, 
e.d. 
Daarbij wist hij zich vaak door improvisatie uitstekend te redden uit problemen die zich voordoen 
door het ontbreken van onvoldoende hulpmiddelen. Helaas bleken sommige problemen 
onoplosbaar, zoals het niet kunnen inbinden van de kranten bij gebrek aan snijapparatuur met 
voldoende snijbreedte (alleen klein formaat kranten, zoals de Staatscourant, kunnen worden 
ingebonden). 
Voorts wordt dringende behoefte gevoeld aan een verguldpers, een droogrek en een sealer voor 
het maken van melinex hoezen. 
 

Gereedgekomen bindwerk 

soort bindwerk 1985 1986 

inbinden tijdschriften en herbinden van boeken (linnen) 111 158 

idem (perkament) - 2 

herbinden van archiefstukken (perkament) 1 2 

idem (leer) 2 - 

Idem (kunstleer) 19 16 

idem (linnen) 1 14 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem) 68 25 

idem (gewoon) 25 5 

 
Voorts werd in de verslagperiode intern nogal het een en ander verplaatst aan archieven en 
bibliotheek, waarbij tevens een gedeelte van het archiefmateriaal beter werd verpakt. Gebrek aan 
plaatsruimte noopte tot dit verhuiswerk, terwijl hierdoor tevens de plaatsing van verrijdbare 
stellingen in de bovenste depots werd voorbereid en ruimte werd gecreëerd voor de opvang van 
archiefmateriaal in het kader van eventuele streekarchiefvorming. 
Met het opzetten van foto's op zuurvrij karton, dat gelijktijdig met het beschrijven van de foto's 
plaatsvindt, werd aanvankelijk door mevr. De Haan, later door de heer Helders goede voortgang 
geboekt. 
 
Mevr. Hesselink maakte een begin met het verpakken van kartografisch materiaal in omslagen. 
Het gebrek aan voldoende opbergkasten voor kaarten en technische tekeningen, gevoegd bij de 
onmogelijkheid om dergelijke kasten in het huidige gebouw te plaatsen, dwingt ons om te zien naar 
tijdelijke oplossingen, zoals het bergen in portefeuilles. 
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Uiteraard kan dat slechts als een noodoplossing worden gezien. 
 
 
4.2.  Restauratie 
 
Het budget voor materiële verzorging van de archieven en verzamelingen gaat geheel op aan de 
onder 4.1 beschreven werkzaamheden. Hoewel door het herbinden van uit de band liggende 
archivalia en boeken - voor zover ze geen verdere restauratie behoeven -, toch door de heer Van 
der Graaf iets aan restauratie kon worden gedaan, is dat uiteraard niet meer dan de bekende 
druppel op de gloeiende plaat. Ook het microfilmen van archiefstukken helpt uitsluitend versnelde 
slijtage te voorkomen. 
Het blijft gênant om iedere keer wanneer een medewerker of bezoeker de aandacht vestigt op de 
slechte toestand van een archiefstuk te moeten opmerken dat er geen mogelijkheden zijn daarin 
verbetering te brengen. Een doeltreffende aanpak kan uitsluitend worden bereikt door het opzetten 
van een eigen restauratie-atelier, zoals vergelijkbare archiefdiensten reeds jaren bezitten. Overleg 
met het provinciaal bestuur over een eventuele subsidiëring van de inrichting van een 
restauratie-atelier maakte duidelijk, dat een dergelijke investering door de gemeente Gouda als 
een normale zaak dient te worden beschouwd in het kader van de uit de Archiefwet 1962 
voortvloeiende verplichting tot "goede ... bewaring" van de eigen archieven. 
 
 
4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
De in de vorige verslagperiode aangevangen verfilming van archiefstukken met behulp van een 
eigen microfilmcamera werd voortgezet. De voorziene terugval in capaciteit door vermindering van 
het aantal tijdelijke medewerkers kon weliswaar enigszins worden opgevangen, maar bepaald niet 
volledig. Ook in 1985 en 1986 verzorgden de heren Helders (controle en technische bijstand) en 
De Jong (verwerking en deels verfilming) een belangrijk deel van het werk, waaraan voorts door 
tijdelijke medewerkers de nodige tijd werd besteed. 
 
Verheugend was het gereedkomen in 1986 van de verfilming van de 19e- en 20e-eeuwse 
bevolkingsregistratie (inclusief de gezinskaarten uit de periode 1920-1938) van Gouda. Afgezien 
van het - buitengewoon belangrijke - materiële aspect, waarop hierboven reeds werd gewezen, 
betekent dit een aangename  vermindering van het gesjouw met zware registers tussen depots 
en studiezaal. De in de studiezaal geplaatste leesapparaten worden dan ook steeds intensiever 
gebruikt. Daarbij moet worden opgemerkt, dat het voor de archiefgebruikers weliswaar minder 
plezierig is om niet de originele registers te kunnen raadplegen, maar dat zij anderzijds nu sneller - 
want zonder tussenkomst van de studiezaalambtenaar - de beschikking over het 
bronnenmateriaal hebben. Het effect van de microfilming blijkt overigens duidelijk uit de 
vermindering van het aantal aangevraagde archiefstukken (van het gebruik van 
microfiches/jackets wordt geen registratie bijgehouden). 
 

Schaduwarchiefvorming in de verslagperiode 

Omschrijving aantal microfiches 

1985   

bevolkingsregisters Gouda: 81 delen 511 

DTB Gouda: 5 inv.nrs. 15 

oud-rechterlijk archief Gouda: 4 inv.nrs. 36 

kranten: 1 jaargang 13 
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1987   

bevolkingsregisters Gouda: 10 delen  89 

gezinskaarten Gouda (ged.) 500 

huisnummerregisters Gouda: 6 delen 38 

DTB Gouda: 6 inv.nrs. 12 

oud-rechterlijk archief Gouda: 6 inv.nrs. 48 

 
Tenslotte moet nog melding worden gemaakt van het gereedkomen van het fotokopiëren van 
de DTB-registers van Gouda (enkele losbladige uitzonderingen daargelaten). De tienjarige 
tafels op de registers van de burgerlijke stand van Moordrecht werden gekopieerd voor 
gebruik in de studiezaal; van de Goudse "tafels" kwam iets minder dan de helft gereed. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
5.1.  Algemeen 
 
Tegen het einde van de verslagperiode bleek de automatisering bij onze Archiefdienst eindelijk 
binnen handbereik gekomen. Na intensieve voorbereiding, lag een concreet voorstel, ondersteund 
door o.a. de afdelingen informatica en O&E, bij het college van b. en w.  
Dank zij een dekking uit middelen in beheer bij de afdeling welzijn, was het ontbrekende bedrag 
gevonden dat moest dienen ter aanvulling van de door de stichting Vrienden van Archief en Librije 
ter beschikking gestelde gelden. 
In eerste instantie werd voorzien in de aanschaf van een of enkele microcomputers en een 
optische (z.g. WORM) schijf, alsmede een eenvoudige printer. De exacte configuratie zou 
enigszins afhankelijk zijn van de definitief te kiezen programmatuur. 
 
Uiteraard was veel tijd gemoeid met de theoretische voorbereiding van de automatisering. Met 
name het verkrijgen van inzicht in de diverse soorten database-programmatuur die momenteel 
voor microcomputers verkrijgbaar zijn en waarvan in beperkte mate reeds elders in het 
archiefwezen gebruik wordt gemaakt, vergde de nodige tijd. Belangrijk is evenwel, dat tijdens dit 
onderzoek steeds duidelijker werd, dat automatisering - zeker op wat langere termijn - een 
onontkoombare zaak is geworden. Dat daarbij binnen het archiefwezen niet één lijn is te trekken, 
zal door menigeen worden betreurd, maar is een zaak die helaas in sterke mate bepaald wordt 
door de beschikbare financiële middelen. Grote archiefdiensten kunnen zich permitteren dure 
multi-user apparatuur en dure (maat- )software aan te schaffen; archiefdiensten als de onze zijn 
gedwongen om te zien naar een oplossing die het nuttige met het goedkope verenigt. Gelukkig ziet 
het ernaar uit dat die combinatie op het gebied van automatisering vruchten zal afwerpen. 
 
Van groot belang bij automatisering is de vraag: welke informatie zou in geautomatiseerde vorm 
beschikbaar moeten komen. In tegenstelling tot vele collega's is daarbij door ons steeds gedacht 
aan toepassing op een zo breed mogelijk vlak in het kader van de toegankelijkmaking van alle 
soorten archieven en verzamelingen. Om even in het inmiddels gangbare jargon te blijven, 
betekent dit: toepassing op alle drie niveaus van ontsluiting, dus zowel voor het bijhouden van het 
totale overzicht van archieven en verzamelingen, de inventarisatie van archieven / catalogisering 
van verzamelingen, als ook het nader ontsluiten van onderdelen van archieven en verzamelingen. 
Met nadruk wordt hier van verzamelingen (bibliotheek, fotoverzameling, e.d.) melding gemaakt, 
omdat doorgaans in het archiefwezen niet direkt aan die bestanden wordt gedacht bij het denken 
over automatisering. Ons inziens ten onrechte, omdat in de praktijk blijkt dat het daarbij vaak om 
bestanden gaat, die "handmatig" niet eenvoudig toegankelijk te maken zijn. Met andere woorden, 
onze behoefte aan kwalitatief betere toegangen ligt niet alleen op het terrein van de 
archiefbescheiden. 
 
 
5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het in 1983 gereedgekomen overzicht van archieven en verzamelingen bleek door de talrijke 
interne verplaatsingen en de vele correcties in de bestaande vorm niet goed bijgehouden te 
kunnen worden. Dit zal in de toekomst aanmerkelijk efficiënter met behulp van de computer 
kunnen gebeuren. 
 
 
5.3.  Archieven 
 
In de verslagperiode kwamen weer enkele lijsten gereed ter vervanging van bestaande 
kaartsystemen. 
Met de controle, zowel van de lijsten als van concept-indices, is veel tijd gemoeid; de heren 
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Helders, De Jong en Den Ouden hielden zich hiermee bezig. Overigens zullen in de toekomst 
gecontroleerde kaartsystemen rechtstreeks in computerbestanden worden ingevoerd, zodat de 
produktie van lijsten niet meer handmatig hoeft plaats te vinden. 
Ten aanzien van de vervaardiging van inventarissen en plaatsingslijsten van archieven kan het 
volgende worden gemeld. 
 
De heer Helders voltooide de voorlopige inventaris van tennisvereniging T.I.O.D. (1905-1984) en 
maakte uitgebreide plaatsingslijsten van de archieven van de P.S.P., afd. Gouda (1962-1983) en 
het gemeentelijk Spaardersbad (1933-1975) en de zwem- en polovereniging G.Z.C. (1888-1985). 
De heer Ter Bogt voltooide de concept-beschrijvingen van de collectie oorlogsdocumentatie, die 
nu gereed zijn voor geautomatiseerde verwerking. Voorts werkte hij aan een plaatsingslijst van het 
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Moordrecht (1923-1967). 
De heer De Jong voltooide de concept-beschrijvingen van de archieven van de Gereformeerde 
Kerk van Gouda (1849-1980) en van het (gedeeltelijk aanwezige) archief van de classis Gouda 
van de Gereformeerde kerken in Nederland (1889-ca. 1930). 
De heer Hoekstra voltooide de inventaris van de Kon. Stearine Kaarsenfabrieken Gouda-Apollo 
N.V. (1853-1960), die in 1987 in druk zal verschijnen, en maakte een voorlopige inventaris van het 
archief van het St.-Antoniuscollege (1947-1975). 
De heer Sijl maakte de plaatsingslijst van de bouwtekeningen uit de periode 1900-1935 af en 
begon met een plaatsingslijst van de z.g. rijksgoedkeuringen op de bouwvergunningen 
(1945-1968). 
De heer Ernst voltooide de laatstgenoemde plaatsingslijst en ging voort met een beschrijving van 
de bestekken van de dienst openbare werken (periode ca. 1935-1950). 
De gemeentearchivaris maakte uitgebreide plaatsingslijsten van het archief van de schaakclub 
"Messemaker" (1907-1980), de r.k. parochie St.Johannes' Onthoofding te Moordrecht 
(1661-1971), archivalia van de Kon. Plateelfabriek "Zuid-Holland", sportvereniging "Vires et 
Celeritas" (1943- 1980), Gemeenschap van Kerken Gouda (1954-1981) en de werkgroep De 
Kritiese Siroopwafel (1974-1979). Voorts werkte hij aan de herinventarisatie van het uitgebreide 
weeskamerarchief (15e e. - 1855), waarvoor echter in de verslagperiode helaas weinig tijd 
beschikbaar was. 
De heer Den Ouden ging voort met het inhoudelijk toegankelijk maken (analyseren) van 
notulenregisters, waarbij o.a. in concept een toegang op de resoluties van schout en 
ambachtsbewaarders van Moordrecht (1778-1788) gereed kwam. In het kader van zijn opleiding 
aan de Rijks Archiefschool vervaardigde hij van het kleine archiefje van de Goudse 
Oranjecommissie (1896/1898-1983) een modelinventaris. Helaas ontging het de betreffende 
docent aan de Archiefschool wat de opzet van dit projekt was. 
Mevrouw Van der Mark ging verder met het maken van analyses van de 15e-eeuwse 
stadsrekeningen. 
 
 
5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
Mevrouw De Haan zette het inwerken van aanwinsten in de nieuwe hoofdwoordencatalogus voort; 
tevens hield zij de administratie van periodieken bij. Het laatstgenoemde werk werd na haar 
vertrek overgenomen door de heer Oudgenoeg. 
Mevrouw De Koeijer voltooide de beschrijving van de (tijdelijk) in de archiefgalerie geplaatste 
selectie uit het oude librije-bezit en begon vervolgens aan het beschrijven van een deel van de 
herplaatste librije. 
De heer Oudgenoeg saneerde diverse verzamelingen verslagen en gedrukte raadsstukken. 
De nieuwe hoofdwoordencatalogus zal dienst doen als basis voor de invoer van het beschreven 
bibliotheekbestand in de computer. 
De gemeentearchivaris hield vanaf 1986 de bibliotheekaanwinsten bij. Evenals in de vorige 
verslagperiode werd eenmaal per kwartaal of halfjaar een aanwinstenlijst geproduceerd en in 
beperkte kring verspreid. 
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5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
De heer Helders belastte zich met het bijhouden van de fotocollectie, in het bijzonder de losse 
aanwinsten uit de laatste jaren. Vervolgens zal het de beurt zijn aan de oude fotocollectie, waarvan 
nog in het geheel geen beschrijvingen aanwezig zijn. De (concept-)beschrijvingen zullen dienen 
voor invoer in de computer, zodat eindelijk deze concept-catalogus zijn nut zal gaan afwerpen. 
De door de Goudsche Courant in de verslagperiode geschonken foto's werden door de heer De 
Jong in het daarvoor ontworpen rubriekensysteem ingepast. In de toekomst zal ook deze collectie 
moeten worden beschreven en op zuurvrij karton opgezet. 
Door de komst van mevrouw Hesselink (historisch-geografe) als deskundig vrijwilligster kon 
eindelijk een begin worden gemaakt met de beschrijving van de vele kartografische documenten, 
die voor een belangrijk deel geheel ontoegankelijk waren. 
 
 
5.6.  Overige documentatie 
 
De gemeentearchivaris hield de aanwinsten van de collectie "varia" bij en ging voort met het 
omwerken van een deel van de oude collecties die in het varia-bestand zullen worden 
samengevoegd. 
Het toepassen van automatisering maakt het ook hier mogelijk om allerlei vormen van 
versnippering van toegangen overbodig te maken. 
De heer Oudgenoeg begon met de opbouw van een documentatie van alle panden in de 
binnenstad. Dank zij hulp van collegae kon van voorbeelden elders gebruik worden gemaakt, o.a. 
de door het gemeentearchief Deventer gekozen opzet. In eerste instantie worden hiervoor alle 
bouwtekeningen uit de perioden 1900-1935 en vervolgens 1879-1899 doorgewerkt en "in kaart" 
gebracht. Vervolgens zullen allerlei andere bronnen voor bewerking in aanmerking komen. Ook dit 
projekt leent zich voor automatisering in de toekomst. 
De heer Matthijs ging, als bezoeker in de studiezaal, voort met het samenstellen van het 
"historisch kadaster" voor de periode 14e eeuw - ca. 1830. 
 
.  
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER 
 
Op dit terrein hoopten zich enkele spoedklussen op, die tot de komst van de heer Van der Hart (zie 
paragraaf 2) moesten blijven liggen.  
Slechts met de afd. bouwkunde van de sector gemeentewerken en de G.S.D. (i.v.m. 
bewaarplaatsen voor gemeentewerken resp. G.S.D.) en met de B.B.-kring Zuid-Holland D en de 
G.G.D. Midden- Holland (i.v.m. vernietiging van archiefbescheiden) werden in de verslagperiode 
contacten onderhouden. 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 

 
7.1.  Archieven 
 
Gezien de toenemende krapte in de depotcapaciteit (vooral met het vooruitzicht van eventuele 
streekarchiefvorming) moest worden besloten niet meer aktief archieven te werven, maar een 
passieve houding aan te nemen. Het aantal verworven archieven nam dan ook in de 
verslagperiode, zowel qua aantal als omvang, nogal af. In feite is dit vanuit het oogpunt van 
cultuurbehoud een teleurstellende gang van zaken. 
Voor een overzicht van alle aanwinsten, inclusief de aanvullingen op bestaande archieven, wordt 
verwezen naar bijlage 1. 
 
 
7.2.  Bibliotheek (librije)  
 
Het aankoopbudget voor de librije is door de bezuinigingen helaas zo krap geworden, dat hieruit 
slechts met moeite een vorm van "bijhouden" kan worden bekostigd. Opvullen van de in het 
verleden ontstane lacunes is onmogelijk geworden. 
Gelukkig ontvangt onze Archiefdienst van publikaties over Gouda en regio nog wel eens een 
exemplaar ten geschenke, hoewel merkwaardig genoeg soms de auteur van een doctoraalscriptie 
die voor een belangrijk deel op basis van het bij ons aanwezige materiaal geschreven is vergeet de 
Archiefdienst een kopie cadeau te doen. 
De aanwinsten die betrekking hebben op Gouda en omgeving zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
 
7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
Het fotowerk kwam in de verslagperiode weer voor rekening van de heer Helders, die o.a. foto's 
van diverse particulieren reproduceerde. De Goudsche Courant schonk ter aanvulling van de 
bestaande collectie weer de nodige persfoto's. 
Een globaal overzicht van de aanwinsten in 1985 en 1986 is te vinden in bijlage 3. 
 
 
7.4.  Film en geluid 
 
Het projekt "mondelinge geschiedenis" kon eindelijk van start gaan door de inschakeling van een 
aantal vrijwillgers (zie ook paragraaf 2). Begonnen werd met een projekt "vakantie 1900 - 1940", 
dat in de zomer van 1985 werd afgerond. Vervolgens werden oproepen gedaan voor twee nieuwe 
projekten: "dienstboden" en "hongerwinter 1944/45". Met het eerste projekt werd in 1986 
begonnen. Aangezien de overgebleven vrijwilligers allen een volledige dagtaak hebben, kan het 
tempo van interviews afnemen niet hoog liggen. Bovendien neemt het uitwerken van de op de 
band opgenomen gesprekken buitengewoon veel tijd in beslag.  
Het is overigens verheugend, dat steeds ouderen in Gouda en omgeving bereid worden gevonden 
van hun ervaringen op een bepaald terrein verslag te doen. 
 
Op het gebied van geluids- en filmmateriaal zijn overigens weinig aanwinsten te melden (zie 
bijlage 4). 
 
 
7.5.  Overige documentatie 
 
Af en toe komen van particulieren kleine schenkingen binnen voor de collectie "varia" en de 
collectie oorlogsdocumentatie. Voor een lijst van schenkers wordt verwezen naar bijlage 5. 
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Met bijzonder veel genoegen kan melding worden gemaakt van de straatsgewijs samengestelde 
overzichten van het "historisch kadaster", die weer door de samensteller, dr. C.J. Matthijs, werden 
geschonken. In de verslagperiode kwamen van zijn hand de volgende straten gereed: Veerstal, 
Westhaven, Achter de Vismarkt en Naaierstraat. 
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8.  EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 
8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
In 1985 kwam de stijging van het studiezaalbezoek abrupt tot staan en ging over in een daling, die 
in 1986 zich nog iets doorzette. Overigens was van collega's elders reeds bekend dat een 
dergelijke daling c.q. stabilisatie "eraan stond te komen". 
Dat neemt niet weg dat verscheidene keren per jaar de capaciteit van de studiezaal ontoereikend 
is om de bezoekers naar behoren te kunnen opvangen.  
De schriftelijke informatie werd weer voornamelijk verzorgd door de heer Helders. Vermoedelijk 
veroorzaakt door de drastische stijging van de legeskosten voor schriftelijk geleverde informatie 
(conform de stijging van de tarieven van de Rijks Archiefdienst), blijken steeds meer mensen na 
ontvangst (vooraf) van de faktuur niet te betalen, zodat het onderzoek voor niets is gedaan (zij het 
dat het onderzoeksverslag uiteraard bewaard wordt). 
 
De volgende statistische informatie kan worden verstrekt: 
 
 

Kerngetallen 1984  1985  1986 

Bezoeken (excl. groepen) 2628 2353 2264 

Bezoekers 845 871 862 

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 3,1 2,7 2,6 

 
 
 

Herkomst bezoekers 1984  1985  1986 

 abs. % abs. % abs. % 

Gouda, Moordrecht 317 37,5 310 35,6 294 34,1 

Overig Zuid-Holland 295 34,9 307 35,2 334 38,8 

Rest Nederland 211 25,0 234 26,9 214 24,8 

Buitenland 22 2,6 20 2,3 20 2,3 

 
 
 

Herkomst per bezoek 1984  1985  1986 

 abs. % ge

m 

abs. % ge

m. 

abs. % ge

m. 

Gouda, Moordrecht 

onbekend 

1036 44,0 3,3 1008 44,5 3,4 

Overig Zuid-Holland 774 32,9 2,5 725 32,0 2,2 

Rest Nederland 442 18,8 1,9 488 21,6 2,3 

Buitenland 101 4,3 5,1 43 1,9 2,2 
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Onderwerp van 
onderzoek 

1984  1985  1986 

 be-

zoe-

kers 

bezoe-

ken 

gem. 

aantal 

be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aantal 

bezoe-

kers 

bezoe-

ken 

gem. 

aantal 

 % % % % % % 

Genealogie 49,8 

onbekend 

45,1 43,8 2,6 49,3 44,8 2,4 

Historie regio 31,3 36,7 36,8 2,7 38,4 46,5 3,2 

Historie overig 5,9 11,6 15,2 3,5 7,2 5,5 2,0 

Ambtelijk
* 

1,4 1,8 0,8 1,2 2,0 1,3 1,8 

Overig - 0,8 1,1 3,9 2,0 1,3 1,8 

Onbekend 11,6 4,0 2,3 1,6 1,0 0,5 1,1 

 
 
 

Doel van het 
onderzoek 

1984  1985  1986 

 be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

 % % aan-

tal 

% % aan-

tal 

% % aan-

tal 

Dissertaties, 
scripties WO, 
HBO 

6,2 

onbekend 

6,5 14,0 5,8 5,5 10,3 5,0 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

9,5 5,2 2,5 1,3 6,6 4,0 1,6 

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

n.b. 8,6 10,0 3,1 7,2 10,2 3,7 

Overige 
doeleinden (o.a. 
exposities, jubilea, 
e.d.) 

n.b. 2,3 1,4 1,6 0,8 0,4 1,3 

Onbekend / geen 
speciaal doel (incl. 
genealogie) 

84,3 77,4 72,2 2,5 79,9 75,0 2,5 

 
  

                     

* Hierbij zijn uitsluitend de via bezoekersformulieren vastgelegde ambtelijke bezoeken geteld; deze vormen 

slechts een zeer klein percetage van het onderzoek (o.a. op telefonisch verzoek) door / voor ambtenaren van 

de gemeente Gouda, en geven dus een vertekend beeld. 
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Herkomst 
genealogen 

1984  1985  1986 

 ge-

nea-

logen 

be-

zoe-

ken 

gem. ge-

nea-

logen 

be-

zoe-

ken 

gem. ge-

nea-

logen 

be-

zoe-

ken 

gem. 

 % % aan-

tal 

% % aan-

tal 

% % aan-

tal 

Gouda, Moordrecht 

onbekend 

18,1 37,9 5,5 16,0 35,1 5,2 

Overig Zuid-Holland 41,5 36,8 2,3 47,3 41,6 2,1 

Rest Nederland 37,4 24,0 1,7 34,4 22,2 1,5 

Buitenland 3,1 1,4 1,2 2,3 1,2 1,2 

 
 
 

Specificatie studiezaalgebruik
*
 1984  1985  1986 

Ter inzage gegeven archivalia 10190 9290 7269 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1047 787 1208 

Geleverde fotokopieën 3255 3207 5123 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 93 92 113 

Geleverde foto's 204 165 179 

 
 

Schriftelijke informatie 1984  1985  1986 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 205 189 208 

Waarvan uit het buitenland 13 23 20 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 158 146 163 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 47 43 45 

 
 
 

Uitlening 1984  1985  1986 

Archivalia van elders geleend 36 9 4 

Uitgeleende archiefstukken ex art. 23 Archiefbesluit 5 - - 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

108 198 88 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit 22 75 - 

Uitgeleende boeken (librije) extern 24 41 16 

Idem intern 30 17 17 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 9 1 45 

Uitgeleend uit de collectie varia 1  -  - 

 
 

                     
*
 Hierbij zijn niet meegerekend de door de bezoekers zonder tussenkomst van een studiezaalambtenaar te 
raadplegen kopieën, boeken, e.d. 

**D.w.z. binnen het gemeentelijk apparaat (incl. gemeente Moordrecht). 
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8.2.  Edukatieve aktiviteiten 
 
 
8.20.  Algemeen 
 
Werd in het vorige jaarverslag melding gemaakt van de opening van een kleine expositieruimte, in 
juli 1986 moest echter al tot sluiting worden overgegaan. In hoofdstuk 3 is hierop nader ngegaan. 
In 1986 kwam een concept-notitie expositiebeleid gereed, die in de commissie van advies voor de 
archiefdienst werd besproken. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
De in de voorgaande jaren gesignaleerde daling van het aantal leerlingen dat in klassikaal verband 
het archief bezocht, werd in positieve zin onderbroken. Het is ons inziens verheugend te noemen 
dat de plaatselijke Pabo een kennismakingsbezoek en het werken met historisch 
bronnenmateriaal als onderdeel van haar lespakket heeft opgenomen. Daardoor worden 
aanstaande leraren al in een vroeg stadium van hun opleiding geattendeerd op de 
gebruiksmogelijkheden die een archief kan bieden voor het (geschiedenis)onderwijs. 
 
De volgende aktiviteiten werden ontplooid: 
 

Oriëntatie-/introduktiebezoeken 
(aantallen scholieren / studenten) 

1985  1986 

Basisonderwijs 38 26 

Havo/vwo 24 100 

HBO 82 141 

Universiteit - 2 

 
 
Projecten 
 
De contacten met de Pabo "De Driestar" werden in 1985 en 1986 gecontinueerd. Ruim 200 
studenten werden gewezen op de gebruiksmogelijkheden van archief- en documentaire bronnen 
in de lespraktijk. 
 
Het bezoek van leerlingen van groep 7 van de basisschool "Graaf Jan van Nassau" werd in 1985 
voortgezet. Ook nu moesten de leerlingen wat meer te weten komen over de geschiedenis van 
Gouda in de 80-jarige oorlog. 
 
Een groepje leerlingen van groep 8 van de basisschool "Het Startblok" liet blijken dat de 
gezondheidszorg in het verleden hun warme belangstelling had. 
 
In het kader van een introduktieweek ten behoeve van brugklasleerlingen van de 
Rijksscholengemeenschap, bezochten twee groepen leerlingen het archief en probeerden de 
betekenis van Gouda als handelsstad te achterhalen. 
 
Diaseries werden in 1985 aan de volgende scholen en instellingen uitgeleend: Julianaschool, 
Casimirschool, Graaf Jan van Nassauschool, De Wiekslag en het St. Jozefziekenhuis. 
 
In 1986 werden diaseries uitgeleend aan de Plaswijkschool en het St. Jozefziekenhuis. 
 
Voor een indruk van het individuele bezoek van leerlingen van het voortgezet onderwijs in het 
kader van werkstukken, wordt verwezen naar het statistisch overzicht van het studiezaalgebruik in 
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hoofdstuk 8.1. 
 
 

8.22.  Tentoonstellingen 
 
In de verslagperiode werden de volgende tentoonstellingen georganiseerd: 
 
1985 
 
- Wie-Wat-Waar in Gouda - onbekende en onherkende foto's van Goudse situaties, 
gebeurtenissen en personen; een expositie waarbij de medewerking van het publiek werd 
ingeroepen om min of meer curieuze foto's uit de periode 1900-1940 te helpen identificeren  -  
januari/februari. 
 
- De Turfsingel: een blik in het verleden, ter gelegenheid van de verbouwing en opening van het 
voormalige Garenspinnerij-complex aan de Turfsingel  -  maart/april. 
 
- Een foute partij. De N.S.B. en haar propaganda 1931-1945  -  mei/juni. 
 
- Van Lysbeth die caescoopster tot toeristische kaasbrik; ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan 
van de kunstenaarsvereniging Burgvliet - mei. 
 
- Groeten van heinde en ver - vakantie in de jaren 1900-1940  -  juli/september. 
 
1986 
 
- Wie-Wat-Waar in Gouda - januari/februari. 
 
- Met Goed Fatsoen - de stedelijke elite in Gouda gedurende de jaren 1700-1780; (ter gelegenheid 
van de uitgave van het gelijknamige proefschrift van dr. J.J. de Jong)  -  februari/april. 
 
- GZC 100 jaar - een eeuw georganiseerde zwemsport in Gouda, ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van GZC  - april/juni. 
 
- Zeylende in tot Gouda; ter gelegenheid van een "historisch schepenweekeinde" in juni werd in 
samenwerking met de Stichting Historische Scheepvaart een omvangrijke expositie samengesteld 
over de geschiedenis van de Goudse scheepvaart; de expositie werd door 4000 personen bezocht  
-  juni/augustus. 
 
Aan de genoemde tentoonstellingen werd, behalve door de heer Ter Bogt, meegewerkt door de 
dames M. van Loon en S. van der Mark en de heer dr. J.J. de Jong. Mevrouw C.Tegelaar 
verzorgde de affiches en de heer Helders de fotografische afdrukken. Medewerking in de vorm van 
bruiklenen werd ondervonden van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis en diverse 
particulieren.  
Voorts werd medewerking verleend aan de totstandkoming van tentoonstellingen bij de 
Emmaschool en het verpleeghuis Bloemendaal, terwijl voor de tentoonstelling over 700 jaar 
Hollandse IJsse" (Haastrecht 1985) een aantal belangrijke oude kaarten en charters werd 
uitgeleend. 
 
Het bezoekersaantal in de archiefgalerie bedroeg in 1985 1297 personen en tot 1 juli 1986 186 
personen. De bezoekersaantallen van drie exposities die ook buiten de archiefgalerie voor het 
publiek werden tentoongesteld zijn niet bekend. 
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8.23.  Cursussen 
 
De in de vorige verslagperiode gestarte cursus "genealogie voor beginners" werd in 1985 
afgerond. Vijf groepen van in totaal 54 personen werden geconfronteerd met de eerste beginselen 
van het stamboomonderzoek, en vooral het praktisch werken met de daarvoor aanwezige primaire 
bronnen, onder leiding van de heren Ter Bogt, Hoekstra en Van der Saag. 
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de schoolbegeleidingsdienst in 1985 werden twee 
vitrines met archiefstukken en foto's ingericht. Doel hiervan was om het lager onderwijs te 
attenderen op de gebruiksmogelijkheden die onze instelling biedt. 
 
In 1985 en 1986 werd deelgenomen aan de onderwijs-cultuurmarkt ten behoeve van het basis- en 
voortgezet onderwijs. 
 
Op 21 augustus 1985 was de archiefdienst present op de braderie ter gelegenheid van het 
pottenbakkersfestival. 
 
Rondleidingen en/of introduktielezingen werden door de heren Ter Bogt en Van der Saag 
gehouden voor het Culturele Platform en de Nederlandse Jeugdbond voor de beoefening der 
Geschiedenis. De gemeentearchivaris ontving in mei 1986 de "Mixed Commission (for the) 
Cultural Agreement between the Netherlands and Ireland". 
 
In 1985 werd een stadswandeling voor het voortgezet onderwijs georganiseerd; in 1986 vier voor 
in totaal 100 leerlingen. 
 
In het najaar van 1986 werd een proefneming gehouden met een z.g. genealogisch spreekuur. 
Elke eerste vrijdag van de maand van 08.30 tot 10.00 uur werd achtereenvolgens aan drie 
beginnende genealogen (tegen betaling) gelegenheid geboden om (gedurende een half uur) bij 
wijze van demonstratie in een zo kort mogelijke tijd een grote hoeveelheid gegevens bijeen te laten 
zoeken door een van de studiezaalambtenaren, zodat een basis zou worden gelegd voor het zelf 
verder gaan met familieonderzoek; een "gids voor beginners" werd bijgeleverd. Hoewel deze 
proefneming op ruime schaal (landelijke) publiciteit trok, moest helaas aan het eind van de 
proefperiode worden geconstateerd, dat de resultaten niet bevredigend waren. Diverse personen 
lieten, deels zonder aankondiging, verstek gaan; sommigen hadden, ondanks de schrifte lijke 
informatie vooraf, niet in de gaten dat dit "consult" uitsluitend voor beginnende genealogen was 
bedoeld. 
Besloten werd de bestaande, korte wachtlijst af te werken en voorts eventueel op uitdrukkelijk 
verzoek individueel tot afspraken te komen voor het houden van een dergelijk spreekuur. 
 
Evenals in de voorgaande jaren besteedde de plaatselijke omroep Gouwestad en de lokale en 
regionale pers in ruime mate aandacht aan onze exposities en overige aktiviteiten. Een woord van 
dank is hierbij op zijn plaats.  
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9.  DIVERSEN 
 
Met de portefeuillehouder en het sektorhoofd werd periodiek overleg gevoerd. Regelmatig werd 
deelgenomen aan het sektorberaad en daaruit voortvloeiende aktiviteiten binnen de sektor ERZ 
(edukatie, recreatie en zorg). 
 
De gemeentearchivaris woonde in de verslagperiode vergaderingen bij van de Landelijke Kring 
van Gemeente- en Streekarchivarissen en de Kring van Zuid-Hollandse archivarissen, alsmede de 
studiedagen 1986 van de Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
 
De heer Ter Bogt vertegenwoordigde de Archiefdienst in het "educatief platform Gouda" 
(voortzetting van het SECU-overleg). 
 
Op initiatief van de stichting Vrienden van Archief en Librije kwam in 1986 toch het eerste nummer 
van een regionaal-historisch tijdschrift voor Gouda en regio (ten noorden van de Hollandsche 
IJssel) van de pers. De gemeentearchivaris nam zitting in de redactie. 
 
 
 
 
 
Gouda, september 1987.  
 
 
De streekarchivaris, 
 
B.J. van der Saag. 
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Bijlage 1.  Aanwinsten archieven 
 
 
a = aanvulling op reeds aanwezig archiefbestand; o = overbrenging;  
i = inbewaringgeving; s = schenking 
 
1 = Gouda, 3 = Boskoop, 5 = Moordrecht 
 
 
1985 
 
1.10.01   Archief van de stad Gouda (oud-archief). 
(a)       1796      0.01 m' 
--- publikatie van de municipaliteit inzake het invullen van stembiljetten 
 
1.14.-    Archief van de dienst openbare werken, afd. bouw- en woningtoezicht. 
(a)       1931-1935      2.00 m'   --- bouwtekeningen 
 
1.17.04   Archief van de commissaris van politie (gemeentepolitie). 
(a)       1918 - 1937         16.50 m' 
 
1.18.01   Archief van (het college van curatoren van) het gymnasium 
(scholarchie van de Latijnse school). 
(a)       1886 - 1935 (1950)        0.60 m' 
 
1.22.28   Archief van de Christelijke Bond van Overheidspersoneel, afd. Gouda. 
(i)       ca. 1931 - 1966 (1970)        0.10 m' 
 
1.22.33   Archief van de A.B.O.P., afd. Gouda. 
(a)       1960 - 1966         0.20 m' 
 
1.24.03   Archief van de Stichting R.K. Schoolbestuur Gouda. 
(a)       1858 - 1970         0.50 m' 
 
1.24.13   Archief van de R.K. Onderwijsstichting St. Antonius. 
(i)       ca. 1947 - 19752.00 m' 
 
1.25.16   Archief van schaakclub "Messemaker". 
(i)       ca. 1907 - 19800.60 m' 
 
1.25.17   Archief van de Turnkring Gouda e.o. 
(a)       1970 - 1980    1.50 m' 
 
1.26.09   Archief van de Soroptimistclub Gouda e.o. 
(i)       ca. 1951 - 1980.0.20 m' 
 
3.27.01  Archief van de Gereformeerde kerk van Boskoop. 
(a)      19e - 20e e.     0.20 m' 
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1986 
 
1.14.-    Archief van de dienst openbare werken, afd. bouw- en woningtoezicht. 
(a)       1906-1909       0.05 m' 
 
1.17.02   Archief van de schuttersraad. 
(a)       1783 - 1784     0.01 m' 
 
1.21.13   Archiefbescheiden van de Kon. Plateelfabriek "Zuid-Holland". 
(s)       ca. 1910 - 1963      0.10 m' 
 
1.21.16   Archief van de Grosseinkaufsgesellschaft Gouda Deutscher Konsumvereine m.b.H. 
(s)       ca. 1932 - 1933      0.10 m' 
 
1.22.26   Archiefbescheiden van de Ned. Bond tot behoud en verbetering van den trekhond, (afd. 
Gouda). 
(s)       1928 - 19410.03 m' 
 
1.22.38   Archiefbescheiden van de R.K. Bouwbond St.Joseph (later: Bouw- en Houtbond v van 
het N.K.V.), afd. Gouda. 
(i)       1953 - 1980         0.05 m' 
 
1.22.44   Archief van de peuterspeelzaal "Honkie Ponkie". 
(a)       1979 - 1983         0.25 m' 
 
1.25.12   Archief van de Oranjecommissie. 
(i)       1898 - ca. 1981      0.50 m' 
 
1.25.20   Archief van de Goudse sportvereniging "Vires et Celeritas". 
(i)       ca. 1943 - 1980      0.70 m' 
 
1.26.11   Archief van de werkgroep (aktiegroep) "De Kritiese Siroopwafel". 
(s)       1974 - 1984         0.20 m' 
 
1.27.08   Archief van de Gereformeerde Kerk van Gouda. 
(a)       1979 - 19820.25 m' 
 
1.27.12   Archief van de gemeenschap van kerken te Gouda. 
(i)       1954 - 19810.40 m' 
 
1.63.11   Aantekeningen van D.L. de Jong. 
(s)       1939 - 1956 en z.d. 0.07 m' 
 
5.12.02   Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Moordrecht. 
(a)       1881 - 1934         0.40 m' 
--- huwelijksakten 1893-1915, overlijdensakten 1881-1934 
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Bijlage 2.  Aanwinsten bibliotheek (librije) met betrekking tot 
Gouda en regio 

 
1985 
 
- "Gouda" 75 jaar.  Gouda, eigen uitg., 1981. 1935 - 1985 - 50 jaar 
óók voetbal-minded; jubileum-uitgave Scheidsrechtersvereniging 
Gouda & Omstreken.  Gouda, C.O.V.S. - afd. Gouda, 1985. 
- 40-jarig jubileum Goudse watersportvereniging "Elfhoeven". 
(Gouda, eigen uitg.), 1970. 
- 50 jaar Goudse Politie Sport Vereniging 1923 - 1973. (Gouda, 
eigen uitg., 1973). 
- 50 jaar Verheul; gedenkschrift gewijd aan de ontwikkeling van de 
N.V. Carosseriefabriek "Verheul" te Waddinxveen ... ter gelegenheid 
van het 50 jarig jubileum op 17 april 1950. (Waddinxveen, eigen 
uitg.), 1950. 
- Aarts, B.  Loon op Zand, een terugblik; in: Het Brabants 
kasteel, jrg. 7 (1985), afl. 3-4 (juni), blz. 17-34.  --- 
betreft o.a. Paulus van Haastrecht en het kasteel te 
Haastrecht. 
- Als je ouder wordt in Gouda; een nota met beleidsadviezen ... 
Gouda, Werkgroep ouderenbeleid, 1985. 
- Bach, Joh. Seb.  Weihnachts-Oratorium (afd. I, II en III) / 
Brahms, Joh. Ein deutsches Requiem.  (Gouda), Goudsche Zangver. 
"Arnold Spoel", 1905. 
- Be Quick 1895 - 1985. De geschiedenis van een tennisvereniging. 
Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Beets, P.  De ring der hertogin; een verhaal voor de jeugd. 
Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
- Beker, Lucy.  "Beeldig" Gouda; een overzicht van alle 
beeldhouwwerken in Gouda's stadsbeeld; met foto's van Martin Droog 
en Kurt Bökenkamp.  Gouda, Goudsche Courant / Sijthoff Pers, 1985. 
- Bend, C.  Contract en royal auction bridge; volledige leidraad 
voor eerstbeginnenden en meergevorderden; 2e verb.dr. Den 
Haag / (Gouda), Segboer / (G.B. van Goor), (1923). 
- Bleuland ziekenhuis 1970 - 1985; een speciale uitgave van de 
Bleuland Courant ter gelegenheid van het juibleum. (Gouda, 
eigen uitg.), 1985. 
- Bloemendal, A.C.  Etui-bloemenspraak of poëtisch magazijn voor 
albumbladen. Een geschenk voor jonge lieden van beiderlei kunne, 
die de zinrijke beteekenis der bloemen willen leeren en gebruiken. 
Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
- Bogt, R.A.M. ter.  De Oranjesociëteit te Gouda; een onderzoek 
naar de betrokkenheid van de sociëteit bij de contra-revolutie van 
september 1787 in Gouda en de nasleep daarvan.  Gouda, eigen uitg., 
1985. Doctoraalscriptie RUL. 
- Bonger, H.  De onbekende Coornhert; causerie.  (Gouda), 
Coornhertstichting, 1984.  Coornhertpublikaties 3. 
- Boon, Leen.  Krimpen door de eeuwen heen.  Krimpen a/d Lek, 
gemeente Krimpen a/d Lek, 1984. 
- Bosma, Menno. Er zitten mensen te janken omdat ze hun kinderen niet 
meer kunnen zien; burgemeester Bandell en de Molukkers. Artikel in: 
De Tijd, 29 nov. 1985, blz. 34-39. 
- Bouwhistorische documentatie en waardebepaling (van het pand) 
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Lange Voorhout 8 (te) 's-Gravenhage; (samengest. door W.F. Weve). 
2 bdn. 's-Gravenhage, Rijksgebouwendienst, 1985. 
- Brands, G.A.  en  R.W. Lieve.  Gouden aren; leesboek voor gymnasia 
...; met ill. van B. Midderigh e.a.  Deel 2. Gouda, G.B. van Goor, 1923. 
- Coornhert, Dirck Volckertszoon.  Boeventucht.  Muiderberg, 
Coutinho, 1985. 
- Craats, A.A. van der.  Afstammelingen van Jan van der Kraats ... 
(Zuid-Hollandse tak).  (Doesbureg, eigen uitg., 1984). 
- Discussie-nota toeristisch-recreatief beleid Gouda. Gouda, 
gemeente Gouda, kerngroep toerisme, 1985. 
- Dwalen over de Goudse grachten; acht aquatinten van Rins Heidema, 
met tekst van Theo de Jong. (Gouda / Schoonhoven, Verzijl, 1985). 
- Eckstein, Han. Pieterburen heeft zijn eigen artiest: Koos van 
Bruggen. Artikel in: Specimina Specia, jrg. 11 (1970), afl. 58, 
blz. 1-9.  --- van B. woonde enige jaren in Gouda en bezocht er de 
Rijks H.B.S. 
- Ernst, P.  Familie Ernst 1781 - 1985.  Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Esmarch, Friedrich von.  Eerste hulp bij plotselinge ongelukken; 
een leidraad voor ieder (...); bew. door A.A.J. Quanjer; 9e verb. 
en verm. dr. Gouda, G.B. van Goor, 1912. 
- Filhès, B.  Elisabeth, of kinderliefde en zelfverloochening; een 
waar verhaal uit het Harzgebergte. Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
Gemeentegids '85/'86 Waddinxveen. Den Helder, Holland Advertising, 
(1985). 
- Geselschap, J.E.J. Gouda rond de eeuwwisseling. Delft, Elmar, z.j. 
- Gids voor den balzaal / door den schrijver van "Lessen 
over de wellevendheid voor dames" en "Lessen over de wellevendheid 
voor heeren". Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
- Gouda's glorie; een bloemlezing van blunders, missers ... Gouda, 
gemeenteraadsfraktie PSP/CPN, 1983. 
- Gouda-West; (nota over eventuele bebouwing van een deel van de 
Zuidplaspolder).  Gouda, Commissie Post, 1979. 
- Gouda-binnenstad AEGON-project; (onderzoeksrapport). Diemen, 
Ventr. Inst. Midden- en Kleinbedrijf, 1985. 
- Gouden, De, gids ...; Gouda '84/'85.  Amstelveen, Publimedia, 1984. 
- Gouden, De, gids; Gouda '85/'86.  Amstelveen, Publimedia, (1985). 
- Gouds fietsers knelboek; een onkruidlezing van de fietsellende 
van alledag. Gouda, E.N.F.B., afd. Gouda, 1985. 
- Goudse, De, kruidentuin; informatie over het gebruik van de kruiden 
uit de gemeentelijke kruidentuin. Gouda, gemeente Gouda / openbare 
werken, afd. plantsoenen, 1981. 
- Goudse, De, stadskwekerij; hagen, eenjarigen, wilde 
planten-schalen. Gouda, gemeente Gouda / gemeentewerken, afd. 
plantsoenen, 1985. 
- Gram, J(ohan). De stearine kaarsenfabriek Gouda. Overdr. uit: Het 
Leeskabinet, jrg. 1899, blz. 1-11. 
- H., G.F. Der Messias. (Gouda), Dames Zangver. "Arnold Spoel", 1901. 
- Hamoen, R.A.J. Goud voor de Gouwelijn; geschiedenis van de 
spoorlijn Gouda - Alphen; m.m.v. J.G.C. van de Meene en E.M. Bulk. 
Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1985. 
- Handboek vekeersvoorzieningen voor mensen met een handicap. Den 
Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1984. --- i.v.m. 
proefprojekt Gouda 1984 
- Harms, R. Het "gat van Bloemendaal"; artikel in: Openbare uitgaven 
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..., jrg. 9 (1977), pp. 194 - 203. 
- Haydn, Joseph. De jaargetijden, oratorium voor soli, koor en 
orkest. (Gouda), Gemengde Zangver. "Arnold Spoel", z.j. 
- Haydn, Joseph. Die Schöpfung. Gouda, Zangver. "Arnold Spoel", 1901. 
- Heempad Bloemendaalseweg: een wandeling langs enkele inheemse 
planten. Gouda, gemeente Gouda / openbare werken, afd. plantsoenen, 
1983. 
- Hess, Joachim. Beschrijving van het nieuw en uitmuntend orgel in de 
St. Janskerk te Gouda. Utrecht, Wagenaar, 1945. Herdr. van de uitg. 
van 1774 
- Hess, Joachim. Dispositien der merkwaardigste kerkorgelen ... 
Utrecht, Wagenaar, 1945. Herdr. van de uitg. van 1774 
- Husson, B. Onbemeste hooilanden in de Krimpenerwaard; een 
historisch overzicht. De boezemlanden van Gouderak (slot). In: 
Zuidhollands Landschap 1984, afl. 4, blz. 10-14. 
- IJsseling, M.A. Over Arie Scheygrond, de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming en "Lutra"; in: Lutra, 
deel 27 (1984), blz. 2-4. 
- In memoriam Dr. J.P. Treub; 28 februari 1887 - 1955. Artikel 
uit: Kaarslicht, afl. 10-9-1955. 
- Jaaroverzicht 1982 Regionaal milieubureau; milieuwerkzaamheden 
t.b.v. de gemeente Gouda.  Gouda, Intergem. Samenw.org. 
Midden-Holland, 1983. 
- Jaarverslag (19)84 (van de Vrijwilligerscentrale).  Gouda, eigen 
uitg., 1985. 
- Jaarverslag 1980 Stichting Welzijn Ouderen Gouda.  Gouda, eigen 
uitg., 1981. Idem 1981. Ibidem, 1982. 
- Jaarverslag 1983/1984 (van de Openbare Bilbiotheek Gouda). 
Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Jaarverslag 1984 (van de) Stichting Gemiva.  Gouda, eigen uitg., 
1985. 
- Jaarverslag 1984 (van de) Stichting Welzijn Ouderen Gouda. 
Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Jaarverslag 1984 (van de) V.V.V. Gouda.  Gouda, eigen uitg., 
1985. 
- Jaarverslag 1984 (van het) Bleuland ziekenhuis.  Gouda, eigen 
uitg., 1985. 
- Jaarverslag 1984 (van het) Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Midden-Holland.  Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Jaarverslag 1984 (van) 't Swanenburghshofje / Stichting 
Christelijke Hulpverlening.  Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Jong, Theo de.  Gouda in foto's; (met) foto's (van) Martin 
Droog. Gouda, Tony J. Duits Print Production, (1985). 
- Jongeboer, H.A.  Im Irrgarten der Modalität; ein Kapitel aus der 
deutschen Grammatik.  Groningen, Wolters-Noordhoff, 1985. 
--- posthuum uitg. proefschr. Utr. 
- Jury-rapport stadsvernieuwingsprijs Zuid-Holland juni 1985. 
('s-Gravenhage), Provincie Zuid-Holland, 1985. --- i.v.m. 
toekenning prijs voor Garenspinnerij 
- Kalender 1985 Oud-Gouda; samengest. door Annie van Dijk. 
Groningen, Technipress, (1984). 
- Kerssies, Job  en  Marianne Lambregts.  Bruyloft ter Goude 1618. 
Gouda, Capella Antiqua Goudensis, 1985. 
- Knelpunt, Een, is méér dan een wegversmalling.  Utrecht, Ned. 
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Spoorwegen, 1985. 
- Kooijman, G. Kroniek van Gouda; 1250 jaar Goudse geschiedenis in 
jaartallen , verz. door -. Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1984. 
- Kruk, Bert van der.  Begint in Gouda de synodale glorie? Portret 
van een gewone kerk. In: Kerk-informatie; officieel orgaan van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, nr. 161 (mei 1985), blz. 6-7. 
- Lakeman, Pieter.  Het gaat uitstekend; zwendel en wanbeleid in 
het Nederlandse bedrijfsleven; 6e dr.  Weesp, De Haan (Unieboek), 
z.j. --- betreft o.a. Nederhorst 
- Landschap, Het, rond Gouda; lesbrief voor de hoogste klassen van 
het basisonderwijs. (Gouda, commissie biologie van ?), z.j. 
- Levende, De, natuur. Jaargang 86 (1985), afl. 3 (mei). --- 
aflevering gewijd aan Chris van Leeuwen, een van de grondleggers 
van het moderne natuurbeheer, bij zijn afscheid als medewerker bij 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
- Lieveling, De, van den kapitein; een geschiedenis der reddingboot 
van Sandcliffe; uit het Eng. door M.H.  Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
- Medisch sociale gids voor Midden-Holland; eerste aanvulling. 
Gouda, Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, 1985. 
- Meer, Sj. de.  De wint waijt. De scheepvaart van Gouda in de 
vijftiende eeuw 1390 - 1514.  Utrecht, eigen uitg., 1985. 
Doctoraalscriptie RUU. 
- Miller, Leo.  Milton and Clacq. Artikel in: The Papers of the 
Bibliographical Society of America, vol. 73 (1979), pp. 145 - 207. 
- Muylwijk, P.D.  Op twee partijtjes bij een stadssecretaris en op 
twee verjaardagsvisites bij een oud-burgemeester in den Franschen 
tijd.  Gouda, Mulder, (1946). 
- Naamlijst van predikanten van de Hervormde gemeente van Gouda van 
1573 - heden, met aparte vermelding van afbeeldingen die van hen op 
het archief aanwezig zijn; herz. en bijgew. door H.A. van Dolder-de 
Wit. (Gouda, Hervormde gemeente, 1985). 
- Ons Elfhoeven; cluborgaan van de Goudse watersportvereniging 
"Elfhoeven". --- diverse jaargangen (ged. incompleet); zie ook 
Goudana N 124 
- Op weg naar een gemeentelijk emancipatiebeleid. Gouda, gemeente 
Gouda / afd. welzijnszaken en cultuur, 1984. 
- Overzicht van de restauratie van monumenten "M" en beeldbepalende 
panden "BB" vanaf 1975 tot heden. Gouda, sector gemeentewerken, 
afd. bouwkunde ..., 1983. 
- Prins, Piet (ps. van P. Jongeling).  Wapens in de winternacht; 
een Zuidhollands dorp in bezettingstijd. Berkenwoude, Projecten 
Jeugdnatuurwacht, 1985. 
- Roer, Het. Officieel orgaan van de roei- en zeilvereniging "Gouda". 
--- diverse jaargangen (ged. incompleet); zie ook Goudana N 124 
- Ruyter, Pieter de.  Gouda, Groeneweg 31-33; regentenkamer; 
restauratie en het verslag van het schilderij in de 
schoorsteenboezem. Delft, eigen uitg., 1984. 
- Saag, B.J. van der.  De negentiende-eeuwse wortels van de 
Gereformeerde Kerk van Gouda; in: Kerk-kontakt 1985, afl. 5 
(mei), blz. 1 - 7. 
- Scheygrond, A.  Dr. M.A. IJsseling: ter herinnering (* 29 februari 
1904  + 6 september 1984); in: Lutra, deel 27 (1984), blz. 218-222. 
- Sierteeltcentrum Boskoop - Hazerswoude; een analyse van de 
verwachte ontwikkelingen ... Z.pl., Werkgroep Sierteelt, 1984. 
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- Sport-medisch adviescentrum Midden-Holland.  Gouda, Intergem. 
Overlegorgaan Midden-Holland, 1981. 
- Sportief Gouda; een wegwijzer voor 'bewegend' Gouda; 2e herz.uitg. 
Gouda, Dienst Sport en Rekreatie, (1985). 
- Spyri, J. Hoe er nog wat van Tijs terecht kwam; een verhaal uit 
Zwitserland. Gouda, G.B. van Goor, z.j. Stadsgids Gouda (19)85. 
Apeldoorn, Wegener, 1985. 
- Statistisch overzicht Gouda 1983. Gouda, gemeente Gouda / sector 
stadsontwikkeling (afd. onderzoek en statistiek), 1984. 
- Swagemakers, Walter en Elke Pluijmen. De N.S.B. in Gouda; lespakket 
voor middelbare scholieren in Gouda en omstreken. Gouda, 
SECU-projekt, 1985. 
- Tapijtindustrie, De. Den Haag / Moordrecht, Stichting 
Onderwijstentoonstellingen / K.V.T., z.j. 
- Technische, De, School voor Gouda en Omstreken 75 jaar. Gouda, 
eigen uitg., 1985. 
- Tweede herziening van het bestemmingsplan Bloemendaal-Oost. 
Gouda, gemeente Gouda, (1979). 
- Unichema Chemie B.V.  Gouda, eigen uitg., 1985. --- informatieve 
brochure over het bedrijf 
- Unichema Chemie BV (personeelsjaarverslag over) 1984. Gouda, eigen 
uitg., 1985. 
- Vecht, Jan Pieter van der. Als je ouder wordt in Gouda; 
eindwerkstuk ... Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Venne, H. van de. Cornelis Schonaeus 1541 - 1611; a bibliography of 
his printed works. 2 dln. Overdr. uit: Humanistica Lovaniensia, 
vol. XXXII (1982), pp. 367-433 en vol. XXXIII (1983), pp. 206-314. 
- Verslag van de toestand en werkzaamheden van de gemeentelijke 
archiefdienst Gouda (tevens voor de gemeente Moordrecht) over de 
jaren 1983 en 1984. Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Viruly's technisch maandblad voor de waschindustrie. Jrg. 7 (1941), 
nr. 9 (april). Gouda, eigen uitg., 1941. --- jubileumnummer 
- Vossestein, Kees. Zo'n droom van een pop; een verhaal over het 
speelgoed dat te zien is in het museum "Het Catharina Gasthuis" 
...; vormgev. en tek. (door) Corry van Blokland-Mobach.  Gouda, 
Culturele Raad, 1985. 
- Vrije kunst in een onvrije tijd; beeldende kunst in de periode 
1940-'45; onder red. van Frank Gribling en Hans Vogels. 
Gouda, Sted. Musea, 1985. --- tentoonstellingscatalogus 
- Wiel, H.J. van der.  De Goudse promotiepenningen. In: Museumbrief 
nr. 17 (april 1985). 
- Wiel, H.J. van der.  De Gousdse promotiepenningen; in: Museumbrief 
nr. 17 (april 1985). 
- Wijnen, A. van.  Veertig jaar; de Bond van Kaasproducenten in de 
wenteling der tijden.  Gouda, Mulder, (1954). 
- Winkelbezoek en vervoermiddel; een open boekje; samengest. door 
Henk van Rooijen e.a.  Gouda, E.N.F.B., 1985. 
- Zenith plateelbakkerij en pijpenfabrieken sinds 1749; de 
geschiedenis van een aardewerkfabriek; een keuze uit de produktie 
van de laatste 70 jaar van een Gouds familiebedrijf.  Gouda, 
Stedelijke Musea, 1985. (Tentoonstellingscatalogus). 
- Zwolle, Isy  en  Evy.  Wandelen door de Krimpener-, Lopiker- en 
Alblasserwaard.  Utrecht, Spectrum, 1984. Prisma 2346. 
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1986 
 
- 18e jaarverslag (van het) archief der Hervormde gemeente te Gouda - 1984. Gouda, eigen uitg., 
1985. 
- 40 jaar De Driestar; onder red. van W.J. Bosland e.a. Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Alphen, Dick van.  Vervoerswijzekeuze in Gouda.  Groningen / Gouda, RU Groningen 
(Vakgroep Regiologie) / gem. Gouda, 1986. 
- BZF BV - Funderingstechniek - Nieuwerkerk a/d IJssel; heien waar het eigenlijk niet kan. Artikel 
uit: Zuid-Holland, magazine (...) jrg. 2 (1985/86), afl. 4, pp. X-XI. 
- Bakker, N.  en  A.A.J. Korevaar.  Een wonder ter gedachtenis; vijftig jaar Hervormde 
Schoolvereniging Waddinxveen. Waddinxveen, eigen uitg., 1986. 
- Beleidsprogramma 1986 - 1990.  Gouda, gem. Gouda, 1986. 
- Beunder, P.C.  Castella en havens - kapellen en hoven van Albaniana tot Laurum, via 
Bode(lo)grave en Zwadenburg (...) (Bodegraven), eigen uitg., 1986. 
- Bohnen, G.H. (Bert). (Verslag van een onderzoek naar de sigarenindustrie in oostelijk 
Zuid-Holland en westelijk Utrecht). Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Bolsterlee, P. Een edukatieve wegwijzer; kansen en mogelijkheden voor de openbare 
bibliotheek.  Artikel uit: Bibliotheek en samenleving, jrg. 14 (1986), pp. 288-290. 
- Bosma, N.  De grote reis van Margje Blauw; met tekeningen van Willy Hampel. Nijkerk, 
Callenbach, (1986). 
- Bri M.  e.a.  Vrouwen en de vrouwenbeweging; een onderzoek naar de manier waarop vrouwen 
betrokken raken bij vrouwengroepen (...); samenvatting van het onderzoeksrapport.  Den Haag, 
Min. van Soc. Zaken, 1985. --- Onderzoek in Gouda 
- Catalogus van de grote boekenveiling in Gouda (van de) stichting Vrienden van Archief en Librije 
(...)  Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Daan, Gunnar.  Oude steenoven verbouwd tot woning (...) Artikel in: Architectuur / Bouwen, jrg. 
1 (1985), afl. 8, pp. 27-30. 
- Eeuw, Een, Olympia; een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de G.C. en 
F.C. "Olympia". Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Ernst, Peter.  Familie Ernst 1781 - 1985; 2e dr.  Gouda, eigen uitg., 1985. --- Deze druk is 
aanvullend t.o.v. de 1e dr. 
- Feestelijk symposion ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Sint Jozef-ziekenhuis te 
Gouda (...) 1979. Gouda, Stichting St.-Jozef-Ziekehuis, 1979. 
- Ganot, A. Leerboek der proefondervindelijke en toegepaste natuurkunde; geh. omgew. en opn. 
geredig. door Georges Maneuvrier; 4e Ned. uitg. bew. door W. Gleuns.  3 delen. Gouda, G.B. van 
Goor Zonen, 1891 - 1892. 
- Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Vereniging tot bestrijding der tuberculose te Gouda 
1909 - 1934. Gouda, eigen uitg., 1934. 
- Ginkel, J.A. van.  Suburbanisatie en recente woonmilieus; theorie en onderzoek op het terrein 
van de residentiele geografie (...) in het middengebied Randstad. 2 dln. Utrecht, eigen uitg., 
(1979). Proefschr. Utr. 
- Goilverdingen, M.  e.a.  Belijden en opvoeden; gedachten over de christelijke school vanuit een 
reformatorische visie. Houten, Den Hertog, 1985. (uitg. t.g.v. 40-jarig bestaan van De Driestar). 
- Gouda 1984; statistisch overzicht.  Gouda, gem. Gouda / afd. onderzoek en statistiek, 1986. 
- Gouda 1985 verkort bekeken; statistisch overzicht.  Gouda, gem. Gouda / afd. onderzoek en 
statistiek, 1986. 
- Gouda, adresboek openbare instanties en bedrijfsleven 1986/87 (...) Amsterdam, NUHA, 1986. 
- Gouds aardewerk in heden en verleden; (tentoonstellingscatalogus). 
- Gouda, Nieuwe Goudse Ver. van Aardewerkfabrikanten, (1976). 
- Goudsche, De, Zwemclub 1886 - 1986; onder red. van W.J. den Boer en C. Slobbe. Gouda, 
eigen uitg., 1986. 
- Gunning J.Hz., J.H.  De morgenstond nadert; een troostboek voor christenen in den avond des 
levens.  A'dam, Spruyt, 1934. --- G. was predikant te Gouda. 
- Haaksman, P.  5 jaren E.H.B.O. in bezettingstijd te Gouda. Gouda, eigen uitg., 1945. 
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- Hardonk, Harry  en  Wim Keizer.  Horizontalisering; O.B. Gouda koos voor een andere 
organisatiestruktuur.  Artikel uit: Bibliotheek en Samenleving, jrg. 14 (1986), pp. 59-65. 
- Hengstmengel, Jan.  De Zuidhollandse tak van het geslacht Nachtergaele uit Asper. Deel 1. 
Artikel in: De Nachtegael, genealogisch ts. van de geslachten Nachtegaal, jrg. 8 (1986), pp. 105 - 
120. 
- Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd.  Amsterdam, Laarman, 1848. --- Bevat o.a. een 
stukje over Gouda (pp. 145-148) met een houtsnede van de Gouwe met visbanken. 
- Hombergh, F.A.H. van den.  Brugman en de brede weg; de invoering der Observantie te Gouda 
nader bekeken. Overdr. uit: Franciscana; bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders 
(...), jrg. 41 (1986), pp. 99 - 120. 
- Jaarboek (van de) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Gouda, eigen 
uitg., (1983 - 1985). 3 dln. (betreft de jaren 1982 t/m 1984). 
- Jaarboek 1985 (van de) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland.  Gouda, 
eigen uitg., 1986. 
- Jaarverslag (... van de) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden - Holland. Gouda, 
eigen uitg., (1980 - 1982). 3 dln. (betreft de jaren 1979 t/m 1981). 
- Jaarverslag (van de) gemeente Gouda 1985. Gouda, eigen uitg., 1986.  
- Jaarverslag 1978 (van de) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken.  
Gouda, eigen uitg., (1979). 
- Jaarverslag 1978 (van het) huisvestingsbureau.  Gouda, Gem. Huisvestingsbureau, 1979. 
- Jaarverslag 1984 (van de) Gemeentelijke Sociale Dienst Gouda. Gouda, eigen uitg., 1985. 
- Jaarverslag 1985 (van de) Gemeentelijke Sociale Dienst (...). Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Jaarverslag 1985 (van de) P.C. Basisschool Koningin Juliana. Waddinxveen, eigen uitg., 1986. 
- Jaarverslag 1985 (van de) Stichting Welzijn Ouderen Gouda. Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Jaarverslag 1985 (van de) V.V.V. Gouda.  Gouda, eigen uitg., 1986.  
- Jaarverslag 1985 (van het) Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Gouda, 
eigen uitg., 1986. 
- Jaarverslag 1985/'86 (van de) Stichting Fonds Goudse Glazen. Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Jaarverslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Werkvoorziening (...) over (...) 1980 (...) 
1984. Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Jong, J.J. de. Met goed fatsoen; de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700 - 1780. (Dieren), De 
Bataafsche Leeuw, (1986). Holl. Hist. Reeks nr. 5. Proefschr. Utr. 
- Jong, Theo de. Gouda, anders bekeken; met ansichten van oud-Gouda. (Deel 3). Alphen a/d 
Rijn, Vis-druk, 1986. 
- Jong, Theo de. W.H. van Norden kunstenaar te Gouda; zijn leven, zijn werken; met foto's van 
Martin Droog. Gouda, Oudheidk. Kring "Die Goude", 1986. 
- Kalender Oud-Gouda 1986. Z. pl. en j. 
- Kort verhaal van het optreden van het classicaal bestuur van Gouda te Oudewater. 2 dln. Deel 1. 
Utrecht, Van Boekhoven, 1887.  Deel 2. Oudewater, Rahms, 1887. 
- Kortenoever, M.E.  Genealogie van de families Kortenhoeven, Kortenoeven, Kortenoever.  
Adelboden (Zwits.), eigen uitg., 1985. 
- Kuipers, G.  Van Bergen IJzendoornpark - Gouda.  (Gouda, Gem. Gouda / afd. plantsoenen, 
1986). 
- Kuyer, Marieke  en  Helma van de Wetering.  De baljuwen en schouten van Gouda tijdens de 
17de en 18de eeuw. Leiden / Boskoop, eigen uitg., 1985. Doct.scriptie (RU Utr. ?). 
- Lafeber, E., B.V. Internationaal Transport. Artikel in: Zuid-Holland; magazine (...), jrg. 2 
(1985/86), nr. 6, p. XXII. 
- Mark-Hoevers, S. van der.  Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in 
Gouda.  Gouda, Stichting Huize Gr., 1986. 
- Meindert, H.R.M.  Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel VI. "En zij kwamen van verre"; 
stamreeks van de familie Lafeber.  Bodegraven, eigen uitg., 1985. 
- Meindert, H.R.M.  Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel VII. "Jan is mijn naam (...)" 
Lafebersprokkels. (Bodegraven, eigen uitg.), 1986. 
- Moorrees, F.D.J.  Dirck Volckertszoon Coornhert (...) de libertijn, bestrijder der Gereformeerde 
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predikanten (...); levens- en karakterschets. Schoonhoven, Van Nooten, 1887. 
- Moreau-orgel, Het, in de Grote - of St.Janskerk te Gouda. Gouda, (Hervormde gemeente), 1981. 
- Neumann, G.R.  Handleiding tot het schaakspel; naarhet hoogduitsch bew. door W.A.T. 
Schelfhout; 9e dr. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1921. 
- Nota 2 schouwburg Gouda.  Gouda, gem. Gouda / afd. stedebouw, 1986. 
- Nota aanbevelingen niveau van voorzieningen Goverwelle. Gouda, Gem. Gouda / sector ERZ, 
1986. 
- Ons Nederland, jrg. 3 (1931), nr. 4.  Amsterdam, Strengholt, 1931. Gouda-(Congres)-Nr. 
(Officieel orgaan van de Algemene Ned. Ver. voor Vreemdelingenverkeer). Gouda-nummer i.v.m. 
het ANVV-congres in Gouda. 
- Onvermoeide, De, speelmakker, of volledige verzameling van nuttige en aangename spelen (...) 
voor jongens en meisjes; (...)  Gouda, G.B. van Goor, z.j. 
- Oud-Hollandsche en moderne meesters; (plaatjesalbum). (Gouda, Kon. Stearine 
Kaarsenfabriek, z.j.). (Ca. 1910). 
- Oussoren, T.  "Hoezee Hoezee vivat ..."  Het wel en wee van de Goudse 'Oprechte 
Vaderlandsche Societeit', 1787 - 1795. Gouda, eigen uitg., 1986. Doct. scriptie Utr. 
- Oventrop, Rolf.  Aus Iserlohns Vergangenheit: Hermann v. Lethmaet * Gouda 1492 + Utrecht 
1555. Artikel in: Iserlohn; Waldstadtinformationen (...) Nr. 21 (Maerz 1986), S. 11-12. 
- Parkeernota. Voorstellen met betrekking tot het parkeren in de binnenstad. Gouda, Dienst 
openbare werken, 1969. 
- Pas, G.D.  e.a.  Het braambos niet verteerd; 1908 - Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983.  
Gouda, Kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente, 1985. 
- Polet, A.Th.  Bijdrage genealogie Polet; nakomelingen Pollet en Polet van Jacques.  Deel 2. 
Oud-Beijerland, eigen uitg., 1985. 
- Polet, A.Th.  Bijdrage genealogie Polet; nakomelingen Pollet en Polet van Jacques. Deel 6. 
Theodorus Wilhelmus 1812 - 1889. Oud-Beijerland, eigen uitg., 1986. 
- Presser, J.  Moord in Moordrecht.  Amsterdam, Elsevier, 1962. 
- Programma (van het) Jubileumconcert (van het) Gouds Symphonie Orkest (...). Gouda, eigen 
uitg., 1986. 
- Ros, Martin.  "Goed vertellen, met veel knapperigs en malse boerenwoorden"; het leven van (...) 
Herman de Man. Artikel uit: Hervormd Nederland, 11 jan. 1986, pp. 20 - 25. 
- Rotte, A.A.G.C. de.  Fragment-genealogie LONCQ. Overdr. uit: De Wapenheraut, 1918. 
- Schans, A.A. van der.  De kerk op de wip. De positie der gereformeerde en patriotsgezinde 
predikanten in Gouda tijdens en na de politieke ontwikkelingen van 1787 en 1795 (1787 - 1802). 
Bodegraven, eigen uitg., 1986. MO-scriptie. 
- Schelfhout, W.A.T.  Schaken; leidraad voor de praktijk. Deel A 1. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 
1920. 
- Schrijver, J.  Brievenboek voor iedereen; een verzameling brieven (...) Gouda, G.B. van Goor, 
z.j. 
- Sint-Janskerk, De, in Gouda en haar glazen.  Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1986. --- Met 
vertaling in Frans, Duits en Engels. 
- Sociaal jaarverslag 1984-1985 (van het) Bleuland Ziekenhuis Gouda. Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Sportief Gouda. Gratis sportwegwijzer (...)  Nummer 1. Gouda, Dienst Sport en Recreatie, 1984. 
- Sportief Gouda; gratis sportwegwijzer (...); (3e dr.). Rotterdam / Gouda, Wegener / Dienst Sport 
en Recr., 1986. 
- St. Aloysiusschool 80 jaar.  Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Stadsgids Gouda (19)86 ...; wijzigingen en aanvullingen. Gouda, gemeente Gouda / afd. 
voorlichting, 1986. 
- Stadsgids Gouda 1986.  Rotterdam, Wegener, 1986.  
- Sterrenborg, (De), / Gouda; fotoreportage (door) Bert Lawende. Artikel in: SW Journaal; 
maandblad voor de Sociale Werkvoorziening, jrg. 15 (1986), jan., pp. 15 - 19. 
- Straaten van Nes, J.H. van  en  C.Ph. Moerlands.  Boskoop in its historical development as a 
centre of nurseries. Boskoop, Boskoopsche Handelsdrukkerij, (1925). 
- Tang, Geert van der.  De arbeidersemancipatie in Gouda 1870 - 1914. Leiderdorp, eigen uitg., 
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1985.  Doct.scr. Leiden. 
- Uitreiking Zilveren Anjer door de Regent aan de heren (...) (en) Dr. H.J. van der Wiel. 
(Omslagtitel: Uitreiking Zilveren Anjers 1986). A'dam, Prins Bernhard Fonds, 1986. 
- Unichema Chemie BV 1985; (personeelsjaarverslag).  Gouda, eigen uitg., 1986. 
- Vaartocht over het Zuidhollandse deel van de Schinkel - Gouwevaart. 's-Gravenhage, provincie 
Zuid-Holland / afd. vaarwegen, 1986. 
- Veen, C.J. van.  De geschiedenis van de R.K. U.L.O./MAVO-school te Boskoop. Boskoop, St. 
voor Kath. Mavo, 1986. 
- Venne, H. van de.  Cornelis Schonaeus 1541 - 1611; a bibliography of his printed works. Overdr. 
uit: Humanistica Lovaniensia, vol. XXXIV B (1985), pp. 1 - 113. 
- Venne, Hans van de. Cornelis Schonaeus 1541 - 1611; a bibliography of his printed works. (Part) 
IV. Appendices. Overdr. uit: Humanistica Lovaniensia; journal of Neo-Latin studies, vol. XXXV 
(1986), pp. 219-283. Leuven, Leuven UP, 1986. 
- Verslag (van de) stedelijke musea (Gouda) over de jaren 1984 en 1985. Gouda, eigen uitg., 
1986. 
- Voorontwerp structuurplan Gouda. Gouda, gem. Gouda / stuurgroep structuurplan, 1980. 
- Vrouwen dichten; een keuze uit de eerste twee jaar van de Goudse (...) Vrouwenkrant.  Gouda, 
(eigen uitg.), 1979. 
- Wijk Azn, Nic. van.  Boskoop het dorp van mijn grootvader. Deel 1. Boskoop, Hoogerbrug, 1986. 
 
 
Schenkers van bovenstaande en andere boekwerken (1985 en 1986) 
 
Acad. Hist. Museum; Afd. Agr.Gesch. Landbouwhogeschool; Alg. Rijksarchief; Archiefdienst Ger. 
Kerken; Archiefraad; Be Quick (GLTC); Bleuland ziekenhuis; Boekh. Smit; Boer, A.M. den; Bogt, 
drs. R.A.M. ter; Bohnen, G.H.; Boon, L.; Bosma, N.; Busch, A.J.; Coornhertstichting; Craats, A.A. 
v.d.; Cult. Raad Gouda; Davies, O.J.; E.N.F.B.; Eman, S.J.; Erasmus Univ.; Ernst, P.; Fonds 
Goudse Glazen; Fränkel, drs. M.P.; gemeentearchieven Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, 
Arnhem, Barneveld, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Goes, Groningen, Haarlem, Heerlen, 
Leeuwarden, Leiden, Maassluis, Middelburg, Naaldwijk, Rijswijk, Roosendaal, Rotterdam, 
Schiedam, Sittard, Utrecht, Vlissingen, Zutphen, Zwolle; Gemeente Gouda afd. IZ, afd. onderz. en 
stat., afd. verkeer, afd. voorl., afd. welzijn, D.S.R., G.D.S.W., G.S.D., gem.werken, 
huisvestingsbureau, openb. bibl., sector ERZ, sector SO, sted. musea, stuurgr. structuurplan; 
Gemeente Nieuw-Ginneken; Geref.Gem. Gouda; Grendel, dr. E.; GZC; Hamoen, R.A.J.; 
Hengstmengel, J.; Herv. gem. Gouda; Hesselink-Duursman, drs. C.; Hoekstra, A.P.; Hof, makel. 
Van 't; Holl. Silhouet; Hombergh, dr. F.A.H. van den; Hooff, G. van; Hoogheemr. van Rijnland; 
Hulst, G.W. van der; Informatiedienst Ger. Kerken in Ned.; Intergem. Samenw.org. 
Midden-Holland; Jong, . de (TechniCom BV); Jong, J.A. de; Jong, M.G.C.J. de; Jongeboer- Smit, 
A.C.; Kamer van Koophandel; Klomp, K.; Koeijer, drs. R. de; Kon. Bibliotheek; Kon. Julianaschool; 
Kortenoever, M.E.; Kraan, drs. C.; Kuipers, G.; Kuyer, M. en H. v/d Wetering; Lambregts, mw.drs. 
M.; Luijerink, J.H. (Berghem); Meer, drs. Sj. de; Meindert, Pol, mw. van de; Polet, A.Th.; Poppel, 
drs. F.W.A. van; Prov. insp. Limburg; Prov. Insp. Noord-Holland; Provincie Zuid-Holland; Puffelen, 
drs. A.E. van; RA Noord-Holland, Zuid-Holland. Rijks Archiefschool; Rijkscomm. Vad. Gesch.; 
Rijksd. Monum.zorg; Rijksgebouwendienst; Rodenberg, C.; Rombach, R.; Rossum, E. van; Rotte, 
jhr. de; Rijksuniv. Leiden; Saag, drs. B.J. van der; Schans, A.A. van der; Scheidsr. Ver. Gouda 
e.o.; Schelven, mevr. Van; Scheygrond, dr. A.; Sectie Mil. Gesch.; SECU Gouda; Slee, dr. 
P.H.Th.J.; St. Aloysiusschool; St. Chr. Hulpverl.; St. Gemiva; St. Hist. Boerderij-ond.; St. Hist. 
Onderzoek; St. Hist. Scheepvaart; St. Huize Groeneweg; St. NEHA; St. voor Kath. Mavo Boskoop; 
St. Vrienden v. Archief & Librije; St. Welzijn Ouderen; Stolp, mw. dr. A.; Streekarchieven Gorssel 
c.a., Maasland, Markkant, Oost-Gelderland, Peelland, Rijnstreek, Schouwen-Duiveland, Tiel c.a., 
Waterland, Z.W. Utrecht; Tang, drs. G. van der; Techn. School; Tegelaar, mw. C.; TH Delft; Tjon, 
mw. M.; Unichema Chemie B.V.; Venne, drs. H. van de; Ver. Dorp, Stad en Land; Ver. Goudse 
Museumvr.; Ver. van Archiefrestauratoren; Vrienden van Brab. Kast.; Vrijwilligerscentrale; VU, 
Lab.v.Soc.Psych.; VVV Gouda; Want, O.A. van der; Waterschap Gr. Waard; Wiel, dr. H.J. van der. 
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Bijlage 3.  Aanwinsten topografisch-historische atlas† 
 
 

 1984  1985  1986 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen)
‡
 - 29 + 1 

album 
66 + 1 
album 

Dia’s 70 50 - 

Reprodukties, affiches, e.d. ca. 60 ca. 50 ca. 50 

Plattegronden, kaarten 2 - 12 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 55 + 1 
album 

141 + 4 
albums 

90 + 5 
albums 

 
Hieronder bevonden zich schenkingen van: 
dr. Candace Adelson (National Gallery, Washington, USA), J. Alphenaar, Archivaris Herv. 
gemeente Gouda, mevr. A.M. van den Berg-de Jong (Reeuwijk), dr. J.G.W.F. Bik, F. Bock 
(Kerken, W.Dtsl.), N. van Dantzig, mevr. J.E. Dubbelman-Jilleba (Dordrecht), makelaardij Van 
Duin, mevr. A. van Duyn-Starrowsky (Eindhoven), Fonds Goudse Glazen, gemeente Gouda (sted. 
musea, int. zaken, kabinet burgemeester, buro voorlichting), Goudsche Courant, J.A. Hagen 
(Zupthen), J. Hoonhout, mevr. A.C. Jongeboer-Smit, S.H. van der Kraats jr., H. Meindert, K.H. 
Mersmans, S.D. Molenaar (Eindho ven), Museum voor het Onderwijs (Den Haag), Nationale 
Woningraad (Schiedam), mevr. G.F. Noorman-Bouters (Reeuwijk), Oudheidk. Kring "Die Goude", 
C.J. Poldervaart, mevr. J.C. Pot, mevr. A.J.G. Punt, J. de Ronde (Den Dolder), L. Sips, W. 
Veerman (Tiel), mevr. Van Vegten, A.D. Vergunst, P. Visser (Schiedam), dr. H. Vixeboxse, V.V.V. 
Gouda, mevr. W.J.M. van den Wijngaard (Den Haag), F. van Wingerden. 
 
Van de volgende personen werden foto's geleend ter reproductie: 
mevr. Bennis, mevr. G. Blom-Vogelaar, mevr. de Boer-Stravers, mevr. J.M.C. van den 
Broek-Biermans, S. Broekhuizen (Leiden), mevr. W. Broekman (Reeuwijk), mevr. A. Broer, K. 
Brouwer (Soest), J.J. van Dam, mevr. M.H. Dercksen, L.J. Dikhooff, mevr. H. van Dolder-de Wit, 
D. van Eeeuwen (Boskoop), dr. J.L. van Eijk, C. Futselaar, J.G. Geul, mevr. van der Griend, J.M. 
de Groot, H. van Groningen, J.G. Hekker, mevr. W. Hemmelder-de Jong, A. de Jong (Boskoop), 
S.J. de Jong, B.L.M. Kalmeijer, S. Kielliger, N. Koppenaal, G.L. van Kooy, P. Korevaar, A.C. 
Kouwenberg, P.J. de Lange, mevr.M.J. van Loon, B. Mesander, Joh. Muurling, mevr. G.F. 
Noorman-Bouters (Reeuwijk), J.P. van Os-Baks, R. den Ouden, mevr. A. Punt, mevr. H.A. 
Ribbens-Nieuwenhoven, A. de Rooy (Boskoop), dr. A. Scheygrond, C. Sevenhoven (Den Haag), 
mevr. C.J. Snaterse-den Broeder, S.H. Spee, mevr. J. van der Speld-Eikenboom, C.A.M. Spruyt, 
T.Tak, mevr. W.H.J. de Vries (Boskoop), G.M. van der Want (Bilthoven), N. van der Wouden, dhr. 
Wuyster, R. Zaalberg. 
 
  

                     
†
  Exclusief eigen fotografische opnamen. 
‡
  Exclusief de vele honderden jaarlijks door de Goudsche Courant geschonken persfoto’s, waardoor de collectie 

op het belangrijke punt van de actualiteit in Gouda en regio “bij” blijft! 
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Bijlage 4.  Aanwinsten film- en geluidsverzameling 
 
Slechts de volgende aanwinsten konden worden geboekt: 
1985 - twee grammfoonplaten; 
1986 - een grammofoonplaat; een 35 mm film (installatie burgemeester Gaarlandt 1927 
??)(geschonken door de heer De Jong, Technicom BV); een videotape (VHS) met fragmenten van 
uitzendingen van o.a. regionale omroep Gouwestad. 
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Bijlage 5.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1985 werden 23 plaatsnummers geboekt, waaronder met name genoemd moeten worden: een 
transportakte (charter) uit 1770, archiefbe scheiden betreffende de kruidenierswinkel van mevr. B. 
van Mourik- den Butter aan de Prins Hendrikstraat 86 (1917, 1941-48), en ex- librissen van 
(oud-)Gouwenaars (ca. 1930-1980). 
 
In 1986 werden 27 plaatsnummer geboekt, alsmede 19 nummers voor de collectie 
oorlogsdocumentatie.  
In het bijzonder vermeldenswaard zijn vier 18e-eeuwse lofdichten van Westerhovius (rector 
Latijnse school), archiefbescheiden van architectenbureau Van der Steur inzake de restauratie 
van het stadhuis (1948-52) en de aanwinsten van de collectie oorlogsdocumentatie.  
De aantekeningen van dr. Matthijs (Veerstal, Westhaven, Naaierstraat en Achter de Vismarkt) 
werden reeds genoemd. 
 
Deze aanwinsten waren schenkingen van:  
Archiefdienst Westfriese Gemeenten, mr. P.W. de Beun (Voorschoten), C. Broekhuisen, A. 
Bruynel (Oudewater), ing. W. van der Burg (Breda), gemeentearchief Breda, Graaf Jan van 
Nassauschool,  dr. E. Grendel (Haastrecht), A. de Groot, A.van Kersbergen,  P. van der Klis 
(Reeuwijk), mevr. A. Kooijman-Van Mourik,  dr. C.J. Matthijs, H. Meindert, R. Rombach, mevr. 
Van Schelven, dr. A. Scheygrond, mevr. A. van Tok-Vermij, evr. drs. L. van Tongerloo (Zeist), A.D. 
Vergunst, W.J. Willard (Lelystad). 


