
GOUDA 

 

Regesten van akten in diverse archieven,  

1272 - 1784 

 

- Chronologische lijst 

- Lijst per archief (volgorde: regestnummers) 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Lijst van bewerkte archieven met namen van de bewerkers 
 

code- 

letter 

ac-

code 

naam van het archief naam van de bewerker(s) 

OA 1 oud archief 1272 - 1572 J.E.J. Geselschap en voorgangers 

G 74  archieven van de gasthuizen 1315 – 1571 J.E.J. Geselschap 

L 75 archief van het leproos- en proveniershuis 1354 - 1571 J.E.J. Geselschap 

W 76 archief van het verenigd wees- en aalmoezeniershuis 

1314 – 1572  

J.E.J. Geselschap 

O 89  archief van het Oudemannenhuis (Willem 

Vroesenhuis) 1365 - 1784 

B.J. van der Saag 

J 90 archief van de St.-Janskerk (tot de protestantisering) 

1315 - 1572 (1671) 

J.E.J. Geselschap met medewerking 

van C.H.J. Helders 

K 91  archieven van de kloosters 1324 - 1632 J. Taal met medewerking van C.H.J. 

Helders 
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Enkele aanwijzingen voor het gebruik 
 

 

 

Algemeen 
 

Zoveel mogelijk zijn de beschrijvingen genormaliseerd. 

In het kort betekent dit dat: 

- de spelling van eigennamen (personen, geografische namen) is aangepast; niet ter zake doende 

varianten op bekende namen (personen, straten, e.d.) zijn zoveel mogelijk vervangen door de nu 

gangbare aanduidingen; 

- patroniemen zijn standaard weergegeven met als uitgang –sz of –z voor mannen, –dr voor 

vrouwen; de afkortingspunt is weggelaten; 

- belendingen van huizen en andere onroerende zaken zijn afgekort (een aanduiding als 

"noordelijk begrensd door" is vervangen door "N =" enz.). 

 
 

 

Inhoud van een regest 
 

De volgorde van de getoonde gegevens is: 

-datum van de akte (met eventueel de oorspronkelijke omschrijving van de datum), vetgedrukt 

(voor de chronologische lijst is uitgegaan van een fictieve datum, in het geval alleen een jaartal 

of maand en jaar bekend zijn); 

-regestnummer (eventueel voorafgegaan door de ac-code van het archief (zie de lijst van 

bewerkte archieven of de lijst van afkortingen)), vetgedrukt; 

- inhoud van het regest (samenvatting van de rechtshandeling, het rechtsfeit of de juridische 

situatie die door de akte wordt weergegeven); 

- eventuele annotatie, bijvoorbeeld of er sprake is van een afschrift (in plaats van of naast een 

originele akte); 

- eventuele dorsale aantekeningen; 

- bekrachtiging door middel van bezegeling of eventuele handtekening of handmerk (zonder 

aanduiding betreft het bezegeling met een zegel in groene  was); 

- verwijzing naar het (de) inventarisnummer(s) binnen het archief waaronder het archiefstuk is 

te raadplegen; 

- eventuele verwijzing naar gedrukte uitgaven waarin de tekst van het archiefstuk geheel of 

gedeeltelijk is gepubliceerd; 

- eventuele verwijzing naar literatuur over het archiefstuk of over het onderwerp waarop het 

archiefstuk betrekking heeft. 

 
 

  



Gebruikte afkortingen en termen: 
 

ac archiefbeheerscode 

arch. archief 

besch. beschadigd 

blz. bladzijde 

Bourg. Bourgondisch 

Car. Carolus 

charter blad perkament waarop een akte is geschreven, die ter bekrachtiging is bezegeld 

chirograaf gedeelte van een blad perkament. waarop oorspronkelijk twee (of meer) gelijkluidende 

akten waren geschreven en dat is losgesneden van het oorspronkelijke blad (met de 

bedoeling de echtheid van het exemplaar aan te tonen) 

dorso achterkant van het document 

f. folio (bladzijde) 

ff. folia (bladzijden) 

fol. folio (bladzijde) 

G archieven van de gasthuizen (St.-Catharina- en St.-Elisabethgasthuis) 

G.A. archieven van de gasthuizen (St.-Catharina- en St.-Elisabethgasthuis) 

gecancelleerd ongeldig gemaakt 

getransfigeerd bij charters: bevestiging van een later charter aan het oorspronkelijke charter via de 

zegelstaarten 

inv.nr. inventarisnummer 

J archief van de St.-Janskerk tot 1573 

jg. jaargang 

K archieven van de kloosters 

L archief van het leproos- en proveniershuis 

N =  noordelijke belending 

NK Nieuw kerkarchief St.-Janskerk = archief kerkmeesters (ac 566) 

nz noordzijde 

O =  oostelijke belending 

O archief van het oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis) 

OA oud-archief (stadsarchief) 

OVR Oud-Vaderlands Recht 

oz oostzijde 

reg.nr. regestnummer 

regest samenvatting van de inhoud van een akte 

transfix twee of meer charters waarbij de zegelstaart van het (een) later(e) charter(s) door de 

zegelstaart van het oorspronkelijke charter is (zijn) gestoken 

transsumpt authentiek afschrift van een akte 

v (achter een  

bladzijdenummer) 

verso = achterkant van een folio (blad(zijde)) 

vidimus akte waarbij degene die de akte uitvaardigt verklaart een andere akte – die letterlijk 

wordt weergegeven – te hebben gezien 

W =  westelijke belending 

W archief van het wees- en aalmoezeniershuis 

W.A. archief van het wees- en aalmoezeniershuis 

wed. weduwe 

wz westzijde 

Z =  zuidelijke belending 

zz zuidzijde 

 

  



Verdwenen straatnamen 
 

verdwenen naam huidige naam 

Blinde Bettensteeg Nieuwe Markt 

Boomgaardstraat Peperstraat; (14e eeuw ook vermoedelijk: 

Speldenmakerssteeg) 

Doudelle Markt 

Gerrit Wildensteeg Stoofsteeg 

Hofstraat Spierignstraat 

Hon(t)scoop Turfmarkt nz 

Jan (de) Clerxstraat Keizerstraat 

Koenensteeg Speldenmakerssteeg 

Koestraat Markt 

Koningstraat Raam 

Korte Gouwe Lage Gouwe 

Louwersstraat Achter de Vismarkt 

Oudelle Markt 

Regenboog Markt 

Rozendaal Wilhelminastraat 

Simon- en Judenstraat Kuiperstraat 

Sprincwijk(ersteeg) Vrouwesteeg 

Teve(n)coop Turfmarkt zz 

Tilbrug Dubbele Buurt 

Twijstraat Wijdstraat 

Willem Wijckenstraat Tuinstraat 

Willitgen Dircxsteeg Vrouwensteeg 

Zak Tuinstraat 

Zoechstraat Zeugstraat 

 



Literatuurverwijzingen 
 

Bik Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Goude / J.G.W.F. Bik. –  (Gouda 

1955); proefschrift 

Dagboek Wouter 

Jacobsz 

Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius), prior van Stein - 

Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579 / uitg. door I.H. van Eeghen. – 

Groningen, 1959-1960. – Werken Historisch Genootschap 4e serie 5. 

NAKG Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 

Rechtsbronnen Rechtsbronnen der stad Gouda / uitg. L.M. Rollin Couquerque; A. Meerkamp van 

Embden. – 's-Gravenhage, 1917. – Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen 

van het oud-vaderlandsche recht, 2e reeks 18  

Schoengen Monasticon Batavum / Michael Schoengen. -  Amsterdam, 1941-1942. 

Verhandelingen Ned. Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde; NR 45 

TvG Tijdschrift voor Geschiedenis 

Van Heel, Margareta Het Sint Margaretaklooster te Gouda / Dalmatius van Heel. – In: Bijdragen Die 

Goude (1949) 57-78. 

Van Mieris Groot charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland : 

beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met 

den dood van onze Graavinne, Vrouwe Jacoba van Beijere / opgehelderd, verzaameld 

en in orde gebragt door Frans van Mieris. – Leiden, 1753-1756. 

VROA Verslagen van 's Rijks Oude Archieven 

Walvis Beschryving der stad Gouda ... / I. W. (= Ignatius Walvis). - Gouda, 1714. 

 


