Inleidende aantekeningen
Karel Adriaan Kemper is geboren 22-07-1807 te Gouda als zoon van de
arts Jan Pieter en Johanna Adriana Slicher. In de stukken komt hij (ten
onrechte!) ook voor als A.K. Kemper.
Door J.E.J. Geselschap zijn aan enkele archiefbestanddelen
inhoudsopgaven toegevoegd.
Voor nog te beschrijven bestanddelen: zie o.a. JWE Klein, Aantekeningen
bij de expositie "Gouda schrijft geschiedenis" (1999/2000).
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1. Herinnering aan M. Imans ...
Gedicht door ... van Heyst op het overlijden van M. Imans, in leven medisch doctor en wethouder, 1835; gedrukt bij J. van Bentum. -- 1
katerntje

2. Feestzang, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Goudsche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Gedicht door J. Kramers Jz., voorgedragen in de remonstrantse kerk, 1864; gedrukt bij G.B. van Goor. -- 1 katern

3. Reglement voor de Hulpbank van het departement Gouda der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1868; gedrukt bij de Erven N. Brinkman. -- 1 katerntje

4. Plan eener associatie ... voor de conscriptie
Prospectus (in de vorm van een concept-reglement met bijlage) voor deelname aan een op te richten spaarfonds onder de naam "Uit
voorzorg" voor de bekostiging van remplaçanten voor dienstplichtige jongens, z.d. (ca. 1810); gedrukt. -- 1 katerntje

5. Brief van ... aan zijn broer .. van Strijen, baljuw en dijkgraaf van Oudewater, betreffende vindplaatsen van een voorschrift inzake de
verkrijging van bewijs in strafzaken, 1777. -- 1 stuk

6. Brief van mr. Hendrik van Wijn aan (mr. C.J. de Lange van Wijngaarden) waarin hij hem gelukwenst met de verkrijging van het emeritaat
voor de predikant van Wijngaarden, en voorts mededelingen doet over zaken in de vergadering van de Staten van Holland, o.a. kwesties
met Rotterdam en Amsterdam, 1784. -- 1 stuk
Van de voorzijde is bijna een kwart afgescheurd, waardoor veel tekstverlies.

7. Brief van mr. Hendrik van Wijn aan (mr. C.J. de Lange van Wijngaarden) waarin hij hem vraagt om opgave van de titel van diens te
verschijnen werk over de geschiedenis van de heren van Gouda, in verband met het juist citeren in het voorwoord van het 1e stuk van het
tweede deel van "Huiszittend leeven", 1811. -- 1 stuk

8. Borderel (staat met totaalcijfers) van de aantallen huizen, tuinen en molens in de vier stadswijken en het buitenkwartier van Gouda die zijn
aangeslagen in de verponding, z.d. (ca. 1780 ?). -- 1 stuk

9. Verslag van een (gesprek) tussen keizer Napoleon en vertegenwoordigers van de gereformeerde en lutherse kerken en de roomskatholieke kerk in (Nederland of een van de Nederlandse departementen), waarbij hij zijn ongenoegen over de houding van de roomskatholieke geestelijkheid jegens hem laakt en haar de gehoorzaamheid van de protestanten ten voorbeeld stelt, z.d. (1812 ?). -- 1 stuk

10. Memorie van L.N.E. Slicher, namens een groot deel van de belanghebbenden, aan de kerkmeesters van de St.-Janskerk inzake het
recht op een deel van de kapel (met grafkelder) van Van Beverningk / Van der Dussen, 1819. Met afschriften van retroacta (letters A - D),
1700, 1745, 1759 en 1761. -- 1 katern, 4 stukken

11. Uittreksels uit de kamerboeken betreffende de overeenkomsten van Hieronymus van Beverningk met de regenten van het weeshuis,
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1673, en de kerkmeesters van de St.-Janskerk inzake de ijzeren kapel (met grafkelder), 1675, respectievelijk van Jacob van der Dussen met
de kerkmeesters betreffende een door hem in de kerk te stichten kapel met grafkelder, 1695 en 1700. Ca. 1830. -- 3 stukken

12. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande brieven betreffende de vrijstelling van A.K. (of: K.A.) Kemper van dient bij de schutterij in
Den Haag, 1832. -- 12 stukken

13-14. Stukken betreffende het beheer van nalatenschappen door mr. B.A.C. de Lange van Wijngaarden over de periode 1827 - 1833. -- 2
omslagen
13. "Beurs" van Anna Stoutenburg, weduwe van Adriaan Jan Ockerse. -- 4 stukken
14. "Beurs" van mr. Johan Daniel Ockerse, heer van Dreischor. -- 6 stukken

15. Circulaire van J. Schouten, kostschoolhouder, waarin hij zijn kostschool aanprijst, z.d (ca. 1840 ?); gedrukt. -- 1 stuk

16. Fatsoenelijke lieden van Gouda, volgens de opgave van den advokaat Van Raalte
Lijstje met 20 namen, z.d. (ca.1815). -- 1 stuk

17. Verzoekschrift van François van Vollenhoven, hoofdingeland van Schieland, aan provinciale staten, waarin hij een nieuw reglement voor
het hoogheemraadschap bepleit, met aandacht voor de belangen van de ingelanden, 1843; gedrukt. -- 1 stuk

18. Circulaire van de grote kerkeraad van de Lutherse gemeente, waarin een hoofdelijke omslag onder de belijdende leden voor drie jaar
wordt aangekondigd, 1836; gedrukt; met hierop het concept van de antwoordbrief van K. -- 1 stuk

19. Briefwisseling met mr.dr. H.H. Tels (1810-1885), hoofdredacteur van de NRC te Rotterdam over de vraag of de staat gehouden is de
door vorige ministers aangegane geldelijke verplichting jegens De Bourbon na te komen, waarbij het arrest van de Hoge Raad inzake de
raad van de stad Gouda contra een verzekeringsmaatschappij als voorbeeld wordt aangevoerd, 1849. -- 2 stukken

20. Brief aan de rentmeester van de Lutherse gemeente, waarin K. zijn misnoegen uit over de manier waarop gepoogd wordt het tractement
van de predikant te verhogen, 1848; concept. -- 1 stuk

21. Convocatie voor een vergadering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda e.o., 1853. Met agenda voor de
algemene vergadering. -- 2 stukken

22. Aantekening betreffende algemene uitgangspunten van gezond financieel beleid en noodzakelijke bezuinigingen (voor een armlastige
gemeente), z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk
Misschien gebruikt als geheugensteun tijdens een raadsvergadering?

23. Onderhandse akte waarbij een vijftal grondeigenaren overeenkomen om gezamenlijk de kosten te dragen van een eventueel door de
gemeente Gouda aangespannen rechtsgeding inzake de onderhoudskosten van kaden en wallen, 1852; afschrift. -- 1 stuk

24. Tekst van grafschriften van (Goudse) marine- en legerofficieren, 1652 - 1709; afschrift, z.d. (ca. 1840). -- 1 stuk

25. Staat van aantallen fabrieken en ambachtelijke bedrijven in (Gouda ?), z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk
Geadresseerd aan K.

26. Afschrift van het album amicorum, geschonken door oud-kolonel H. van Eyck aan de krijgsraad van de schutterij bij het eeuwfeest van
de "installatie-kop", 1779, bijgehouden tot 1807; z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk (6 gepagineerde dubbelfolio's)
In latere hand: "... ligt in het Museum van Oudheden".
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27. Hekeldicht op N.N., die "het volk tot tweedragt" opzet, z.d. (ca. 1850 ?). -- 1 stuk

28. Treurzang op den kabeljauwschen jonkheer na zijne aflegging 17 mei te Amsterdam ...
Spotdicht op jhr. Mozes Salvador (1813-1884), lid van de gemeenteraad van Haarlem (1851-1854, ontzet uit het kiesrecht wegens laster) en
kandidaat voor de tweede kamer, (ca. 1851). -- 1 stuk

29. Ingezonden stuk (in ...) als reactie op het ingezonden stuk van mr. A.H.J. Ravesteyn Medenblik inzake de spanningen in de
gemeenteraad over financiële kwesties en een mars van de schutterij door de stad, onder leiding van kapitein (en wethouder) H. Smits Jzn.,
z.d. (ca. 1849); concept. -- 1 stuk

30. Jongkindt Coninck
Aantekening met betrekking tot de in de gemeenteraad behandelde urgentie van het uitdiepen van de Hollandsche IJssel, z.d. (ca. 1849 ?).
-- 1 stuk
Kennelijk gebruikt als geheugensteun tijdens een raadsvergadering. Mr. A. Jongkindt Coninck was burgemeester van Aarlanderveen.

31. Briefje van ds. M.A.G. Vorstman met citaat uit Walvis (Beschrijving der stad Gouda) inzake raadspenningen en de vraag waar die zijn
gebleven, z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk

32. Adresboek voor de gemeente Gouda
Gedrukt bij G.B. van Goor Zonen, 1871. -- 1 deeltje

33. Jaarboekje voor de stad Gouda
Gedrukt bij G.B. van Goor, 1855. -- 1 deeltje

34. Het oude Goudtsche kronycxken of historie van Hollandt ... door Petrus Scriverius ... verbetert alsmede met een byvoeghsel en
toet-steen vermeerdert
(6e uitgave), 1663; gedrukt te Amsterdam. -- 1 deel
Oorspronkelijke uitgave: Gouda 1478.

35. Mengelwerken der kamer van rhetorica, genaemd De Goudsbloemen, daer men schrijft: Uit jonste begrepen
Convoluut, 1785 - 1796; gedrukt. -- 1 deel
Bevat:
- Schikkingen en wetten voor de kamer van rhetorica, genaemd de Goudsbloemen ... te Gouda opgerigt in den jaere 1437 en hernieuwd in
den jaere 1785. Gouda, Wouter Verblaauw, (1785).
- Mengelwerken. Gouda, W. Verblaauw, 1792.
- Meivers voor 't jaer MDCCXCII ... / door G.C.C. Vatebender. Gouda, Johannes van der Klos, 1792.
- Meivers voor 't jaer MDCCXCIII ... / door Abraham Verheul. Gouda, Johannes van der Klos, 1793.
- Meivers voor 't jaer MDCCXCIV ... / door Jan Bessan. Gouda, Johannes van der Klos, 1794.
- Heilwensch van de leden der ... kamer der Goudsbloemen ... bij den aenvang des jaers MDCCXCIII / door Adriana van Overstraten.
Gouda, Johannes van der Klos, (1792).
- Heil-wensch van de leden der ... kamer ... genaemd de Goudsbloemen ... bij den aenvang des jaers MDCCXCVI / door Leonard Grendel.
Gouda, Wouter Verblaauw, (1795).

36. Bibliothecae Goudanae publicae catalogus
Catalogus van de stadslibrije, 1766; gedrukt bij Joannes van der Klos. Met supplement in drievoud, ca. 1775. -- 1 deel, 3 stukken
De supplementen zijn door drie verschillende personen opgesteld; twee zijn identiek, het derde bevat één boek meer dan de beide andere.

37. Reglement van orde voor de vergaderingen van den gemeente-raad te Gouda
Vastgesteld 1854; gedrukt bij J. van Bentum. Met een penwijziging en voorin een aantekening van de datum van beëdiging en installatie van
K. in 1855. -- 1 katerntje

38. Verordeningen ("reglementen") op de heffing van de stedelijke belastingen, met een instructie voor de controleurs, 1823 - 1824; gedrukt
bij J. van Bentum. -- 1 band
Bevat:
- "Algemeen reglement voor de onderscheidene stedelijke middelen", 1823.
- "Reglement ter invordering der opcenten op ... het gemaal", 1823.
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- "Reglement ter invordering der opcenten op ... het geslagt", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op het gedisteleerd", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op de wijnen", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven een belasting op de bieren", 1823.
- "Reglement voor den stedelijken impost op de turf en kolen", 1823.
- "Reglement volgens hetwelk ... zal worden geheven de huur voor het gebruik der turftonnen ...", 1823.
- "Reglement op het middel van het regt op de aardappelen ...", 1823.
- "Reglement volgens welk ... zal worden geheven een regt ... op de tufsteen, tras en kalk ...", 1823.
- "Instructie voor de toezieners der recherche, en peilders voor de accijsen", 1823.
- Bekendmaking van het "Reglement voor de broodbakkers en broodverkoopers ...", 1824.

39. Vragt-lijst voor de beurtschippers op de steden Gouda en Zierikzee
Vastgesteld Zierikzee, 1819, en Gouda, 1820; gedrukt te Zierikzee. -- 1 katerntje

40. Bekendmakingen en verordeningen ("ordonnantien") op de heffing van de stedelijke belastingen, 1818; gedrukt bij Wouter Verblaauw. -1 band
Doorschoten exemplaar, echter zonder aantekeningen.
Bevat:
- "Publicatie ...". Bekendmaking van de vaststelling van de verordeningen op de belastingen op het gemaal, bestiaal, sterke dranken, wijnen,
bieren, turf en kolen, 1818.
- "Ordonnantiën van stedelijke belastingen", 1818.
- "Ordonnantie, waarop ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op het gemaal, van alle tarwe, rogge en spelt ...".
- "Ordonnantie, van de stedelijken impost op het beestiaal ...".
- "Ordonnantie, waarop ... zal worden geheven, eene stedelijke belasting op het middel van de sterke dranken".
- "Ordonnantie, waarop ... zal worden geheven eene stedelijke belasting op het middel van de wijnen".
- "Ordonnantie van de stedelijken impost op de bieren ...".
- "Ordonnantie, van den stedelijken impost op de turf en koolen".
- "Algemeen reglement voor de onderscheidene stedelijke middelen".

41. Voorstel van K. aan de gemeenteraad om terug te komen op het besluit om op de bestaande burgerschool alleen meisjes toe te laten en
een nieuwe jongensschool voor uitgebreid lager onderwijs op te richten, en in plaats daarvan de bestaande burgerschool te laten bestaan en
een jongens- resp. meisjesschool voor uitgebreid lager onderwijs met een iets hoger schoolgeld - als voorbereiding op de Rijks HBS - op te
richten, 1865; gedrukt. -- 1 stuk

42. Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda ... beginnende met het jaer 1600
Lijsten van functionarissen in de periode 1600 - 1787; gedrukt. -- 1 band (rug: leer)
Ex-libris van C.J. de Lange van W. Titelblad uit 1705, gedrukt bij Johannes Endenburgh.
Bevat:
Voorin geplakt: een formulier voor de eed van zuivering voor functionarissen, 1748.

43. Lijsten van de heeren van de regeeringe der stad Gouda ... beginnende met het jaer 1600
Lijsten van functionarissen in de periode 1600 - 1764; gedrukt. -- 1 band
Titelblad uit 1705, gedrukt bij Johannes Endenburgh.

44. Formulier voor de eden voor nieuw benoemde leden van de vroedschap, burgemeesters en schepenen, z.d. (1653 - 1672 of 1702 1748); gedrukt. -- 1 stuk

45. Lijst van functionarissen in de dorpen rond Gouda ("landofficiers") die jaarlijks door de burgemeesters worden gekozen, 1598 - 1600.
Met lijst van functionarissen binnen de stad, 1598 - 1599, met een aantekening over het dragen van een "zijdgeweer" door de kolonel en
luitenant-kolonel van de schutterij, en het overlijden van (kolonel) Jan Dirksz. Reinegom, opgevolgd door Jacob Aertsz. Lammenburg, 1606.
Afschriften, z.d. (ca. 1787 door C.J. de Lange van W. ?). -- 3 stukken

46. Gildebrieven van alle de gildens binnen de stad Gouda. Benevens de opgevolgde ampliatien en alteratien ...
Betreft verordeningen met aanvullingen en wijzigingen uit de periode 1440, 1606 - 1712; gedrukt bij Johannes Endenburg, 1713. -- 1 band
(perkament)
Bevat:
Enkele marginale aantekeningen, z.d.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Ontzuren.)
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47-133. Genealogische aantekeningen en fragment-genealogieën, deels met afschriften van akten en gedrukte stukken, afbeeldingen van
familiewapens en enkele brieven, 11e - 19e eeuw. -- 87 omslagen (waarvan 84 aanwezig, 2 ontbreken, 1 niet gebruikt)
De datering betreft niet de datum waarop het stuk is vervaardigd, maar de oudste en jongste (uit de betreffende stukken te herleiden)
jaartallen met betrekking tot de bewuste familie.
47. Lijst van genealogische gegevens
Inhoudsopgave van de (oorspronkelijk aanwezige) aantekeningen, z.d. (ca. 1920).
Deze lijst telt 78 nummers (1 - 78), overeenkomend met de hierna volgende inv.nrs. 48 - 123 (1 - 76), 124-126 (77) en 127-133 (78).
Met een rode "K" zijn de aantekeningen e.d. van Van Kuffeler gemerkt, met een blauwe "K" de aantekeningen van Kemper. Door
gemeentearchivaris J.E.J. Geselschap zijn verwijzingen en aantekeningen bijgeplaatst. -- 1 stuk
48. Van Assendelft, 1368 - 1737.
Zie ook Van der Werve. -- 3 stukken
49. Backer, 1652 - 1766. -- 2 stukken
50. Beeck, 1678 - 1755. -- 2 stukken
51. Beeldemaker, 1755 - 1784. Besoet, 1766 - 1772. -- 1 stuk
52. Van Bersingen, z.d. -- 1 stuk
53. Van Beverning, 1222 - 1651. -- 2 stukken (1 in 4 bladen)
54. De Blocq, 1274 - 1726 en z.d.
Zie ook Kuffeler. -- 1 katern, 7 stukken
Bevat:
- Op de achterkant van een stuk een gedeeltelijk gebruikt formulier voor de circulatie van tijdschriften onder de leden van het
Leesgezelschap voor Buitenlandsche Tijdschriften te G., 1840.
- Afbeelding van familiewapens.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!
55. ONTBREEKT: Boom.
Zie ook Hartman Vergeel.
56. De Both, 1688 - 1756.
Betreft ook de familie Van Hoorn. Zie ook: Hartman Vergeel. -- 1 stuk
57. Bouwman, z.d. en 1813 - 1831. -- 2 stukken
58. Cincq, (1461) 1573 - 1841.
Betreft voor een belangijk deel vooral ook de families Van Beverningh, Bouwman, Bos, De Lange, Van Oudshoorn, Slicher, Verboer,
Vroesen. -- 25 stukken
59. Coenen, 1716 - 1755. -- 2 stukken (aaneengespeld)
Bevat:
Afbeelding van het familiewapen.
60. Cunaeus, (1544) 1586 - 1792. -- 1 katern (3 bladen), 2 stukken
61. Van der Dussen, 1582 - 1800.
Betreft deels ook de familie Cincq. -- 3 stukken
62. Van Egmondt, z.d.
Zie ook Kijffhouck. -- 2 stukken (aaneengespeld)
63. Engelgraaff, 1596 - 1739. -- 2 stukken
Bevat:
Afbeelding van het familiewapen.
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren!
64. Erverveld (Erverfeld).
Zie: inv.nr. 99 (Van Redinchoven).
65. Gaertz, 1579 - 1728. -- 4 stukken
66. Van Geel (Gheel), 1500 - 1757 en z.d.
Betreft tevens de families De Blocq, Van Hooff, Van Kuffeler. -- 1 katern (12 bladen), 5 stukken
Bevat:
Afbeeldingen van familiewapens.
67. Van Groenendijk, 1606 - 1658. -- 2 katerns, 1 stuk
Bevat:
- Afschriften van akten (fundaties in diverse gasthuizen).
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- Uittreksel uit doopboek.
68. Van der Haer, 1617 - 1792.
Betreft o.a. tevens de families Hilgers, Van Herzeele. -- 3 stukken
69. De Hamal (of: Hamale, Van Hamel), (1102) 1289 - 1765, 1832, 1841.
Betreft o.a. de families Kemper, Hennet, Herzeele, Rickman en de heren van Warfusée (1102 - 1270). -- 37 stukken, 1 katern, 1 katern
(3 bladen), 1 katern (4 bladen)
Bevat:
Afbeeldingen van familiewapens.
70. Hartman Vergeel, 1619 - 1761.
Zie ook Vergeel. -- 4 stukken
71. Hartingh, 1753 - 1808, 1824.
Zie ook Hilgers en Quintijn. -- 2 katerns, 4 stukken
Bevat:
Een afschrift van een akte en "Vreugdegalm ..." (gedrukt), en een exemplaar van de 'sGravenhaagsche Courant, 1824.
72. Hasselaar, 1490 - 1766. -- 1 stuk
73. Herzeele, 1530 - 1815 en z.d.
Betreft o.a. ook de families Schorer, Van Geel, Scheffer, Quarles, Slicher. -- 34 stukken, 1 katern
74. Heydema, 1589 - 1719. -- 2 stukken
75. Hilgers, 1674 - 1834.
Betreft o.a. ook de families Hartingh en Van den Sandheuvel. Zie ook: Lafaseur en Slicher. -- 8 stukken
76. Hooft, 1674 - 1753. -- 2 stukken
77. Hoogeveen, 1564 - ....
Betreft o.a. ook de familie Van der Meer. -- 2 stukken
78. Van Hoorn, 1688 - 1792.
Zie ook De Both en Hartman Vergeel. -- 1 katern, 2 stukken
Bevat:
Een authentiek afschrift van een akte en een onderhandse akte.
79. De Jong (of: Jongh), z.d. en 1732. -- 2 stukken
80. Kemper, (1684) 1717 - 1842 en z.d.
Betreft ook Herzeele, Hamal, Slicher. Zie ook inv.nrs. 124-125. -- 43 stukken, 1 katern
Bevat:
- "Gedenkzuyl voor ... Joannes Kemper ... 1768 ...".
- Afbeeldingen van familiewapens.
81. Van den Kerckhoven, 1140 - 1807 (1843). -- 1 deel (7 katerns), 6 stukken
82. Van Kuffeler, 1397 - 1838 (1841).
Betreft ook De Blocq, Van Gheel, Masquelier, Van Redinchoven, Schuuring, Van Wijckel. -- 24 stukken
Bevat:
Afbeeldingen van familiewapens.
83. Kijffhouck, z.d. -- 2 stukken
Bevat:
Afbeeldingen van het familiewapen.
84. Lafaseur des Rocques, 1751 (1752).
Betreft ook Hilgers. -- 1 katern
Bevat:
Authentiek afschrift van een akte.
85. De Lange, 1577 - 1852 (1929).
Betreft o.a. ook de families Bonser, Cools, Van Immerseel, Olshoorn, Paets, Van Rijckevorsel, Staats, Van Varick, Wittert. -- 36
stukken
Bevat:
Enkele afschriften van akten en afbeeldingen van familiewapens.
86. Lansman, 1652 - 1750. -- 1 stuk
87. Laurentius, 1564 - 1764. -- 1 stuk
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88. Luijtges (Luytjes), 1563 - 18e eeuw.
Zie ook Olykan. -- 2 katerntjes, 3 stukken
89. ONTBREEKT: Loncq.
90. Marcus, 1710 - 1800. -- 1 stuk
91. Masquelier, 1470 - 1657.
Zie ook Kuffeler. -- 2 stukken
92. Van der Meer, 1304 - 1825.
Zie ook Hoogeveen. -- 2 katerns, 23 stukken (1 perkament)
Bevat:
- Afbeeldingen van familiewapens.
- Enkele afschriften van akten (waaronder de verheffing van Hubertus von der Mer in de adelstand, 1512, afschrift op perkament,
1668).
- De tekst (minuut?) van een inaugurele rede (1653).
93. Van Merode, 1410 - 1602. -- 1 stuk
Bevat:
Afbeeldingen van familiewapens.
94. Olykan (Olycan), 1548 - 1774.
Zie ook Luytjes. -- 2 stukken, 1 katern
95. Paauw, 1260 - 1636. -- 1 stuk
96. Persijn, 990 - 1802. -- 1 band, 2 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!
97. Quarles, 1124 - 1841 en z.d.
Betreft tevens de familie Van der Haer. -- 7 stukken, 1 katern (4 bladen)
Bevat:
Vertaling van een Schotse akte uit 1767.
98. Quintijn, 1820 - 1840.
Betreft tevens de familie Hartingh, 1752 - 1837. -- 1 stuk
99. Redinchoven, 1503 - 1635, 1698.
Betreft tevens de families Van Erverfeld, Kuffeler en Van Geel. -- 7 stukken
100. Van den Rhijne, 1386 - 1563. -- 1 stuk
101. Van Saekma, 1572 - 1751.
Betreft tevens de families Heydema en Van Gheel. -- 6 stukken
Bevat:
Afbeeldingen van de familiewapens.
102. Soldt, 1514 - 1772. -- 1 katern (3 bladen)
103. Slicher, 1558 - 1832 en z.d.
Betreft o.a. de families Van der Dussen, Hilgers, Kemper, De Mey, Van Strijen. -- 1 band, 33 stukken
Bevat:
- Bekendmakingen van het Hof van Holland inzake de aanslag op Jan Slicher, 1771, en exemplaren van kranten, 1771 - 1772, met
berichten hierover.
- "Op het afsterven mijner moeder ..."; gedrukt, ca. 1770.
- Afbeeldingen van het familiewapen met toelichting.
104. Snels, z.d. -- 1 stuk
105. Van Strijen, 1687 - 1832.
Betreft tevens de families De Lange en Slicher. -- 2 stukken
106. Schatter, 1584 - 1754. -- 1 stuk
107. Scheffer, 1576 - 1828.
Betreft tevens de families Gaartz, Stoupart. -- 10 stukken
108. Van Schoonhoven, 1597 - 1636. -- 3 stukken (een stuk op perkament).
Bevat:
Twee transcripties.
109. Schultz van Hagen, 1727 - 1751. -- 5 stukken (2 perkament)
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Bevat:
Originele akten en een fragment van een akte.
110. Schuuringh (Schuring), 1541 - 1752. -- 5 stukken
Bevat:
Afbeeldingen van het familiewapen.
111. Tullingh, z.d. (ca. 1880 ?).
Betreft tevens de familie Tets. -- 1 stuk
112. Turfkloot, 1650 - 1756 (1763).
Betreft tevens de families De Both, Hartman Vergeel, Van Hoorn, Van Yssum. -- 1 stuk
113. Vergeel, 1619 - 1763.
Betreft tevens de families De Both, Chevalier, Hartman Vergeel, Van der Horst, Van Stabroek, De Vries. -- 5 stukken
114. Vockestaert, 1765 - 1797. -- 1 stuk
115. Velters, 1590 - 1766.
Betreft tevens de families Van Heyningen, Schorer. -- 3 stukken (waarvan 2 aaneengehecht)
116. NIET GEBRUIKT
Op de lijst (inv.nr. 47) aangegeven als Vergeel.
117. Van der Werve, z.d.
Betreft tevens de families Van Assendelft, De Bije, Van Hoogeveen, Van der Meer. -- 1 stuk
118. Willekes, 1565 - 1729. -- 1 stuk
119. Witheyn (Witheim), 1566 - 1805.
Betreft tevens o.a. de familie De Mey. -- 1 katern (8 bladen), 2 stukken
120. De Wolff, 1576 - 1599. -- 1 stuk
Bevat:
Aantekeningen over andere oude geslachten.
121. Van Wijkersloot, (1574) 1587 - 1765.
Betreft tevens de familie Scheffer. -- 6 stukken, 1 katern (5 bladen)
122. Genealogische tabel: afstammelingen van Barthelmees Jacobsz die in 1458 poorter van Leiden werd, met name van zijn dochter
Hillegont, getrouwd met Gerbrant Gerbrantsz van Oude Nyerop (Nierop).
Blad 1 ontbreekt. -- 5 stukken
123. Varia
16e - 19e eeuw. -- 1 omslag
Bevat:
- Stukken afkomstig van Jacob van Dorp, 1543, 1564 en 1582. 3 stukken
- Genealogische tabellen betreffende de families Van der Does en Kip (16e eeuw - 1745) met beschrijving van wapens. 5 stukken
- Aantekeningen (van C.J. de Lange van W. ?) betreffende geboorten, huwelijken en overlijden van familieleden en bekenden in de
periode 1796 - 1812. 1 lias (5 stukken)
- Adreslijst van familieleden, aangelegd door (mr. B.A.C. de Lange van Wijngaarden ?), ca. 1820.
124. Correspondentie
Ingekomen brieven bij en enkele minuten van uitgaande brieven van K.A. Kemper, hoofdzakelijk over genealogische onderwerpen,
1828, 1837 - 1838, 1840 - 1843, 1845, met enkele bijlagen. Met enveloppen met lakzegels of poststempels, (1841). -- 1 pak
125. Correspondentie door derden ten behoeve van K.A. Kemper gevoerd. -- 1 omslag
Bevat:
- Brieven van N. van der Monde te Utrecht aan J. van Bentum, boekhandelaar te Gouda, betreffende leveranties van genealogieën en
aantekeningen, 1841 en z.d. (1841). Met een "Naamlijst van genealogiën ...", gedrukt door Van der Monde, 1836. 6 stukken, 1 katern
- Briefje van N.N. aan N.N. met boodschap inzake een brief aan Booth, z.d. 1 stuk
- Correspondentie van de moeder van K.A. Kemper met haar nicht M.L. Hartingh, z.d. 2 stukken
- Correspondentie van .. Willet, kantonrechter te G., met de consul te Nantes en ambtenaren van de burgerlijke stand te Amsterdam,
Arnhem en Zutphen, met enkele bijlagen, 1840 - 1841. 15 stukken
126. Niet geïdentificeerde stukken, aangetroffen in inv.nrs. 124 - 125. -- 1 omslag
Bevat:
- Onbekende familie (ridders, zuidelijke Nederlanden), 14e eeuw - 1559. 1 stuk
- Onbekende familie, Gouda (?), vermoedelijk 17e - 19e eeuw. 1 stuk
- Aantekeningen betreffende geboorten, huwelijken en overlijden in de periode 1794 - 1841 van personen die niet in de inv.nrs. 48 121 als onderwerp worden genoemd. 10 stukken --- O.a. familie Van Hulst, 1820 - 1826, 1843.
- "Vragen aan vrouw Bos ...". 1 stuk
- Dankbrief van N.N. aan een bestuurscollege bij zijn afscheid, "alvorens dat ik mijn echarpe en ringkraag ... nederleg", 18e eeuw. 1
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stuk
127. Wapens
Manuscript van een wapenboekje, 17e eeuw. -- 4 katerns
Bevat:
Enkele lege, voorgedrukte katerns.
128. Aantekeningen, o.a. van wapenspreuken, en beschrijvingen, met enkele afbeeldingen (niet gekleurd), 17e - 19e eeuw. -- 1
omslag
129. Afbeeldingen van ingekleurde wapens, 18e - 19e eeuw. -- 1 omslag
130. Gedrukte afbeeldingen van wapens, 19e eeuw, gedeeltelijk ingekleurd. -- 1 omslag
131. Gedrukte kwartierstaten met wapenafbeeldingen. -- 1 omslag
132. Fragment-genealogie van de familie Van Schuler, 18e eeuw, met wapenafbeeldingen van kwartieren van leden van deze familie.
-- 1 katern (5 vellen)
133. Wapens met derzelver quartieren getrokken uit een geschilderd wapenboek mij door ... Jan Graafland Jansz.
gesuppediteerd
18e eeuw. -- 1 katern (5 vellen)

134. Lidmaatschapsbewijs van het Goudasche departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor K.A. Kemper, 1834. -- 1 stuk
Met opgedrukt lakzegel.

135. Toelichtende tekst van Daniel de Lange bij de penning, in opdracht van het stadsbestuur geslagen ter gelegenheid van de vrede van
Rijswijk in 1697, 1718; concept. -- 1 bandje
De penning bevindt zich in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis (oud cat.nr. 797).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Los in perkamenten band. Het perkament (of de band) is oorspronkelijk gebruikt voor een
archiefstuk met betrekking tot het jaar 1696.)

136. Eenige brieven en stukken zedert 25 september 1787 tot 8 maart 1788 geschreeven en ontvangen by mr. Cornelis Nicolaas
Plemper van Bree, raad in de vroedschap ...
Gedrukt te Amsterdam. -- 1 deel
Met opdracht aan mr. C.J. de Lange van Wijngaarden.

137. De verwikkelingen tusschen de regeringspersonen, benevens de achteruitgang in de geldmiddelen der stad Gouda,
beknoptelijk toegelicht door A.K. Kemper ...
1849; gedrukt bij G.B. van Goor "voor rekening van den schrijver". -- 1 deeltje
Exemplaar uit de bibliotheek van de Staten-Generaal.

138-143. Wassenaars tolle binnen Gouda
Registers van ontvangsten van de grafelijkheidstol over 1782 - 1793 (hiaten). -- 4 banden, 2 omslagen
Kennelijk rendantsexemplaren van mr. Jan Jacob Slicher.
138. Januari - 15 juni 1782. -- 6 katerns in omslag
139. Januari - juni 1783.
140. Januari - juni 1785.
141. Januari - 23 mei en 28 - 30 november 1788. -- 4 katerns in omslag
142. Januari - juni 1793.
143. Juli - december 1793
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Vochtschade; papier deels vervilt.)

144. Oud handschrift van het laatst de zeventiende eeuw over Gouda en de geleerde mannen aldaar geboren
Historische beschrijving van Gouda door (Franco de Vrije), ca. 1700. -- 1 band
Opschrift ontleend aan bijgebonden stuk. Voor de toeschrijving, zie de aantekeningen van drs. J.W.E. Klein bij de tentoonstelling "Gouda
schrijft geschiedenis" (1999/2000).
Bevat:
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- fol. 1-6. Origo urbis (oorsprong van de stad).
- fol. 7-12. Denominatio (naam).
- fol. 13-18. Isala (IJssel).
- fol. 19-20. Gouwa (Gouwe).
- fol. 21-22. Magnito urbis (grootte van de stad).
- fol. 23-24. Arma (wapen).
- fol. 25-36. Arx (slot). --- Met lijst van kasteleins.
- fol. 37-38b. Domini urbis (heren van de stad).
- fol. 39-41. Lijste van bailluwen en schouten.
- fol. 42-45. Hofstedegelt.
- fol. 46-48. Platea (straten).
- fol. 49. Pontes (bruggen).
- fol. 50-51. Forum (Markt).
- fol. 52-55. Praetorium (stadhuis).
- fol. 56. Libra (Waag).
- fol. 57. Het boterhuys.
- fol. 58. Retorica (rederijkers).
- fol. 59. Telonium (tol). --- Niet beschreven.
- fol. 60-61. Macellum (vleeshal).
- fol. 62. Turres (torens).
- fol. 63. Ecclesia non privilegiata (niet bevoorrechte kerken). - fol. 64-67. Portae (poorten).
- fol. 68-71. Doele.
- fol. 71a-71d. Bibliotheca (stadslibrije).
- fol. 72-77. Templum (St.-Janskerk).
- fol. 78-83. Incendium templi (brand van de kerk).
- fol. 84-91. Vitra (glazen).
- fol. 92. Templa etc. (kerkelijke gebouwen).
- fol. 93-94. Templa monasteria etc. (kapellen, kloosterkerken).
- fol. 95-99. Templa (kerkelijke gebouwen).
- fol. 100-123. Convents (kloosters). - fol. 124-125. 't Oudemannenhuys.
- fol. 126-127. Convents (kloostergebouwen: scholen).
- fol. 128. L'hopital (gasthuis).
- fol. 129-137. Convents (kloostergebouwen: godshuizen).
- fol. 138-139. M.s. en losse papieren gasthuys.
- fol. 140-141. Convents (kloostergebouwen: bank van lening).
- fol. 141v. Convents (kloostergebouwen: Catharina-gasthuis). Bijgebonden:
- fol. 1-2. Extraits de la Reformation de G. Brand, Tom 3. & 4. Bijgebonden:
- fol. 1-32. Register van gedenckwaerdige mannen der stad Gouda soo in geleertheyd, konsten als anders. --- Letters A - L.
Hierin:
- fol. 2-3. Lijste van de Goudse predicanten, volgens 't kerkelijk register van Martinus Voermans.
- fol. 3v. Onder 't Goudse classis (lijst van plaatsnamen).
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Kwetsbaar papier!)

145. Stukken aangetroffen in inv.nr. 144. -- 3 stukken
De twee charters met zegels zijn reeds in 1958 niet meer aangetroffen.
Bevat:
- Een uittreksel door W. van Dam, uit een gedrukte kroniek van Holland betreffende de stadsbrand van 1438.
- Een aantekening betreffende "Arminisme protégé ...", 1611.
- Een aantekening betreffende een strenge winter in Philadelphia, ca. 1700.

146. Afschriften van privileges uit de periode 1282 - 1663, 18e eeuw. Met een lijstje van nog af te schrijven stukken ("nog te vermeerderen
uit de beschr. van Walvis") uit de periode 1272 - 1662. -- 22 stukken
Bevat:
- Goude tolvrij gegeeven, 1282. --- Andere hand dan de overige afschriften.
- Hertog Albert geeft aan ... Haarlem ... het maaken van een verlaat, 1397 à 1398. - Assurantie ende betalinge van sekere lijfrenten, 1407.
- Van een verlaat en eene kolk te maken ..., 1413.
- Karel (de Stoute) ... belooft de steden ... die hem ... tot landsheer zouden huldigen bij de oude voorrechten ... te zullen handhaven ..., 1462.
- Philips (de Schone) ... begunstigt ... Goude met eene tweede vrije paerdemarkt, 1502.
- Louris Willemsz. belooft aan ... Goude den overtogt te Swammerdam ... te zullen onderhouden, 1503.
- Roerende 't verlaat van Benthuysen ..., 1503 à 1504.
- Vrijheid om eenen doelen te timmeren ..., 1504.
- De stadhouder van Holland beveelt den tollenaar ... de gearresteerde goederen van die van ... Steyn te ontslaan ..., 1504 à 1505.
- Koning Philips (de Schone) bevestigt ... de voorrechten door vrouw Jacoba ... 1428 ... gegeeven, 1505.
- Koning Philips (de Schone) verleent ... Goude eene derde vrije paerdemarkt, 1505.
- Uitspraak van ... Philips (de Schone) over het recht der makelaardije binnen der Goude ..., 1505.
- Die van Bodegraven ... vrij verklaard van den tol der graaflijkheid te Gouda ..., 1507.
- (Uitspraak van het Hof van Holland in het geschil tussen Delft en Gouda c.s. met Woerden c.s. inzake de afdamming van de Wiericke),
1508.
- Tot het onderhouden van de Goudsche sluis worden die van Enkhuizen ... ontslagen, 1533 à 1534.
- Octroy aan ... Goude, Rotterdam, en Schiedam ... om twee mannen tot het maaken van de ommeslagen over de landen in Schieland te
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committeeren, 1580.
- Voorrecht aan de Waage ..., 1584.
- Octroy van de mansmannen van Gouderak 'in 't bailluschap van der Goude, 1609.
- Ontfangerschap over Schoonhoven binnen ter Goude te continueeren, 1661.
- Accord tusschen de steden van ter Goude en van Schoonhoven over het houden van de vergaderingen der classen in dezelve steden,
1663.

147. Register op mijn extract uyt de resolutiën van de vroedschap ...
Index op trefwoorden over de periode 1468 - 1698, vervaardigd door mr. C.J. de Lange van Wijngaarden en met verwijzing naar zijn
uittreksel uit de vroedschapsresoluties, z.d. (ca. 1800). -- 1 bandje

148. Inventaris van de huysen, erven en alle de stads publicque gebouwen, met al hetgeen daaraan annex is, de stad Gouda
toebehoorende ...
Register met diverse gegevens over stadseigendommen, openbare werken, e.d. -- 1 deel
Bevat:
Inhoudsopgave:
- fol. 2-6. Stadseigendommen.
- fol. 6-8. Bruggen.
- fol. 8-9. Sluizen.
- fol. 9-12. Straten en andere objecten binnen en buiten de stad in onderhoud bij de stad.
- fol. 12-15. Jaarlijkse tractementen wegens 't onderhoud van de wegen, consumtie van turf, kaarsen, brandhout ...
- fol. 17-18. Memorie van 't Jaagpad met hetgeen door de steden Amsterdam en Gouda moet werden onderhouden ...
- fol. 20. Memorie van de rakken in de Kromme Gouwe langs 't Jaagpad zoaals dezelve van de schippers werden genaamt ...
- fol. 22. Memorie van de ... willige en ypeboomen ... langs het Jaagpad ...
- fol. 24-26. Memorie van 't plantzoen en de quantiteyt ... boomen staande in en om de stad ...
- fol. 28-30. Memorie van de volgende bestekken.
- fol. 32-33. Memorie van begrootingen ...
- fol. 35-36. Diversa.
- fol. 38. Memorie van de tekeningen die de stad ... toebehooren.
- fol. 39-40. Inventaris van de goederen, de stad ... toebehoorende, die mij door de wed. Gerard Koen zijn ter hand gestelt ... 1741 ... --- Met
aantekening betreffende aanvulling in 1752 door fabriekmeesters Cornelis Arkenbout en mr. Gualtherus de Moor.
- fol. 42-43. Inventaris van alle ... gereedschappen die de stad ... zijn toebehoorende ... op de stads timmerwerff ...
- fol. 45-46. Inventaris van het geweer en toebehooren ... op de stads wapenkamer ... 1768 met ... Willem van der Hoeven als fabrykmeester
en Pascal Buffart, geweermaker, nageteld ...
- fol. 47. Nog op de zolder boven de wapenkaamer ... het volgende gevonden ...
- fol. 48-50. Memorie van de gewigten in de Waag. --- Met lijst van maten en gewichten onder beheer van de stadsijker Pieter de Kedts.
- fol. 50v. ... goederen in 't boterhuys bevonden.
- fol. 52. Inventaris van 'tgeene ik bevonden heb ... 1771 in den Doelen de stad toebehoorende ...
- fol. 53v. Inventaris van stadsgoederen ... in de Looyhal ... - fol. 54. Inventaris van stadsgoederen ... in de kruyttoren ...
- fol. 55-59. Inventaris gemaakt ... 1770 van alle de meubilen behoorende tot het stadsjagt ... ter hand gestelt aan den reysende bode Izak
de Voys en de schipper Jan Boon ... --- In aanwezigheid van Boudewijk Jongkint.
- fol. 60-61. Inventaris van de meubilen in 't fabrycue jagtje ... aangekogt voor reekening van ... Dirk Verrijst en mr. Adriaan Prins als
fabrykmeesteren van ... 1771 ...

149. Lijsten van gewestelijke ambten en overheidsfuncties in (Zuid-)Holland met bijbehorende "ambtgelden" en tractementen, (ca. 1770). -1 deel
Gouda vermeld op fol. 39 - 41.

150. Verzameling van veelerhande saaken en geschiedenissen ... van de geleegentheidm, oudheid, heeren, regeeringe, gebouwen,
geestelijke en wereldlijke bijzonderheeden en saaken der stadt Goude ...
Verzameld door Theod. van Abbesteech in 1701; afschrift, 1758. -- 1 band
Bevat:
Inhoudsopgave (met verwijzing naar de folionummers):
1v. Lijst van geraadpleegde literatuur.
2 - 13. Goudse heeren ofte genaamd Van der Goude.
14 - 18. Goudse heeren ofte burchgraven van der Goude.
19 - 24 en 37 - 44. Goudse heeren nadat de eerstemaal gevallen was aan de graaffelijkheid van Holland etc.
25 - 34. Goudse saken onder de graaffelijke regeeringe.
45 - 46. Goude niet gemeld in staatse contracten ten tijden van haar heeren.
47 - 50. Goude niet gemeld in de geschiedenissen ten tijden van haar heeren.
52. Goude niet gemeld in den Arkelsen oorlog.
53 - 56. Ter bruiloft van ... mr. Johan de Witt ... en ... Wilhelmina de Wit, 1692, door Casp. Brant.
57 - 58. Opdragt aan ... mr. Johan de Witt ... (bij zijn huwelijk) door Salomon van Til.

151. Aantekening uit Simon van Leeuwen, "Batavia illustrata" betreffende Nicolaas van Cats en nakomelingen, ca. 1750. -- 1 stuk
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152. Goudana
Register met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1765, gedeeltelijk
bijgewerkt tot ca. 1775. -- 1 deel
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750.
Bevat:
Inhoudsopgave (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-10. Lijste van de armgelden die betaalt zullen moeten werden voor het consent om buiten om te varen ... --- Met gegevens over
sluisgelden en besluiten met betrekking tot de scheepvaart door / langs de stad.
15-21. Ordonnantie ofte lijste van 't salaris van de secretarye der stad ...
22-23. Lijste van 't salaris van schepenen.
31-36. Memorie van 't Jaegpadt.
37-39. Notitie van eenige wijtens vanm sluysen in Hollandt en Sticht van Utrecht alsmede van eenige bruggens.
40. Generale borderel van de verpondingen der huyzen, thuynen, molens in en omme Gouda.
41. Amsterdamse rijpad.
42. Armen cautie stellen. Bleykers.
43. Brug in de stadt. Brouwerijen niet ten plattelanden.
44. Bank van leeningh.
45-46. Cingels.
47. Crimpenrewaerd. 48. Curateurs, insolvente boedels. Commissaris van de Rotterdamse binneschuyten.
49-49. Aentekengeld van goederen.
49. Kruyers. Briefport van commissarissen.
50. Vlas kruyen. Binneschuyten op Rotterdam.
51. Harthuys. Opveylinge.
52. Onkosten van overdaging.
53. Cley laden IJssel. IJssel diepen.
54. Diepen van de haven. Dorrekaede.
55. Hondert mergen. Galgevelt. Peul in de Gouwe. Schutting niet bruykbaer.
56. Collaterael.
57. Gouderak secretaris. Gouderak leen.
58. Erfpachten.
59. Elisabeths gasthuys. Priesters geen sieken aen te spreken.
63-81. Exue, issue off pontgeld.
85-86. Eenige excerpta uyt het Groot Placcaetboek rakende de predikanten.
87-92. Memorie rakende het weduwetractement ... 95-104. Poincten van menage.
111-126. Logement in 's Hage.
127-134. Stadswagen of -jagt te gebruyken.
137. Onkosten stadsjagt.
143-158. Octroy den bailliu geduyrende sijn functie niet te compareren in de vroedschap.
159-171. Bailliuwsampt.
175-209. Remarques omtrent de demissie van den baillu Hoogwerff. (Met: Contra-aantekening van elf leden tot vindicatie ...)
210-213. Nominatie tot aenstelling van een ander bailliu. 216-217. Secretariaet van de weeskamer. 223-263. Voorschriften voor het
bijeenroepen van de vroedschap, de orde van de vergaderingen, de verplichtingen van leden van de vroedschap, enz.
267-277. Vroedschapsplaets dhr. Boon.
278-285. Rakende de rang in de magistraat.
291-305. Propositie tot het maken van een vrindelijke ... schikking in de regering. (Met aantekeningen van daaropvolgende vergaderingen
van de betreffende "correspondentie".)
307-317. Reglement op het houden der besoignes van de correspondentie ontworpen ... december 1760 ...
(Na 330.) Index op dit register.

153. Calandrier van de ordinaris besoignes, daer op de heeren burgermeesteren der stad Gouda jaerlijcks te letten hebben
Jaarlijkse "kalender" van vaste aandachtspunten voor en werkzaamheden door burgemeesters; gedrukt ca. 1750. Hierbij gebonden: register
met aantekeningen over, verwijzingen naar en afschriften van allerlei zaken en documenten, aangelegd ca. 1763, voorafgegaan door een
index ("repertorium"). -- 1 band
Betreft voor een belangrijk deel de samenstelling van het stadsbestuur en de positie van vroedschapsleden in de periode na ca. 1750.
Opgemaakt door een regent die in 1756 voor het eerst burgemeester werd (zie blz. 55), dus Franco Gerard de Vrije of mr. Frederik van der
Hoeve.
Bevat:
Inhoudsopgave van het bijgebonden gedeelte (na het "repertorium") (met verwijzing naar de bladzijdenummers):
1-13. Ampten. --- Met lijst van ambten / functies die door de burgemeesters worden vergeven.
14-18. Admissiën.
19-33. Rendement. Staat van de tractementen verbonden aan stedelijke ambten en functies, met de opbrengst (eenmalig bij de begeving?)
voor de stad.
34-39. Resolutiën rakende eenige poincten van ordre die ... bij het aanvaarden van het burgemeesterschap werden voorgelezen. --- Betreft
o.a. betaling van boden, inspectie van sluizen, het geven van vrijbriefjes om de Mallegatsluis te passeren, het afgeven van gezegelde akten,
het niet verlenen van poorterschap aan joden, het verminderen van de kosten van de dagvaart.
40-52. Memorie rakende het reyzen ter dagvaart ... zo met het jagt als de stadswagen, etc.
53-54. Memorie van de schrijfbehoeftens die een burgermeester ter dagvaart ... bij den staaten drukker kan laten haalen.
55. Burgermeester opgehaalt 1756.
56. Inkomsten en emolumenten van ... burgermeesteren voor den jaare.
57-60. Lijste van het kruyd ofte specerijen van de ... kamers der O.I. Compagnie zijnde voor yder burgermeester zijn portie.
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61-64. Annotatiën op het begeven van de ampten.
65-66. Eed der regenten.
67-68. Rapport 18 july 1752.
69-70. Observantiën omtrent substituten.
71-76. Besoignes in Holland ...
77. Kontributies paapse kerken.
78-79. Overnemen scheepen van veermannen.
80-83. Gildens jaarlijks veranderingen.
84. Schrijfbehoeftens ontvangen in mijn quartaal ... july 1779.
97-123. Vroedschap gehouden ... 15 december 1762 ... --- Betreft de opvolging van pensionaris mr. Jacob Snels.

154. Concept-convocatie van het stadsbestuur aan de vroedschapsleden Van Zeeberg, Suys, Dirk de Lange, Dekker en Quarles voor het
bijwonen van twee belangrijke vroedschapsvergaderingen, 1750. -- 1 stuk

155. Alphabetisch register van de keuren en ordonnantiën der stad Gouda
Alfabetische zakenindex op een register van verordeningen uit de periode ca. 1603 - 1741, aangelegd ca. 1750. -- 1 band
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