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kundig museum) met kracht opgenomen en met gelukkigen uitslag be-
kroond worden, dan blijft er voor Gouda nog één in de naaste toekomst te
verwezenlijken, namelijk de ordening en beschrijving van haar gemeente-
archief. Met verbazing verneemt de vreemdeling (den ingezetenèn schijnt
het niet zoo onverklaarbaar), dat de stad welke in klimmende welvaart
dezer dagen haar zeshonderdjarig bestaan vierde, er geen belang in stelt
de oorkonden en bescheiden te kennen, welke door hunne geschiedkundige
bijzonderheden zoovele bijdragen zijn tot de kennis van dat bestaan van
zes eeu\Men; dat zij, in het bezit dier onschatbare archieven, geen luttele
honderden guldens er voor over heeft om die verzameling aan wanorde
en stof te onttrekken en voor 't gevaar van te loor gaan te behoeden".
De Gemeenteraad besloot nu om het oud-archief te laten regelen en be-
schrijven. Ds. J. N. Scheltema, remonstrants predikant, en Dr. C. A.
Tebbenhoff, leraar in de geschiedenis aan de R.H.B.S., werden op hun
verzoek met deze taak belast. In 1876 konden zij mededelen dat in de
chaos enige orde was gebracht. Hun inventaris heeft 90 jaren dienst
gedaan!
Na het gereed komen van de inventarisatie besloot de Raad om het toezicht
over het oud-archief definitief te regelen en over te gaan tot het aanstellen
van een archivaris met een toelage van / 100,- ter bestrijding van schrijf-
lonen, briefporten enz. Zijn instructie verplichtte hem minstens éénmaa1
per \Meek gedurende minstens één uur op het archief ten raadhuize aan-
wezig te zijn. In de vergadering van 24 april 1877 werd Ds. Scheltema met
grote meerderheid tot archivaris benoemd.
Ds. Scheltema heeft deze functie slechts korte tijd vervuld. Wegens vertrek
naar elders vroeg en kreeg hij ontslag met ingang van 1 oktober 18?9. Tijdens
zijn ambtsperiode verzorgde hij een bewerkte uitgave van het derde deel
van C. J. de Lange van Wijngaarden's ,,Geschiedenis en beschrijving der
stad van der Goude".

De vacature bleef bijna een jaar lang onvervuld. In de Raadsvergadering
van 28 september 1BB0 werd tot stadsarchivaris benoemd de gemeente-
secretaris Mr. D. N. Brouwer. Het was aan het slot van een lange zitting
welke vrijwel geheel gewijd was aan de bespreking van het rapport van de
commissie belast met het onderzoek betreffende de oprichting van een
waterleiding. Daardoor heeft dit punt van de agenda niet de behandeling
gekregen waarop het recht had. Als voorheen werd de zorg voor het oud-
archief weer toevertrouwd aan de gemeentesecretaris die nimmer blijk
heeft gegeven van enige belangstelling voor de functie welke hem werd
opgedragen.
Het archivariaat van Mr. Brouwer wordt gekenmerkt door de stereotiepe
mededeling: ,,in den toestand van het oud-archief kwam geen noemens-
waardige veranderittg". De stukken werden gestempeld en genummerd
overeenkomstig de inventaris en deze werd waar nodig aangevutd. In lBBb
werd een herziening van de inventaris aangekondigd, waarover men verder
niets meer hoort. In het jaarverslag van 1BB4 klaagde de archivaris over het
vele werk dat de aanvragen om inlichtingen voor het opmaken van stam-
bomen, een liefhebberij welke toen in opkomst was, hem gaven. In dat jaar
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plaats. Het werk werd gegund aan de aannemer H. J. Nederhorst te Gouda
voor de som van / 8.020,-.

De Minister had aan zijn toestemming de voorwaard.e verbond.en dat het
oud-archief aan de zorg van een_ eigón en bijzondere archivaris der ge-
meente zou worden toevertrouwd. Dr. L. A. Kesper, conrector van Èet
gymnasium, werd genegen bevonden om de functió van archivaris te ver-
vuilen tegen egl ve_rgoeding yan / 100,- 's jaars. Bij besluit van Burge-
meester en Wethouders van 18 juli 1892 werd hij tot archivaris benoerid.
Gouda had eindelijk een zelfstandige archiefdienst.
In augustus 1892 begon de verplaafsing van de archieven. Een jaar later
werd de stadsbibliotheek, de Librye, nàar de nieuwe bewaarpláats over-
gebracht waarna het vertrek aan de St. Janskerk, waarin de bibliotheek
sedert 14BB was gehuisvest, ter beschikking van het kerkbestuur werd.
gesteld. Tussen- b-eide, van elkaar onafhank"elijke instellingen werd een
degelijk ijzeren hek geplaatst. Op 16 mei 1893 wórd een reglement voor het
oud-archief vastgesteld.
Dr. Kesper was in 1BB2 benoemd tot leraar in de klassieke letteren aan het
progymnasium te Gouda. Een jaar later werd hij conrector, welke functie
hij behield toen het progymnasium in 1BB9 werá o.nge"et in een gymna-
sium. D_eze gebeurtenis gaf h"1n aanleiding om zich" te verdi"p"rr""in d"
geschiedenis van de Latijnse school en zo kíam hij in aanraking met het
stedelijk archief.
Het gemeentebeslg.". had _geen betere keus kunnen doen. Ofschoon Kesper
geen _archiefopleiding -h"9 genoten, had hij volledig begrip voor de 

^be-

ginselen van archiefordening zoals deze sedeit juli 1Bg;2 ináeïergaderingen
van de vereniging van archivarissen in Nederland zijn geformuÉerd utr" i'
de wereldberoemde ,,Handleiding voor het ordenen 

"; 
beschrijven van

archievey" zljn vastgelegd. Daarvan getuigt reeds zijn eerste jaárverslag,
over 1892, waarin-hij zijn voornemen te kennen gaf orn het archief te ra.t!-
schikken overeenkgmstig de oude inrichting van het bestuur, in orr"r""i-
stemming met artikei 16 van de bovengenoémde handleiding.
Hij-zag zich voor een geweldige taak gesteld. Bij de behandËling van het
reglement zet het raadslid van lterson: ,,Ik geioóf Gouda geluk "te 

mogen
wensen als het archief in b0 jaar op orde is". Hij haá goed g"ri"o
Kesper heeft rnet zrjn tijd gewoekerd. Hij inventariseeide de ona" ,óht"r-
lijke archieven l/an Gouda (1447-1811), vervaardigde een beknopte inven-
taris van de archieven van de St. Janskerk van vóór de hervorming en een
summiere inventaris van de archieven van het verenigd'wees- en aalmoeze-
niershuis. Het eerste deel van zijn ,,Geschiedenis vá het Gymnasium te
Gouda" verscheen in 189?. Van zijn historische studiën geniet verder vooral
de studie over ,,de Goudsche vroedschap en de religió,' b"k".rdheid.
Wegens toenemende hardhorighei !_t^g Kesper zicki in 1g10 genoodzaakt
ontslag 9_i! zijn fun_cties te vragen. Hij vestigde zich te 's-Gravóhage 

\Maar
hij in 1926 is overleden.
Kesper e1_ zijn op_volgers hebben zeer veel steun gehad van de custos, S. H.
van der Kraats. Diens vader, S. H. van der Kraits senior, was custos van
de Librye toen deze instelling naar de Oosthaven werd overgebracht. Hij
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voorwaarde van een eigen bevoegde archivaris niet voldaan werd, mits de
bewaarpl-aats op minstens vier .rerl<dagen per week gedurende minstens
twee u-rlen per dag toegankeli. jk zou zijn.
llet beheer door de gemeentesecretaris kwarn de materiële verzorging van
de archierren ten goecle. In 1923 rn'erd electrisch licht aangelegd en er
werclen enige kasten gekocht. I{et bind- en restauratiewerk u'erd met
kracht aangevat;daarvoor rvercl docr het Rijk subsidie verleend. Het archief
van het voormalige ambacht Bloernendaal werd van het stadhuis naar de
ar:chiefbewaarplaats overgebracl:rt en door hem summier geordend. Hij
inventariseerde ook de notariële archieven. Bovendien schreef hij legio
courantenartikelen, gebaseerd op archiefstudie.

In de zomer \/an l-928 rveriterr, Burgemeester en Wethouders o,ltgeschrikt
door het ver;ioek van de a-rchi',ra.ris belast rnet het beheer van de derde
afdeling ','an het AJgemeen Rijlisarcliief om de onder de gerneente berus-
tende keri<elijke doop-" troun'- e:r begraafboeken, dagtekenende van r'óór
de invoering van de Burgerli ike Stand, aan hem over te dragen. De ri jks-
archivaris handelde op gronC van artikel 3 van het Kon. Besluit van 20 juni
1919 (S. 3Bg) krachtens hetwelk de overbrenging binnen tien iaren na de
inwerkingtreding van clat besluii, uitgevoerd moest zijn. Het besluit mach-
tigde de betrokl<en Minister om de rijksarchivarissen op te dragen bedoelde
archivalia aan een gemeente rnet een eigen archivaris in bewaring te geven,
doch Gouda had geen archivaris.
B. en 

'W., 
om het veriies van deze 'vaardevolle en zeer veel geraadpleegde

archiefstukken te verhoeden, rrerzochten cle Minister om machtiging tot het
aanstelien van een archir,'a.ris die niet rzoldeed aan de wettelijke eis van het
bezit van het radicaatr 1/arr wetenschappelijk archiefambtenaar. De
gemeentesecretaris rter.l<laarde zich zdfs bereid om desnoods het archief-
examen 2e klasse af te ieggen. I{et antrxiocrd was negatief.

Spoedig daarop voJ.gde eeír, aanschriiving om de 'uveeskamerarchjeven als-
mecle een ged,eelte van de gaarciersarchie\/en aan het Algemeen Rijksarchief
over te clragen^ trn de ioop rzan 191-10 r'ond de overdracht plaats nadat B. en
W. rrergeefs pogingen iradden aangeu'end om cle Minister en de Algemeen
Rijksarchivaris tot andere gedach.ten te brengen.
De archiefbezoekers ',,varen wanhopig en ook andere ingezetenen waren van
oordeel dat de eer van Gouda, eens een stemhebbende stad en dat wilde in
de tijd rzan de Republieli wat zeggen, ermede gemoeid was. OnCer de be-
zielende ieiding van de advocaat Dr. Mr. J. Smit oefenclen zij krachtige
aandrang uit om tot benoeming van een v,'etenschappeli jk gevormde archi-
varis over te gaan teneinde daardoor te voorl<cÍnen dat de stad intellectueel
zou worden gedegradeerd door het srnadeiijk wegvoeren van het belang-
riikste deel van haar archieven.
De Minister van zijn kant verzwaarde zijn druk. Hij trok de ministeriële
besluiten in vraarbij aan Gouda de oucLe rechterli'ike en notariëie archieven
in bewaring waren gegeven. Het Goudse archiefbezit dreigde gereduceerd
te worden tot het administr:atief archief der gemeente. Niettemin bleven
B. en 

'W., 
daarin gesterkt door de gerneentesecretaris, volharden in hun
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brandveilige kluis in de Gasthuiskapetr gemaakt doch de uitvoering van dit
niet onaantrekkelijke plan werd verhinderd door de bouwstop.
Mej. van Hattum ontving op haar verzoek eervol ontslag met ingang van
1januar i1944. Haar opvolger,  Drs.  J.  Taal ,  t rad op 1apr i l  d.a.v.  in funct ie.
De omstandigheden \,&'aaronder hij zijn urerkzaamheden moest aanvangen
waren weL zeen ongunstig. De archieven waren over vier gebouwen ver-
spreid, hetgeen de onderzoekingen en de inventarisatie ten zeerste be-
lemmerde.
In het najaar van 1944 moest het archiefgebouw wegens brandstoffen-
schaarste voor het pubiiek rvorden gesLoten. Dadelijk na de bevrijding
werd het weer opengesteid. De elders opgeslagen archivalia keerden in de
zorner van 1945 terug en de archivaris kon dankbaar constateren dat de
Goudse archieven vrijwel ongerept de oorlog doorgekomen waren.
Sedert 1896 rverd door de archivarissen onophoudelijk geklaagd over de
vochtigheid van de bewaarplaats. Van lieverlede was het stoken van de
beide kolenkachels opgevoerd van nu en dan tot dagelijks, doch afdoende
was dat niet. Een ogenblik leek de oplossing nabij: in het Museum zou een
heteluchtinstallatie worden aangelegd en de mogeiijkheid werd overwogen
om de bewaarplaats daarop aan te sluiten. Doch de capaciteit van de instal'
latie viel tegen, daardoor kwam er niets van aansluiting.

In 1952 kreeg het archief een telefoonverbinding, eveneens een desideratum
',tan oude datum.

Plannen om de St. Agnietenkapel te restaureren en daarin een betonnen
archiefkluis aan te brengen liepen op niets uit. Aangezien de voorgevel
gevaar van instorting opleverde en daardoor hoognodig aan vernieuwing
foe was moesten in tgSS de werkvertrekken worden ontruimd. De archi-
varis en zijn custos vonden een onderdak in de oude gemeenteapotheek. Pas
na 1lz laar kon men terugkeren; de gevel was hersteld doch de archieven
en de boeken hadden veel geleden van het bijtende kalkstof dat daarin
was gedrongen.

Het voorstel van de archivaris om betangrijke archiefbestanddelen op

microfiche te laten reproduceren en daardoor de inhoud veilig te stellen
vond bij het college van B. en W. een goed onthaal doch werd door de
investeringscommissie van het Provinciaal Bestuur getorpedeerd.

Het bindwerk \Mas na 15 jaren van stilstand weer op gang gekomen; mede
dank zij een bijdrage van het Algemeen Rijksarchief kon de achterstand
geieidelijk worden ingeloPen.

Een belangrijk evenement was de publicatie van de door de heer Taal

samengestóta"e inventaris van de Goudse kloosters, welke met financiële

steun van de gemeente op royale wijze werd uitgegeven door het Ministerie
'u'an Onderwijs.

De custos G. Schrijvers werd in 1953 opgevolgd door C. H. J. Helders. Deze
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INHOUD VAN DE ARCHIEFBEV/AARPLAATS

De indeling van dit overzicht is gegrond op artikel 1 van de verordening
regelende het beheer en de bewaring def in de gemeentelijke archief-
bewaarplaats te Gouda ondergebrachtè archieven eá verzameiingen. Deze
verordening is een navolging van het model voor een geméentelijke
archiefverordening behorende bij de circulaire van de Ministei van Ondèr-
wijs van december 1919, afd. K. 'W. no. 3902.

A. ARCHIEVEN VAN DE BESTUREN DER GEMEENTE, VAN HAAR
AMBTENAREN, COMMISSIËN EN BEDRIJVEN.

I. Gemeentebesturen.
a .  13 i1 -1815 .

Inv.: Inventaris van het oud-archief van Gouda door Mr. J. E. J. Gesel-
schap, Gouda 1965. Hierin zi jn ook de archieven van de ambtenaren
en commissiën uit  dat t i jdvak opgenomen.

b .  1816 - i 912 .
Inv.: Voorlopige inventaris in handschrif t .

c .  1913-1940.
N.B.: Dit archief, opgenomen in 1952, staat nog onder beheer van de

gemeentesecretaris. Het is van 1913-1920 geordend volgens het
Rotterdamse stelsel en van 1921-1940 volgens het Bloemèndaalse
stelsel.  Het is dus niet openbaar, doch voor de voltedigheid in dit
overzicht opgenomen.

II. Ambtenaren.

Zie de opmerking bi j  Ia.

Gemeentebouwmeester 1867-1929.
De gemeentebouwmeester kreeg in 1924 de t i tel  van Directeur van
Gemeentewerken. Het archief wordt voornaméli jk gevormd door inge-
komen en uitgaande stukken. Het gedeelte 1900-1929 is nog niet
openbaar.

I I Ia. Raadscommissiën.

Zre de opmerking bi j  Ia. De hieronder genoemde archieven zi jn voor-
lopig beschreven.

Commissie van fabricage 1815-1874.

Ingesteld in 1815, opgeheven in 1826, hersteld in 1847 en andermaal
opgeheven in 1874.

Commissie van Weldadigheid.

Ingesteld in 1817.

Commissie van bijstand in het beheer der gemeente-lichtfabrieken

1887-1941
Ingesteld in 1886.

Commissie ter voorbereiding van de ontvangst van H.H.M.M. de
Koningin en de Koningin-Regentes, 1897.

Ingesteld en opgeheven in 1897.
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Commissie voor werkverschaffing LïZL-LïZ4.
Ingesteld in 1921, ontbonden in 1924.

IV. Instellingen.

Krijgsraad van de schutterij 1613-179b.
In 1795 rverd de schutterij opgeheven.
Inv.: H.s.

Leproos- en proveniershuis 1354-1902.
Opgericht in 1394, geliquideerd in 1902.
Inv.: Inventaris van de archieven van het Leproos- en Proveniershuis

te Gouda door Mr. J. E. J. Geselschap, Gouda 1960.

curatoren van de Latijnsche school (scholasters) 1b81-1BBg.
Dit college wordt in 1577 voor het eerst vermeld.
Inv.: H.s.

St. Catharinagasthuis (met Pesthuis), St. Elizabethgasthuis en
Bestedelingenhuis 1315-1938.

Het St. Catharinagasthuis is gesticht vóór 1315; het St. Elizabethgasthuis
werd opgericht omstreeks 1481; het Bestedelingenhuis is gesticht in
1853. Uit deze instellingen is in 1938 het rusthuis ,,Huizè Juliana"
voortgekomen.
Inv.: Inventaris van de archieven van het St. Catharinagasthuis, het

St. Elizabethgasthuis en het Bestedelingenhuis te Gouda door Mr.
J. E, J. Geselschap, Gouda 1966. De regestenlijst is in 1962 ge-
publiceerd.

Wees- en aalmoezeniershuis 1314-1945.
Het weeshuis, een stichting van de Heiligegeestmeesters, en het ael-
moezeniershuis, opgericht in 1587, werden in 1812 verenigd. In het
archief zijn gedeponeerd de archieven van de Getijdemeesters en van
de Collatiebroeders.
Inv.: Summiere inventaris van de archieven van het vereenigd wees-

en aelmoezeniershuis te Gouda door Dr. L. A. Kesper, Gouda 1910,
aangevuld in h.s. Regesten van de oorkonden 1314-1572 zíjn ge-
publiceerd in 1960.

Bank van lening 16541--L924.
In 1654 werd de lombard een stedelijke instelling. Opgeheven met
ingang van 1 januari 1923.
Inv.: Inventaris van het arehief van de bank van lening te Gouda door

C. H. J. Helders, Gouda 1967.

Tuchthuis 1611-1857.
Opgericht in 1611; van 1837-1861 vrouwengevangenis.
Inv.: H.s.

Burgerlijk armbestuur 1815-1933.
Ingesteld in 1814; in 1932 gereorganiseerd tot de gemeentelijke dienst
voor Maatschappelijk hulpbetoon. In dit archief zijn gedeponeerd de
archieven van de vereniging Armenzorg en de Armenraad.
Inv.: H.s.

l 9



0(,

'grl 'zlq,'II 'gu6ï 'v'o'u'^ uI :.^uI
'zt6I uT uoFue^luo

'SSBI-UIBI 
+r.{cora8apa.rn

'gg?-gtt'zTq.'Lz6I 'v'o'u'^ 'lod 'f 'f .c roop ztgl-g6ql uossrrelou
êpuaqqaq praaprsara8 epnop o1 ue^ ua^arqcJe Jap srre+uanul :.^uI

'Ug6I ua Z16I uT ueFue.rlug
' 
znSl-t6.gl ua^arqcrB alarreloN

'(196I) epnoc 'radsay 'v .T
'Je Joop epno5 ue^ ua^arr{cle a>1tr1"ra1qcal apno Jap srJe}ua^ul :.AuI

't6BI uI ue8uellug
'IIBI-IS7I ua^arqcre a4fr1-ralqcag

.NgCNVAJNO

NfIZ CNIUV/$.f,A NI XfIU JtrH NVA gXTU/V1. NtrASIHSUV 
'C

's'H :'^uI
p8ruaran epno5 laur IIgI ur uapJa^A, ualqcequre azaq

'IIBI-q09I uazrnq
->Iaorg ua a[Eaa.{lA l, ue ldnq; '4ao.rg ,leepuatuaoig ua+qceqruv
'196I epnoC 'deqcslasep 'f 'f, 'f .rtrt roop epno5 e1 Furraudtrd
ap ue^ ua lqcrzJa^ao+ Srpun>lseaueF uen arssrururoc e>1tr1as1ee1d
ap ue^ 'uapFFslqcequle ap ue^ uo^arl{JJe ap ue^ uassTJe}uo^ul :'^uI

'ueruouaF
-ra^o pels ap roop uaFullllzoq ap ua uanaqoFdo g6ÀI ur ulrz uaplrF aq

' 'uêpllc

'Bt6I epnoc 'IeeI 'f 'sro roop epnoc al
lTAlaïJoS aqcspuelrape^ alqcardg rop Jarr{JJe laq ue^ srJe}ua^ul :.^uI

_ 
'praa{sr;uocaF pra/\r Jorr{cre 1aq 

,uapuoqluo fiz
pJa..r\ q6ÀI uI 'lqcrraFdo 

LgLr uï pra/v\ lialorcos apurzeFatuerg azao
'96ÀI-À8ÀI 

llalolcos aqcspuelrape^ alr{rardo
.NVVCSCUf,AO 

NfIZ UNNJSgggJNggIAIgC JUH
dO NEIJCNN,{ dO NgJHCtrU USI/V\ NgUNTSg€I NVA NtrAflIHCUV 'g

'Frpalloluo

ue^ 'pJa/Y\

uapuoqJo^

's'H :'^uI
raoz sr Jarqrre log 

'IZ6I ur uo^aqeFdo .2,16I ul pla+saFu1
'IU6I-6I61 gfrrpaqualapprwsuanal 4trlaluêarua9

'uenfi.rpeg '^

's'H :'^uI
'uarrelqaF pJeelaaq Frurezrr Jaoz sr Jarr{JJe lrp

ua{{orl}uo ualueFar a_p ue^ lqJrzêo} taq uee g0BI uI a)ïIa./y\
>1aaq1ode uaa smqlse3eurreqleC .+S 

+aq uee 
-plá^À 

gggl uI
'898I-Z'BI 

ïooqlodespels



Weeskamer 155?-1835.
Ontvangen in 1932.
Inv.: Archief van de 

'Weeskamer 
van Gouda door Dr. 

'W. 
van Eeden,

1932.

Retroacta van de Burgerlijke Stand 1574-t812.

Ontvangen in 1932.
Inv.: Beschrijving en supplementbeschrijving van de doop-, trouw- en

begraafboeken in Zuid-Holland door H. Brouwer, 's-Gravenhage

1929 resp.  1959.

Gaarder van het middel van trouwen en begraven 1695-1805.

Ontvangen in 1932.
Inv.: H.s.

Kamer van Arbeid voor de Bouwnijverheid 1899-1923.

Ontvangen in 1949.
Inv. :  H.s .

Goudse Kloosters 1324-1635.
Ontvangen in 1950.
Inv.: De archieven van de Goudse kloosters door Drs. J. Taal. 's-Graven-

hage 1957.

Ambachten Bloemendaal, Broek, Thuyl en 't Weegje en Broek-
huizen.

1) Rechterl i jk archief 1570-1B11.
2) Notarieel archief 1799-1809.
3) 'Weeskamerarch ie f  1660-1810.
4) Gaardersarchief L72I-t812.
5) Register van eigendomsovergang van gebouwde en ongebouwde

eigendommen in de gemeente Broek met biJlagen, 1815-1832.
6) Retroacta van de Burgerlijke Stand: zie Retroacta B.S. Gouda.

Deze ambachten werden in 1811 met Gouda verenigd. De gemeente
Broek c.a. werd in 1817 gevormd.

Ontvangen in 1950 en 1966.
Inv.: Voorlopige inventaris door G. J. J. Pot, 1924 (H.s.).

D. OVERIGE ARCHIEVEN.

Inventarissen in h.s. tenzij anders is aangegeven.

Commissie tot feestviering op 1 april 1872, 1872.
Ingesteld en ontbonden in 1872.

Hoofdcomité voor het Houtmanmonument 1876-1880.
Opgericht in 1876 en ontbonden in 1880. Het archief werd toen aan
het Stedelijk Museum overgedragen.

G. Th. Foesik, deurwaarder 1821-1849.
Dit archief is onder secretariepapieren aangetroffen.
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'Werkinrichting 
1849-1941.

Opgericht in 1849 voor het verschaffen van arbeid aan armlastigen; nu
rusthuis ,,Huize Groeneweg". Het archief is in 1943 aan de gemeente
geschonken.

Weerbaarheidsvereeniging,,Burgerplicht" 1867-1920.
Opgericht in 1867, ontbonden in 1920. Het archief werd in 1944 van het
Stedelijk Museum overgenomen.

Goudsche vereeniging voor vrouwelijke vrijwillige hulp 1940-1941.
Opgericht in 1940, gestaakt in 1941. Het archief werd in 1945 ten ge-
schenke ontvangen.

R.K. kerk van de Minderbroeders aan de Gouwe 1457-1866.
Deze kerk werd omstreeks 1640 gesticht. In 1947 zijn enige archivalia
aan de gemeente geschonken.

Goudse vereeniging van gezondheidskoloniën 1903-1942.

Opgericht in 1903. Het archief werd in 1949 in bewaring ontvangen.

Henriëtte Roland-Holst comité, afd. Gouda 1950.
In 1950 van de secretaris ten geschenke ontvangen.

Firma G. Prince en Zonen te Gouda 1806-1919.
Opgericht in 1890. Enige archivalia zijn in 1950 ten geschenke ont-
vangen.

Tooneelclub D.C.G. lBgB-1899.
Opgericht in 1898. Een notulenboek 1898-1899 werd in 1951 ten
geschenke ontvangen.

Gymnasiale leesvereeniging,,Lectura" 1898-1937.
Opgericht in 1898. Het archief werd in 1952 aan de gemeente ge-
schonken.

Nederlands volksherstel afd. Gouda 1945-L947.
In 1952 en 1953 ten geschenke ontvangen.

Vriendschap en V/eldadigheid 180(t-1941.
Opgericht in 1803 tot verstrekking van economische (Rumfordse) soep
aan de armen. Het archief werd in 1954 ten geschenke ontvangen.

Muziekgezelschap Euphonia 1827-1870.
Opgericht in 182?, ontbonden in 1870. Het archief werd in 1958 ten
geschenke ontvangen.

Commissie voor de werkverschaffing 1907-1915.

Een notulenboek 1907-1915 werd in 1958 gesehonken.

Begrafenissocieteit,,Gedenkt te sterven" 1830-1907.
Opgericht in 1771 en ontbonden in 1906.
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4 2 .  i o s i e t e i t  V r e d . e b e s t ,  1 i  g 7  - 1 9 6 7  .
In 196I ten geschenha ontvan;Terlo

43.  i ' ie ter  syen o lakenr i ianul 'act r r r ier  ,  1  i ( tz-1?03.
Oude in\ ' .  v:r l l  i :ei  oud"-arch:ie-i . '  ï fro irr  F 9a.

44.  onoer . ' r inge brar : i lverzeker ingrr r i j  "G,ruc la, r ,  1gg6-1g63,
Geschonke l i  i n  197  J .

4 r .  \ Ie r .  van  i ru j  se i -6e t . ,a ren  ' r i )oo r  ee r rCr i l ch t  s to r l i " ,  1 ) ' . t 9 ) -1g63 .
Ges chonkeri iri .r'1'l ) .

!16 . .ri ederlantls chs è.r?i,"]rremers i:onci af d_. 0oucia , IgZyLg jB .
(les chonken :il ' i 

)7 O .

47 ,  i ia tuurk.  genoorschap ví ror  Goud.a en crnst reken,  lgU- l  g7o.
Goschonken in  i  g7 O .

48 .  Geze lschap  "cnze  leesk r ing ' ,  te  Gouda ,  Lg j l - r -9?0 .
Ges c i ronken in  1g7A .

49  .  Cg . r i s t l na  G i j  sber tsho f  ;  e ,  1606-1  95 j .
( les chonken in  1 970 "

50.  Comit6 Stornranp l -g?5.
rn  L97z  overgenomen van  d .e  gsneer r te -se : :e i r r i s  ,  n

51 .  Ccni tó  i tormranp 1 ' )Z ' l  .
; \1s boven.

,? .  Comi té  i r ía te rsnc ;od .  L . tZ6 ,
A l s  b o v : n .



Verzameling Personalia.

Stukken betreffende personen niet tot enig archief behorende.
Inv.: H.s.

Stukken betreffende de van Beverningh-kapel en de grafkelder van
van der Dussen in de St. Janskerk te Gouda 1b?1-181?.

In 1911 ten geschenke ontvangen.
Inv.: H.s.

Boedelpapieren van de familie Jongkindt l71Z-I772.

Herkomst onbekend. Mr. Hubert van Eijk, secretaris van Gouda, was
gehuwd met Adriana Gerarda Jongkindt.

Verzameling losse zegels.

Alfabetisch geordend op de naam van de zegelaar. Van alle zegels in
het gemeentearchief zijn of worden foto's vervaardigd welke evéneens
alfabetisch zijn geordend.

Topografische verzamelingen :

1. Kaartenverzameling.
Deze berust in het Stedelijk Museum. Een lijst daarvan is opgenomen
in de inventaris van het oud-archief van Gouda.
Het gemeentearchief bezit de voornaamste gedrukte kaarten van
Gouda, alsmede foto's van de kaarten in het museum.

2. Prentenverzameling.
Deze berust in het Stedelijk Museum. Het gemeentearchief bezit
enige gedrukte prenten, alsmede foto's van sommige prenten in het
Museum.

3. Foto's en prentbriefkaarten.
Hierbij ook foto's van personen en gebeurtenissen. De foto's zijn
systematisch gerangschikt.

F. BIBLIOTHEKEN.

Archiefbibliotheek.
Deze bevat voornamelijk werken van archieftechnische aard, alsmede
een verzameling handschriften.
Cat.:  H.s.

Legaat Kemper.
Dit legaat, in 1872 aan de stad vermaakt, is verspreid over het archief,
de Librye en het Stedelijk Museum. Daartoe behoorde het werkapparaat
van de Goudse historicus Mr. C. J. de Lange van Wijngaerden, dat zich
in het archief bevindt.
Inv.: H.s. Zie voorts de inventaris van het handschrift van C. J. de

Lange van Wijngaerden's Geschiedenis en beschrijving der stad
van der Goude door Drs. J. Taal, Gouda 1949.

Aantekeningen van S. H. van der Kraats.

Deze aantekeningen, systematisch gerangschikt, betreffende Goudse
zaken en geslachten, zijn in 1961 geschonken.
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12. Registers van aanbreng voor het recht van successie, 1630-1812 (O.4.
3857-3880).

13. Requestboeken, 1611-1795 (O.4. 195-219).

L4. Kohier van de gedwongen geldlening van 1517 (O.A. 1000).

15. Het register van de volkstelling 1830 (G. 603).

16. De kohieren van de 10e penning voor Gouda, 1542 en 1553 (Inv. van de
archieven van de Staten van Holland vóór 1572 nrs. 209 en 613).

17. Notariële archieven (in bewerking).

L I

rjii,
: l i i i l
i : !1i l
i i ! r i i l
! i l l l l
i i i i i l .

;iilli
i i i i l i
i i l ï l i . l
i i i l ! : : :

! t Í t i :










