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1.  ALGEMEEN 
 
In de verslagperiode werd nog steeds geen duidelijkheid verkregen over een definitieve oplossing 
van het huisvestingsprobleem, dat wel als het belangrijkste knelpunt voor de archiefdienst mag 
worden beschouwd. In paragraaf 3 wordt op de huisvestingsproblematiek nader ingegaan. 
 
Wel werd een begin gemaakt met de automatisering. Weldra bleek dit hulpmiddel, in de vorm van 
verscheidene microcomputers voorzien van geschikte programmatuur, voor allerlei toepassingen, 
ook buiten de sfeer van de toegankelijkmaking van archieven en verzamelingen, b.v. bij de 
postregistratie, te kunnen worden ingezet. Het streven is er dan ook op gericht om in de nabije 
toekomst elke medewerker voor wie dat zinvol is een eigen microcomputer ter beschikking te 
stellen. De aanschaf van het Amerikaanse tekstdatabaseprogramma askSam bleek achteraf een 
"gelukkige greep" te zijn en voor de gegevensverwerking op een zeer breed front geschikt te 
kunnen worden toegepast. Daarnaast werd van het bekende tekstverwerkingsprogramma 
WordPerfect gebruik gemaakt. Bij de verschillende taakonderdelen zal zo nodig nader op de 
toepassing van automatisering worden ingegaan. 
 
Van groot belang was het gunstige verloop van de streekarchiefvorming. Na enige stagnatie in 
1987, bleek het in 1988 mogelijk de vorming van de Streekarchiefdienst Hollands Midden als 
samenwerkingsverband van de gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en 
Waddinxveen in zoverre rond te krijgen, dat aan het eind van de verslagperiode slechts de 
goedkeuring van gedeputeerde staten op de gemeenschappelijke regeling diende te worden 
verkregen. 
 
Het jaar 1988 bracht een onderdeel van de dienst, namelijk de waardevolle oude 
bibliotheekcollectie (de "librije") op sensationele wijze in het nieuws. De onderzoeksopdracht naar 
de eventuele mogelijkheden om een gedeelte van de collectie te verkopen in het kader van een 
verregaande algemene "heroverwegingsoperatie", leidde al spoedig tot felle discussies in de 
plaatselijke, regionale en weldra landelijke media en zelfs tot uitingen van bezorgdheid bij de 
minister van WVC. Uiteindelijk werd de librijecollectie definitief van de lijst van mogelijke 
bezuinigingsobjecten geschrapt. 
 
Gedurende de verslagperiode bleef mevr. J. Gorter-Koningh de verantwoordelijke wethouder voor 
de archiefdienst. Met haar en met het sectorhoofd mevr. E.H. Heijting werd maandelijks periodiek 
overleg gevoerd. 
De samenstelling van de Commissie van advies voor de archiefdienst bleef in de verslagperiode 
ongewijzigd. De commissie was 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). De commissie vergaderde in 1987 twee en in 
1988 drie keer. 
 
Zoals gebruikelijk was ook in 1987 en 1988 sprake van een plezierige samenwerking met het 
bestuur van de stichting Vrienden van Archief en Librije. Van de aktiviteiten van de stichting kan 
met name een grote boekenverkoping via een verkoopcatalogus worden genoemd. In 
samenwerking met de stichting werd het regionaal-historische tijdschrift De Schatkamer 
uitgegeven.  Tenslotte dient met nadruk te worden vermeld, dat dank zij het automatiseringsfonds 
van de stichting, de basis gelegd kon worden voor de automatisering bij de archiefdienst. 
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2.  PERSONEEL 
 
Overzicht personeelsformatie (per 31-12-1988) 
 

drs. B.J. van der Saag gemeentearchivaris 

C.H.J. Helders plaatsvervanger van de gementearchivaris; schriftelijke 
inlichtingen; beheer studiezaal; fotocollectie  

drs. R.A.M. ter Bogt beheer studiezaal, educatieve werkzaamheden, voorlichting; 
inventarisatie 

F. van der Hart (d) streekregistrator 

ing. J. Oudgenoeg (boventallig) documentatie beschermd stadsgezicht; onderzoek en 
documentatie t.b.v. monumentencommissie 

J.A. de Jong (w.s.w.) beheer studiezaal; indicering, inventarisatie 

R.G. v.d. Graaf (w.s.w.) boekbinder 

R. den Ouden (w.s.w.) beheer studiezaal; assistent streekregistrator; vervaardigen 
analyses 

R. Mesander (w.s.w.)  bibliotheek; automatisering 

mevr. M.I.J. Schaap (tijdelijk) stagiaire Rijks Archiefschool 

 
 
Tevens waren per eind 1988 de volgende vrijwilligers werkzaam: 
 

mevr. A. den Boef project mondelinge geschiedenis 

mevr. W. Haverkamp-v.d. Graaf Idem 

mevr. drs. C. 
Hesselink-Duursma 

kaartencollectie 

mevr. G. de Koeijer-Jansen bibliotheek 

mevr. drs. S. van der 
Mark-Hoevers 

analyses middeleeuwse stadsrekeningen 

mevr. M.H. Tjon Pian Gi Bibliotheek 

mevr. drs. B. de Wit   onderzoeksproject 19e-eeuwse industrialisatie 

 
De ambtelijke formatie bleef in de verslagperiode ongewijzigd. 
In 1987 slaagde de heer Ter Bogt voor het eerste gedeelte van het examen hoger 
archiefambtenaar. Diverse medewerkers volgden een introductiecursus automatisering. De heer 
Ter Bogt nam deel aan een cursus tekstverwerking. 
 
Nadat een eerste poging tot opvulling van de vacature in de w.s.w.-formatie in de zomer van 1987 
was mislukt, kon eindelijk per 1 mei 1988 worden overgegaan tot de aanstelling van de heer 
Mesander voor 23 uur per week. Gezien de omvang van de werkzaamheden is het dringend 
nodig deze w.s.w.-plaats uit te breiden tot de volledige 38 uur. 
 
De heer Van der Hart vierde in september 1988 zijn 25-jarig jubileum als ambtenaar. 
 
In de verslagperiode waren de volgende personen tijdelijk werkzaam in het kader van een 
werkgelegenheidsbevorderende - of stageregeling: 
mevr. E.H. Tahapary (pilot project Moordrecht) tot 1-9-1987; 
R.G.A. Mesander (stagiair ISI) tot 31-1-1987; idem (WEP) 1-6-1987 tot 30-11-1987);  
mevr. A.L. Klever (jeugdwerkplan) van 15-10-1987 tot 5-1-1988; 
mevr. C.M. Fritschy (stagiaire MEAO) van 23-5-1988 tot 2-7-1988; 
G.J. van Kasteel (jeugdwerkplan) van 6-6-1988 tot 31-12-1988; 
mevr. M.I.J. Schaap (stagiaire Rijks Archiefschool) vanaf 8-8-1988. 
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De volgende vrijwilligers beëindigden in de verslagperiode hun werkzaamheden: mevr. M.A. Vos 
en de heren H.W. Hooimeijer en drs. C. Kraan.  
Van 30-3-1987 tot 31-5-1987 en 1-12-1987 tot 30-4-1988 was de heer R.G.A. Mesander als 
vrijwilliger werkzaam, terwijl mevr. drs. C. Scheffer in de periode 1-4-1988 tot 31-12-1988 als 
vrijwilligster ten behoeve van de monumentencommissie fungeerde. Een nieuwe vrijwilligster, 
werkzaam vanaf 25-7-1988, werd gevonden in mevr. drs. B. de Wit. Door bemiddeling van de 
stichting Vrienden van Archief en Librije verleenden in de verslagperiode mevr. E.S. Verschut-de 
Bruijn (project mondelinge geschiedenis) en de heren drs. J. van Loo (nadere toegangen op 
onderdelen van de librije) en J.G. Wilmes (ontsluiting notariële archieven) incidenteel bijstand. 
 
Met genoegen kan worden vastgesteld, dat ook in de jaren 1987 en 1988 veel werk is verzet door 
vaste staf én vrijwilligers. 
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3.  HUISVESTING 
 
Het "Rapport ruimtebehoefte gemeentelijke archiefdienst" werd in februari/maart 1987 opnieuw in 
de stuurgroep huisvesting gemeentelijk apparaat behandeld, in de vorm van een aanvulling op dit 
rapport, waarin een voor de archiefdienst ongunstige variant op de beide aangegeven 
mogelijkheden (totale nieuwbouw elders resp. behoud van het bestaande gebouw met 
gedeeltelijke nieuwbouw ter plaatse van de huidige dependance in de Patersteeg) werd 
aangegeven. 
In het voorjaar van 1987 bleek een nieuw alternatief mogelijkheden te bieden voor de steeds 
urgenter wordende problematiek van de (her)huisvesting van de archiefdienst: de lokatie 
Buytenerf (een belangrijk gedeelte van de begane grond van het kantoorgebouw van 
gemeentewerken). Nadat van de oorspronkelijk bedoelde ruimte een en ander was 
"afgeknabbeld", werd dit plan – dat in principe door het college van b. en w. akkoord was bevonden 
– echter uiteindelijk weinig aantrekkelijk voor de archiefdienst. 
Vervolgens kwam bijna een jaar later een nieuwe lokatie in beeld, het z.g. garenspinnerij-complex 
(voormalige fabriek van de Goudsche Machinale Garenspinnerij), waar dan tevens de centrale 
openbare bibliotheek zou worden gehuisvest. Nadat deze partner was afgevallen, waardoor de 
lokatie haar aantrekkelijkheid had verloren, en tegen het eind van de verslagperiode bovendien 
nog enkele onduidelijkheden inzake beveiliging, ruimtelijke indeling en bouwkundige toestand van 
de Garenspinnerij waren gerezen, was er in feite nog volstrekt geen zicht op een definitieve 
beslissing op dit voor de dienst zo kardinale punt. 
 
In december 1988 werd een advies voorbereid aan het college van b. en w. over de mogelijke 
huisvestingsplannen. Aangezien nieuwbouw als niet haalbaar buiten beschouwing moest blijven, 
werd in hoofdzaak aandacht besteed aan drie alternatieven met vrijwel gelijke netto-capaciteit: het 
oorspronkelijke plan "Patersteeg", het Buytenerf en de Garenspinnerij. Om diverse redenen werd 
vanuit de archiefdienst aan het eerste plan de voorkeur gegeven, terwijl bij een keuze tussen 
Buytenerf en Garenspinnerij de laatstgenoemde lokatie naar onze mening zou moeten afvallen. 
 
Een zwak punt van het huidige archiefgebouw, de dakbedekking van de kleine uitbouw (serre) aan 
de zijde van het Weeshuisplein, kwam – ondanks herhaalde waarschuwingen – aan het licht toen 
een flinke stortbui in de nacht van 19 op 20 september september 1987 voor een overstroming in 
de kamer van de archivaris en een deel van de studiezaal zorgde. Een gloednieuwe computer met 
toebehoren moest daardoor gedurende 6 weken een grondige schoonmaakbeurt ondergaan. Ook 
in de z.g. goudleerkamer in Huize Groeneweg stond de parketvloer in korte tijd blank, doordat de 
riolering ter plaatse het water niet meer kon verwerken. Met hulp van buurtbewoners werd in het 
holst van de nacht deze vloer tijdig droog gedweild, waardoor ernstige schade kon worden 
voorkomen. 
 
Voor het overige kon alleen worden geconstateerd, dat in de wat mildere winter 1987/88 de 
beheersing van de vochtigheidsgraad in de depots minder problemen gaf dan de jaren daarvoor. 
Wat betreft het schoonhouden van het gebouw (buiten invalperioden, waarin de werkzaamheden 
helaas zeer veel te wensen overlaten) en de brand- en inbraakbeveiliging kan vrij positief worden 
bericht, zij het dat het inbraakalarm nog regelmatig "vals-alarm"-meldingen doet ontstaan, o.a. 
wanneer het schoonmaakwerk door invalkrachten wordt gedaan. 
 
 



6 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988 

 
 

 

4.  MATERIELE TOESTAND VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 
 
 
4.1.  Dagelijkse materiële verzorging 
 
De outillage van de binderij, waar de heer Van der Graaf zich al weer jaren verdienstelijk maakt, 
kon eind 1988 eindelijk enigszins worden uitgebreid met de lang verbeide verguldpers en een 
(tweedehands) papierboormachine. Helaas zal aanvulling van de apparatuur, o.a. met betere snij- 
en persapparaten en een droogrek, moeten wachten tot de inrichting van het nieuwe 
archiefgebouw. 
 

Gereedgekomen bindwerk 

soort bindwerk 1987 1988 

inbinden tijdschriften en herbinden van boeken (linnen, kunstleer) 71 135 

idem (leer) - 1 

idem (perkament) 1 1 

herbinden van archiefstukken (perkament) 9 4 

idem (leer) 1 - 

idem (linnen) - 2 

banden voor de studiezaal (busschroefsysteem) 29 9 

idem (gewoon) 4 13 

 
Ook in de jaren 1987 en 1988 moest wegens ruimtegebrek en tevens ter voorbereiding op de 
verhuizing de nodige aandacht worden geschonken aan het verplaatsen van archieven en 
collecties en het beter ompakken en nummeren daarvan. Hierbij blijkt steeds weer, dat de 
nummering en materiële verzorging van in het verleden geïnventariseerde archieven nogal te 
wensen overlaat. 
 
De heer Helders ging voort met het opzetten van de foto-aanwinsten op zuurvrij karton. Het einde 
van de bergruimte voor foto's begint echter in zicht te komen. 
 
Mevr. Hesselink en de heer Oudgenoeg zetten, voor zover mogelijk, het ompakken van kaarten en 
technische tekeningen voort. Helaas bestaat er een volstrekt tekort aan bergruimte voor dergelijk 
materiaal. In 1988 kon de allerlaatste ruimtelijke mogelijkheid worden benut door de aankoop van 
een 5-ladige tekeningenbergkast. 
Tot de ingebruikneming van nieuwe huisvesting zal dus met noodoplossingen gewerkt blijven 
worden. 
 
 
 
4.2.  Restauratie 
 
De opmerkingen die hierover in het verslag 1985-1986 zijn gemaakt, zijn helaas nog steeds 
onverminderd van toepassing. In het kader van de streekarchiefvorming zal te zijner tijd met kracht 
naar de inrichting van een restauratie-atelier moeten worden gestreefd; wellicht is in dat opzicht 
samenwerking met andere archiefdiensten in Zuid-Holland mogelijk. 
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4.3.  Schaduwarchiefvorming 
 
Ook in 1987 en 1988 werd de microverfilming in eigen beheer voortgezet. Zoals in het vorige 
verslag reeds werd aangegeven, is door de aanmerkelijk beperktere beschikbaarheid van tijdelijk 
personeel onvoldoende capaciteit aanwezig om optimale resultaten te boeken. Behalve door 
enkele tijdelijke medewerkers en vrijwilligers werd hoofdzakelijk door de heer De Jong gefilmd, 
terwijl de heer Helders controle en verwerking voor zijn rekening nam. 
 
In 1988 werd een voorzichtig begin gemaakt met de uitbesteding van de verfilming van kranten. 
Het formaat van de krantenleggers staat verfilming met de eigen camera niet toe. In het kader van 
de streekarchiefvorming zal dit punt nog uitgebreid aan de orde moeten komen, aangezien de 
krantenleggers door veelvuldige raadpleging in de studiezaal aan dusdanige slijtage onderhevig 
zijn, dat vele leggers in deplorabele toestand zijn komen te verkeren. Het wordt binnenkort een 
keuze tussen spoedige verfilming of een absoluut raadpleegverbod.  
 
Voorts is het moment niet meer ver af, dat een extra microfiche-leesapparaat in de studiezaal moet 
worden bijgeplaatst. Nu inmiddels de geboorteregisters van Gouda over de periode 1811 - 1912 
zijn verfilmd, is vanzelfsprekend het gebruik van de leesapparatuur nog meer toegenomen. 
Bovendien zal in het kader van de nieuwe huisvesting aan de aanschaf van een z.g. reader-printer 
niet meer zijn te ontkomen; alleen op die manier is slijtage van de originele archiefstukken door 
herhaald fotokopiëren te voorkomen. 
 

Schaduwarchiefvorming in de verslagperiode 

omschrijving 
aantal 

microfiches 

1987   

oud-archief Gouda: 1 inv.nr. 10 

oud-rechterlijk archief Gouda: 27 inv.nrs. 225 

kadastrale legger Gouda 20e eeuw, 1 deel 4 

gezinskaarten Gouda (rest) 85 

geboorteregisters Gouda 1811-1820 en 1893-1912 127 

toegangen studiezaal: 20 delen 90 

leggers Goudsche Courant 1862-1872 (ged.) 59 

ambachtsrekeningen Moordrecht 1512-1631 (met medewerking van 
hoogheemraadschap Schieland) 

39 

  

1988   

geboorteregisters Gouda 1821-1892 449 

varia: 5 inv.nrs. 27 

librije: 1 nr. 6 

leggers Goudsche Courant 1946-1949 (ged.) (extern) 72 

 
Het fotokopiëren van de tienjarige tafels op de registers van de burgerlijke stand en van de doop-, 
trouw- en begraafboeken van Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen voor gebruik in de studie-
zaal vond in de loop van het verslagjaar plaats. 
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5.  TOEGANKELIJKMAKING 
 
 
5.1.  Algemeen 
 
Zoals reeds twee jaar geleden werd geconstateerd, bleek de archiefdienst door het beperkt 
voorhanden zijn van financiële middelen genoodzaakt om eigen wegen in te slaan ten aanzien van 
de automatisering.  
 
In het licht van de miljoenenverspilling op automatiseringsgebied door de rijksoverheid, blijft het 
verbazingwekkend dat het ministerie van WVC eind 1986 meende dat een proefneming met 
diverse databaseprogramma's binnen het archiefwezen (kosten ca. ƒ 50.000,--) niet zinvol was, 
omdat de Rijksarchiefdienst reeds beschikte over een uitstekend programma. Deze rond het 
relationele DBMS-programma Oracle gebouwde "shell" onder de naam MAIS was overigens 
uitsluitend gericht op inventarisatie van archieven. Juist de meningsverschillen over de kwaliteit 
(vooral de prijs-/prestatieverhouding en de beperkingen) van MAIS en over de uiteenlopende 
behoeften aan automatiseringstoepassingen bij de rijksarchiefdienst enerzijds en de kleine en 
middelgrote gemeente- en streekarchieven anderzijds hadden des te meer reden moeten zijn voor 
een uitgebreid vergelijkend "warenonderzoek".  
 
Hoewel in Gouda niet het wiel uitgevonden behoefde te worden, moest er dus toch zelf enigszins 
worden geëxperimenteerd. 
Na een korte, positieve proefneming met het uit Amerika afkomstige tekstdatabase-programma 
askSam, werd besloten dat verder te gebruiken en het zoeken naar betaalbare alternatieven te 
staken. Goed en goedkoop bleken toevalligerwijze een keer samen te gaan. 
 
Een voorbeeld van een invoerscherm in een askSam-bestand: 

ac[430]       mut[23-02-1987] 

rct[9] 

nr[]  

vnr[12] 

rub[2.5] 

beg[1899]   end[1910]   

uv[1 omslag] 

inh[Maandelijkse rapporten van de hoofden van de scholen in de 

binnenstad, 1899, 1902 - 1910; afschriften. Met bijlagen.] 

nb[De originele rapporten zijn niet aangetroffen.] 

mag[tweevoud (rapport van januari 1899)] 

 
Dank zij aanvullende kredieten binnen het gemeentelijke automatiseringsplan konden overigens in 
de verslagperiode, na een start met twee kleine microcomputers in april 1987, in totaal nog vijf 
micro's worden aangeschaft, waaronder een krachtige voor gebruik in de studiezaal en een die 
met de streekregistrator mee wordt "verhuisd". Het streven is erop gericht om zo spoedig mogelijk 
allen die daadwerkelijk documentbeschrijvingen maken ook de beschikking over een eigen 
microcomputer te geven. Alleen op die manier wordt onnodig handwerk voorkomen. 
 
Zoals kon worden voorzien, bleek de beperkte invoercapaciteit weldra dé "bottleneck" te vormen 
waardoor de opbouw van computerbestanden werd vertraagd. Vanzelfsprekend moest bovendien 
in het begin veel tijd en energie worden gestopt in het introduceren van de automatisering binnen 
de dienst en het maken van een opzet voor de verschillende bestanden. 
Desondanks werd in de verslagperiode het nodige op dit gebied verwezenlijkt. Voor details wordt 
verwezen naar de verschillende taakonderdelen binnen dit hoofdstuk. 
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5.2.  Overzicht van archieven en verzamelingen 
 
Het archievenoverzicht was een van de eerste computerbestanden die werden opgebouwd. Het 
resultaat was - in tegenstelling tot vroeger - een goed overzicht in lijstvorm voor gebruikers in de 
studiezaal en een iets gedetailleerdere versie voor intern gebruik. Het computerbestand is 
uiteraard steeds bijgewerkt, terwijl een of meer keren per jaar, naar gelang van de behoefte, 
nieuwe uitdraaien voor publiek en medewerkers worden gemaakt. 
Tevens is een eind gekomen aan het handmatig produceren van aanwinstenlijsten in verschillende 
vormen. 
In de toekomst zal overigens nog aan verfijning van het bestand moeten worden gewerkt, o.a. aan 
de toevoeging van trefwoorden. 
 
 
5.3.  Archieven 
 
De produktie van lijsten ter vervanging van bestaande kaartsystemen stagneerde, tengevolge van 
de prioriteit die aan de opbouw van computerbestanden werd gegeven. Er ligt nog een klein 
stuwmeer van te controleren lijsten. 
 
Over de produktie van plaatsingslijsten en inventarissen kan het volgende worden bericht. 
 
De heer Ter Bogt voerde de concept-beschrijvingen van de collectie oorlogsdocumentatie in. 
Laatste aanwinsten werden tevens verwerkt, terwijl voorts de systematische indeling (toevoeging 
van rubriekscodes) gereed kwam. Aan de invoer van de titelbeschrijvingen van bibliotheekboeken 
ter toevoeging aan de uit te brengen inventaris werd door mevr. De Koeijer en de heer Mesander 
gewerkt. 
Voorts ging hij voort met de vervaardiging van de plaatsingslijst van het archief van het 
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Moordrecht. Met toestemming van het college van b. en w. van 
Moordrecht werd uit dit archief een groot aantal archiefbescheiden vernietigd. 
De heer De Jong vervaardigde een computerbestand van de concept-beschrijvingen van de 
archieven van de gereformeerde kerk van Gouda en de classis Gouda van de gereformeerde 
kerken in Nederland. Vervolgens werden voor het eerste bestand de rubriekscodes ingevoerd en 
verbeteringen in en samenvoegingen van de beschrijvingen aangebracht. Aan de bewaargever 
werd een voorstel tot vernietiging van daarvoor in aanmerking komende bescheiden voorgelegd. 
Mevr. Schaap begon met de inventarisatie van het archief van de BB-kring Zuid-Holland IV 
(centrumgemeente Gouda) (1950-1986) als stage-opdracht voor de Rijks Archiefschool. 
Ook in 1987 en 1988 had de gemeentearchivaris weinig tijd beschikbaar voor verdere 
inventarisatiewerkzaamheden aan het belangrijke archief van de weeskamer van Gouda (15e e. - 
1855). 
Wel kon een groot deel van de concept-beschrijvingen in de computer worden ingevoerd. Op de 
volgende archieven maakte hij toegangen: Van Iterson-ziekenhuis (1910-1970, voorlopig 
inventaris); KNMG afd. Gouda (1888-1970, idem); FNV (NVV) afd. Gouda (1908-1980, idem); 
Oud-katholieke parochie St.Jan Baptist (1627-1967, plaatsingslijst); Patiëntenraad Gouda 
(1978-1987, plaatsingslijst); Coördinatiegroep Mensen met Mensen (1973-1975, idem); familie 
Van den Kerckhoven van Groenendijk (1606-1870, inventaris); familie Van Hensbeek (1743-1803, 
plaatsingslijst); familie Verboer / Bouman (1666-1937, inventaris); familie Van Lange / Bloot 
(Nieuwerkerk a/d IJssel, 1782-1970, voorlopige inventaris). 
Met enige feestelijkheid gepaard ging de overhandiging van het eerste exemplaar van de door het 
bedrijf zelf gedrukte inventaris van het archief van "de Kaarsenfabriek" (1853-ca. 1960) door 
wethouder mevr. J. Gorter-Koningh aan ir. J. Löwik, directeur van Unichema Chemie B.V., op 18 
april 1988. 
 
Het overzicht van genealogische bronnen inzake Gouda en Moordrecht voor de studiezaal werd 
door de gemeentearchivaris grondig herzien. 



10 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988 

 
 

 

 
De heer Den Ouden werkte aan de controle van de door mevr. Fritschy ingevoerde analyses van 
resoluties van schout en ambachtsbewaarders van Moordrecht (1778-1788). Te zijner tijd kan 
desgewenst ook aan de gemeente Moordrecht dit computerbestand ter beschikking worden 
gesteld. 
 
 
5.4.  Bibliotheek (librije) 
 
De administratie van periodieken werd bijgehouden door de heer Oudgenoeg. 
Mevrouw De Koeijer ging voort met het opnieuw beschrijven van een gedeelte van het oude 
librijebestand, waarbij in verband met de verhuizing voorrang wordt gegeven aan afwijkende 
formaten die moeilijk plaatsbaar zijn. Vanaf 1988 voerde zij de beschrijvingen in een 
computerbestand in. 
De heer Mesander voltooide bijna de invoer van de aanwinsten uit de periode 1978 - 1988 in het 
computerbestand aanwinsten. De produktie van aanwinstenlijsten kan nu probleemloos 
plaatsvinden. 
Mevr. Tjon voltooide de beschrijving van een groot deel van de collectie inventarissen en 
depouilleerde in conceptvorm enkele series tijdschriften en jaarboeken. 
De gemeentearchivaris ontwierp een voorlopige rubriekenindeling voor de verwerking van de 
"Goudana" (boeken enz. over Gouda en omgeving) en paste deze toe op de genoemde collectie 
aanwinsten. 
Te zijner tijd zal een uitdraai op basis van deze systematiek worden vervaardigd ten behoeve van 
de studiezaal. Zo lang er nog geen uniforme systematische catalogus voor de wetenschappelijke 
bibliotheken gereed is, zal deze voorlopige systematiek worden gehandhaafd. 
 
 
5.5.  Topografisch-historische atlas 
 
De heer Helders ging voort met de ontsluiting van de aanwinsten van de fotocollectie, met inbegrip 
van de retrospectieve invoer. 
De heer Oudgenoeg beschreef de foto's die in 1979/1980 door de heer B.A.C. Cammeraat van de 
binnenstad en singels waren genomen. 
Met uitzondering van de aanwinsten persfoto's van de Goudsche Courant, die voorlopig nog door 
de heer De Jong afzonderlijk (buiten het computerbestand) worden verwerkt, waren aan het eind 
van de verslagperiode alle ca. 10000 aanwinsten uit de periode 1979 tot heden verwerkt en dank 
zij de computer in recordtijd toegankelijk. 
Mevr. Hesselink ging verder met de beschrijving van de collectie kaarten en plattegronden en 
maakte een begin met de invoer van concept-beschrijvingen in een computerbestand. 
De heer Oudgenoeg herzag de index op de bouwtekeningen 1880-1900 en maakte een scheiding 
tussen de wel en (vanwege de materiële toestand) niet te raadplegen tekeningen uit dit archief. De 
invoer van de beschrijvingen van deze tekeningen staat voor 1989 op het programma. 
 
 
5.6.  Overige documentatie 
 
De gemeentearchivaris zette de beschrijving van de collectie varia voort, en verwerkte nieuwe 
beschrijvingen meteen in een computerbestand.  
De heer De Jong verzorgde een deel van de retrospectieve invoer. Door de opbouw van het 
computerbestand begint de varia-collectie eindelijk zijn nut te bewijzen, omdat snelle 
toegankelijkheid nu verzekerd is. 
De heer Oudgenoeg ging voort met de documentatie van panden binnen het beschermd 
stadsgezicht. Een groot deel van zijn tijd besteedde hij aan onderzoek ten behoeve van de 
monumentencommissie.  
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6.  TOEZICHT OP HET BEHEER 
 
Door de komst van de heer Van der Hart als parttime archiefconsulent / streekregistrator kon 
eindelijk ernst gemaakt worden met de krachtens de Archiefwet 1962 opgelegde taak inzake het 
toezicht op het beheer van de niet overgebrachte gemeentelijke archiefbescheiden. Overigens 
wordt in de praktijk vooral de nadruk gelegd op het aktief werken aan de "nazorg" (schoning, 
reconstructie, summiere beschrijving) van de semi-statische archieven van de diverse 
gemeentelijke archiefvormende instanties.  
 
De heer Van der Hart besteedde in 1987 de nodige tijd aan de overbrenging van het archief van de 
opgeheven BB-kring Zuid-Holland IV, en voorts aan de nazorg aan de semi-statische archieven 
van de GGD Midden-Holland (i.c. het archief van de opgeheven GGD Gouda), de GSD Gouda, 
Reinigingsdienst Gouda en secretarie-archief Moordrecht. 
Adviezen werden uitgebracht aan de secretaris van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Midden-Holland. 
 
In 1988 werden de werkzaamheden aan het semi-statisch en dynamisch archief van de 
Reinigingsdienst afgerond; de werkzaamheden bij de GSD werden voortgezet. Vooruitlopend op 
de streekarchiefvorming, werden reeds werkzaamheden aan het semi-statisch archief van de 
gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel verricht. Inspectiebezoeken werden gebracht aan de archieven 
van diverse gemeentelijke commissies en stichtingen. 
Adviezen werden uitgebracht aan de directies van de stedelijke musea en Huize Juliana, het 
stafbureau ERZ en de afdeling IZ van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Midden-Holland. 
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7.  VERWERVING EN UITBREIDING VAN ARCHIEVEN EN 
VERZAMELINGEN 

 
 
7.1.  Archieven 
 
Zoals reeds inzake de vorige verslagperiode werd medegedeeld, moest ook in 1987 en 1988 de 
acquisitie van archieven beperkt blijven tot enkele aanvullingen op bestaande overheids- en 
particuliere archieven en voorts de passieve verwerving van  particuliere archieven, waaronder 
overigens enkele niet onbelangrijke.  
Vooruitlopend op de streekarchiefvorming, werd reeds een gedeelte van het oud-archief van de 
gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel naar de centrale bewaarplaats overgebracht. 
Voor een volledig overzicht van de aanvullingen en nieuwe aanwinsten wordt verwezen naar 
bijlage 1 achter dit verslag. 
 
 
7.2.  Bibliotheek (librije)  
 
Melding kan worden gemaakt van de verwerving van de belangrijke fondsbibliotheek (althans het 
resterende deel daarvan) van uitgeverij Van Goor uit de Goudse periode (ca. 1839-1930) in 
bruikleen van uitgeverij Elsevier. 
Voorts wordt verwezen naar hetgeen in het vorige verslag is gezegd ten aanzien van het 
aankoopbudget en de moeizame verwerving van scripties. Doctoraalstudenten en anderen 
worden voortaan door middel van een oproep in de hal van het archiefgebouw geattendeerd op de 
wenselijkheid een exemplaar van hun scriptie of publikatie aan de bibliotheek van de archiefdienst 
af te staan.  
De aanwinsten met betrekking tot Gouda en omgeving zijn opgenomen in bijlage 2 achter dit 
verslag. 
 
 
7.3.  Topografisch-historische atlas 
 
De heer Helders verzorgde in de verslagperiode weer het fotowerk,  met inbegrip van het 
reproduceren van in tijdelijke bruikleen afgestane foto's van particulieren. Als bijzonderheid kan 
worden vermeld, dat hij in september 1987 op de algemene begraafplaats te Wageningen foto's 
maakte van alle ca. 300 joodse grafzerken afkomstig van de voormalige joodse begraafplaatsen 
aan de Bloemendaalseweg en de Boelekade te Gouda. Diverse vrijwilligers bleken bereid aan de 
transcriptie van de teksten op deze zerken mee te werken. 
Van de Goudsche Courant werd weer een zeer gewaardeerde aanvulling ontvangen op de 
bestaande collectie persfoto's. 
Voor de Goudse monumentencommissie werden vele foto's van (potentiële) gemeentelijke 
monumenten in tijdelijke bruikleen vervaardigd; na eventuele plaatsing van een pand op de 
monumentenlijst worden de afbeeldingen in de collectie van de archiefdienst opgenomen. 
In bijlage 3 zijn de aanwinsten over 1987 en 1988 in een globaal overzicht verwerkt. 
 
 
7.4.  Film en geluid 
 
Aan het projekt "mondelinge geschiedenis" werd door de twee overgebleven vrijwilligers, tijdelijk 
met een derde vrijwilligster aangevuld, in 1987 verder gewerkt door het houden van interviews van 
oud-dienstboden. Vervolgens werd in 1988 een begin gemaakt met een serie interviews met 
vrouwen die - meestal in hun jeugd -in de industrie hebben gewerkt. Aan de oproepen gaven 
overigens vooral oud-werkneemsters van de z.g. Kaarsenfabriek gehoor. In de toekomst zal 
geprobeerd worden ook de ervaringen van vrouwen die in andere belangrijke takken van industrie 
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in het gebied van het streekarchief werkzaam zijn geweest door middel van interviews vast te 
leggen. 
Herhaalde mankementen aan de geluidsapparatuur noodzaakten tot vervanging van de 
spoelenrecorder door een compacte cassette-recorder; een en ander leidde tot grote vertragingen 
in de werkzaamheden. 
Door derden werden twee interviews aan de archiefdienst geschonken. 
Voor het overige zijn de aanwinsten op het terrein van film en geluid verwaarloosbaar.  
 
 
7.5.  Overige documentatie 
 
Onze trouwe studiezaalbezoeker dr. C.J. Matthijs zette zijn werkzaamheden aan de afronding van 
het "historisch kadaster" van de binnenstad voort. Gereed kwamen Kleiwegstraat, Kuiperstraat, 
Nieuwehaven, Nonnenwater, Raam en Vlamingstraat. 
Met veel genoegen kan ook melding worden gemaakt van de regelmatige schenkingen van door 
hem vervaardigde toegangen op archiefbronnen met betrekking tot Zevenhuizen door de heer J. 
Heemskerk te Voorburg.  
Een belangrijke schenking "varia" werd ook ontvangen van mevr. J.P. Hesselbach-Vingerhoets te 
Hoogvliet. 
In bijlage 4 is een overzicht van schenkers van losse documentatie (collecties varia en 
oorlogsdocumentatie) opgenomen. 
 



14 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988 

 
 

 

8.  EXTERNE DIENSTVERLENING 
 
 
8.1.  Gebruik van archieven en verzamelingen 
 
Na de enigszins teleurstellende bezoekerscijfers van 1985 en 1986, gaven 1987 en vooral 1988 
weer een stijgende lijn te zien. 
Opnieuw werd duidelijk, dat op drukke dagen de capaciteit van de studiezaal absoluut 
ontoereikend is, terwijl ook het aantal beschikbare microfiche-leesapparaten (vier) in de zeer 
nabije toekomst uitgebreid zal moeten worden, willen de gebruikers van het sterk groeiend aantal 
archiefbronnen op microfiches niet in de rij hun beurt moeten afwachten. 
Gewoontegetrouw werd het verstrekken van schriftelijke informatie weer in hoofdzaak door de 
heer Helders verzorgd. Nog steeds blijken verscheidene aanvragers niets meer van zich te laten 
horen, zodra zij verzocht worden om vooraf te betalen, voordat de resultaten van het verrichte 
onderzoek worden toegezonden. 
 
Dank zij de geautomatiseerde bezoekersregistratie, is een verfijning van de statistische gegevens 
over de verslagperiode te geven. (Ter vergelijking zijn zoveel mogelijk gegevens uit 1986 
opgenomen.) 
 
 
 

Kerngetallen 1986  1987  1988 

Bezoeken (excl. groepen) 2264 2553 2778 

Bezoekers 862 856 997 

Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker 2,6 2,7 2,8 

 
 
 

Herkomst bezoekers 1986  1987  1988 

 abs. % abs. % abs. % 

Gouda, Moordrecht 294 34,1 336 35,1 347 34,8 

Overig Zuid-Holland 334 38,8 360 37,7 343 34,4 

Rest Nederland 214 24,8 237 24,8 291 29,2 

Buitenland 20 2,3 23 2,4 16 1,6 

 
 
 

Herkomst per bezoek 1986  1987  1988 

 abs. % ge

m 

abs. % ge

m. 

abs. % ge

m. 

Gouda, Moordrecht 

onbekend 

1093 42,8 3,3 1156 41,6 3,3 

Overig Zuid-Holland 858 33,6 2,4 951 34,2 2,8 

Rest Nederland 562 22,0 2,4 641 23,1 2,2 

Buitenland 40 1,6 1,7 30 1,1 1,9 
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Onderwerp van 
onderzoek 

1986  1987  1988 

 be-

zoe-

kers 

bezoe-

ken 

gem. 

aantal 

be-

zoe-

kers 

be-

zoe-

ken 

gem. 

aantal 

bezoe-

kers 

bezoe-

ken 

gem. 

aantal 

 % % % % % % 

Genealogie 49,3 44,8 2,4 48,8 50,8 2,8 51,5 52,0 2,8 

Historie regio 38,4 46,5 3,2 38,6 38,6 2,7 41,0 40,4 2,7 

Historie overig 7,2 5,5 2,0 7,8 7,8 2,6 4,4 5,2 3,3 

Ambtelijk
* 

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

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

Onbekend 1,0 0,5 1,1 1,5 0,9 1,7 0,2 0,1 1,0 

 
 
 

Doel van het 
onderzoek 

1986  1987  1988 

 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 

5,5 10,3 5,0 7,3 12,5 4,6 6,8 14,0 5,7 

Werkstukken, 
projekten overig 
onderwijs 

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

Publikaties, 
lezingen, e.d. 

7,2 10,2 3,7 9,4 12,2 3,5 7,4 10,8 4,1 

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

0,8 0,4 1,3 18,3 17,5 2,6 20,1 14,8  2,1 

Onbekend / geen 
speciaal doel (incl. 
genealogie) 

79,9 75,0 2,5 58,4 54,4 2,5 60,0 56,1 2,6 

 
  

                     

* Betreft uitsluitend de via bezoekersformulieren vastgelegde ambtelijke bezoekcijfers; aangezien veel onderzoek 

t.b.v. ambtenaren op telefonisch verzoek gebeurt, geeft het ambtelijk bezoekcijfer geen nauwkeurig beeld. 
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Herkomst 
genealogen 

1986  1987  1988 

 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 16,0 35,1 5,2 15,8 29,8 5,2 17,9 28,9 4,5 

Overig Zuid-Holland 47,3 41,6 2,1 48,2 45,8 2,6 42,3 44,2 2,9 

Rest Nederland 34,4 22,2 1,5 33,2 23,2 1,9 37,2 26,0 2,0 

Buitenland 2,3 1,2 1,2 2,8 1,2 1,2 2,5 1,0 1,1 

 
 

Herkomst 
promovendi en 
studenten WO en 
HBO 

1986  1987  1988 

 stu-

den-

ten 

be-

zoe-

ken 

gem. stu-

den-

ten 

be-

zoe-

ken 

gem. stu-

den-

ten 

be-

zoe-

ken 

gem. 

 % % aan-

tal 

% % aan-

tal 

% % aan-

tal 

Gouda, Moordrecht 

onbekend 
 

30,0 48,1 7,3 27,9 38,1 7,8 

Overig Zuid-Holland 40,0 29,1 3,3 35,3 33,8 5,5 

Rrest Nederland 27,1 21,6 3,6 35,3 27,8 4,5 

Buitenland 2,9 1,3 2,0 1,5 0,3 1,0 

 
 

 
Herkomst 
scholieren 
basisonderwijs 
t/m MBO 

1986  1987  1988 

 scho-

lieren 
be-

zoe-

ken 

gem. scho-

lieren 
be-

zoe-

ken 

gem. scho-

lieren 
be-

zoe-

ken 

gem. 

 % % aan-

tal 
% % aan-

tal 
% % aan-

tal 
Gouda, Moordrecht   

onbekend 
 

54,8 63,9 1,6 78,5 84,7 2,3 

Overig Zuid-Holland 38,7 30,1 1,0 19,6 14,4 1,5 

Rest Nederland 6,5 6,0 1,3 1,8 0,8 1,0 

 
 

Specificatie studiezaalgebruik
*
 1986  1987  1988 

Ter inzage gegeven archivalia 7269 7448 9064 

Ter inzage gegeven bibl.boeken 1208 1149 1659 

Geleverde fotokopieën 5123 4482 5070 

Aantal raadplegers van de top.-hist. atlas 113 143 127 

Geleverde foto's 179 164 264 

                     
*
 Exclusief de door de studiezaalgebruikers rechtstreeks geraadpleegde archivalia in de vorm van microfiches en 
fotokopieën resp. rechtstreeks geraadpleegde bibliotheekwerken. 
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Schriftelijke informatie 1986  1987  1988 

Totaal aanvragen om schriftelijke informatie 208 153 181 

Waarvan uit het buitenland 20 17 20 

Waarvan t.b.v. genealogie en biografische doeleinden 163 124 156 

Waarvan t.b.v. overige historische informatie 45 29 25 

 
 
 

Uitlening 1986  1987  1988 

Uitgeleende archiefstukken ex art. 23 Archiefbesluit - - - 

Idem ex art. 25 Archiefbesluit
** 

88 57 35 

Idem ex art. 26 Archiefbesluit - 19 10 

Uitgeleende particuliere archiefstukken aan 
bewaargever 

- 17 27 

Uitgeleende boeken (librije) extern 16 31 27 

Idem intern 17 26 40 

Uitgeleend uit de topografisch-historische atlas 45 8 69 

 
 
De uitlening is met ingang van 1988 geautomatiseerd, waardoor gemakkelijker rappels verzonden 
kunnen worden. 
 
 

                     

**D.w.z. binnen het gemeentelijk apparaat van de deelnemende gemeenten. 
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8.2.  Edukatieve aktiviteiten 
 
 
8.20.  Algemeen 
 
In verband met de vorderingen inzake de herhuisvesting van de archiefdienst en de 
onduidelijkheid met betrekking tot de definitieve bestemming van diverse gemeentegebouwen in 
het kader van bezuinigingen, werd besloten de notitie expositiebeleid niet aan het college van b. 
en w. voor te leggen. 
 
Exposities en overige edukatieve aktiviteiten kregen, evenals voorgaande jaren, publiciteit via de 
plaatselijke omroep Gouwestad en de lokale en regionale pers. Een woord van dank is hierbij op 
zijn plaats. 
 
 
8.21.  Relatie met het onderwijs 
 
Het leerlingenaantal dat in klassikaal verband de studiezaal van het archief bezocht is kennelijk 
aan hevige schommelingen onderhevig (zie verslag over 1985 en 1986); ook voor wat betreft deze 
verslagperiode is dit het geval. Evenals in de voorgaande jaren gold het archief als vraagbaak voor 
scholieren die individueel de studiezaal bezochten. De kennismakingsbezoeken van de Pabo en 
het werken met historisch bronnenmateriaal als onderdeel van haar lespakket bleven 
gehandhaafd. 
 
De volgende aktiviteiten werden ontplooid: 
 

Oriëntatie-/introduktiebezoeken 1987  1988 

Basisonderwijs - 30 

Havo/vwo 60 100 

HBO 27 82 

Universiteit 15 15 

Volwassenenonderwijs - 7 

 
 
Projecten 
 
De contacten met de Pabo "De Driestar" werden in 1987 en 1988 gecontinueerd. Ruim 100 
studenten werden gewezen op de gebruiksmogelijkheden van archief- en documentaire bronnen 
in de lespraktijk, gevolgd door zelfwerkzaamheid. 
 
Ten behoeve van de hoogste klassen van de Plaswijckschool (basisonderwijs) werd een diaserie 
vertoond over Gouda in de middeleeuwen. 
 
Aan ca. 18 leerlingen van de Rijksscholengemeenschap (klas 5 VWO) werd informatie verstrekt 
over Gouda in de Tweede Wereldoorlog en de documentaire collecties en/of archieven die 
gebruikt konden worden voor hun werkstukken. Aan de hand van de resultaten zou de docente 
geschiedenis beoordelen in hoeverre het werken met authentiek bronnenmateriaal haalbaar was 
voor de leerlingen. 
Uiteindelijk deden vijf leerlingen mee aan de proef. 
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8.22.  Tentoonstellingen 
 
1987 
 
125 jaar Goudsche Courant in de Agnietenkapel  -  april (1400 bezoekers). 
In samenwerking met de Goudsche Courant, die tevens oud drukkersmateriaal toonde en 
aandacht schonk aan de huidige stand van zaken van het krantenbedrijf. 
 
De aanhouding van de 'Princesse van Oranje' (1787)  -  juni t/m december (ca. 3300 bezoekers). 
De druk bezochte opening van de expositie, waarbij plezierige medewerking werd ondervonden 
van de Haastrechtse Kring, vond plaats in Haastrecht (gem. Vlist). Daarvoor en daarna maakte de 
expositie een rondreis langs scholen in Gouda en de regio. Deze speciaal op het onderwijs 
afgestemde tentoonstelling was behalve op vier locaties in Gouda ook te bezichtigen in 
Moordrecht, Hekendorp, Boskoop en Schoonhoven. De belangstelling voor dit onderwerp in de 
regio was groot, getuige het bezoek van bijna 100 klassen aan de expositie. Een door de heer Ter 
Bogt vervaardigde lesbrief was tegen een symbolisch bedrag verkrijgbaar. 
 
Een kleine expositie over het verleden van het tot bioscoop- en winkelruimte annex 
appartementengebouw herbouwde kazernegebouw aan de Nieuwe Markt, ter gelegenheid van de 
opening van het gebouw  -  december (ca. 200 bezoekers?). 
 
 
1988 
 
Terstond gevraagd: een nette dienstbode in het Garenspinnerijcomplex  -  januari - maart (ca. 
1200 bezoekers). 
Deze expositie was opgezet naar aanleiding van een project mondelinge geschiedenis betreffende 
dienstboden; er werd o.a. gebruik gemaakt van fragmenten van de interviews. Vervolgens was de 
expositie nog te bezichtigen in de openbare bibliotheek (Bloemendaal) en het bejaardencentrum 
Ronssehof. 
 
Huize Juliana en de tijd van toen  -  juni (ca. 300 bezoekers).  Deze expositie t.g.v. het 50-jarig 
bestaan van bejaardenhuis Huize Juliana werd door de bewoners zeer op prijs gesteld en de wens 
werd te kennen gegeven om in de toekomst vaker historisch-documentaire exposities van de 
archiefdienst in huis te halen. 
 
175 jaar koninkrijk in de Agnietenkapel  -  juli-augustus (399 bezoekers). 
In het kader van het 175-jarig bestaan van het koninkrijk der Nederlanden (1813-1988) werd door 
middel van deze expositie vooral aandacht geschonken aan de constitutionele monarchie en de 
bezoeken van leden van het koningshuis aan Gouda en Moordrecht. Het bezoekersaantal viel erg 
tegen, waarschijnlijk was de (lage) toegangsprijs - een ongewoon element bij onze exposities - hier 
debet aan. 
 
De Cingel tusschen Potterspoort en Cleiwegspoort  -  november 1988 - januari 1989  (tenminste 
800 bezoekers). 
Een expositie over de geschiedenis van de Kattensingel, met een zeer druk bezochte en 
geanimeerde opening in het gebouw van de Amro Bank, waar de tentoonstelling dank zij zeer 
gewaardeerde medewerking van de directie werd gehouden. 
 
De genoemde tentoonstellingen werden door de heer Ter Bogt samengesteld, m.u.v. de 
tentoonstelling over het kazernegebouw en die voor het bejaardenhuis Huize Juliana, die werden 
vervaardigd door mevrouw Van der Mark met medewerking van de gemeentearchivaris. Mevrouw 
C. Tegelaar verzorgde de affiches en de heer Helders de fotografische afdrukken, terwijl de heer 
Van der Graaf weer de passepartouts voor zijn rekening nam. Medewerking in de vorm van 
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bruiklenen werd ondervonden van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis en diverse 
particulieren.  
 
Voorts werd medewerking verleend aan de totstandkoming van tentoonstellingen bij het stedelijk 
museum, de stadsschouwburg en het hoogheemraadschap Krimpenerwaard. 
 
 
 
8.23.  Cursussen 
 
In de eerste maanden van 1988 werden twee cursussen paleografie voor beginners gegeven voor 
in totaal 29 personen (13 overdag, 16 's avonds), gevolgd in het najaar door twee cursussen 
paleografie voor gevorderden voor in totaal 20 personen (7 overdag en 13 's avonds), die allen aan 
de beginnerscursus hadden deelgenomen.  
De heer Ter Bogt en de gemeentearchivaris gaven les aan de enthousiaste cursisten. 
 
 
 
8.24.  Overige aktiviteiten 
 
1987 
 
Voor leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis werden rondleidingen 
georganiseerd in het kader van hun onderzoek naar de geschiedenis van de pijpmakerij in Gouda. 
 
In mei nam het archief deel aan een milieudag op de Markt. Door middel van archivalia werd 
aandacht besteed aan de milieuproblematiek in het verleden. 
 
In september werd deelgenomen aan de landelijke open monumentendag. Er vonden meerdere 
rondleidingen door de depots plaats en in de studiezaal was een kleine thema-expositie te 
bewonderen over een zestal openbare monumenten, terwijl dr. J. Kooijman een kleine expositie 
over zijn woonhuis aan de Turfmarkt 142 (het z.g. Admiraalshuis) had ingericht. Tevens werd een 
demonstratie gegeven van het zoeken in computerbestanden. De belangstelling van het publiek 
voor deze šactiviteiten was boven verwachting. 
Bijgestaan door extra vrijwilligers werd het, dank zij ieders inzet, een geslaagde dag. 
 
In het najaar werd in samenwerking met de openbare bibliotheek en het museum een 
scriptiespreekuur voor scholieren ingesteld, waarvan de opening op 16 september door het 
sectorhoofd mevr. E.H. Heijting werd verricht. De plaatselijke pers besteedde ruime aandacht aan 
dit initiatief, maar de belangstelling bleef jammer genoeg zeer beperkt. 
 
Voor het uit 15 enthousiaste leden bestaande Leidse dispuut Proteus (neerlandici) werd een 
rondleiding door de librije georganiseerd.  
 
Ter gelegenheid van de herdenking van de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in september 
1787 bezochten 15 leden van het  dispuut Van Zuylen (o.a. historici) de door de archiefdienst 
georganiseerde expositie over dit onderwerp. Voorafgaand aan de bezichtiging hield de heer Ter 
Bogt een lezing. Later op de dag werd de route die de prinses twee eeuwen daarvoor maakte 
(gedeeltelijk) overgedaan. 
 
In augustus werd voor ca. 50 leden van de oudheidkundige kring 'Rheden-Rozendaal' een 
uitgebreide stadswandeling georganiseerd, die zeer op prijs werd gesteld. 
 
In december bezocht het Tweede-kamerlid voor de VVD, mr. A. Nijhuis in het kader van een 



 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988     21 

 
 

 

werkbezoek aan Gouda ook de archiefdienst. 
 
Ook het sectorberaad werd in december rondgeleid. 
 
Voorts werd nog medewerking verleend aan de totstandkoming van het boek "Goejanverwellesluis 
: de aanhouding van de prinses van Oranje". 
 
 
1988 
 
Voor een grote groep belangstellenden van het bejaardencentrum Ronssehof hield de heer Ter 
Bogt een korte lezing gehouden over dienstboden in het verleden, gevolgd door een bezichtiging 
van de expositie. 
 
Ook dit jaar werd voor leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis, bezig met 
onderzoek naar de geschiedenis van de pijpmakerij in Gouda, een rondleiding gehouden.  
 
In mei bezochten 25 dames van de Goudse vrouwenraad de librije. 
 
Aan het St.-Jozefziekenhuis werden meerdere malen diaseries over oud-Gouda uitgeleend. 
 
In het kader van de cursus genealogie die door Teleac werd uitgezonden, verleende de 
archiefdienst de nodige medewerking. De heer Helders maakte daarbij zijn debuut voor de 
televisie.  
 
Opnieuw werd in september via een "open huis" deelgenomen aan de open monumentendag. 
Ditmaal vond tevens een boekenverkoop plaats. Extra vrijwilligers droegen weer bij aan een goed 
verloop van de dag. 
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9.  DIVERSEN 
 
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 
symposia 1987 en 1988 van de Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
 
De heer Ter Bogt vertegenwoordigde de Archiefdienst in het "educatief platform Gouda" en nam 
deel aan het symposium 1988 van de Vereniging van Archivarissen in Nederland. 
 
De heer Oudgenoeg verving de gemeentearchivaris als adviserend lid van de gemeentelijke 
monumentencommissie. 
 
In september 1987 brachten, op uitnodiging van de archiefcommissie, een 20-tal raadsleden uit 
Gouda en Moordrecht een werkbezoek aan de archiefdienst. 
Eveneens in september 1987 reikte burgemeester drs. K.F. Broekens aan dr. C.J. Matthijs de 
erepenning van de stad Gouda uit vanwege zijn vele, zeer verdienstelijke werkzaamheden in het 
kader van de reconstructie van het z.g. oud kadaster van de Goudse binnenstad. 
 
In december 1987 bracht de raadscommissie A van Nieuwerkerk a/d IJssel onder leiding van 
burgemeester mr. L. van Heugten een werkbezoek aan de archiefdienst. 
 
Met name in 1988 werden voor diverse collega's demonstraties gegeven van de 
automatiseringstoepassingen bij de archiefdienst, zowel bij de eigen dienst en in de 
instructieruimte van de afdeling informatica, als in het kader van symposia. o.a. het Nederlands - 
Duits archiefsymposium in september 1988.   
 
 
 
Gouda, september 1989.  
 
 
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, 6 = Nieuwerkerk a/d IJssel 
 
 
1987 
 
1.12.03  Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
  (a)    1923 - 1932      0.50 m' 
  --- overlijdensregisters 
 
1.14.-   Archief van de dienst openbare werken, afd. landmeten. 
  (a)    ca. 1970 - 1980  0.05 m' 
  --- afdrukken van kadastrale plans 
 
1.16.23  Archief van Huize Juliana (bejaardentehuis). 
  (a)    1938 - 1941      0.01 m' 
 
1.16.30  Archief van het Van Iterson-ziekenhuis. 
  (a)    1959 - 1961      0.15 m' 
 
1.21.05  Archief van uitgeversbedrijf G.B. van Goor Zonen. 
  (i)    ca. 1839 - 1930  6.00 m' 
 
1.21.20  Archiefbescheiden van de Coöp. Ver. Zuid-Hollandse 
  Eierveiling te Gouda. 
  (s)    1935 - 1942      0.01 m' 
 
1.21.21  Archief van Blikman & Sartorius N.V. 
  (i)    ca. 1750 - 1960 15.00 m' 
 
1.22.04  Archief van het hofje van Cincq. 
  (a)    1809 - 1978      0.05 m' 
 
1.22.08  Archief van de R.K. Vincentiusvereniging, afd. Gouda. 
  (a)    ca. 1932 - 1982  1.40 m' 
 
1.22.15  Archief van het NVV, (later: FNV) afd. Gouda 
  (bestuurdersbond). 
  (a)    1921 - 1984 (hiaten)    2.10 m' 
 
1.22.38  Archiefbescheiden van de R.K. Bouwbond St.Joseph (later: 
  Bouw- en Houtbond van het N.K.V.), afd. Gouda. 
  (i)    (1910) 1953 - 1980      0.05 m' 
 
1.22.44  Archief van de stichting Gezamenlijk Jeugdwerk Gouda-Oost. 
  (s)    1970 - 1980      2.25 m' 
 
1.23.06  Archief van de A.V.O., afd. Gouda. 
  (s)    1962-1966 0.02 m' 
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1.24.20  Archief van de stichting Vormingswerk Jonge Volwassenen 
  "Roosje Vos". 
  (i)    1978 - 1985      2.80 m' 
 
1.25.22  Archief van de Bridgeclub "Die Gouwe". 
  (a)    ca. 1960  0.10 m' 
 
1.26.07  Archief van het weekblad De Goudse Klaroen. 
  (s)    1979 - 1980 (1983)      0.10 m' 
 
1.28.01  Archief van de familie Van Hensbeek. 
  (s)    (1565) 1743 - 1803 (1818)      0.05 m' 
 
1.63.15  Collectie Schrijvers. 
  (s)    1945 - 1955      3.25 m' 
 
 
 
 
1988 
 
1.10.01  Archief van de stad Gouda (oud-archief). 
  (a)    1628 - 1700, 1784 - 18130.01 m' 
 
1.10.02  Archief van de ambachten Bloemendaal, Broek, Thuyl en 't 
  Weegje en Broekhuizen. 
  (a)    ca. 1750  0.01 m' 
 
1.16.01  Archieven van de gasthuizen (St. Catharinagasthuis, St. 
  Elisabethgasthuis en Bestedelingenhuis). 
  (a)    1930 - 1938      0.01 m' 
 
1.16.03  Archieven van het verenigd wees- en aalmoezeniershuis. 
  (a)    1947 - 1974      0.05 m' 
 
1.16.13  Archief van de Henriëtta Hoffmanstichting. 
  (a)    (1874) 1890, 1921, 1946-1961   0.01 m' 
 
1.16.32  Archief van de districts-arbeidsbeurs te Gouda. 
  (o)    1922-1927 0.01 m' 
 
1.18.01  Archief van (het college van curatoren van) het gymnasium 
  (scholarchie van de Latijnse school). 
  (a)    1789      0.01 m' 
 
1.19.03  Archief van de B.B.-kring Zuid-Holland Oost 
  (centrumgemeente Gouda). 
  (o)    ca. 1950 - 1984 20.00 m' 
 
1.21.13  Archiefbescheiden van de Kon. Plateelfabriek 
  "Zuid-Holland". 
  (a)    ca. 1945 - (1985)0.30 m' 
  --- (a) receptuur - t.w. afschriften vervaardigd door de 
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  plateelschilder Jan van Kersbergen in de periode ca. 1945 - 
  1985; dit deel is wel openbaar, maar hiervan mogen geen 
  fotokopieën of foto's worden vervaardigd; (b) enkele 
  gedrukte stukken betreffende het personeel, 1949 
 
1.21.22  Archief van de B.V. Plateelbakkerij en Pijpenfabrieken 
  "Zenith" v/h Fa. P.J. van der Want Azn. 
  (i)    1914 - 1984      4.00 m' 
   
1.22.43  Archief van de peuterspeelzaal "Honkie Ponkie". 
  (a)    1981-1985 0.30 m' 
 
1.23.07  Archief van de Patiëntenraad Gouda. 
  (s)    1978 - 1987      0.25 m' 
 
1.23.08  Archiefbescheiden van de Coördinatiegroep "Mensen met 
  Mensen" (later: Coördinatiegroep Psycho-sociale 
  Hulpverlening Gouda en Omstreken). 
  (s)    1973 - 1975      0.05 m' 
 
1.25.11  Archief van de Honkbal- en Softbalvereniging "The Braves". 
  (i)    1965 - 1985      1.00 m' 
 
1.25.20  Archief van de Goudse sportvereniging "Vires et Celeritas". 
  (a)    1980 - 1982      0.12 m' 
 
1.25.26  Archief van de voetbalvereniging F.C. Olympia. 
  (i)    1886 - 1986      6.00 m' 
 
1.26.13  Archief van het Gedenkcomitá‚á Gouda. 
  (s)    1945 - 1948      0.03 m' 
 
1.26.14  Archief van het Comitá‚á (later de vereniging) tot steun aan 
  Nederlandse militaire oorlogsgewonden "Ereschuld en 
  Dankbaarheid", afd. Gouda. 
  (s)    1945 - 1956      0.04 m' 
 
1.28.12  Archief van de familie Verboer / Bouman te Gouda. 
  (s)    (1504) 1666 - 1937 (1963)      0.12 m' 
 
6.28.01  Archief (fragment) van de familie Van Lange / Bloot, 
  steenfabrikanten te Nieuwerkerk a/d IJssel. 
  (s)    (1578) 1782 - 1970      0.20 m' 
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Bijlage 2.  Aanwinsten bibliotheek (librije) met betrekking tot 
Gouda en regio 

 
1987 
 
Algera-van der Schaaf, M.A.W. Dialogus creaturarum moralisatus : 
   een populair wetenschappelijke bestseller uit de late 
   middeleeuwen / M.A.W. Algera-van der Schaaf. - In: Janssen 
   Medisch-Wetenschappelijk Nieuws 2 (1987) p. 38-39, 50, 113, 137, 
   201, 218, 256, 304, 336, 376. 
Alkemade, W.R.C. Inventarissen van de archieven van de gemeenten 
   Barwoutswaarder, 1671-1941 (1964), Waarder, 1589-1941 (1951) en 
   Rietveld, 1661-1941 (1963) / door W.R.C. Alkemade. - Woerden, 
   Streekarchivariaat Rijnstreek, 1986. 
Ambonwijk (De -) : nota over de mogelijke overdracht van de 
   woonwijk voor Zuid-Molukkers door de staat der Nederlanden aan de 
   gemeente Moordrecht c.q. de woningbouwvereniging "Moordrecht". - 
   Moordrecht, gemeente Moordrecht, 1985. 
Angnoe, W. Onderzoeksverslag marketing-benadering sector E.R.Z., 
   onderdelen G.S.D., I.S.R. en Openbare Bibliotheek / Widjai 
   Angnoe. - Gouda, gemeente Gouda, 1987. 
Avarucci, G. Due codici scritti da "Gerardus Helye" padre di Erasmo 
   / Giuseppe Avarucci. - In: Italia Medioevale e Umanistica 26 
   (1983) p. 215-255. 
B.A.R.T. Beleids- en actieplan recreatie en toerisme / gemeente 
   Gouda. - Gouda, eigen uitg., 1987. 
Bakker, B. Gouda in bedrijf / B. Bakker en H. Bemelmans; bew. door  
   Bernt Feis en H. Rutten. - Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1987. 
Berg, R. v.d. Een Goudse pijpekop / R. v.d. Berg. - In: Van Stad en 
   Graafschap Leerdam 1 (1981) nr. 4 p. 20-22; ill. 
Bestemmings-/stadsvernieuwingsplan Binnenstad-West Gouda / gemeente  
Gouda, sector stadsontwikkeling. - Gouda, eigen uitg., 1987. 
Blaazer, Sj. Het eerste jubileumboek van Floreant : veertig jaar 
   voetbal in Boskoop 1945-1985 / Sj. Blaazer en  Ton van Bemmel. - 
   Boskoop, Gouwe Koerier / Het Groene Hart, 1985. 
Blaazer, Sj. 75 jaar schaakclub 'Inter Nos' : 1906-1981 de 
   geschiedenis van Boskoops schaakclub ... / Sjaak Blaazer. -  
   Boskoop, Inter Nos, 1981. 
Bogt, R.A.M. ter. De aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen : 
   lesbrief / samenst. R.A.M. ter Bogt. - Gouda, Gemeentelijke 
   Archiefdienst, 1987. 
Books old and rare and fascinating, scholarly and amusing. - 
   Utrecht, Beijers, 1987. 
Christoffel Pierson (1631-1714) : den kloeken rijmer en konstrijken 
   schilder / (samenst. J.E. Bokhoven). - Schiedam, Sted. Mus., 1987. 
Davidson, C. The world of Mary Ellen Best / Caroline Davidson. - 
   London, Chatto & Windus, (1985). 
Diepenhorst, I.A. Kerkglas onder twijfelachtig licht / I.A. 
   Diepenhorst. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1987. 
Dolder-de Wit, H.A. van. Teksten in de Goudse glazen / verz. door 
   H.A. van Dolder-de Wit. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1987. 
Dolder-de Wit, H.A. van. Kroniek van de Hervorming in Gouda / 
   samengest. door H.A. van Dolder-de Wit. - Gouda, Stichting Fonds 
   Goudse Glazen, 1987. 
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Dolder-de Wit, H.A. van. Heiligen in de Goudse glazen / samengest. 
   door H.A. van Dolder-de Wit. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1987. 
Eck, X. van. Wouter Pietersz. Crabeth II en de parochie St. Johannes 
   de Doper in Gouda / Xander van Eck. - In: Oud-Holland 101 (1987) p. 35-49. 
Excerpt geschiedschrijving 1974 - 1979 / Verenigde Bedrijven  
   Nederhorst (Nederhorst United) N.V. - Gouda, eigen uitg., (1979). 
Gangelen Jzn, J. van. - De Remonstranten van Gouda. - In: Van Stad en 
   Graafschap Leerdam 5 (1985/86) nr. 4 p. 16-18. 
Gangelen Jzn, J. van. - De Oud-Katholieken van Gouda. - In: Van Stad  
   en Graafschap Leerdam 5 (1985/86) nr. 5 p. 20-24. 
Gangelen Jzn, J. van. - De kerkhervorming in Gouda. - In: Van Stad en 
   Graafschap Leerdam 6 (1986/87) nr. 1 p. 12-18. 
Gemeentegids Waddinxveen / (gemeente Waddinxveen). -  
   --- aanwezig: 1985/86. 134 p.  1986/87. 128 p. 
Gemeren, J. van. Mens en natuur in het Reeuwijkse plassengebied : 
   / John van Gemeren. - (Reeuwijk), eigen uitg., 1987. 
Gereformeerde kerk Reeuwijk 1887 (-) 1987 / samengest. door Erna  
   Eigeman en Gré Sprong. - Reeuwijk, Geref. Kerk, 1987. 
Gewoon. Gewoon vandalen. - Gouda, Van Norden, 1986. 
Goed. Goed gereedschap ..... het halve werk. - Haastrecht, 
   Ambachtsmuseum Verborg, 1987. 
Gouda ... Havenstad? : Studie naar het herstel van de relatie 
   Hollandse IJssel - Gouda / initiatiefgroep "Gouda Havenstad". - 
   Gouda, eigen uitg., 1987. 
Gouda 19.. verkort bekeken : statistisch overzicht / gemeente 
   Gouda, afd. onderzoek en statistiek. --- aanwezig: 1985. 110 p.  1986. 18 p. 
Gouw, J.L. van der. De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en 
   Schieland. / J.L. van der Gouw. - Hilversum, Verloren, 1987. 
Guldemond, P.E. Boskoops boomkwekers woordenboek / door P.E. 
   Guldemond. - Boskoop, Kruiswijk, 1987. 
Habermehl, N.D.B. Gouda monumentaal / onder red. van N.D.B. 
   Habermehl en J.W. s'Jacob; tekst N.D.B. Habermehl. - Gouda, 
   Stichting Open Monumentendag, 1987. 
Hagedoorn, E. Jonge Marokkanen op de arbeidsmarkt in Gouda : een 
   studie naar de knelpunten die Marokkaanse jongeren tegenkomen op 
   de Goudse arbeidsmarkt / Elies Hagedoorn en Lydia Schippers. - 
   Gouda, (gemeente Gouda), 1987. 
Heijdemann, R. Continu streven naar kwaliteit : statische 
   beoordeling van bedrijfsactiviteiten / Robert Heijdemann. - In: 
   Eigen Terrein : personeelsblad van de Nederlandse Unilever 
   Bedrijven B.V. 1987 afl. 12 (10 sept.) p. 4-5. 
Heijningen, L.A. van. Dit is Gouda / tekst van Leo A. van 
   Heijningen; gefotogr. door Frank Borger. - Rijswijk, Elmar / HEMA, 1987. 
Helder, H. Management in het basisonderwijs : onderzoek naar de 
   bekwaamheid van direkteuren in het basisonderwijs en de 
   prioriteitsstelling in de taakuitvoering / Henk Helder en Ad de 
   Jong. - Alphen a/d Rijn; Gouda, eigen uitg., 1987. 
Herstel-de Koekkoek, L. Van ankers, togen en karbelen : over de 
   architectuur van het Catharina Gasthuis en De Moriaan / Lidewij 
   Herstel-de Koekkoek. - Gouda, Stedelijke Musea, 1987. 
Hoffman, Ed. Herman de Man, verteller en schrijver : het leven 
   verhaald / Ed. Hoffman. - In: Goudsche Courant 26 febr. 1947. 
Hoogendoorn, C. Het jubileumboek van AV '47 1947 - 1987 : een 
   terugblik op Boskoops atletiekverleden / door Cor Hoogendoorn, 
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   Teus Hoogendoorn en Kees van Eck. - Boskoop, AV'47, 1987. 
Hoogerdijk, W. Nationalisme in Gouda 1780 - 1795 : een onderzoek 
   naar nationalistische uitingen in Gouda in de nadagen van de 
   Republiek der 7 Verenigde Nederlanden / W. Hoogerdijk. - 
   Lekkerkerk, eigen uitg., 1987. 
In Gouda / (door) C.A.J.M. van Hooft e.a. - Gouda, Commissie 
   Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars, 1987. 
Informatie over begraafplaatsen in Gouda / afd. plantsoenen en  
   begraafplaatsen. - Gouda, eigen uitg., 1987. 
Jaarverslag / Openbare Bibliotheek Gouda. -  
   --- aanwezig: 1985-1986. 21, (2 p.). 
Jaarverslag / Stichting tot opsporing van tuberculoselijders in het  
   gebied van het districtsconsultatiebureau te Gouda. - Gouda, Goutudo, 
   19.. - 19... --- aanwezig: 1957. 16 p. 
Jaarverslag / Stedelijke Musea Gouda. --- aanwezig: 1986. 28 p. 
Jong, M.G.C.J. de. Antieke bodemvondsten in de uitverkoop : 
   architect Herman Haan strijdt voor Dogonvolk / door Theo de Jong. 
   - In: Ledenbericht 1987 - 3 van A.W.N. afd. 9 (p. 11). 
Jong, O.J. de. Oranje en de botsende overtuigingen / Otto J. de 
   Jong. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1987. 
Knoops, W.A. De Patriottische Sociëteit in Gouda 1785 - 1787 : een 
   maatschappelijke en politieke plaatsbepaling / W.A. Knoops. - 
   Rotterdam, eigen uitg., 1986. 
Kok, H. Goudse kommissie kan minder dan verwacht / Hans Kok. - In: 
   Motief 5 (1979) nr. 3 p. 18-19; ill. 
Kramers Jz., J. Kramers' woordentolk verkort ... / J. Kramers Jz. 
   - 8e verm. en verb.dr. Gouda, G.B. van Goor, 1863. 
Langeveld, J. van. Bijzonder glas-in-lood-raam ontdekt bij Unichema 
   Chemie / Jon van Langeveld. - In: Eigen Terrein : personeelsblad 
   van de Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. 1987, afl. 2, p. 4-5. 
Ledenraadsvergadering. Ledenraadsvergadering 25 mei 1974 te Gouda. - 
   In: Onze Taak 21 (1974) p. 36-39, 47-50; ill. 
Loo, J. van. UBL Ltk 318: Sermoenen / J. van Loo. - Gouda, eigen 
   uitg., 1987. 
Meindert, H.R.M. Geschiedenissen van de familie Meindert / H.R.M. 
   Meindert. - Bodegraven, eigen uitg., 1980 - 19.. --- aanwezig: 
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   stad Gouda / J.W. de Rouville. - Utrecht, eigen uitg., 1986. 
Saag, B.J. van der. Archieven en onderwijs : de Goudse situatie / B. 
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   346-351; ill. 
Bos, Jac. Historie der Hervormde Kerk te Zevenhuizen / Jac. Bos. - 
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   H.H. van Dam. - In: Wapenheraut (De -) 19 (1915) p. 311-312. 
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   eigen uitg., 1988. 
Eras, Paulus. Goudse: Emmenthaler onder de verzekeraars / Paulus 
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   --- aanwezig: 1987/88. 112 p. 
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   eigen uitg., 1988. 
Hansen, C. Een tunnel door het veen van Gouda / C. Hansen. 
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   Mireille J.H. Madou. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1988. 
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   3e dr. 1987. 1 p. + 38 p. ill.  
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   Regt. - In: Vaderlandsche Letteroefeningen 2 (1856) p. 397-411. 
Regt, W.M.C. Grafzerken op het kerkhof te Waddingsveen / medeged. 
   door W.M.C. Regt. - In: Wapenheraut (De -) 19 (1915) p. 402-411. 
Restauratie. De restauratie der Goudsche kerk. - In: Oudheidkundig 
   Jaarboek, 3e serie 2 (1922) p. 160. 
Rijksen, A.A.J. De Goudse glazen en de Van der Vorm kapel / A.A.J. 
   Rijksen. - In: NRC Handelsblad 14-6-1958. 
Rijksen, A.A.J. De St. Janskerk te Gouda : het gebouw en de glazen 
   / A.A.J. Rijksen. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1947. 
Rijksen, A.A.J. Wie lost de Hebreeuwsche puzzle op van glas 13 in 
   de St. Janskerk te Gouda? / A.A.J. Rijksen. - In: Historia 7 
   (1941) p. 80-81; ill.. 
Rijksen, A.A.J. Nog eens : een "Hebreeuwsch" opschrift in de 
   Goudsche glazen / door A.A.J. Rijksen. - In: Historia 7 (1941) p. 
   82-84; ill.. 
Rijksen, A.A.J. Het ontstaan van het bevrijdingsglas in de Janskerk 
   te Gouda / A.A.J. Rijksen. - In: (agenda of kalender voor 1951 of 
   1961) p. 137-142; ill.; 19 cm. (z.pl. en uitg.). 



 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988     35 

 
 

 

Rijksen, A.A.J. Een "Hebreeuwsch" opschrift in de Goudsche glazen / 
   A.A.J. Rijksen. - In: Historia 6 (1940) p. 55-60; ill. 
Rijksen, A.A.J. De sublieme glasschilderkunst der Crabeths in 
   verband met de kunst van hun tijd : het eigenaardige van Dirck 
   Crabeth : vergelijking met enkele werken van tijdgenoten / A.A.J. 
   Rijksen. - In: Historia 7 (1941) p. 67-79; ill.. 
Rollin Couquerque, L.M. Een zoen te St. Hubertsgerecht / L.M. 
   Rollin Couquerque. - In: Verslagen en Mededelingen Oud-Vaderlands 
   Recht IV (1903) p. 433. 
Rotte, A.A.G.C. de. Genealogisch fragment De Rotte (met preuves) / 
   door A.A.G.C. de Rotte. - In: De Wapenheraut 1915 11 p.. 
Scheltema, Nic. Aanteekeningen betrekkelijk eenige kunstenaars te 
   Gouda / Nic. Scheltema. - In: Archief Nederlandsche 
   Kunstgeschiedenis 2 (1879/1880) p. 24-26. 
Scheygrond, A. Het Goudsche Bosch : een vogelparadijs in vroeger 
   eeuwen / A. Scheygrond. - In: Het Vogeljaar jrg. 36 no. 2, mei 
   1988 p. 81-86; ill.. 
Schoonderwoerd, C. Het Nieuwe Marktproject te Gouda : een politiek 
   geografische beschouwing / C. Schoonderwoerd. - Gouda, 1988. 
Schutter, J. Een blik terug op Ver-Hitland / J. Schutter. - 
   Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., z.j. (1982?). 
Smit, Wim. Meester Lalleman en de kinderarbeid in Moordrecht / Wim 
   Smit. - In: VU Magazine, febr. 1987 p. 35-36; ill.; 30 cm. 
Someren, C. van. Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopiker- 
   waard / Cor van Someren. - Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1987. 
Someren, C. van. Aart de Jong - alias "Venetië" : een marskramer in 
   de Alblasser-, Krimpener- en Lopikerwaard / Cor van Someren. - 
   Alphen a/d Rijn, Repro-Holland, 1988. 
Sophiastraat 'n halve eeuw : 13 mei 1988 / 
   (Jubileumcommissie Sophiastraat). - Gouda, eigen uitg., 1988. 
De Sprint : orgaan van de Goudse Sportver. Vires et Celeritas. -  
   --- aanwezig: Jubileumuitgave 1928 - 1988. 16 p. 
Stadsgids Gouda / red. afd. voorlichting gemeente Gouda. 
   --- aanwezig: 1988. 128 p. 
Steen, J. van der. Gouda moet weer havenstad worden / Jeanne van der 
   Steen. - In: Zuid-Holland 4 (1987) nr. 4 p. 37-47; ill. 
Steenblok, C. Om de oude waarheid of het leergeschil aangetoond / 
   door C. Steenblok. - 3e (zeer verm.) dr. Gouda, Gereformeerde Pers, 1978. 
Steenblok, C. De bestaansgrond der gemeenten / door C. Steenblok. - 
   Gouda, Stichting tot Bevordering ... van de zuivere waarheid ... 
   Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 1974. 
Structuurnota oktober 1979 Nieuwerkerk a/d IJssel. - 
   Nieuwerkerk a/d IJssel, eigen uitg., 1979. 
Tenhaeff, N.B. Desiderius Erasmus Roterodamus / door N.B. Tenhaeff. 
   - In: Historia : maandschrift voor geschiedenis en 
   kunstgeschiedenis 6 (1940) p. 98-104; ill.. 
Tentoonstelling. Tentoonstelling te Gouda. - In: Nederlandsche 
   Spectator (De -) 1872 p. 244-245; 254-255. 
Tilmans, Karin. Aurelius en de Divisiekroniek van 1517 : 
   historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus / 
   Karin Tilmans. - Hilversum, Verloren etc., 1988. 
Tongerloo, L. van. Achtergronden van glasschenkingen voor de 
   St.-Janskerk te Gouda / L. van Tongerloo. - Gouda, Fonds Goudse Glazen, 1988. 
Tracy, J.D. Against the "Barbarians" : the young Erasmus and his 



36 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988 

 
 

 

   humanist contemporaries / James D. Tracy. - In: Sixteenth Century 
   Journal 11 (1980) p. 3-22. 
Unichema. Unichema Chemie B.V. ... --- aanwezig: 1987; 20 p. 
Veen, C.J. van. Een "verdacht" Gouds refreinfeest / C.J. van Veen. - 
   In: De Nieuwe Taalgids, 81-4, 1988 p. 341-346.  
Veenboer, Klaas. Ai van Dirreke / Klaas Veenboer. - 's-Gravenhage, 
   De Schouw, 1943. 
Vergaarbak. De vergaarbak der ketters : religie en verdraagzaamheid 
   in Gouda. - Gouda, Sted. Museum het Catharina Gasthuis, 1988. 
Vijfenzeventig jaar G.S.V. 1913 - 1988 / red. H. Heeren.  
   - 's-Gravenhage, Lakerveld, 1988. 
Voordrachten. Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag 
   van Erasmus op 10 en 11 juli 1936 te Rotterdam. - 's-Gravenhage, 
   Mart. Nijhoff, 1936.  
Váhl, H.G. Prikkel in de stedebouw, zwart-witboek voor een groene 
   woonwijk : suggesties voor het méér bruikbaar maken van nieuwe 
   woonwijken in Delft, Gouda en Lelystad / H.G. Váhl. - Rotterdam, 
   Stichting Ruimte, 1985. 
Waning, C.J.W. van. Een eeuw lang als boeier onder zeil (1883 - 
   1984) : 1. Een halve eeuw boeierschuit "Vrede Best" (1883 - 
   1930); 2. Een halve eeue boeierjacht "St. Lucas" (1930-1984) / 
   C.J.W. van Waning. - In: ? p. 16-23 en 15-20; ill.. 
Want, Ineke van der. Be Quick : jubileum outgave 1895-1980 / Ineke 
   van der Want en Niek Straver. - Gouda, eigen uitg., 1980. 
Was, J. Brieven van voorschrijving, verleend door Prins Maurits aan 
   den kerkeraad en magistraat van Gouda, ter leening en beroeping 
   van Isaäcus Hensbergius, predikant te Scherpenisse in het eiland 
   Tholen, anno 1619 / J. Was. - In: Vaderlandsche Letteroefeningen 
   2 (1851) p. 329-333. 
Waterbeweging. Waterbeweging rond Gouda van ca. 1100 tot heden : 
   geschiedenis van Rijnlands waterstaat tussen IJssel en Gouwe / 
   red. Ludy Giebels. - Leiden, Hoogheemraadschap Rijnland, 1988. 
Weissman, A.W. Nederlandsche kerken. VII. De St. Janskerk te Gouda 
   / A.W. Weissman. - In: Elsevier : geïllustreerd maandschrift 
   XXXVIII (1909) p. 155-169; ill.. 
Wesseling, C. De gekleurde glazen van Ter Gouw / C. Wesseling. - 
   In: Olie 10, no. 12 (december 1957) p. 376-379; ill.;29 cm. 
Wetenschappelijke voordrachten. - Gouda, K.N.M.G., 1988. 
Wijk Azn., N. van. Boskoop het dorp van mijn grootvader / Nic. van 
   Wijk Azn. - Boskoop, Hoogerbrug, 1986 - 1987. --- aanwezig: Deel 
   2. 1987. 188 p. 
Willeumier-Schalij, J.M.  Hendrik Herp als predikant / J.M. 
   Willeumier-Schalij. - In: Ons Geestelijk Erf 60 (1986) p. 23-37. 
Zeven eeuwen Gouda en de Gouwenaars / onder red. van N.D.B. 
   Habermehl, K. Hazelzet, A.M. de Jong, D.C. van der Maarel 
   (hoofdred.), J. Ouvry, B.J. van der Saag, A. Scheygrond en R.A.M. 
   ter Bogt. - Zwolle, Waanders, 1986 - 1987. 
Zuilen, Ingrid van. Archief geeft het verleden prijs / Ingrid van 
   Zuilen. - In: Eigen Terrein : personeelsblad van de Nederlandse 
   Unilever Bedrijven, 9 juni 1988; no. 8 p. 3; ill.; 28 cm. 
Zwan, J. van der. De dag dat het manna viel : dramatisch gebeuren 
   rond een jachthuis langs de rivier de Rotte in de laatste dagen 
   van de tweede wereldoorlog / J. van der Zwan. - 3e dr. Den Haag, 
   Voorhoeve, z.d. (ca. 1980). 



 Verslag archiefdienst Gouda / Moordrecht 1987 en 1988     37 

 
 

 

 
Schenkers van boekwerken in 1987 en 1988 
 
AV'47 (Boskoop); Afd. Agrar. Gesch. (Wageningen); Alg. Rijksarchief; Alofs, drs. Marja 
(Nijmegen); Archiefdienst Ger. Kerken in Nederland; Archiefdienst Ned. Herv. Kerk; Archiefraad; 
Artihove / Regina; Bavel, H. van; Be Quick (Waddinxveen); Bibliotheekraad; Bijsmans, A.C. 
(Amstelveen); Blaazer, Sj. (Boskoop); Bleuland ziekenhuis; Blikman & Sartorius; Boer, A.M. den 
(Nieuwerkerk a/d IJ.); Bogt, drs. R.A.M. ter; Booma, J.G.J. van; Broek, A.M. van den (Heemstede); 
Buiskool, drs. K. (Amsterdam); CRPA; Centr. Archiefselectiedienst; Centr. Bureau voor Geneal.; 
Cult. Raad Zuid-Holland; Eigeman, mevr. E. (Reeuwijk); Eijk, dr. J.L. van; Fonds Goudse Glazen; 
gemeentearchieven  Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Barneveld, Dordrecht, Enschede, 
Gemert, Goes, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, Kerkrade, Leiden, Leeuwarden, 
Maassluis, Maastricht, Middelburg, Roosendaal, Rijswijk, Schiedam, Sittard, Tilburg, Utrecht, 
Vlissingen, Zwolle; gemeente Gouda afd. interne zaken, afd. onderwijs, afd. onderzoek, afd. 
voorlichting, afd. welzijn, CPD, DSR, FEZ, GSD, sector ERZ, sector SO; Gereformeerde 
Gemeente Gouda; GorterKoningh, mevr. J.; Gouda Havenstad; Goudse Vrouwenraad; Groot, A. 
de (Capelle a/d IJ.); Groot, Ab de; Haaft-Waller, mevr. K. ten (Krimpen a/d IJ.); Herv. gemeente 
Gouda; Herv. Groot Burgerweeshuis (Vollenhove); Hesselink-Duursma, mevr. drs. C.; Hoekstra, 
A.P.; Hooff, drs. G. van (Helmond); Hoogerdijk, W.; Hoogheemraadschap Rijnland; Huize Juliana; 
IISG Amsterdam; Janssen Pharmaceutica BV; Jong, A. de; Jong, M.G.C.J. de; 
Jubileumcommissie Sophiastraat; KNMG š(Utrecht); KNMG afd. Gouda; KNMP dep. Gouda; 
Kamer van Koophandel; Kath. Bond van Ouderen, afd. Gouda; Klein, drs. J.W.E.; Knol, R. 
(Driebergen); Knoops, drs. W.A. (Rotterdam); Koeijer-Jansen, G. de; Koninklijk Huisarchief; 
Korfbalver. Ter Gouw; Loo, drs. J. van; Maarel, D.C. van der (uitg. Catena); Meindert, H.R.M. 
(Bodegraven); Meindert, H.; Min. van Bi.Za. en van Verkeer;  Monumentencommissie Gouda; 
gemeente Moordrecht; Norden, drukk. Van; Ons Voorgeslacht; Openb. Bibl. Gouda; Oudheidk. 
Kring "Die Goude"; Pionier; Polet, A.Th. (Oud-Beijerland); Prov. Archiefinsp. Limburg en ZH; 
Puffelen, drs. A.E. van (Den Haag); Putten, Adr. van; Rijksarchieven in Drente, Groningen, 
Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland; RVS Rotterdam; 
Rijks Archiefschool; Rijkscommissie Vad. Geschiedenis; Rijkspolitie Waddinxveen; Ritman, Hans; 
Rodenberg, C.; Rossum, E. van; Rotte, Jhr. de (Malden); Rouville, drs. J.W. de; Saag, drs. B.J. 
van der; Schans, drs. A.A. van der (Bodegraven); Scheygrond, dr. A.; Scholengem. "De Wadde" 
(Waddinxveen); Schoonderwoerd, C. ; Sectie Mil. Gesch.; St. Jozefziekenhuis; Sociëteit "So 
What"; Stadtarchiv Bocholt; Stedelijke Musea Gouda; Stichting 't  Ambachtshuis Moordrecht; 
Stichting Hist. Boerderij-onderzoek; Stichting Hist. Onderzoek; Stichting Krimpenerwaard; 
Stichting Open Monumentendag; Stichting Oud Zevenhuizen / Moerkapelle; Stichting Prot. Kerk. 
Kunst; Stichting Vrienden van Archief en Librije; Stichting Welzijn Ouderen; Streekarchieven 
Gorssel c.a., Langs Aa en Dommel, Maasland, de Markkant, Peelland, Rijnstreek, 
Schouwen-Duiveland, Tiel c.a., Waterland, Zuid-Oost Brabant; Tafeltennisver. Gouda; 
Uitgeverijen De Bataafsche Leeuw (A'dam), Canaletto (Alphen), Elmar B.V. (Rijswijk), Elsevier 
Boeken (A'dam), Samsom (Alphen), Waanders (Zwolle); Unichema Chemie B.V.; VVV Gouda; 
Veen, drs. C.J. van (Waddinxveen); Vellekoop, mr. J. (Leiden); Ver. Herman de Man; Vereniging 
van Archiefrestauratoren; Vires et Celeritas; Visser, prof.dr.ir. J.C. (Delft); gemeente 
Waddinxveen; Waning Sr., J.I. van (Rotterdam). 
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Bijlage 3.  Aanwinsten topografisch-historische atlas† 
 
 

 1986  1987  1988 

Foto's, prentbriefkaarten (schenkingen)
‡
 66 + 1 

album 
147 105 

Negatieven (idem) - - 967 

Reprodukties, affiches, e.d. ca. 50 ca. 50 ca. 40 

Plattegronden, kaarten 12 - - 

Van derden geleende foto's ter reproduktie 90 + 5 
albums 

42 52 

 
Hieronder bevonden zich schenkingen van: 
AMRO Bank Gouda; A.M. den Boer (Nieuwerkerk a/d IJssel); mevr. N. Bokhoven-van Vliet; dr. J.L. 
van Eijk; Fonds Goudse Glazen; R. Frank; gemeente Gouda Dienst Openbare Werken (afd. BOB), 
FEZ, Interne Zaken; mevr. J.P. Hesselbach-Vingerhoets (Hoogvliet); G. Houtman (Hoorn); mevr. 
H. Jonker-Bakker; Makelaardij Van 't Hof; H. Meindert; K.H. Mersmans; mevr. Truus Moerel; mevr. 
N. Scholten; C.A.M. Spruyt; mevr. A. Starrowsky-Van Duijn (Eindhoven); Stedelijke Musea Gouda; 
Stichting Open Monumentendag; Unichema Chemie B.V.; W. Veerman (Tiel); mevr. P. 
Verbruggen; VVV Gouda. 
 
Ter reproductie werden foto's geleend van de volgende personen:  
W. van Asten; mr. P.W. de Beun (Voorschoten); J.H. Bik; D. Bode; J. de Bruijn; mevr. Datema 
(Waddinxveen); H. Dijkman; P. Ernst; mevr. Fakitsas; S. Fortuyn; mevr. Geelkerken; mevr. W. 
Hemmelder-de Jong; W.A.F.X. Hoffmann; A. Hordijk; G. Houtman (Hoorn); W.G. Janssen; dhr. 
Jaspers; mevr. Koster; mevr. Kraan; mevr. S.J. Kroon-de Kovel; dhr. Kuiper; J. van Loon; H. Lorjé; 
H.W.J. Nederhoff; M.H.J. Ouweneel; dhr. Quant; mevr. M. Rozemond-van Loon; M. Schrave; W. 
Sijl jr.; J. Smitskamp; W. Spaas; A. Steenbergen; dhr. Vegt; A.D. Vergunst; mevr. E. Verhoef-Vuyk; 
dhr. Verkaaik (Apeldoorn); mevr. Vermey-Kwinkelenberg; J.G. Wiezer. 
 

                     
†
  De eigen fotografische opnamen zijn niet meegerekend. 
‡
  Exclusief de vele honderden door de Goudsche Courant geschonken persfoto’s, waardoor de collectie van de 

archiefdienst bijzonder goed “bij blijft”. 
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Bijlage 4.  Aanwinsten collectie varia 
 
 
In 1987 waren de belangrijkste aanwinsten: 
 
- Kwartierstaat van de Goudse familie Van Eijk. 
- Analyses van het weesboek van Nieuwerkerk a/d IJssel over 1581 - 1609.  
- Analyses van het "vertichtingsboek" van Nieuwerkerk a/d IJssel over 1645 - 1666.  
- Kwitanties van Frederick Pietersz de Houtman, 1592. 
- Programma van de tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda 
en omstreken, 1894. 
 
 
In 1988 waren dit: 
 
- Hekeldicht op ("moderne" 18e-eeuwse?) gereformeerde predikanten (?), ca. 1800. 
- Archiefbescheiden van de afd. Gouda van de PvdA, 1961 - 1969. 
- Archiefbescheiden van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afd.  Gouda, (1973) 1975 - 
1976. 
- Akten van transport c.a. van huizen aan de Blauwstraat, 1626 - 1950, en de Vrouwensteeg, 1757. 
- "Gedachtenis-Album voor het jonge Nederland ..." (herinneringskalender in agendavorm) ca. 
1890 - ca.  1944. 
- Oefenboek voor zanglessen; met ingeplakt een bewijs van aanmoediging ... voor D. IJsselstijn, 
1884. 
- Programma (z.g. balboekje) voor een gecostumeerd kinderbal ..., 1883. 
- Huwelijksaankondiging, 1868. 
- Trouwboekje 1898 - 1902. 
- "Regenten en andere bediendens der ambagts-heerlijkheyt van Moordrecht ...", 1772 (afdruk).  
- "Epitaphia Bartholomaei de Moor van Immerzeel ...", 1779. 
- "Geluk-wenschingen", lofdichten van Arn.Henr. Westerhovius, 1726 - 1735. 
- Gedicht van ds.  J.W.  Bussingh, predikant van de hervormde gemeente Gouda, op het 
overlijden van zijn ambtgenoot ds. Jacobus de Visscher, 1819. 
- "Copye van den requeste der Burgeren der Stad Gouda, aan de ... Raad en Vroedschap 
derzelver Stad ..., 1747. 
- Lijst van kiezers die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer, 
provinciale staten en/of gemeenteraad, 1899. 
 
 
Behalve een aankoop uit de collectie van wijlen dr. E. Grendel op de veiling bij fa. Beijers in maart 
1988  waren deze en andere schenkingen afkomstig van: 
Bewonersgroep Oosterwei; mevr.  Blankert; A. Bruynel (Oudewater); dr. J.L. van Eijk; 
gemeentearchief Rotterdam; mevr. A. Guérain; J. Heemskerk (Voorburg); mevr. J.P. 
Hesselbach-Vingerhoets, Hoogvliet; C.C.J. Lans (Den Haag); dr. C.J. Matthijs; K.H. Mersmans; 
Sted. musea Gouda; Stichting 't šAmbachtshuis Moordrecht; Stichting Onderzoek predikaat 
hofleverancier (Voorburg); streekarchief Tiel-Buren-Culemborg; mevr. P. Verbruggen. 


