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Introductie: 
Overeenkomstig haar doelstelling van wetenschappelijk onderzoek naar 
de geschiedenis van Nederlands gedecoreerd industrieel aardewerk 
heeft de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen inmiddels een 
database van meer dan 150.000 beeld- en tekstbestanden verzameld. Al 
die brongegevens staan opgeslagen in de Gouda Thesaurus, letterlijk en 
figuurlijk een schatkamer aan gegevens. Ter gelegenheid van de door 
het museum gemaakte tentoonstellingen zijn uit die schatkamer digitale 
catalogi gemaakt die na museumentree verder gratis te raadplegen zijn 
op een leestafel in het museum.  
Dit aanbod richt zich vooral op scholieren en studenten die CKV-
opdrachten moeten uitvoeren en op kunstliefhebbers in het algemeen. 
Het museum biedt ook concrete hulp bij het aanleveren van rechtenvrij 
fotomateriaal ten behoeve van schoolwerkstukken en scripties in het 
algemeen. Vrij van rechten zijn de door het museum zelf gemaakte 
foto’s. Die mogen uitsluitend voor schoolwerkstukken en scripties 
gebruikt worden en niet voor commerciële doeleinden.  
 
Doelgroep: 
Bovenbouw VO, MBO en HBO 
Keramiek- en kunstliefhebbers in het algemeen  
 
Locatie Gouda thesaurus: 
Keramisch Museum Goedewaagen – Tussenhal; contactpersoon voor 
het aanvragen van voor school- en studie werkstukken gratis te 
gebruiken foto’s – conservator Friggo Visser, 
mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl   
 
Beschikbare catalogi, oktober 2011 (tussen haakjes aantal dia’s)  
. Carel A. Lion Cachet, 1864-1945 – scheepsinterieur-ontwerpen, 2006 (56) 
. Crisis-goed? Goed aardewerk! Kunstaardewerk begin jaren 30, 2004 (120) 
. Dossier Vals, valser, het valst – keramiekvervalsingen, 2008 (90) 
. Een Goudse liefde, de PZH-collectie van Jan H. Branolte, 2005 (136) 
. Elektrisch licht en de Goudse plateel-industrie, 2010 (68) 
. Experimenteel kunstaardewerk - Fons Decker, Eta Lempke, PZH, 2005 (180) 
. Goedewaagen 400, Arts and Crafts in Gouda en Nieuw Buinen, 2010 (167) 
. Goedewaagen en het Blauw, de verleiding – Museumweekend 2009 (70) 
. Goedewaagen’s Gebruiksgoed 1910-2010, 2010 (181) 
. Goedewaagen en de HAL, scheepsmemorabilia, 2011 (126)   
. Goedewaagen’s Miniaturen, cat. Model 2442-2794 - 1984-2003, 2009 (137) 
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. Nieuw Buinen en de glasindustrie in de Kanaalstreek, 2011 (96) 
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