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WOORD VOORAF
In 1975 nam de Vereniging van Archivarissen in Nederland het initiatief tot
een serie archievenoverzichten per provincie. In datzelfde jaar ook kwamen
de Zuidhollandse archivarissen bijeen om overleg te plegen over een dergelijk project voor hun provincie. In principe stond men er toen positief tegenover, al realiseerde men zich wel dat het maken van een gids voor de
dichtstbevolkte provincie van Nederland, waar zich tevens de meeste archieven en grote archiefdiensten bevinden, geen eenvoudige zaak zou zijn. De
aanvankelijk gekozen werkwijze, waarbij alle archivarissen periodiek bijeenkwamen voor de samenstelling van het overzicht werd in 1978 verlaten. Men
stelde een werkcomité in, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijksarchief, de gemeente- en waterschapsarchieven en de provinciale archiefinspectie. Drs. T.P.M. Huijs (Gemeentearchief 's-Gravenhage; voorzitter/secretaris) J.A. van den Hoek (Hoogheemraadschap van Rijnland) en A.M. van
der Woel (Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam) hebben de werkzaamheden van dit comité van begin tot eind meegemaakt. Drs. J.A.M.Y. BosRops (Rijksarchief in Zuid-Holland) nam in 1979 de plaats in van drs.
F.W.J. Scholten; J.H. Streefland (provinciale inspectie der archieven) heeft
in 1981 zijn lidmaatschap beëindigd.
Nadat alle archiefdiensten in Zuid-Holland in maart 1979 definitief tot deelname aan het Zuidhollandse archievenoverzicht hadden besloten, is het
werkcomité begonnen met het verzamelen en bewerken van de gegevens.
Dat deze gids desondanks pas in 1983 verschijnt is niet alleen te wijten aan
de omvang van het materiaal maar ook aan enkele technische tegenvallers,
die de afwerking van dit project hebben vertraagd.
De gegevens voor dit overzicht werden geleverd door de openbare archiefdiensten in Zuid-Holland; voor de gemeenten en waterschappen zonder archivaris door de provinciale archiefinspectie. De paragrafen 2.1 t/m 2.5 en
2.8 van de inleiding zijn ontleend aan het in 1982 verschenen deel IX van
de serie (De archieven in het Algemeen Rijksarchief). Daarin werd ook het
overzicht van de archieven in het Rijksarchief in Zuid-Holland (bijgewerkt
tot januari 1982) gepubliceerd.
De coördinatie van het werk voor dit overzicht was in handen van het werkcomité; drs. J.A.M.Y. Bos-Rops had een groot aandeel in het afwerken van
de kopij. De inleiding is geschreven door de leden van het werkcomité, behalve paragraaf 2.1, die van de hand is van dr. H.M. Brokken, rijksarchivaris in Zuid-Holland.
Dr. F.C.J. Ketelaar heeft de totstandkoming van dit Zuidhollandse overzicht op plezierige wijze begeleid.
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INLEIDING
0

ALGEMEEN
Dit boek geeft een overzicht van de archieven en verzamelingen die
in het rijksarchief in Zuid-Holland en in de archiefbewaarplaatsen
van de gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland berusten. Om
de bruikbaarheid van dit overzicht te vergroten volgen hier een aantal opmerkingen over archieven in het algemeen en een kort overzicht van de belangrijkste instellingen die in Zuid-Holland archief
hebben gevormd en nog vormen.

1

ARCHIEVEN

1.1

Archieven en verzamelingen
Volgens het Lexicon van Nederlandse archieftermen ('s- Gravenhage
1983) is een archief `het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of
opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen.' Archieven zijn te verdelen in overheidsarchieven en niet-overheidsarchieven.
Een archief onderscheidt zich van een verzameling of collectie of dit
nu een bibliotheek, een museumcollectie of een postzegelverzameling
is: archiefstukken vormen het bewijsstuk van de handelingen, de
rechten en verplichtingen van de instantie of persoon, door wie het
archief al dan niet doelbewust is gevormd. Een verzameling mist de
nauwe, als het ware oorzakelijke relatie met de verzamelaar: de in
een bibliotheek verzamelde boeken bijvoorbeeld zijn door de uitgever
niet uitsluitend voor die bibliotheek bestemd. Archiefstukken echter
zijn door de afzender wel aan een bepaalde instelling of persoon gericht. Vooral in particuliere archieven komen naast archiefstukken
ook verzamelde stukken voor. Zo ook vinden we in de archiefbewaarplaatsen allerlei verzamelingen, bijvoorbeeld van kaarten, kranten en krantenknipsels, foto's en geluidsmateriaal, verzamelingen die
zijn aangelegd om de geschiedenis van stad, streek of geslacht te documenteren en zo het historisch onderzoek te steunen.

1.2

Archiefbewaarplaatsen en archiefdiensten
De Archiefwet 1962 verplicht alle overheidsorganen hun archieven in
goede en geordende staat te bewaren. Archiefbescheiden die ouder
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zijn dan 50 jaar moeten in beginsel worden overgebracht (eerdere
overbrenging is toegestaan) naar een openbare archiefbewaarplaats.
Zo worden de archieven van de centrale overheid overgebracht naar
het Algemeen Rijksarchief in 's-Gravenhage. De bescheiden van de
rijksinstellingen in de provincie en van provinciale instellingen gaan
naar het rijksarchief in de betreffende provinciehoofdstad. In ZuidHolland is het Rijksarchief als derde afdeling ondergebracht in het
Algemeen Rijksarchief. De archieven van de gemeentelijke instellingen gaan naar de door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats van de gemeente.
Een aantal gemeenten heeft voor het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven een gemeentearchivaris aangesteld. Deze staat aan het hoofd van de gemeentelijke archiefdienst.
In dat geval is de archiefbewaarplaats in dit overzicht aangeduid als
gemeentearchief. Het betreft Brielle, Delft, Dordrecht, Gorinchem,
Gouda, 's-Gravenhage, Leiden, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en
Vlaardingen. Het merendeel van de gemeenten in de Krimpenerwaard
heeft zijn archieven ondergebracht in het Streekarchief Krimpenerwaard, dat gevestigd is te Schoonhoven. Het zijn de gemeenten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Krimpen aan de
Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel
en Schoonhoven. Het Streekarchivariaat Rijnstreek, gevestigd te
Woerden, beheert de archieven van de gemeenten Bodegraven, Driebruggen, Reeuwijk en Woerden. De gemeente Capelle aan den IJssel
heeft haar archieven onder beheer geplaatst van de gemeentearchivaris te Rotterdam; de gemeente Moordrecht deed hetzelfde bij de gemeentearchivaris van Gouda. Een aantal gemeenten heeft geen eigen
archiefdienst, maar heeft wel een archiefambtenaar ter secretarie
aangesteld, dit zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leerdam,
Naaldwijk, Ridderkerk, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer. De hierboven niet genoemde gemeenten in Zuid-Holland hebben een archiefbewaarplaats ter secretarie waarover de gemeentesecretaris het beheer heeft.
De waterschappen hebben eigen archiefbewaarplaatsen. Door de reorganisatie van waterschappen van de laatste jaren zijn er ook op archiefgebied enige concentraties tot stand gekomen. De bewaarplaatsen van waterschapsarchieven bevinden zich in de volgende plaatsen:
het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft, het Hoogheemraadschap van Schieland
te Rotterdam, het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard in
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het Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven, het Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard in het Gemeentearchief van Gorinchem, het Groot-Waterschap van Woerden te Woerden (als onderdeel van het Streekarchivariaat Rijnstreek), het Waterschap De Brielse Dijkring te Brielle, en het Waterschap De Groote Waard te Klaaswaal. In een aantal gevallen berusten archieven van opgeheven (zgn.
ontpolderde) polders in gemeentelijke archiefbewaarplaatsen. De archieven van bovengenoemde waterschappen worden, ook voor zover
ze niet in een streek- of gemeentelijke archiefbewaarplaats berusten,
grotendeels beheerd door wetenschappelijke archiefambtenaren onder
directie van de secretaris van het waterschap.
Om met behulp van dit overzicht snel aan de weet te komen waar
een bepaald waterschapsarchief berust doet men er goed aan eerst de
namenindex te raadplegen.
In de openbare archiefbewaarplaatsen berusten, behalve de overgebrachte archieven van de tegenwoordige overheidsinstellingen, ook de
archieven (voor zover bewaard gebleven) van de voorgangers van die
instellingen. In de meeste archiefbewaarplaatsen bevinden zich voorts
niet-overheidsarchieven. Dat zijn archieven van personen of particuliere instellingen die of aan de overheid in bewaring zijn gegeven dan
wel in eigendom zijn overgedragen of door koop of anderszins zijn
verworven.
1.3

Openbaarheid en toegankelijkheid

Archieven in een archiefbewaarplaats van de overheid zijn op grond
van de Archiefwet 1962 in beginsel openbaar, dat wil zeggen iedereen heeft het recht die archieven kosteloos te raadplegen. Ten aanzien van de openbaarheid kunnen echter beperkende bepalingen zijn
gemaakt. Dit gebeurt meestal ten aanzien van gegevens over nog levende personen.
Veel archieven die naar de archiefbewaarplaats worden overgebracht
zijn niet geordend. In feite zijn ze dan niet toegankelijk. Vóór men
deze archieven werkelijk kan raadplegen, moeten ze door de archivaris geordend en beschreven worden. Het resultaat van deze ordening
en beschrijving vindt zijn neerslag in een archiefinventaris: een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van
een archief, voorafgegaan door een inleiding, die een verhandeling
bevat over de archiefvormer en een verantwoording van de inventarisatie. Door gestadig voortgaande overbrenging zijn nog lang niet alle
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archieven op deze manier definitief geordend en beschreven. Soms
zijn ze wel enigszins toegankelijk gemaakt door een plaatsingslijst:
een staat houdende opsomming van de bestanddelen in de volgorde
waarin zij in de archiefbewaarplaats zijn opgesteld. Andere archieven
zijn in het geheel nog niet beschreven. Anderzijds komt het vaak
voor dat bepaalde onderdelen van archieven nader toegankelijk zijn
gemaakt, bijvoorbeeld door indices of regesten.
Uitgebreide informatie over archieven, archiefbewaarplaatsen en het
werk van archivarissen wordt geboden door W.J. Formsma en
F.C.J. Ketelaar, Gids voor de Nederlandse archieven (Haarlem
1981 3) en in W.J. Formsma e.a., Nederland in stukken, beeldkroniek
van Nederlandse archieven (Haarlem 1979).
2

ARCHIEFVORMENDE INSTELLINGEN

2.1

Gewestelijke bestuurs- en rechtsinstellingen vóór 1795

2.1.1 Vóór 1572
Vanaf het jaar 889 — dat beschouwd kan worden als de aanvangsdatum van de vorming van het latere graafschap Holland — tot aan de
afzwering op 24 juli 1581 van koning Philips II van Spanje als
laatste graaf van Holland hebben vijf geslachten van graven over
Holland geregeerd: het Hollandse huis, dat in 1299 in rechte mannelijke lijn uitstierf, het Henegouwse huis (1299-1345), welks regering
Holland in personele unie met het graafschap Henegouwen verenigde, het Beierse huis (1345-1433), het Bourgondische huis (1433-1477)
en het Habsburgse huis (1477-1581). Hoewel Floris II (1091-1121)
pas in 1101 voor het eerst als graaf van Holland (comes de Hollant)
wordt genoemd, laat men doorgaans het Hollandse gravenhuis beginnen bij graaf Dirk I (vermeld tussen 916 en 939). Sedert 1291 betitelden de landsheren van Holland zich als graven van Holland en Zeeland en heren van Friesland.
Het grondgebied of territorium van de graven van Holland omvatte
in de late middeleeuwen de huidige provincies Noord-Holland, ZuidHolland en Zeeland alsmede de Zuidhollandse Waard. De schenking
van koning Arnulf aan graaf Gerolf bij oorkonde van 4 augustus
889 schiep een basis voor de grafelijke domeingoederen. Deze lagen
aanvankelijk voornamelijk in Kennemerland en Maasland. Vanuit
hun domeinen hebben de graven van Holland langs allerlei wegen
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hun soevereiniteit of grafelijke gezagsrechten weten te vestigen en
hun gebied kunnen uitbreiden: door huwelijk en vererving, door
koop en belening, door ontginning en inpoldering, door oorlog en
verovering, en door feodalisering, d.w.z. dat zij door middel van de
leenband edelen onderwierpen aan het landsheerlijk gezag. Zo verwierven zij in de loop van de 13e eeuw Waterland, Zeevang, WestFriesland, Wieringen en Texel in het noorden en Amstelland en het
land van Woerden in het oosten en in de 14e eeuw Zeeland bewesten
Schelde, de heerlijkheid Altena en stad en land van Heusden. De
vorming van het graafschap Holland is een proces van meer dan vier
eeuwen geweest dat in het midden van de 14e eeuw een eindpunt had
bereikt. De gezagsrechten van de graaf van Holland strekten zich
ook uit over Oost-Friesland of Friesland beoosten het Vlie (het gebied van de huidige provincie Friesland). Deze gezagsrechten gingen
na de nederlaag van graaf Willem IV (1337-1345) bij Staveren in
september 1345 tijdelijk verloren; ze konden nadien door de graven
van Holland niet meer in de oude vorm worden hersteld.
Het graafschap Holland was verdeeld in zes baljuwschappen en vier
rentmeesterschappen. De territoriale of landsbaljuwschappen waren:
Kennemerland- (West-)Friesland, Medemblik, Amstelland-Waterland,
Rijnland met het land van Woerden, Delfland-Schieland en ZuidHolland. De districten van de rentmeesters waren: Kennemerland(West-) Friesland, Amstelland-Waterland, Noord-Holland met het
land van Woerden en Zuid-Holland. Met uitzondering van NoordHolland waar twee landsbaljuwschappen waren, te weten RijnlandWoerden en Delfland-Schieland, vielen de ambtsdistricten van deze
rentmeesters en baljuwen praktisch samen. De baljuwschappen waren
verdeeld in schoutambachten. Zeeland was ingedeeld in twee rentmeesterschappen, die van Beoosten en Bewesten Schelde. Er waren
in Zeeland geen landsbaljuwen; naast de stadsbaljuwen en de schouten waren de rentmeesters van de graaf er met juridische taken
belast.

De bestuurlijke organisatie van Holland in baljuw- en rentmeesterschappen is door graaf Floris V (1256-1296) in het laatste kwart van
de 13e eeuw tot stand gebracht, maar ze werd door graaf Willem III
(1304-1337) verbeterd en uitgewerkt; daardoor kwam er een vast
corps van landsheerlijke ambtenaren met afgebakende en omschreven
taken en bevoegdheden. In feite is de geografisch-bestuurlijke indeling van het graafschap Holland tijdens het ancien régime blijven
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bestaan, al zijn er wijzigingen in aangebracht. Zo werd er in de jaren vijftig van de 14e eeuw een baljuwschap in Den Haag en omgeving ingesteld, welke functie eerst was bekleed door de rentmeester
van Noord-Holland. Het baljuwschap van Amstelland, Waterland en
Zeevang is niet steeds verbonden geweest aan het rentmeesterschap
van dit district; het rentmeesterschap werd in 1593 verenigd met dat
Kennemerland. Van 1469 tot 1590 was er een afzonderlijke rentmeesterschap voor West-Friesland; daarnaast werd er in 1532 in het
oude ressort van de rentmeester van Kennemerland een rentmeesterschap van de Vroonlanden (bij Alkmaar) ingesteld. In 1391 werd het
rentmeester- en baljuwschap van het land van Woerden afgesplitst
van respectievelijk dat van Noord-Holland en Rijnland. Evenzo werden de stad Muiden en het Gooiland losgemaakt van het district
Amstelland en fungeerden er daar van 1430 tot 1590 afzonderlijke
rentmeesters en baljuwen.
Voorts betekenden gebiedsuitbreiding en de terugkeer van grote lenen
in 's graven boezem een verbreding van en aanpassing aan de
bestaande bestuurlijke organisatie. Na de verwerving van stad en
land van Heusden in 1357 van Brabant, stelde graaf Willem V
(1351-1358; i 1389) hier een drossaard ( = baljuw) en een rentmeester aan. Nadat in 1372 de heerlijkheid Voorne aan de grafelijkheid was teruggevallen door het kinderloos overlijden van Machteld
van Voorne, werden Brielle en het land van Voorne gevoegd in de
grafelijke administratie door de aanstelling van een baljuw en een
rentmeester aldaar. Hetzelfde gebeurde met de goederen van Blois
(o.a. Gouda, Schoonhoven en het land van Stein, Beverwijk, Noordwijk, Texel en Wieringen) na het overlijden van de graaf van Blois
in 1397, met de heerlijkheid Arkel in 1412 en met de heerlijkheid
Putten en Strijen in 1459. De heerlijkheden Altena en Brederode
werden respectievelijk in 1590 en 1680 door de Staten van Holland
gekocht en vervolgens in beheer genomen; evenzo geschiedde met de
heerlijkheid Terschelling in 1615 en de heerlijkheid Urk en Emmeloord in 1792.
De voornaamste taak van de rentmeesters was het beheer van de grafelijke domeinen. Tevens inden zij de beden en de inkomsten van
grafelijke tollen en marktgelden. In hun rekeningen verantwoordden
de rentmeesters de inkomsten en uitgaven van de graaf in hun ressort. Hun functie was voornamelijk van financieel-administratieve
aard. De landsbaljuwen waren daarnaast belast met gerechtelijke en
bestuurlijke taken; zij waren de hoogste vertegenwoordigers van de
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graaf in hun district. De baljuw was voorzitter van de baljuwsvierschaar, waarin welgeborenen en leenmannen zitting hadden. Deze
vierschaar berechtte de zwaarste criminele zaken, waaronder halsmisdrijven. Ook werden voor de baljuwsvierschaar geschillen tussen edelen, leenmannen en welgeborenen beslecht. Steden en hoge heerlijkheden waren aan de criminele rechtskring van de baljuw onttrokken.
De verantwoordelijkheid van de baljuw ten aanzien van de uitoefening van de lage rechtspraak bestond in de aanstelling van schout en
schepenen, voor zover althans deze rechten niet toebehoorden aan de
heer van de ambachtsheerlijkheid. Tot de bestuurlijke taak van de
baljuw behoorde het toezicht op de naleving van keuren en ordonnanties. De baljuwsvierschaar kon voor het eigen district rechtsregels
of keuren opstellen. Voorts droeg de baljuw zorg voor de levering
van heervaartcontingenten ten tijde van oorlog. Behalve in ZuidHolland, waar een afzonderlijk dijkgraafschap voor de Groote
Waard bestond, waren de baljuwen tevens dijkgraaf in hun district.
In deze hoedanigheid waren de baljuwen voorzitters van het college
van heemraden en oefenden zij andere taken uit op het terrein van
de waterstaat.
De archieven van de baljuwsvierscharen of districtsgerechten van
Rijnland, Delfland en Zuid-Holland vangen voor het merendeel aan
in het midden van de 16e eeuw. De talrijke rekeningen van de grafelijke rentmeesters en baljuwen evenals die van andere rekenplichtige
ambtenaren van de graaf als de houtvester van de Haarlemmerhout,
de kasteleins van de grafelijke burchten, de schouten en tolgaarders
bevinden zich voor de periode tot 1446 in het archief van de graven
van Holland (889-1581); vanaf die datum berusten de rekeningen in
het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen (1446-1728), aangezien toen het beheer van de grafelijke domeingoederen aan de Rekenkamer was opgedragen. De rekeningen
van de rentmeesters van Zeeland zijn echter in 1607 uit deze archieven genomen en naar Middelburg overgebracht; daar zijn ze in 1940
door brand vernietigd.
Sedert het einde van de 13e eeuw werd Den Haag allengs het regeringscentrum van de graven van Holland. Hier was in het grafelijk
hof de kanselarij gevestigd. Het tijdstip van ontstaan van de grafelijke kanselarij is onzeker. Ten tijde van graaf Dirk VII (1190-1203)
bestond er een kanselarij met een minieme bezetting. Na 1280 kwam
er enige uitbreiding in het kanselarijpersoneel. In de jaren 1316-1318
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is de kanselarij ingrijpend gereorganiseerd. Er werd begonnen met
een systematische administratie door de aanleg van een serie registers, waarin de ingekomen en minuten van uitgaande oorkonden
van de graaf, veelal naar landstreek gerubriceerd, werden ingeschreven. Bijgevolg resteert thans een zeldzame reeks van kanselarijregisters in het archief van de graven van Holland, die het gehele
landsbestuur met betrekking tot Holland en Zeeland omvat.
Aanvankelijk lag in de 14e eeuw de leiding van de kanselarij in handen van de klerk van het register. Het landsbestuur in Holland kende geen kanselier die de leiding over de landsheerlijke administratie
had, zoals in Vlaanderen en Brabant. Maar in mei 1363 werd er
door hertog Albrecht van Beieren (ruwaard vanaf maart 1358; van
1389-1404 graaf) een tresorier aangesteld, aan wie de rekenplichtige
ambtenaren van de graaf ondergeschikt werden gemaakt. Geleidelijk
kreeg de tresorier ook het bewind over -het grafelijk hof in Den
Haag en de klerken van de kanselarij in handen. Hij trad op als
voorzitter van de grafelijke raad en soms ook als zegelaar van de
graaf. Tevens verving de tresorier de graaf regelmatig als stadhouder
wanneer deze in het buitenland verbleef. Tegen 1400 was het tresorierschap het sluitstuk van de ambtelijke hiërarchie in het landsbestuur van Holland.
Met de komst van de Bourgondiërs kwam er verandering in de
bestuurlijke structuur. De eerste plaats in het landsbestuur kwam toe
aan de stadhouder of gouverneur als plaatsvervanger van de vorst.
In 1432 werd het tresorierschap opgeheven en kreeg de rentmeestergeneraal het rekenplichtig beheer in handen. Na de oprichting van
het Hof van Holland (1428) en de Rekenkamer (1446) bleef de taak
van de klerken van de kanselarij beperkt tot het beheer van het grafelijkheidsarchief en de leenadministratie. Dit bureau, de Leen- en
registerkamer van Holland, heeft de registratie van de grafelijke lenen - eerst voor de landsheer en na 1572 voor de Staten van Holland die in de rechten van de landsheer getreden waren - gevoerd tot
aan de opheffing van het leenstelsel in 1795. Behoudens korte perioden (1519-1577 en 1660-1674), waarin een afzonderlijk leenhof functioneerde en de raadpensionaris stadhouder van de lenen was, berustte de rechtspraak in leenzaken bij het Hof van Holland.
Sedert het midden van de twaalfde eeuw waren de graven van Holland voor de uitoefening van het landsbestuur omgeven door een
groep van leenmannen, die hem met raad en daad bijstonden. Uit
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deze curia comitis groeide in de tweede helft van de 13e eeuw de
grafelijke raad. Deze toch betrekkelijk brede raad werd door graaf
Willem III omstreeks 1330 omgevormd tot een gewone of gemene
raad, bestaande uit enkele edelen, ambtenaren en klerken van de
graaf. In 1346 werden afgevaardigden van de steden tot deze raad
toegelaten. Onder invloed van politieke omstandigheden, niet in de
laatste plaats als gevolg van de in het voorafgaande jaar uitgebroken
Hoekse en Kabeljauwse twisten, gingen vervolgens edelen en afgevaardigden van de steden in 1352 uit elkaar en begon men elkaar op
dagvaarten te ontmoeten. Deze standenvergaderingen vormen de oorsprong van de Staten van Holland. De grafelijke raad bleef bestaan
uit edelen, in later stadium de ridderschap geheten, en enkele ambtenaren van de graaf. Op de dagvaarten die de landsheer belegde met
de grafelijke raad en de afgevaardigden van de steden werden 's
lands bestuurszaken besproken, waaronder de landsheerlijke financiën en de heffing van de beden. Al weldra ontstond de gewoonte
dat de stedelijke afgevaardigden op dagvaarten met lastgevingen of
mandaten hun stem uitbrachten. Het is kenmerkend voor de Staten
van Holland gebleven, dat de stedelijke afgevaardigden niet hun
stand, maar hun stad vertegenwoordigden. Maar vooroverleg en ruggespraak tussen de stadsbesturen over gemeenschappelijke belangen
leidden wel tot een gezamenlijk optreden tegenover de landsheer als
stand. In de turbulente jaren na de dood van graaf Willem VI (1
1417) verwierven edelen en stadsbesturen het recht om elkaar ook
buiten de aanwezigheid van de landsheer op dagvaarten te ontmoeten
voor overleg over politieke en financiële zaken die in het belang van
het land waren. Men zou dit punt kunnen markeren als het begin
van een autonoom functioneren van de Staten van Holland. Het is
echter tot in het midden van de 16e eeuw een strijdpunt gebleven of
de Staten vrijwillig en ongevraagd - en dus buiten de wil van de
vorst om - bijeen mochten komen. De term `Staten' dateert overigens van omstreeks 1425.
In de Staten van Holland waren twee standen vertegenwoordigd: de
adel en de burgerij. Hoewel in de 15e eeuw regelmatig overleg is gepleegd met de geestelijkheid over kerkelijke en fiscale kwesties, is de
geestelijkheid niet als eerste stand in de Staten van Holland opgenomen. De Ridderschap, die als tweede stand bij ontstentenis van de
eerste stand, de geestelijkheid, het eerste lid van de Staten werd,
groeide in de loop van de 15e eeuw uit tot een gesloten college van
ca. 20 leden. Onder hen namen de leden van de hoge adel als Brede-
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rode, Duvenvoorde, Egmond en Wassenaar de eerste plaats in. Tot
het college van de Ridderschap behoorden alleen leden van oude riddermatige geslachten van Holland die in het bezit waren van één of
meer ambachtsheerlijkheden. Dit college werd door middel van cooptatie aangevuld, d.w.z. dat men zelf nieuwe leden koos. Al in de 15e
eeuw beschouwde de Ridderschap zich als vertegenwoordiging van
het platteland en, na 1528, ook als vertegenwoordiging van de kleine
steden van Holland, maar pas na 1543, toen de kleine steden niet
meer in de Statenvergadering verschenen, is deze pretentie van de
Ridderschap als zodanig erkend. Het college van de Ridderschap
heeft vóór de Opstand geen eigen archief gevormd. Dit was mede
een gevolg van de omstandigheid dat de landsadvocaten als secretarissen van de Staten van Holland tevens de belangen van de Ridderschap behartigden.
Het aantal steden dat in de Staten van Holland vertegenwoordigd
was, lag aanvankelijk niet vast. Op de dagvaarten met de grafelijke
raad kon de landsheer in beginsel alle stadsbesturen uitnodigen die
naar zijn opvatting daarvoor in aanmerking kwamen, maar het waren toch vooral de vier grote steden — Dordrecht, Delft, Leiden en
Haarlem — met wie de graaf gewichtige bestuurszaken afdeed. Na
1477 waren dit voornamelijk de zes grote steden: Dordrecht, Delft,
Leiden, Haarlem, Gouda en Amsterdam. Alleen bij de beraadslaging
over de beden moesten de grote èn ' kleine steden worden gehoord.
Echter na 1543, toen de landvoogdes Maria van Hongarije weigerde
met de kleine steden te overleggen over de bede, verdwenen deze uit
de Staten van Holland. Tot aan de Opstand bleef daardoor het getal
van stemhebbende steden tot de voornoemde zes beperkt.
In 1480 is de eerste landsadvocaat door de Staten van Holland aangesteld. Zijn ambt werd gemodelleerd naar het stedelijk pensionarisambt. Hij diende register te houden van de resoluties van de Staten,
correspondentie te voeren en in het algemeen de zaken van de Staten
te behartigen. Uit de commissie van 30 januari 1544 voor Adriaan
van der Goes, de oudst bewaard gebleven instructie, blijkt dat de
landsadvocaat ambtshalve pensionaris van de Ridderschap was. In
feite heeft de aanstelling van de landsadvocaat ertoe geleid dat de
Staten van Holland een eigen archief zijn gaan vormen. Voordien
werden de stukken die bestemd waren voor edelen en steden van
Holland bewaard in de stadsarchieven van Leiden en Delft. De archieven van de Staten van Holland vóór 1572 hebben dan ook geen
duidelijk beginpunt. Pas tegen 1560 kregen de Staten een eigen secre-
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Larie. De landsadvocaten waren echter gewoon hun correspondentie
thuis af te handelen. Dit heeft tot gevolg gehad dat archieven van
landsadvocaten - sedert 1621 raadpensionarissen geheten - aan particuliere erfgenamen zijn overgegaan en pas veel later en doorgaans
aanmerkelijk gehavend weer bij het archief van de Staten konden
worden gevoegd.
Bij de Zoen van Delft van 3 juli 1428 kwamen hertog Philips van
Bourgondië en gravin Jacoba van Beieren overeen, dat er voor de
uitoefening van het bestuur, de wetgeving en de rechtspraak in Holland, Zeeland en West-Friesland een Raad of Camer van negen leden
zou worden ingesteld. In wezen betrof het hier een reorganisatie van
de grafelijke raad, waarvoor hertog Philips nu zes van de negen leden mocht kiezen, maar het jaar 1428 houdt men toch algemeen aan
als oprichtingsdatum van het Hof van Holland. Aan deze opvatting
ligt mede het feit ten grondslag, dat het archief van het Hof van
Holland van meet af aan gescheiden is gehouden van het archief van
de graven van Holland. Voorlopig bleef dit college nog Raad (van
Negenen) heten; pas omstreeks 1460 kwam meer en meer de naam
Hof van Holland in zwang.
De belangrijkste instructies waarbij de bevoegdheden van het Hof
van Holland werden vastgelegd, dateren van 1462, 1521 en 1531.
Naast deze uitvoerige instructies zijn steeds onderdelen van de procedure voor het Hof, de taak van de ambtenaren en talrijke andere zaken geregeld in afzonderlijke kleinere instructies. De juridische taak
van het Hof bestond in eerste aanleg in die zaken die voorheen in
grafelijke rechtspraak waren berecht, zoals aantasting van de rechten
van de landsheer en het landsheerlijk gezag, misdrijven tegen en correctie van landsheerlijke ambtenaren, de munt, de bescherming van
geestelijken, vreemdelingen en zogeheten personae miserabiles. In hoger beroep was het Hof bevoegd om te oordelen over beslissingen
van stedelijke rechters en rechtscolleges van het platteland in burgerlijke zaken en in bijzondere gevallen in strafzaken. In 1458 werd het
appel op het Hof van Holland geformaliseerd. Anderzijds kon men
na de oprichting van het Parlement van Mechelen in 1473 (na 1477
de Grote Raad van Mechelen) bij dit rechtscollege in beroep gaan
om herziening van een vonnis van het Hof van Holland. Door de
scheiding tussen noord en zuid als gevolg van de Opstand werd de
oprichting van een nieuw appelcollege noodzakelijk geacht. Hiertoe
werd in 1582 de Hoge Raad van Holland en Zeeland ingesteld (zie
blz. 20).
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Officieel zat de stadhouder de zittingen van het Hof van Holland
voor; de akten van het Hof werden op zijn naam gesteld. In werkelijkheid werd hij echter altijd vervangen door de president van het
Hof. Naast de president telde het Hof elf raadsleden. Verder waren
aan het Hof verbonden de griffier, de substituut-griffier, eerst zes en
later drie secretarissen, de penningmeester, de rentmeester van de exploiten en voorts een groot aantal klerken, deurwaarders, boden en
andere lagere ambtenaren. De president, de raadsleden, de griffier en
de secretarissen werden volgens een overeengekomen verdeelsleutel
afwisselend door Holland en Zeeland benoemd. De advocaat-fiscaal
en de procureur-generaal van het Hof vertegenwoordigden de overheid in rechte; ze hielden toezicht op de strafrechtspleging en de
rechtsvordering. Daarnaast waren er aan het Hof nog talrijke advocaten en procureurs verbonden.
Aanvankelijk hield de Raad afwisselend verblijf in Leiden en Den
Haag. Sedert september 1434 was de Raad, later het Hof, blijvend
gevestigd in het grafelijk hof (Binnen- en Buitenhof) in Den Haag.
De taken van het Hof van Holland op het terrein van algemeen
bestuur en wetgeving namen in de loop van de 15e en 16e eeuw geleidelijk af door de opkomst van de centrale bestuursinstellingen te
Brussel en de werkzaamheden van de Staten van Holland en hun gecommitteerden. Alhoewel het Hof steeds enkele rudimenten van de
oorspronkelijke bestuursbevoegdheid heeft behouden, werd het toch
allengs in hoofdzaak een rechtsprekend college. In deze vorm is het
blijven functioneren tot in de Franse tijd. Al met al heeft de scala
van activiteiten en bevoegdheden van het Hof van Holland geleid tot
de vorming van een indrukwekkend archief dat thans meer dan een
halve strekkende kilometer beslaat.
Het streven van de Bourgondische vorsten Philips de Goede en Karel
de Stoute naar verzwaring van het bestuurlijk centrum en verbetering
van hun financiële middelen kreeg ook zijn weerslag op het terrein
van de landsheerlijke financiën. In 1446-1447 werd in Den Haag de
Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen — maar ook
Rekenkamer van Holland genoemd — ingericht voor het beheer van
de grafelijke domeingoederen en de controle van de rekeningen van
de landsheerlijke ambtenaren. De landsheerlijke politiek van centralisering en uniformering leidde vervolgens in juni 1463 tot de opheffing van de Rekenkamer van Holland die werd samengevoegd met de
Rekenkamer van Brabant te Brussel. Na de dood van Karel de Stou-
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te in 1477 wisten de Staten van Holland deze regeling ongedaan te
maken en werd er opnieuw een Rekenkamer van Holland in Den
Haag ingesteld. De taak van de Rekenkamer bleef intussen ongewijzigd: hij behield het toezicht op het beheer van de goederen en rechten van de vorst en was belast met de afhoring van de rekeningen
van rekenplichtige ambtenaren.
Aanvankelijk hadden de Staten van Holland weinig bemoeienis met
de heffing van de gewone en buitengewone beden door de landsheer.
Tegen het midden van de 16e eeuw moesten echter steeds meer de
buitengewone beden worden opgebracht uit de gemene middelen
waarover de Staten beschikten, zoals toeslagen en overschotten op de
beden, omslagen op de schilttalen, morgengelden en de imposten van
wijn en bier. De rekeningen die de Staten hiervan opmaakten, werden afgehoord door het Hof van Holland en de Rekenkamer der
Domeinen, afzonderlijk dan wel tezamen en veelal in aanwezigheid
van gedeputeerden van de Staten. Na de Opstand van 1572 weken de
leden van het Hof van Holland en de Rekenkamer als vertegenwoordigers van de wettige overheid naar Utrecht uit. De Staten waren
gedwongen ten spoedigste te voorzien in het beheer van de gemenelandsmiddelen, de grafelijke domeingoederen en tevens van de
geestelijke goederen die onbeheerd waren achtergebleven. Nog in
1572 werden er commissarissen aangesteld, die onder toezicht van gecommitteerden van de Staten controle moesten uitoefenen op de ontvangers van de gemene middelen en de rentmeesters. In 1573 werd
een nieuwe Rekenkamer der Domeinen ingesteld die de oude taak
hervatte. Deze bestond in hoofdzaak in de afhoring van de rekeningen van de grafelijke domeingoederen die de Staten aan zich hadden
getrokken, maar omvatte anderzijds ook de aanstelling van baljuwen
en schouten. Daarnaast werd de controle van de gemenelandsrekeningen toevertrouwd aan de Rekenkamer ter Auditie. Dit college verrichtte vanaf 1582 zijn werk onder toezicht van de Gecommitteerde
Raden van het Noorder-en Zuiderkwartier die de dagelijkse leiding
over 's lands financiën kregen. Om in hun financiële behoeften te
voorzien, hebben de Staten regelmatig grafelijke domeingoederen
verkocht, waardoor de taak van de Rekenkamer der Domeinen werd
uitgehold. Omvangrijke verkopingen in de jaren 1720-1727 leidden
ertoe, dat aan deze Rekenkamer geen bestaansrecht meer was beschoren. Bij resolutie van de Staten van 17 maart 1728 werd de Rekenkamer der Domeinen opgeheven en het aantal rentmeesterschappen beperkt. Het beheer van de overgebleven domeingoederen kwam
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te ressorteren onder de Gecommitteerde Raden, terwijl van dat moment af de Rekenkamer ter Auditie was belast met de afhoring van
de domeinrekeningen (vergelijk ook blz. 19).
2.1.2 1572-1795
De Opstand van 1572 en vervolgens het `verlaten' van koning Philips
II in 1581 maakten aanpassingen in de uitoefening van het landsbestuur in Holland noodzakelijk. Geleidelijk hebben er op institutioneel en bestuurlijk terrein verschuivingen plaatsgehad. Deze veranderingen betroffen in eerste aanleg de plaats en samenstelling van de
Staten van Holland zelf, die in de rechten van de landsheer traden
en aldus de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur op zich namen. Daardoor ontstond er een merkwaardige verhouding tussen de
Staten en de stadhouder, die enerzijds dienaar van de soevereine Staten werd, maar anderzijds enkele bevoegdheden bleef behouden die
hij voorheen als plaatsvervanger van de landsheer had gehad. Hoe
gewichtig ook de betekenis van de stadhouder voor het gewest Holland is geweest, toch wordt hier aan zijn positie voorbijgegaan, aangezien deze ook andere gewesten van de Republiek en de Generaliteit
als zodanig regardeert. De stadhouderlijke archieven berusten deels
bij de Eerste afdeling van het Algemeen Rijksarchief, deels bij het
Koninklijk Huisarchief.
De landsadvocaat (vanaf 1621 de raadpensionaris) was als pensionaris van de Ridderschap voorzitter van de Staten van Holland. Hij
opende de binnengekomen post, redigeerde resolutiën en uitgaande
brieven en was betrokken bij het financieel beheer dat werd uitgeoefend door de Gecommitteerde Raden. De behandeling van de correspondentie door de landsadvocaat kreeg er na 1572 een dimensie
bij. Na de Opstand vormden Holland en Zeeland enige tijd een
zelfstandige unie, waardoor de betrekkingen met het buitenland extra
gewicht kregen. Aldus verwierf de landsadvocaat het recht de correspondentie met het buitenland te voeren. Deze bevoegdheid hebben
de landsadvocaten weten te behouden toen andere gewesten zich aansloten. Het buitenlands beleid van de Republiek kwam daardoor in
hoge mate te berusten bij de raadpensionaris, die evenwel in deze in
een later stadium andere hoge ambtenaren van de Generaliteit als de
griffier van de Staten-Generaal en de secretaris van de Raad van State naast zich moest velen; samen met de thesaurier-generaal waren
deze ambtenaren in feite de ministers van de Republiek. Als voorzit-
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ter van de Staten van Holland leidde de raadpensionaris de deputatie
van zijn provincie in de Staten-Generaal. Door het bestuurlijk overwicht van Holland in de Republiek bekleedde de Hollandse raadpensionaris een preponderante positie in de Staten-Generaal. Deze
bestuurlijke constellatie heeft een nauw verband doen ontstaan tussen de archieven van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en
de raadpensionarissen.
Aard en samenstelling van het eerste lid van de Staten van Holland,
het college van de Ridderschap, wijzigden nauwelijks na de Opstand.
Het college bleef beperkt tot thans een twaalftal leden, afkomstig uit
een zestal families van hoge adel; aanvulling met nieuwe leden bleef
geschieden door middel van coöptatie. De plaats van eerste edele is
in het college afwisselend bekleed door de Brederodes en de prinsen
van Oranje, maar meer dan een grote zeggenschap bij de benoeming
van nieuwe leden behelsde de eretitel van eerste edele niet. Op politiek terrein boette de Ridderschap in vergelijking met de landsheerlijke tijd aan invloed in. Tegenover de achttien steden die na 1572 ieder hun stem in de Staten van Holland mochten uitbrengen, had het
college van de Ridderschap slechts één stem. Daartegenover stond
dat de Ridderschap, die in de Staten zowel edelen als het platteland
bleef vertegenwoordigen, als eerste haar stem mocht uitbrengen,
waardoor het stemgedrag van de steden kon worden beïnvloed. Deze
stem werd uitgebracht door de raadpensionaris, die zoals gezegd als
pensionaris van de Ridderschap voorzitter van de Staten van Holland
was. Voorts genoten de leden van de Ridderschap in de regentenaristocratie van de Republiek groot aanzien; ze bekleedden tal van nevenfuncties op gewestelijk en lokaal niveau. Daarenboven kreeg het
college van de Ridderschap de beschikking over eigen middelen.
Naast een als collectief ontvangen presentiegeld kreeg de Ridderschap
in het laatste kwart van de 16e eeuw tevens het beheer van de door
de Staten geconfisqueerde goederen van de voormalige adellijke abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst in handen. Hiertoe werden
rentmeesters en secretarissen aangesteld. Stukken met betrekking tot
het beheer van deze kloostergoederen en de emolumenten die de leden van Ridderschap daaruit genoten, vormen thans het grootste
bestanddeel van het archief dat het college van de Ridderschap sedert 1572 tot aan zijn opheffing in 1795 heeft gevormd.
Als gevolg van de Opstand werd het tweede lid van de Staten van
Holland, de stemhebbende steden, aanmerkelijk uitgebreid. Bestond
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hun aantal vóór 1572 uit de zes grote steden, de deelname aan de
Opstand deed van meet af aan het getal van steden die in de Staten
vertegenwoordigd waren, toenemen. Op de eerste `vrije' Statenvergadering op 19 en 20 juli te Dordrecht, op instigatie van de zelf afwezige Oranje door het Dordtse stadsbestuur bijeengeroepen, verschenen afgevaardigden van de steden Haarlem, Leiden, Gouda, Gorinchem, Oudewater, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam
en Monnickendam; Delft en Rotterdam hebben zich later aangesloten. In de beginjaren van de Opstand wijzigde het aantal steden in
de Staten van Holland zich regelmatig. Allereerst door de isolatie
van het Noorderkwartier (Holland benoorden het IJ), dat gedurende
de periode 1573-1575 door het verloop van de krijg van het Zuiderkwartier was afgesneden. In deze tijd kwamen de steden van het
Noorderkwartier, aanvankelijk op last van Sonoy als gouverneur
over West-Friesland namens Oranje, in vergadering bijeen als Staten
van het Noorderkwartier. Toen in de eerste maanden van 1575 de
Staten van Holland weer herenigd bijeenkwamen, verschenen voor
het Noorderkwartier zeven steden (Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen,
Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend); voor het Zuiderkwartier verschenen toen naast de zes grote steden (Dordrecht, Delft,
Leiden, Haarlem, Amsterdam en Gouda) ook de deputaties van vijf
kleine steden (Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven en
Brielle). Aldus kwam het aantal op achttien stemhebbende steden die
regelmatig voor de Statenvergadering beschreven werden. Maar als
vanouds bleef de mogelijkheid bestaan dat de steden die niet vertegenwoordigd waren, zoals Woerden, Oudewater en Geertruidenberg,
bij vergaderingen over belangrijke beslissingen - als oorlog, vrede of
bestand - konden worden toegelaten. Doordat de kosten van vertegenwoordiging in de Staten voor de kleine steden hoog waren, verschenen zij tenslotte in de 17e en 18e eeuw alleen nog bij belangrijke
vergaderingen. In feite bleef hierdoor het eigenlijke bestuur in handen van de zes grote steden die vóór 1572 het tweede lid van de Staten hadden gevormd. Tevens veranderde het karakter van hun vertegenwoordiging niet. De afgevaardigden moesten met een last of mandaat verschijnen met betrekking tot die zaken, waarvoor de Staten in
vergadering bijeenkwamen. Er werd bij meerderheid van stemmen
beslist, maar gewichtige zaken als oorlog, vrede, soevereiniteit, religie
en contributie waren van overstemming uitgesloten. De Staten van
Holland vergaderden vier maal per jaar, sedert 1581 steeds te
's-Gravenhage.
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De korte periode van zelfstandigheid in de jaren 1573-1575 van het
Noorderkwartier had de aloude wens van de Westfriese magistraten
naar een grotere bestuurlijke autonomie voor dit gebiedsdeel gevoed.
In juni 1574 stelden de steden van West-Friesland en Waterland uit
hun midden een college van Gedeputeerde Raden aan, die vanuit
Hoorn het dagelijks bestuur voor de Staten van het Noorderkwartier
zouden behartigen. De hereniging van het Noorder- en Zuiderkwartier in 1575 in de Staten van Holland bracht niet onmiddellijk een
oplossing voor het Westfriese zelfstandigheidsstreven. In oktober
1579 werd een regeling getroffen. De voornoemde zeven steden van
het Noorderkwartier zouden blijven deelnemen aan de vergaderingen
van de Staten van Holland, wier besluiten voor beide kwartieren van
kracht zouden zijn. De steden van het Noorderkwartier wisten
tenslotte in 1584 te bereiken dat de resoluties, waarover zij hadden
meebeslist, voortaan op naam gesteld zouden worden van de Staten
van Holland en West-Friesland. Om deze reden wordt dan ook het
archief dat de Staten van 1572 tot 1795 hebben gevormd, dat van de
Staten van Holland en West-Friesland genoemd.
Intussen bleef het college van Gedeputeerde Raden als dagelijks
bestuur voor het Noorderkwartier te Hoorn zijn werk verrichten op
het terrein van de financiën, militie, handel en admiraliteit. Bij het
compromis van oktober 1579 werd de naam van dit college gewijzigd
in Gedeputeerden of Commissarissen van de Staten van Holland in
het Noorderkwartier, maar het inmiddels verworven werkterrein
werd hierdoor niet veranderd. Dit gebeurde ten dele door de oprichting van het Admiraliteitscollege in Hoorn in 1586, waarna de Gedeputeerde Raden de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
gaan heten. Afgezien van een zaak als de uitgifte van een Westfriese
munt, waaraan het Noorderkwartier hardnekkig bleef vasthouden,
kwam daarmee hun taak overeen met de Gecommitteerde Raden van
het Zuiderkwartier, welk college in 1582 werd ingesteld.
Het college van Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier verschilt in oorsprong aanmerkelijk van dat van het Noorderkwartier.
Al in 1572 besloten de Staten om de prins van Oranje een tiental
personen terzijde te stellen voor de uitoefening van het landsbestuur.
Deze regeringsraad bestond uit drie leden van de Ridderschap en gedeputeerden van zeven steden. In het voorjaar van 1573 werd deze
raad omgevormd tot drie colleges van `Raden nevens Zijne Excellentie': de Raad van State, de Raad van Financiën en de Raad van de
Admiraliteit. De Raad van Financiën kreeg tot taak de baten van het
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gouvernement uit de convooi- en licentgelden, imposten en heffingen
te verzorgen ten behoeve van de oorlogvoering. In 1574 bleek dat
deze bestuursinrichting weinig effectief was. Bij de Unie tussen Holland en Zeeland van 4 juni 1575 werd besloten tot de instelling van
een Landraad naast de Prins. Zeeland weigerde evenwel de Landraad
te erkennen, waardoor hij in oktober 1575 alweer werd opgeheven.
De Staten benoemden vervolgens uit hun midden Gecommitteerden,
die evenals de drie raadscolleges van 1573 de taken op het terrein
van bestuur, financiën en admiraliteit behartigden. De Nadere Unie
tussen Holland en Zeeland van 25 april 1576 bracht tenslotte de instelling van drie colleges van Gecommitteerde Raden die ieder werkzaam zouden zijn in Holland, Zeeland en West-Friesland. De Staten
bleven evenwel voor diverse aangelegenheden afzonderlijke commissarissen benoemen.
Toen in de zitting van de Staten van Holland van 24 juli 1581 koning Philips II van de grafelijke waardigheid van Holland vervallen
werd verklaard, kwam men met Oranje overeen dat één college nevens Zijne Excellentie de gemenelandszaken zou behartigen. Zowel
over de samenstelling als de taken van dit college bereikten de Staten
en Oranje pas in het najaar van 1582 overeenstemming, maar de resoluties van de Gecommitteerde Raden (van het Zuiderkwartier) vangen in januari 1582 aan, zodat dit tijdstip als aanvangsdatum kan
worden beschouwd. Hun officiële titel luidde `Gecommitteerde Raden van Sijne Excellencie ende de Staten van Hollandt'.
Na de dood van Willem van Oranje op 10 juli 1584 waren de Staten
in de gelegenheid het dualisme op te heffen dat bestond in een
raadscollege dat geleek op de oude landsheerlijke raad en als zodanig
naast de prins werkzaam was, en dat anderzijds tegelijk moest dienen als uitvoerend orgaan van de Staten van Holland. Er werd een
instructie voor de Gecommitteerde Raden uitgewerkt die op 19 februari 1585 werd gearresteerd. Het college zou bestaan uit zeven leden, die alle zaken die het gemene land aangingen, dienden te behartigen. Zij moesten toezicht houden op het beheer der geconfisqueerde goederen van de geestelijkheid en op de Rekenkamer der Domeinen, de resoluties van de Staten ten uitvoer brengen en zorg dragen
voor de financiën. Zij waren belast met het bijeenroepen van de Statenvergaderingen en het opmaken van de beschrijving. De Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier kregen dezelfde taak toebedeeld. Doordat echter de zes grote steden van Holland in het college van Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier vertegen-
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woordigd waren en bovendien de raadpensionaris bij hun dagelijkse
beraadslaging betrokken was, kreeg allengs toch dit college meer gewicht. De instructies van januari 1590 en november 1623 voor de
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier brachten wel het aantal leden op respectievelijk negen en tien, maar gaven geen aanvulling op de werkzaamheden.
De Rekenkamer der Domeinen en de Rekenkamer ter Auditie werden
in de voorafgaande paragraaf reeds besproken. Naast deze financiële
instellingen ressorteerde de Financie van Holland rechtstreeks onder
de Gecommitteerde Raden. In feite was dit bureau de onmiddellijke
voortzetting van de Raad van Financiën van 1573, al zijn weinig
stukken uit de beginjaren van de Opstand in het archief ervan bewaard gebleven. Het kantoor van de Financie voerde de financiële
administratie voor de Gecommitteerde Raden, die bestond in de
boekhouding van de lijf- en losrenten, obligaties, ambtgelden, loterijen, heffingen en verpondingen en de controle van de ontvangergeneraal, kwartiersontvangers en gaarders van de middelen. Toen in
1728 de Rekenkamer der Domeinen werd opgeheven, werd de Rekenkamer ter Auditie belast met de controle van de domeinrekeningen,
maar de zorg voor de domeinen werd toevertrouwd aan de Gecommitteerde Raden, voor wie het kantoor der Financie deze taak heeft
vervuld.
Nog één financiële instelling die ressorteerde onder de Staten van
Holland, verdient nadere vermelding: het Geestelijk kantoor van
Delft. Zowel in de steden als op het platteland van Holland zijn in
1572-1573 in soms betrekkelijk wilde acties de goederen en bezittingen van kloosters en kerken in beslag genomen. In november 1574
besloten de Staten deze goederen aan te wenden voor de betaling van
de tractementen van predikanten in de steden en dorpen. Maar ook
voor andere doeleinden werden de geestelijke goederen gebruikt. Zo
hebben de Staten om de oorlogvoering te kunnen bekostigen weldra
kerkelijk goed en kerksieraden verkocht. Voor de stichting van de
Leidse Hogeschool wezen de Staten in 1574-1575 het St. Barbaraklooster en het klooster van de Witte Nonnen in Leiden aan; daarnaast kwamen de in het Zuiderkwartier van Holland gelegen goederen van de abdij van Egmond in het bezit van de nieuwe Hogeschool. Zoals gezegd kreeg het college van de Ridderschap het beheer van de goederen van de abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst
in handen. Een meer afdoende regeling werd eerst in 1577 bereikt.
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In januari 1577 besloten de Staten tot de aanstelling van een
ontvanger-generaal van de geestelijke goederen, gelegen op het platteland van het Zuiderkwartier, wiens kantoor in Delft zou worden
gevestigd. De opbrengst van deze goederen zou uitsluitend dienen
voor de betaling van de predikantstractementen. Vervolgens besloten
de Staten op 23 mei 1577, dat de steden de binnen de steden gelegen
kloosters en conventen en bijbehorende goederen voor eigen gebruik
en behoefte mochten aanwenden. Een zuivere scheidslijn hebben
evenwel deze resoluties van de Staten niet teweeggebracht. Zo bleven
de goederen van de kloosters in Heusden, Den Haag, Schoonhoven
en Delft, van de abdij van Berne en het kapittel van Geervliet
rechtstreeks onder beheer van het geestelijk kantoor van Delft. De
archieven van de voormalige kloosters en abdijen in Holland zijn,
soms na omzwervingen en in de meeste gevallen gehavend, gedeponeerd bij het archief van de Staten van Holland.
Op het terrein van de rechtspraak maakte de Opstand de inrichting
van een nieuw appel-college noodzakelijk, toen door de scheiding
tussen noord en zuid appel op de Grote Raad van Mechelen niet
meer mogelijk was. In 1582 werd de Hoge Raad van Holland en
Zeeland opgericht die zijn zetel te 's-Gravenhage kreeg. Het lag in
de bedoeling dat de Hoge Raad als centraal rechtscollege zou fungeren, waarbij men van de provinciale hoven in beroep zou kunnen
gaan. Behalve door Holland werd de rechtsmacht van de Hoge Raad
in 1587 ook door Zeeland erkend, maar de overige gewesten hielden
zich afzijdig. Aldus ontstond de merkwaardige situatie dat de werkzaamheden van de Hoge Raad en het hiervoor besproken Hof van
Holland, beide gehuisvest in het Haagse Binnenhof, elkaar min of
meer overlapten en bijgevolg voortdurend tot competentiegeschillen
aanleiding hebben gegeven.
De instructie voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland werd in
1582 in 289 artikelen vastgelegd. In appel werden zaken behandeld
die voor het Hof van Holland of voor de colleges van dijkgraven en
hoogheemraden hadden gediend. In eerste aanleg behandelde de
Raad bezitkwesties, burgerlijke geschillen tussen vreemde kooplieden
of uitheemsen en zeevaartzaken. Voorts zijn door de Staten-Generaal
zaken naar de Hoge Raad verwezen die in hoofdzaak betrekking
hadden op de Generaliteitslanden. Daarnaast heeft de Hoge Raad
een belangrijke taak vervuld op het terrein van de voluntaire jurisdictie. Evenals bij het Hof van Holland werd een deel van de
raadsleden door Zeeland benoemd.
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2.2

Gewestelijke en provinciale bestuursinstellingen sedert 1795

2.2.1 1795-1813

De periode 1795-1813 wordt gekenmerkt door veelvuldige veranderingen in de bestuurlijke organisatie en, daarmee samenhangend, in het
grondgebied waarover de opeenvolgende colleges hun bevoegdheden
hebben uitgeoefend. In Holland leidde de omwenteling van 1795 snel
tot hervormingen: al in januari van dat jaar kwamen de afgevaardigden van twaalf nieuw gevormde stadsbesturen bijeen die zich constitueerden als Provisionele Representanten van het Volk van Holland.
Vertegenwoordigers van de zes stemhebbende steden en van de plattelandsdistricten (de baljuwschappen en de hoge heerlijkheden) traden korte tijd later tot dit college toe. De Provisionele Representanten, die in de plaats kwamen van de Staten van Holland en WestFriesland, reorganiseerden het bestuur: het stadhouderschap, de Ridderschap en het ambt van raadpensionaris werden afgeschaft en de
taken van de opgeheven Gecommitteerde Raden werden overgenomen door drie commissies: het Comité van Algemeen Welzijn, het
Comité Militair en het Comité van Financiën. De Rekenkamer ter
Auditie werd eveneens opgeheven en vervangen door een Comité van
Rekening, dat vrijwel onberoerd door alle andere veranderingen in
het bestuur tot 1804 heeft bestaan.
De groeiende ideëen over de vorming van een eenheidsstaat leidden
reeds in februari 1795 tot een voorstel van de Provisionele Representanten aan de zes andere gewesten om de soevereiniteit van de afzonderlijke gewesten te beëindigen; het besluit daartoe werd in december
1795 genomen. De soevereiniteit berustte vanaf 1796 bij de Nationale
Vergadering; de provinciale besturen zouden zich alleen nog maar
met intern bestuur van het gewest bezighouden. In 1796 kwam het
nieuwe bestuursreglement voor Holland gereed; er werd een Provinciaal Bestuur van Holland gevormd, dat elk kwartaal gedurende drie
weken zou vergaderen, en een Provinciaal Comité, voor het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur.
Na de staatsgreep van 1798 werd een poging gedaan het nog steeds
bestaande gewestelijke particularisme de kop in te drukken. Er werden acht nieuwe departementen gevormd, met doorbreking van de
oude provinciegrenzen. Holland werd verdeeld in het Departement
van de Amstel (Amsterdam en omgeving), de Texel (Holland ten
noorden van Leiden) en de Delf (Holland tussen Oude Rijn en
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Maas), terwijl kleinere gedeelten van het oude gewest werden gevoegd bij het departement van Maas en Schelde (de Zuid-Hollandse
eilanden), van de Eems (Vlieland en Terschelling) en de Dommel
(Werkendam e.o. en de Biesbosch).
Het Provinciaal Bestuur werd omgezet in het IntermediairAdministratief Bestuur van het voormalig gewest Holland dat ondergeschikt was aan het centraal gezag. Dit Intermediair-Administratief
Bestuur werd in 1799 vervangen door departementale besturen in de
nieuw gevormde departementen. Het beheer en de besteding van de
geldmiddelen konden echter, vanwege de zeer uiteenlopende regelingen voor belastingheffing die in de diverse gewesten golden, niet
over de nieuwe departementen worden uitgesplitst. Daarom werd een
aparte Financiële Commissie voor het voormalig gewest Holland ingesteld, die tevens belast was met rechtspraak in belastingzaken.
Deze nieuwe bestuursvorm bleek geen succes te zijn, zodat men in
1801 weer terugkeerde tot de oude gewestelijke indeling; alleen werd
het Hollandse Vianen bij Utrecht en het Utrechtse IJsselstein bij
Holland gevoegd. Het nieuwe Departementaal Bestuur van Holland
kreeg een grotere zelfstandigheid tegenover de centrale overheid. Als
uitvoerend college kwam daarnaast een Gedeputeerd Bestuur dat ook
belast was met `huishoudelijke zaken' (waartoe onder meer de waterstaat werd gerekend), financiële aangelegenheden en rechtspraak
in belastingzaken. Het Comité van Rekening werd in 1804 vervangen
door een Departementale Rekenkamer.
Toen zich in 1805 de noodzaak voordeed om te bezuinigen werden
het Gedeputeerd Bestuur van Holland en de Departementale Rekenkamer opgeheven. Een deel van hun werkzaamheden werd overgenomen door een Raad van Financiën, ondergeschikt aan de staatssecretaris van Financiën. Voor het afhoren van bij de Rekenkamer binnengekomen rekeningen werd een commissaris-liquidateur aangesteld,
die tot 1811 werkzaam is geweest. In 1805 werden ook de grenzen
van het departement weer gewijzigd: IJsselstein kwam weer bij
Utrecht; Vianen, Ameide, Leerdam en Sommelsdijk kwamen weer
bij Holland, en Vlieland en Terschelling werden bij Friesland
gevoegd.
De overgang van Bataafse Republiek naar Koninkrijk Holland
bracht in 1807 een nieuwe verandering in de bestuursstructuur. Holland werd gesplitst in twee departementen: Amstelland in het noorden en Maasland in het zuiden. De bestuursmacht werd, naar Frans
model, gelegd in handen van één ambtenaar, de landdrost, die werd
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bijgestaan door een college van assessoren. Zij waren belast met het
oppertoezicht op de `politie en de uitvoering van alle wetten en bevelen van de centrale regering; ook alle taken van de opgeheven
Raad van Financiën waren op hen overgegaan. De landdrost van
Maasland was belast met de liquidatie van de oude financiële zaken
en het beheer van de domeinen van geheel Holland. Onder de landdrost stonden drie, na 1809 vier kwartierdrosten.
Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 werd Maasland omgevormd tot
het Departement van de Monden van de Maas. De indeling in vier
kwartieren werd aanvankelijk gehandhaafd, maar later veranderd in
een indeling in zes arrondissementen. Landdrost en assessoren werden vervangen door een prefect en raden van préfecture; in de arrondissementen kwamen onderprefecten, bijgestaan door arrondissementsraden. De afhandeling van oude financiële zaken werd in 1811
opgedragen aan een commissaris-liquidateur der oude financiële zaken van de voormalige provincie en departement Holland, die tot
1819 heeft gefunctioneerd.
2.2.2 Vanaf 1814
Na de bevrijding in 1813 bleef de Franse bestuursindeling nog enige
tijd bestaan. Alleen de prefecten werden vervangen door
commissarissen-generaal van het algemeen bestuur. De onderprefecten bleven, onder de titel commissaris, nog tot 1815 op hun post;
daarna werd hun functie afgeschaft. Bij de grondwet van 1814 werd
de provincie Holland hersteld volgens de grenzen van 1805; in 1814
en 1815 werden respectievelijk het gebied ten zuiden van het Hollands Diep en het land van Altena bij Brabant gevoegd.
In de periode tot 1850 lag het zwaartepunt van het provinciaal
bestuur bij de gouverneur. Hij was de vertegenwoordiger van het
centraal gezag en hield toezicht op de uitvoering van wetten, het
functioneren van het overheidsapparaat in de provincie, het handhaven van de openbare orde en de belastinginning. Hij fungeerde tevens als voorzitter van de Provinciale en de Gedeputeerde Staten en
had bij een staken der stemmen de beslissende stem. In Holland, dat
tot 1840 één provincie vormde, werden in 1814 al dadelijk twee gouverneurs benoemd: een voor het noordelijk en een voor het zuidelijk
gedeelte van het gewest. Er kwamen ook twee colleges van Gedeputeerde Staten.
Daarentegen was er tot en met 1840 één college van Provinciale Sta-
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ten, dat jaarlijks slechts enkele dagen bijeen kwam, beurtelings in
Den Haag en Haarlem, onder voorzitterschap van de aldaar residerende gouverneur. De Provinciale Staten werden gekozen door vertegenwoordigers van de drie standen: de ridderschap, de steden en de
landeigenaren. De ridderschap van Holland werd hiertoe in 1815 opnieuw ingesteld; aangezien zij vrijwel geen andere taken kreeg, werd
de ridderschap, toen haar taak als kiescollege bij de grondwet van
1848 was afgeschaft, in 1850 weer geliquideerd. De vertegenwoordigers van de steden werden gekozen door de achttien steden die daartoe ook vóór 1795 het recht hadden gehad, aangevuld met Den
Haag, Woerden, Vlaardingen, Maassluis, Weesp en Zaandam. Zij
bezetten meer dan de helft van het aantal zetels. De vertegenwoordigers van de landeigenaren werden gekozen volgens een stelsel van getrapte verkiezingen. De leden van de Provinciale Staten waren onder
meer belast met de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.
Bij de grondwet van 1848 en de daaruit voortvloeiende provinciale
wet van 1850 werd de overheersende positie van de gouverneur, die
voortaan commissaris des Konings genoemd werd, teruggedrongen
ten gunste van het college van Provinciale Staten, dat evenals de
Tweede Kamer rechtstreeks werd gekozen.
De grotere financiële zelfstandigheid van de provincies — in 1848 kregen zij voor het eerst het recht voor een deel van de uitgaven een eigen begroting te maken; pas in 1887 verviel de bepaling dat alle provinciale belastingen bij de wet goedgekeurd moesten worden en werd
de begroting volledig losgekoppeld van die van het Rijk — stelde hen
in staat op meer gebieden activiteiten te ontplooien. In de 19e eeuw
lag de hoofdtaak van de provincie voornamelijk op het gebied van
droge en natte waterstaat; een afzonderlijke dienst Provinciale Waterstaat, waarvan de archieven helaas in de tweede wereldoorlog zijn
verbrand, werd in 1874 opgericht.
Na de eerste wereldoorlog breidde de provinciale bemoeienis zich
verder uit, allereerst op het gebied van volksgezondheid en electriciteitsvoorziening, na 1945 in toenemende mate op sociaal en cultureel
terrein.
Voor de uitvoering van deze taken werden vele afzonderlijke provinciale diensten en bedrijven opgericht zoals onder andere het N.V.
Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (1939), de Provinciale Planologische Dienst (1944), de Stichting Maatschappelijk Werk (1947), de
Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (1959) en de Culturele
Raad (1959).
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2.3

Rechterlijke instellingen sedert 1795

2.3.1 1795-1811

De belangrijkste verandering in de rechterlijke organisatie in 1795
bestond uit de opheffing van de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Een deel van de bevoegdheden van deze instelling, zoals
rechtspraak in zeezaken en in geschillen tussen vreemde kooplieden,
ging over op het Hof van Holland. Appel tegen vonnissen van het
Hof van Holland was, tot de oprichting van een Nationaal Gerechtshof in 1802, niet meer mogelijk; wel kon bij het Hof zelf revisie van
een vonnis gevraagd worden.
Een aantal raadsheren in het Hof van Holland werd vervangen door
voorstanders van de nieuwe orde. In de werkzaamheden van dat college kwam echter weinig verandering. Dat gold ook voor de schepenbanken, die veelal een nieuwe benaming kregen, zoals bijvoorbeeld
Comité van Justitie. Wel manifesteerde zich daar een toenemend onderscheid tussen bestuurswerkzaamheden en justitiële taken; de definitieve scheiding tussen bestuurs- en rechtscolleges op lokaal niveau
kwam in 1798 tot stand. De personele bezetting en de taken van de
baljuwsvierscharen bleven tot 1811 vrijwel ongewijzigd.
Aanvankelijk bleef de rechtspraak een zuiver gewestelijke aangelegenheid. Bij de staatsgreep van 1798 ging deze autonomie echter verloren: er werd voortaan rechtgesproken in naam van het Bataafse
volk en de rechterlijke ambtenaren werden door de nationale overheid benoemd. Dit duurde tot 1802, toen justitie weer een gewestelijke zaak werd. Het Hollandse Hof van Justitie, zoals het Hof van
Holland sinds 1798 genoemd werd, raakte toen ook zijn rechtsmacht
in Zeeland kwijt aan een nieuw opgericht Hof van Justitie te Middelburg. De leden van de rechtbanken werden voortaan benoemd
door het Departementaal Bestuur. Dit veranderde in 1805 toen de
Raadpensionaris de benoeming van openbare aanklagers aan zich
trok en in 1806 toen de Koning het recht kreeg alle rechterlijke ambtenaren te benoemen.
2.3.2 1811-1838

In 1811 werd ook hier de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd.
Het hoogste rechtscollege was het Keizerlijke Gerechtshof te Den
Haag, dat in 1813 werd omgevormd tot Hooggerechtshof. Dit Hof
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fungeerde niet alleen als beroepsinstantie, maar had ook tot taak alle
verdachten van mis- en wandaden in staat van beschuldiging te stellen en hen naar de competente rechtbank te verwijzen.
In het departement Monden van de Maas werden misdrijven berecht
door het Hof van Assisen, een tijdelijk college dat vier maal per jaar
in Den Haag bijeenkwam. In de periode 1811-1813 bestond bij dit
college een jury. Tegen vonnissen van het Hof van Assisen was geen
beroep mogelijk; wel kon bij het Hooggerechtshof cassatie worden
gevraagd.
Verder was het departement verdeeld in vier, later zes arrondissementen. In de hoofdplaatsen daarvan ('s-Gravenhage, Rotterdam,
Dordrecht, Sommelsdijk (na 1813 Brielle), Leiden en Gorinchem)
waren rechtbanken van eerste aanleg gevestigd voor het berechten
van wandaden en de belangrijke civiele zaken. In de eerste drie
plaatsen was tevens een aparte rechtbank van koophandel (die van
Den Haag werd in 1831 opgeheven); in de andere drie arrondissementen werden zaken van koophandel door de rechtbank berecht.
Tegen vonnissen van de rechtbanken kon men in beroep gaan bij het
Keizerlijk Gerechtshof, later bij het Hooggerechtshof.
De zes Zuidhollandse arrondissementen waren onderverdeeld in 35
kantons. In elk van deze kantons bestond een vredegerecht, dat eenvoudige civiele zaken behandelde, en een rechtbank van enkele politie, voor de berechting van overtredingen. Tegen vonnissen van deze
beide instellingen was beroep mogelijk op de rechtbank van eerste
aanleg.
De Franse rechterlijke organisatie bleef, behoudens enkele wijzigingen in de indeling der kantons aan de grens van Holland met
Utrecht en Gelderland in 1824, ongewijzigd in deze vorm bestaan tot
1838.
2.3.3 Vanaf 1838
Toen in 1838 de wet op de samenstelling van de rechterlijke macht
uit 1827 eindelijk werd ingevoerd, werd de rechterlijke organisatie op
een aantal punten gewijzigd. Het Hof van Assisen werd opgeheven.
Misdrijven werden voortaan berecht door het gerechtshof te Den
Haag, dat tevens fungeerde als appelcollege voor de vonnissen van
arrondissementsrechtbanken. Vanwege het grote rechtsgebied van dit
hof – de gehele niet gesplitste provincie Holland – werd in Amsterdam een criminele rechtbank opgericht, die voor het noordelijk ge-
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deelte van Holland in criminele zaken dezelfde bevoegdheden had als
een gerechtshof. Na de splitsing van de provincie Holland werd in
1842 deze criminele rechtbank omgevormd tot een volwaardig
gerechtshof.
Bij de reorganisatie van 1877 werd het gerechtshof te Middelburg
opgeheven en kwam de provincie Zeeland bij het ressort van het gerechtshof van Den Haag; enkele delen van de provincie ZuidHolland behoren lot het werkterrein van de gerechtshoven van
respectievelijk Amsterdam en Arnhem.
De zes rechtbanken van eerste aanleg werden in 1838 omgedoopt tot
arrondissementsrechtbanken; hun bevoegdheden veranderden nauwelijks. De rechtbanken van Leiden, Brielle en Gorinchem werden in
1877 opgeheven.
De taken van vredegerechten en rechtbanken van enkele politie werden in 1838 overgenomen door kantongerechten. Hiervan werden de
gerechten te 's-Gravendeel, Hillegersberg, Naaldwijk, Noordwijk,
Vlaardingen, Voorburg en Woubrugge in 1877 opgeheven, de drie
kantongerechten van Rotterdam in 1910 samengevoegd en de kantongerechten van Ridderkerk, Schoonhoven, Sliedrecht, Vianen en
Woerden in 1933 opgeheven.
2.3.4 Militaire rechtspraak
Tijdens de Republiek werd de rechtspraak over militairen uitgeoefend door garnizoenskrijgsraden. Dit waren geen permanente colleges, maar rechtbanken die door de garnizoenscommandant bijeen
werden geroepen als dat nodig was. De competentie van de krijgsraden was niet goed geregeld. De militaire rechter was in ieder geval
bevoegd in krijgszaken en criminele zaken, maar in de praktijk sprak
hij ook in civiele zaken recht, hetgeen aanleiding gaf tot veel conflicten met de burgerlijke overheid. In 1795 werd duidelijk geregeld dat
een militaire rechter geen macht had in civiele zaken.
In 1814 werden de garnizoenskrijgsraden opgeheven en verloor ook
de garnizoenscommandant zijn invloed op de militaire rechtspraak.
Het land werd verdeeld in militaire districten, met krijgsraden in de
hoofdsteden daarvan. Deze krijgsraden bleven aanvankelijk een tijdelijk karakter behouden, maar werden vanaf 1912 permanente colleges. In Den Haag heeft vanaf 1814 altijd een krijgsraad bestaan,
waarvan de samenstelling en het rechtsgebied in de loop van de 19e
en 20e eeuw diverse malen zijn gewijzigd.
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2.4

Notariaat
Het notariaat is in Holland, in tegenstelling tot de noordelijke en
oostelijke gewesten, een al eeuwenlang gevestigde instelling. Aanvankelijk werden notarissen benoemd door de paus of de keizer, die
hun bevoegdheid in dezen echter steeds verder delegeerden. Om de
wantoestanden die hieruit waren voortgekomen uit de wereld te helpen is de benoemingsprocedure door Karel V in het begin van de
zestiende eeuw gewijzigd; de door hem ingestelde regels zijn gedurende het gehele ancien régime van kracht gebleven. Wanneer een kandidaat zich als notaris wilde vestigen, had hij een aantal papieren
nodig: een aanbevelingsbrief van het bestuur van de plaats waar hij
zich wilde vestigen, een akte van creatie, die door de Staten van
Holland (vanaf 1795 door het Uitvoerend Bewind van de Bataafse
Republiek) werd verleend nadat hij met goed gevolg een examen
voor twee commissarissen van het Hof van Holland had afgelegd, en
een akte van admissie door het Hof van Holland. Bij de admissie
legde de kandidaat een eed af. Om het aantal notarissen, vooral op
het platteland, te beperken werd later ook nog een akte van consent
van de stadsmagistraten of de plaatselijke heer geëist.
Onder Lodewijk Napoleon veranderde de wijze van benoeming van
notarissen: zij werden voortaan, op voordracht van de landdrost en
de minister van Justitie, direct door de Koning benoemd. Na de invoering van de Franse wetten op het notariaat in 1811 werden de organisatie en de structuur van het notariaat uniform geregeld; deze
wetten werden in 1813-1814 en 1842 enigszins gewijzigd. Notarissen
worden sindsdien bij Koninklijk Besluit benoemd.
Het toezicht op de notarissen werd vanaf 1811 uitgeoefend door kamers van notarissen, één in elk arrondissement; deze werden in 1842
vervangen door kamers van toezicht.
De notariële archieven zijn vrij goed bewaard gebleven. Dat men het
belang ervan inzag, blijkt wel uit een resolutie uit 1669 waarbij de
Staten van Holland bepaalden dat het archief van een notaris na
diens overlijden overgebracht moest worden naar de secretarie van
diens standplaats. Vanaf 1796 moeten jaarlijks dubbelen van de notariële repertoires worden ingeleverd bij de rechtbank, aanvankelijk
in de standplaats, later in het arrondissement. Vanaf 1803 werden de
oude archieven bij de opvolger bewaard, maar aan deze situatie
kwam een einde in 1842, toen bepaald werd dat de archieven ouder
dan dertig jaar moeten worden overgebracht naar notariële bewaar-
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plaatsen, die gevestigd werden in de gebouwen van de arrondissementsrechtbanken.
2.5

Overige rijksinstellingen in de provincie sedert 1795
De totstandkoming van de eenheidsstaat en de groei van de bemoeienissen van de centrale overheid hebben ervoor gezorgd dat er vanaf
het begin van de 19e eeuw in de verschillende provincies voor de uitvoering van rijkstaken in de regio een groot aantal rijksdiensten is
gevestigd.
De afgenomen invloed van de afzonderlijke gewesten na 1795 maakte het de centrale overheid mogelijk op vele gebieden de grote verscheidenheid aan gewestelijke verordeningen al snel te vervangen
door uniforme regelingen. Als gevolg hiervan verdween de gewestelijke veelvormigheid bijvoorbeeld op het gebied van de rechtspraak (zie
§ 2.3), het gevangeniswezen, de belastingen, de domeinadministratie,
de defensie etc. Voor de uitvoering van al deze taken kwamen
diensten en bureaus in de provincie.
Ook rijkswaterstaat met zijn regionale diensten dateert van het begin
van de 19e eeuw. Waterstaatszaken, in het waterrijke Holland van
het grootste belang, behoorden aanvankelijk bijna uitsluitend tot het
takenpakket van de lokale besturen en speciaal daartoe opgerichte
organisaties. Pas vrij laat, met de aanstelling van een inspecteurgeneraal van de rivieren in 1754, werd de gewestelijke invloed hierop
sterker. Interregionale samenwerking ontbrak, hetgeen uiteraard voor
veel problemen zorgde; de geschillen tussen Holland en Utrecht over
de waterlozing zijn in dit opzicht berucht. De gewestelijke invloed op
waterstaatszaken verdween in 1798; sindsdien werden - met onderbreking in de periode 1801-1805, toen de gewestelijke besturen weer
grotere bevoegdheden kregen (zie § 2.2.1) - waterstaatszaken op
nationaal niveau geregeld. De uitvoering van bepaalde waterstaatswerken werd vanaf 1815 echter opgedragen aan het provinciaal
bestuur. Dit leidde ertoe dat in 1874 in Zuid-Holland naast Rijkswaterstaat een aparte dienst Provinciale Waterstaat werd opgericht.
Niet alleen regionale en lokale eenheden verloren na 1795 bevoegdheden; ook van particulieren, die tot aan de Franse tijd onder minimale overheidscontrole bepaalde activiteiten hadden verricht, werden taken overgenomen. Zo werden al direct in de Franse tijd bijvoorbeeld
de bevolkingsadministratie, die tot dan toe door de kerken was bijgehouden, en de exploitatie van de posterijen genationaliseerd. De
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armenzorg, waar in eerste instantie particuliere instellingen, meestal
uit kerkelijke hoek (kloosters, H. Geestmeesters, diakonieën) werkzaam waren en waar de (stedelijke) overheden slechts controlerende
en aanvullende activiteiten ontplooiden, werd pas na de Armenwet
van 1912 onderwerp van actieve bemoeienis van de rijksoverheid. De
genoemde voorbeelden van nieuwe rijkstaken zouden met vele aan te
vullen zijn; een blik in de jaarlijks verschijnende Staatsalmanak illustreert dit voldoende. In het algemeen kan gesteld worden dat in
de loop van de 19e, maar vooral in de 20e eeuw de overheid op veel
nieuwe terreinen actief is geworden.
2.6

Instellingen van plaatselijk bestuur en rechtspraak

2.6.1 De burgerlijke gemeente
De gemeente vormt bij uitstek de instelling van de burgerlijke overheid op plaatselijk niveau. Op 1 januari 1983 telde de provincie
Zuid-Holland 144 gemeenten binnen haar grenzen. De verschillen in
het aantal bladzijden dat elk van deze Zuidhollandse gemeenten in
dit overzicht beslaat, springen in het oog. Naast twee gemeenten op
één bladzijde, treft men gemeentearchieven van over de honderd pagina's aan. Deze grote ongelijkheid heeft een historische oorsprong,
welke teruggaat op het woord `gemeente'. De term gemeente heeft
eerst door de herziening van de grondwet in 1848 en de wet van 29
juni 1851, Stb. 51, de gemeentewet, een duidelijk afgebakende
staatsrechtelijke betekenis gekregen. Sedert 1851 kan men over de gemeente spreken als het politieke lichaam, waarin een meer of minder
aanzienlijk getal ingezetenen, meer of minder verspreid of bijeenwonende, plaatselijk is verenigd, met eigen belangen en rechten, wetgeving en bestuur. De provincie Zuid-Holland telde in 1851 maar liefst
234 gemeenten. Daarmee was zij de provincie met het grootste aantal
gemeenten in Nederland: 21 procent van alle Nederlandse gemeenten
lag in Zuid-Holland. Staatsrechtelijk waren al deze gemeenten aan
elkaar gelijk, doch inhoudelijk waren de verschillen groot. In de gemeente Leiden bijvoorbeeld woonden op 31 december 1853 37.084
mensen op 198 hectare oppervlakte, waarvan 45 hectare water, terwijl ter zelfder tijd de gemeente Groenveld maar 47 inwoners telde
op een oppervlakte van 233 hectare, waarvan 7 hectare water. De
verschillen in bevolkingsaantal, oppervlakte, natuurlijke gesteldheid
van de bodem, land-, water- en spoorwegen, economische bedrijvig-
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heid, sociaal-culturele betekenis en bestuurlijk centrum van elke gemeente afzonderlijk hebben geleid tot archieven van geheel uiteenlopende omvang en van onderling afwijkende structuur. De archieven
zijn immers de schriftelijke neerslag der werkzaamheden van het gemeentebestuur, zijn instellingen en ambtenaren. Zij vormen het papieren spiegelbeeld van de omvang, structuur en betekenis der archiefvormende organen.
Tussen 1851 en 1983 is het getal der Zuidhollandse gemeenten met
negentig teruggelopen ten gevolge van opheffing van gemeenten,
door samenvoeging en stichting van nieuwe gemeenten. In de toelichtende teksten bij de nog bestaande gemeenten zijn zulke wijzigingen
vermeld, opdat de onderzoeker zich een beeld kan vormen omtrent
de lotgevallen van de archieven der opgeheven gemeenten. Voor het
tijdvak 1851-1982 is naar volledigheid gestreefd met dien verstande,
dat wijzigingen van gemeentegrenzen, welke niet hebben geleid tot
het overbrengen van archieven van de ene plaats naar de andere, in
principe niet zijn vermeld. Daarop is echter een uitzondering gemaakt indien een niet-zelfstandig-archiefvormend vlek of gehucht in
zijn geheel bij wet van de ene naar de andere gemeente is overgeheveld. De onderzoeker dient dan immers te weten dat hij de archiefbescheiden over dit vlek en zijn vroegere bewoners tot een bepaald
jaar in het archief van het bestuur van de gemeente A en na dat jaar
in dat van de gemeente B moet zoeken. Voor de opbouw en indeling
van dit archievenoverzicht is de gemeente in staatsrechtelijke zin dus
bepalend geweest. Deze gemeente is iets anders, iets méér, dan een
verzameling woningen, die men met de termen vlek, gehucht, dorp
of stad onderscheidt. Het getal van zulke groeperingen is ongeveer
drie keer zo groot als het aantal gemeenten. Men zal hun namen tevergeefs zoeken in dit overzicht, tenzij zo'n gehucht ooit in vroeger
eeuwen in burgerlijke zin zelfstandig archief vormde, dan wel een
zelfstandige kerkelijke eenheid was of is, die haar oud archief bij
een openbare archiefbewaarplaats onderbracht. In het algemeen vormen VUGA-gemeentegidsen, de lijst van aardrijkskundige namen uit
1936 en de aardrijkskundige woordenboeken van Van Wijk en Van
der Aa (zie blz. 49-50) de aangewezen werken om na te gaan onder
welke burgerlijke gemeente een gehucht of vlek ressorteerde. In de
wirwar van namen gaat er overigens niets boven bekendheid met de
geografische situatie ter plaatse en zelf opgedane ervaring met de
plaatselijke archieven.
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2.6.2 Stad en platteland
De gemeenten kwamen in het jaar 1851 niet uit de lucht vallen. Vrijwel zonder uitzondering hadden zij een historische oorsprong. Zij
sloten aan bij de daarvóór bestaande indeling in steden en plattelandsbesturen. Eeuwenlang bestond er in bestuurlijk opzicht een
groot verschil tussen de steden en het platteland. Tot 1795 waren de
steden rechtstreeks vertegenwoordigd in de Staten van Holland, terwijl de belangen van het platteland geacht werden er door de Ridderschap behartigd te worden (zie blz. 9-10). Van 1795 tot 1851 lag
het verschil voornamelijk hierin, dat elke stad een eigen bestuursreglement had, toegesneden op haar specifieke situatie, terwijl alle
`dorpsbesturen' onder de werking van één reglement op het bestuur
ten plattelande in de provincie Zuid-Holland waren gebracht. De
meer in het oog springende verschillen tussen de Zuidhollandse steden en dorpen — welke verschillen overigens ook de archiefvorming
bepaalden — lagen niet in het bestuurlijke vlak doch op andere terreinen. Het platteland was overwegend agrarisch; de steden kenden ambachtelijke nijverheid en de eerste aanzetten tot industriële bedrijvigheid. Bijna alle steden waren omwald, bijna alle dorpen lagen
open voor een potentiële vijand. De dorpen waren klein: een kerk
met een kerkhof eromheen, een raadhuis tevens schooltje, een paar
molens en wat verspreid liggende huizen maakten het geheel compleet. Daarentegen vormden de steden bevolkingsconcentraties met
de daarbij passende voorzieningen, gebouwen en instellingen van het
maatschappelijke en kerkelijke leven. Er waren in Zuid-Holland dertien steden. Daarvan waren er bij Koninklijk Decreet van 23 oktober
1807, no. 23 acht aangewezen als `gemeenten der eerste klasse', te
weten Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Den Haag, Leiden,
Rotterdam en Schiedam. De steden Brielle, Maassluis, Schoonhoven,
Vlaardingen en Woerden, waren wegens hun geringer inwonertal in
een lagere categorie ingedeeld. Onder deze dertien was Den Haag
van oudsher de stad geweest met de naam van een dorp. Den Haag
was niet onder de steden van Holland in het Statencollege vertegenwoordigd. Het bestuurlijk contact met Den Haag vond sedert 1587
in belangrijke mate via de Sociëteit van 's-Gravenhage plaats (zie
blz. 338). De rol van de overige steden is bij de beschrijving van de
gewestelijke instellingen reeds aan de orde geweest, zodat wij daarnaar verwijzen (zie blz. 10-11). Het vraagstuk van het onstaan der
Hollandse steden is bijzonder belangwekkend en boeiend, doch
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wordt hier weggelaten. Voor het gebruik van dit archievenoverzicht
is het niet essentiëel. Wij willen verder volstaan met een beschrijving
van de gebeurtenissen die het jaar 1811 tot zo'n mijlpaal voor archiefgebruikers hebben gemaakt.
2.6.3 Ambacht en gemeente
In juli 1810 werd het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk
ingelijfd. De decreten van 8 november 1810 en 6 januari 1811 bepaalden dat de rechtspraak alhier met ingang van 1 maart 1811 geregeld moest zijn naar Frans model. Voortaan waren de rechtscolleges
instellingen van het Rijk (zie blz. 25-26). De werkzaamheden van de
oude plaatselijke rechterlijke instellingen werden beëindigd, waarna
deze colleges werden ontbonden. Aldus kwam een einde aan de
plaatselijke schoutgerechten, schepenbanken of schepengerechten, zoals deze instellingen - met enkele terminologische afwijkingen in de
periode 1795-1802 - eeuwenlang werden genoemd. Wat men voor
`rechterlijk schepenarchief' aanzag, werd eruit gehaald en overgebracht naar de rechtscolleges van het Rijk. Vandaar zijn deze archiefbescheiden decennia later bij het Rijksarchief in Zuid-Holland
terecht gekomen. Daar telt men thans 242 archieven van opgeheven
plaatselijke gerechten. Daarenboven zijn de archieven van 49 gerechten aan gemeentearchieven in bewaring gegeven. Tenminste 291
plaatselijke rechtscolleges in Zuid-Holland hielden in 1811 dus op te
bestaan.
Zowel in de steden als ten plattelande hadden schepenbanken gefunctioneerd. Zij hadden de rechtspraak in burgerlijke en strafzaken verzorgd, waarbij ten aanzien van de strafzaken plaatselijk verschillen
in bevoegdheden bestonden. In de steden viel het ressort van de
schepenbank samen met de grenzen van de stad. Dat was niet het geval in Den Haag, waar de situatie erg ingewikkeld was. Op het platteland van Holland werd het gebied, waarover de competentie van
het schepengerecht zich uitstrekte, aangeduid met de term ambacht.
Onder leiding van de baljuw of schout hielden de schepencolleges
zich niet alléén met rechtspraak of justitie bezig, maar eveneens met
bestuur, destijds politie genoemd. In de steden, daaronder Den Haag
begrepen, deelden de schepenen hun bestuurlijke bevoegdheid tot
1795 met de vroedschap, soms raad, soms de Weth genoemd en met
twee of meer burgemeesters. Wij zouden deze burgemeesters nu wethouders noemen.
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In de ambachten ten noorden van de Hollandse IJssel werden de
bestuurszaken in principe behartigd door het college van schout en
schepenen, dat zich liet bijstaan door kroosheemraden wanneer het
bestuur de waterstaatszaken betrof. Ten zuiden van de Hollandse
IJssel kende men alleen het college van schout en heemraden. De
heemraden traden er tevens als schepenen op wanneer er recht
gesproken moest worden. Alle genoemde colleges lieten zich vaak
bijstaan door ambachtsbewaarders, een soort burgemeester ten plattelande. Zij vormden het ambachtsbestuur, ook wel dorpsbestuur geheten, al is die laatste term minder gelukkig. In de besturen trad de
schout op als vertegenwoordiger van de heer. Hij werd door de heer
benoemd en gold als de vertegenwoordiger van het hogere gezag ter
plaatse. De andere leden van het bestuur traden op namens de belangrijkste grondeigenaren of geërfden in het ambacht, wier belangen
zij primair behartigden.
Een gedeelte van de bestuurlijke taken had betrekking op de zorg
voor de waterkering, waterlozing, wegen, bruggen en kaden, echter
alleen in zoverre deze zorg niet aan aparte polderbesturen was toevertrouwd. Dit was dus een `resttaak'. Andere bestuurlijke taken waren de uitvoering van opdrachten van hogere overheden, het maken,
althans ontwerpen van reglementen, het ruziën met andere rechtspersonen over bevoegdheden, het toezicht op de armenzorg en de kerkvoogdij, de zorg voor het onderwijs, het onderhoud van het ambachtshuis en het geldelijk beheer dat met al deze taken samenhing.
In grote delen van Holland waren het de ambachtsbewaarders die
met het geldelijk beheer van het ambacht waren belast, de bevolen
werken aanbesteedden en deden uitvoeren.
Het zal duidelijk zijn dat bij de opheffing van de schepencolleges in
1811 de bestuurstaken toch op enigerlei wijze door andere instellingen voortgezet moesten worden, zoals dat immers ook met de
rechtspraak gebeurde. Er werd daartoe teruggegrepen op ontwikkelingen uit de periode 1795-1807. Justitie en politie werden in de bedoelde periode stukje bij beetje uiteengerafeld, soms alleen nog maar
op papier, een enkele keer in de praktijk. Artikel 260 van de Staatsregeling van 1798 bepaalde dat justitie en politie op plaatselijk niveau geheel gescheiden moesten worden. Men decreteerde dat schout
en schepenen als rechtscollege van stad of ambacht mochten blijven
voortbestaan, mits zij zich niet meer met het bestuur inlieten, doch
zich uitsluitend tot de rechtspraak bepaalden. Voor het bestuur in-
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troduceerde de staatsregeling het woord `gemeente', zonder nog precies mee te delen wat daaronder verstaan moest worden. Voorlopig
leerde de praktijk dat tot 1811 de gemeenten samenvielen met de
ambachten en steden in hun oude territoriale omvang, ook al bepaalden de reglementen dat het hier en daar anders moest. `Over elke
Gemeente is een Gemeente-Bestuur', zei artikel 190 van de staatregeling. Dit bestuur werd door en uit de stemgerechtigde inwoners, de
burgers, gekozen. Voortaan regeerde het gemeentebestuur, ook municipaliteit geheten, over de stad of het ambacht.
In de steden van Holland kwam enige scheiding der machten tot
stand. Maar ten plattelande stond dezelfde schout nog steeds aan het
hoofd van het ambacht/de gemeente en de gekozen leden van de
municipaliteit waren vaak de vroegere ambachtsbewaarders en zo
noemden zij zich ook.
De Omwenteling van 1795 had niet alleen de kiem gelegd voor de
scheiding tussen bestuur en rechtspraak, maar had bovendien de aanzet gegeven tot de splitsing van bestuurlijke bemoeienis in
waterstaats- en niet-waterstaatszaken. Alle leden van de maatschappij
hadden nu `gelijke aanspraaken op derzelver voordeelen' gekregen
ongeacht onderscheiding naar geboorte, bezittingen, rang of stand.
Dat fundamentele recht stond op gespannen voet met de eeuwenoude
traditie op het Hollandse platteland, waarin de strijd tegen het water
in eerste instantie de zorg was van de particuliere grondeigenaren die
er last van hadden (zie blz. 40). Men achtte het niet denkbaar dat
burgers zonder grond (land) medebeslissingsrecht zouden krijgen inzake de waterkering en waterbeheersing, waaraan zij niet via de omslag meebetaalden. Want als het er op aan kwam, waren dat beslissingen over leven of dood, en over economisch verderf, welke beslissingen vaak genomen moesten worden als het water al over de dijk
stroomde.
Derhalve werd sedert 1795 het verschil tusen ingezetenen (burgers) en
ingelanden (geërfden in de polder(s) en het ambacht) geprofileerd.
Derhalve werd in de voorlopige regelingen van 1795 reeds een verdeling van de bestuurlijke taken van het ambacht in waterschapstaken
en niet-waterschapstaken bepleit; een scheiding dus tussen waterschap in de betekenis van polder en gemeente, doch dit voornemen
kwam niet tot uitvoering. Daar zou een ander belastingstelsel voor
nodig zijn. In feite was er noch gemeente, noch waterschap — alle regelingen ten spijt —; er was en bleef het ambacht, dat sedert 1798
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met de term Gemeente was getooid. De leden van de municipaliteit,
voor zover zij schepenen waren, zorgden er als vanouds voor de
rechtspraak. De schout was net als vroeger overal: hij was voorzitter
van de municipaliteit en voorzitter van het schepencollege. Met de
ambachtsbewaarders of heemraden verzorgde hij de waterstaatsaangelegenheden en met de molenmeesters of poldermeesters schouwde
hij de polders (zie blz. 40).
Dit systeem werd in 1811 gewijzigd. Er werden mairies gevormd, die
in veel gevallen met de bestaande gemeenten, lees ten plattelande:
ambachten, samenvielen. De vroegere schout kwam als maire aan het
hoofd van de mairie te staan. De rechterlijke taak van de schepenen
werd door de nieuwe rechtscolleges overgenomen. De schepenen verhuisden voorgoed naar de geschiedenisboekjes. De leden van het vorige gemeentebestuur werden ontslagen. Een door de perfect van het
Departement benoemde adjunct-maire en nieuw-benoemde leden van
een conseil municipal werden geïnstalleerd. De secretaris bleef in
functie, maar tekende geen stukken meer; dat deed de adjunct-maire
in zijn plaats. Aan het nieuwe gemeentebestuur werden alle bestuurlijke taken opgedragen, welke voorheen het oude gemeentebestuur –
is ambachtsbestuur ten plattelande – had uitgeoefend, behalve de zaken van de waterstaat, daaronder de heffing van de omslag begrepen. Voor deze taken bleven de vroegere ambachtsbewaarders in
functie, onder leiding van de maire, in deze functie weer schout genoemd, die niet meer als vroeger verantwoording schuldig was aan
de prefect van het Departement, doch aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap waarbinnen dit ambacht was gelegen. Het ambachtsbestuur bleef in functie, zij het voortaan met een
tot de waterstaat beperkte, aanvullende taak. Daarnaast bleven als
vanouds de polderbesturen in functie. Ook hier nam de maire de
plaats in die de schout er eerst had bekleed.
Zo was door de invoering van de Franse wetgeving het gemeentewezen thans overal op dezelfde voet geregeld. Déze gemeenten waren
de voorlopers van de gemeenten in de zin van de Gemeentewet 1851.
Door de gebeurtenissen van 1811 waren twee rechtspersonen in de
plaats gekomen van het ene ambacht of de (oude) gemeente: de
nieuwe gemeente in hedendaagse zin en het ambacht als waterschap.
Voordat wij ons kunnen bezighouden met de vraag wat dit alles
voor de plaatselijke archieven betekende, dienen wij eerst bij andere
ontwikkelingen in het jaar 1811 stil te gaan.
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De inlijving bij het Keizerrijk betekende ook de invoering van de
Code Civil. Dat had tot gevolg dat eind 1811 de burgerlijke stand in
Holland werd ingevoerd. Men vindt in de Hollandse steden en dorpen dus geen registers van de burgerlijke stand vóór 1811, zulks in
tegenstelling tot sommige andere delen van het tegenwoordige Koninkrijk der Nederlanden, waar de burgerlijke stand vijftien jaar eerder begon. De registers werden ingevoerd en bijgehouden voor elke
mairie die in 1811 was gevormd. De onderzoeker kan derhalve
bestaande registers van de burgerlijke stand hanteren als een criterium voor de aanwezigheid van een mairie als rechtspersoon. Ontbreken deze registers echter, dan hoeft zulks niet te betekenen dat er
geen mairie bestaan heeft. Het is bekend dat er registers verloren
zijn gegaan.
Om over de noodzakelijke gegevens voor de burgerlijke stand te
kunnen beschikken, werden de bestaande doop-, trouw- en begraafboeken, de DTB-registers, van de kerkgenootschappen en kerkhofbewaarders in origineel of in een inderhaast gemaakt afschrift, door de
maires ingenomen. Dat kreeg in de periode augustus 1811 tot voorjaar 1812 zijn beslag. Men voegde de DTB-registers bij de overige
archiefbescheiden die zich in het gemeentehuis bevonden. Voor enkele mairies betekende dit het begin van archiefvorming. De mairie
Loosduinen bijvoorbeeld werd eind 1811 opgericht uit gedeelten van
de grondgebieden van Haagambacht en Monsterambacht. De archieven van deze ambachten bleven in Den Haag en Monster. Loosduinen begon dus met niets. Maar in Loosduinen bestonden wel reeds
een katholieke parochie en een Nederduits gereformeerde gemeente.
Dus waren er DTB-registers om in te nemen.
Zowel in de steden als ten plattelande was het tot 1811 ook mogelijk
geweest om ten overstaan van schepenen te trouwen. Er bestonden
registers van deze akten. Bij Koninklijk Besluit van 20 juni 1919
werd aan de gemeenten opgedragen om de kerkelijke DTB-registers,
de schepentrouwboeken — of als die er niet (meer) waren de registers
van ondertrouw — alsmede alle bijlagen over te brengen naar de
rijksarchiefbewaarplaatsen. Al deze Zuidhollandse registers, in het
algemeen eindigende in 1811, treft de onderzoeker thans aan bij het
Rijksarchief in Zuid-Holland (blz. 95) of bij de gemeente- of streekarchieven waaraan ze in bewaring werden gegeven. Vaak zijn aan deze registers toegevoegd de registers van de gaarder (ontvanger, inner)
van de impost (belasting) op het trouwen en begraven over de periode 1695-1805 en de registers betreffende de invordering van het recht
van successie over de periode 1806-1811.
37

INLEIDING

Wij komen dan op het punt van de belastingen. Bij decreet van 21
oktober 1811 werd bepaald dat met ingang van 1 januari 1812 de
landsbelastingen geheven moesten worden volgens het Franse model.
De grondbelasting en de personele belasting vormden daarvan de
kern. Maar er was geen kadastrale administratie waarop dit bouwwerk kon worden opgetrokken. Vandaar de instelling van colleges
van zetters, ook raden van repartitie genaamd, alsmede de aanleg
van de registers van eigendomsovergang, welke thans bij het Rijksarchief worden bewaard. Zij sluiten aan op de archieven van de hypotheekbewaarders. In 1811 kwam derhalve ook een einde aan de series
transportregisters voor schepenen, waarin tot dan toe de transporten
van onroerend goed waren geregistreerd, mede als hulpmiddel bij de
oude belastingheffing.
Op het punt van de gemeentefinanciën tenslotte is het van belang erop te wijzen dat in 1811 de serie begrotingen begint, en tevens — althans in de grote gemeenten — het repertorium of repertoire van akten die aan het recht van registratie onderworpen zijn geweest. Dit
betreft in hoofdzaak akten waarin financiële rechten en plichten zijn
vastgelegd zoals akten van aanbesteding, verpachting, geldlening en
dergelijke.
Wat betekende dit alles voor de archiefvorming?; dat is voor de hedendaagse archiefgebruikers de kardinale vraag. Het jaar 1811 vormt
altijd het startpunt van enkele belangrijke nieuwe series op het plaatselijke vlak: de registers van de burgerlijke stand, de gemeentebegrotingen, het repertorium en de registers van eigendomsovergang. Het
betekent voorts het eindpunt van de archiefbescheiden voortkomende
uit de rechtspraak voor schepenen, de transporten voor schepenen,
de huwelijken voor schepenen en vele impostregisters. In de kerkarchieven leidde 1811 tot een breuk in de registers van dopen, trouwen
en begraven. De kerken moesten sedert 1811 nieuwe series opbouwen. De complicaties zitten vooral in het gebruik van de archiefbescheiden over bestuur en waterstaat. De polders, die in 1811 bestonden, bleven voortbestaan. In de archiefvorming van deze polders gebeurde niets bijzonders. Wat men voor `rechterlijk schepenarchief'
aanzag, werd eruit gehaald en ingeleverd bij de nieuwe rechtscolleges. Het zijn de ca. 290 tegenwoordige rechterlijke archieven, die wij
eerder noemden. De overige archiefbescheiden van het ambacht, sedert 1803 ook gemeente geheten, moesten worden verdeeld over het
nieuwe ambacht in de betekenis van waterschap en de mairie. Maar
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de praktische noodzaak tot zo'n verdeling was niet groot. Het gemeentehuis was en bleef ambachtshuis. De maire bleef voorzitter van
het ambacht. De secretaris was een en dezelfde. In de oude registers
stond vaak alles door elkaar, dus waarom zou men dan gaan scheiden wat bijeenhoorde? Het decreet van 28 maart 1800 lag al te ver
terug. Bovendien was de uitvoering daarvan destijds een wassen neus
gebleken. De feitelijke ontwikkeling in de 19e eeuw is, achteraf gezien, bepalend geweest. De ene keer zijn alle archiefbescheiden voor
1811 bij het ambacht-na-1811 gebleven. In dat geval zijn de lotgevallen nadien bijzonder ingewikkeld. Een andere keer heeft de gemeente
alles overgenomen. Vaak is er later toch nog van een verdeling sprake geweest. De verspreiding van plaatselijke archiefbescheiden over
meerdere plaatselijke instellingen na 1811 enerzijds; de verdeling van
andere plaatselijke bescheiden over rijks- en gemeentelijke eigendom
anderzijds en de rol van archivarissen daarin tijdens de 19e en 20e
eeuw, plaatsen de onderzoekers voor ingewikkelde vraagstukken bij
lokaal-historisch onderzoek. Evenmin als het bij restauratie van een
bouwwerk verstandig is alle latere verbouwingen te negeren, kunnen
door hereniging van hetgeen later werd gescheiden alle institutionele
problemen voor onderzoekers en archiefbeheerders worden opgelost.
Zou men bijvoorbeeld het ingrijpen van rijkswege ten aanzien van de
plaatselijke archieven sedert 1811 willen betreuren, dan dient men
toch te bedenken dat juist dankzij dit ingrijpen veel plaatselijke archiefbescheiden behouden bleven, welke anders misschien het lot gedeeld hadden van de archieven van het ambacht Rijnsburg, waarvan
omstreeks het jaar 1850 het oudste gedeelte door de toenmalige burgemeester voor oud-papier werd verkocht. De opbrengst was 25 gulden. Voor die som werd de burgemeesterskamer opgeknapt.
Zorgvuldig en uiterst gedetailleerd onderzoek vormt nog steeds de
beste formule om onderzoeksresultaten te bereiken als het gaat om
de instellingen van plaatselijk bestuur en rechtspraak in ZuidHolland.
2.7

Waterschappen

2.7.1 Algemeen

De gesteldheid van een land is bepalend voor de waterstaat en de inrichting van waterschappen. Niveauverschil, verval van rivieren, ligging aan zee of rivier, kunnen voorwaarden scheppen om georgani-
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seerd op te treden tegen wateroverlast. Veranderingen in de natuurlijke gesteldheid van Holland hebben haar bewoners gedwongen een
samenwerkingsverband te vormen waar twee taken centraal stonden
en tot heden nog staan: waterkering en waterbeheersing.
De oude kern van het graafschap Holland, met nederzettingen op de
duin- en geestgronden en enkele hoog gelegen kleigronden, kon het
nog zonder gemeenschappelijke waterkering of -lozing stellen. De
veengebieden achter de duinen lagen enkele meters boven zeeniveau.
Kleine riviertjes voerden het water af naar de Rijn. Deze rivier
stroomde toen dwars door Holland en mondde bij Katwijk uit in de
zee. Wateroverlast werd bestreden onder het motto `wie het water
deert, die het water keert'.
Na de 11 e eeuw kon deze individuele opstelling niet meer worden
volgehouden. De ontginningen van het veen, begonnen vanaf de
Rijnoevers het land in, maakten watermassa's vrij, die via een stelsel
van dijkjes, dammen, sluizen en wateringen werden afgevoerd. Deze
bescheiden waterstaatkundige werken, ontstaan op initiatief van de
bewoners van de ambachten, stonden onder toezicht van de plaatselijke besturen met aan het hoofd een schout aangesteld door de
graaf of diens leenman.
Schout en vertegenwoordigers van de vrije grondeigenaren, de heemraden, schouwden de waterstaatswerken. Iedere grondeigenaar had
de zorg voor en de kosten van het onderhoud van dat gedeelte van
de dijk of weg waaraan zijn bezittingen grensden. Het onderhoud
van de gemeenschappelijke wateringen en waterkeringen kwam voor
rekening van alle grondeigenaren. De verdeelsleutel van deze kosten
was gebasseerd op het systeem `morgen-morgensgelijk'. Hoe meer
morgen land men had, hoe meer men moest betalen.
De afwatering van de veengebieden kon uiteraard geen zaak van lokaal belang blijven. Een vorm van regionale samenwerking was op
den duur nodig en onvermijdelijk. In de 12e eeuw bleek dit wel zeer
duidelijk door een ingrijpende wijziging in de natuurlijke waterhuishouding van Holland. De Rijnmonding bij Katwijk verzandde. De
centrale afwateringsrivier bij uitstek was geblokkeerd. De ontstane
wateroverlast werd nog verergerd door de ontginning van veengebieden in Utrecht, die voor hun afwatering waren aangewezen op de
Rijn. Het vinden van een regionale oplossing ging de krachten van
de ambachten te boven. Rond 1150 moet de toestand kritiek zijn ge-
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weest. Een ingrijpen van hoger hand, de graaf van Holland, kon
niet langer uitblijven. Floris III liet de Rijn bij Zwammerdam afsluiten om het Utrechtse water te keren.
Een periode van Holland-Utrechtse oorlogen om een `open Rijn' begon. In 1226 vond men een oplossing voor het conflict. De Rijn bij
Zwammerdam bleef open. Als tegenprestatie bekostigde de bisschop
van Utrecht het onderhoud van vier van de zeven sluizen in de
Spaarnedam ten noorden van Haarlem.
De overeenkomst van 1226 is meer dan een oplossing van een afwateringsconflict. Zij bevat drie elementen die kenmerkend zijn voor de
ontwikkeling van de regionale waterstaatszorg in de 13e eeuw en later. Ten eerste: de graaf is weer de representant van het `gemene' belang op waterstaatsgebied, daarmee de draad oppakkend van zijn
Karolingische voorgangers. Ten tweede: vertegenwoordigers van de
ambachten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de sluizen.
Zij kunnen met hun vermogen aansprakelijk worden gesteld in geval
van nalatig onderhoud. Ten derde: schouwers houden toezicht op het
onderhoud van de sluizen. Zij mogen boetes opleggen. Deze toezichthouders op het regionale waterstaatsgebeuren zullen vanaf de tweede
helft van de 13e eeuw de colleges van hoogheemraden gaan vormen.
De ontwikkelingen elders in de provincie Zuid-Holland vertonen op
lokaal gebied veel overeenkomst met het hier bovengenoemde, zij het
dat de grafelijke bemoeienis, die in Rijnland reeds vroeg zichtbaar
is, in de overige delen pas later op gang komt.

2.7.2 Hoogheemraadschappen
Reeds is vermeld dat uit de toezichthouders op de regionale waterstaat de hoogheemraadschappen zijn ontstaan. Hierbij moet echter
onderscheid gemaakt worden tussen de bevoegdheid van de hoogheemraadschappen ten noorden en ten zuiden van de Hollandse
IJssel.
De hoogheemraadschappen ten noorden van de Hollandse IJssel zijn
deels door erkenning en deels door aanmatiging van rechten langzaam maar zeker uitgegroeid tot algemene waterschappen die zich
belastten met taken als toezicht, waterkering en -beheersing. Erkenning kwam van de landsheer, die de bestaande rechten sanctioneerde.
Zo bevestigde Willem II in 1255 de rechten van het college van de
`hemenrade' van de Sparendam, het latere hoogheemraadschap van
Rijnland, aangaande de dijken en sluizen van het `gemene land'. In
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1361 erkende Albrecht, ruwaard van Holland, Rijnlands bevoegdheid
keuren ( = verordeningen) uit te vaardigen. In een handvest uit 1427
bekrachtigde Philips van Bourgondië niet alleen de keurbevoegdheid
van hoogheemraden van Rijnland maar ook dat zij toezicht uitoefenden op de ambachts- en polderbesturen zoals dat `van outs custumelic heeft geweest'. Het hoogheemraadschap was dus boven de ambachten en waterschappen komen te staan.
Eenzelfde ontwikkeling valt waar te nemen bij de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland. Het zijn de uitgebreide bevoegdheden van deze drie waterschappen die hen uniek maakt in Nederland.
In tegenstelling met de ten noorden van de Hollandse IJssel gelegen
hoogheemraadschappen, hebben die in het zuiden slechts beperkte taken op zich genomen, zoals het onderhouden van een gemeenschappelijke dijk of stelsel van dijken ten behoeve van de waterkering.
Deze dijkbesturen kwamen tot stand door samenwerking van ambachtsbesturen, soms met de medewerking van de graaf. Zo was in
1277 Floris V betrokken bij de oprichting van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard en in 1284 kwam door overeenkomst tussen
veertien ambachtsbesturen de voorloper van het hoogheemraadschap
de Vijfheerenlanden tot stand. In 1422 was het de graaf zelf, Jan
van Beieren, die het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard instelde, omdat de ambachtsbesturen niet bij machte waren een gemeenschappelijke dijk te onderhouden.
Door de eeuwen heen zijn de hoogheemraadschappen blijven
bestaan, zij het dat zij op de lange duur in hun bevoegdheden werden beknot. In 1841 werd een einde gemaakt aan de civiele en strafrechtspraak. Het toezicht op de ambachtsbesturen hield na het midden van de 19e eeuw op te bestaan door opheffing van de ambachten. In het kader van de reorganisatie van het waterschapsbestel van
Zuid-Holland na 1970 werd de hoogheemraadschappen het toezicht
op de polderbesturen ontnomen. Binnen Delfland en Schieland werden de polders administratief opgeheven en rechtstreeks onder hun
besturen gebracht, terwijl in Rijnland waterschappen werden gesticht
die onder het toezicht van de provincie kwamen te staan.
2.7.3 Polders
Nieuwe bepoldering was een taak van ambachtsbesturen en particulieren. Hierbij moet eveneens een onderscheid gemaakt worden tus-
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sen de gebieden ten noorden en ten zuiden van de Hollandse IJssel.
In het noorden, binnen het gebied van de hoogheemraadschappen
Rijnland, Delfland en Schieland, was vanaf het begin de vorming
van polders bij uitstek een zaak van particulieren. Deze waren gebonden aan een stelsel van vergunningen. De colleges van dijkgraaf
en hoogheemraden moesten toestemming ( = consent) verlenen aan de
oprichters van polders en molens. Deze colleges verleenden niet alleen vergunning tot stichting, maar vaardigden daarnaast ook keuren
uit, die de samenstelling van het bestuur en het beheer van de polder
regelden. Voorts stelden zij bepalingen vast inzake de schouw in de
polder, het innen van de omslag alsmede het opmaken en afhoren
van de rekeningen. Aan polderbesturen was het niet toegestaan zelf
keuren te maken.
In het zuiden, zoals in de Groote Waard, Alblasserwaard en Krimpenerwaard, ging het intitiatief tot bepoldering veelal uit van de ambachtsbesturen. Deze situatie bracht met zich mee dat polder- en ambachtsgrenzen samenvielen. Na de concentratie van polders en herindeling van gemeenten, ontwikkelingen die vooral vanaf 1950 plaatsvinden, is dit niet meer het geval.
De nieuw gestichte en te bemalen polders werden hier niet zelfstandig. De ambachtsbestuurders maakten de bepalingen en controleerden de wateringen en wegen. Voor het beheer stelden zij meestal
molen- of poldermeesters aan, die mede zorg droegen voor het bemalingswerktuig - de molen - van de polder. Voor het oprichten
van zo'n werktuig was geen toestemming van een hoogheemraadschap vereist.
2.7.4 Droogmakerijen
De Zuidhollandse meren en plassen zijn eensdeels op natuurlijke, anderdeels op kunstmatige wijze ontstaan. Bij dit laatste hebben de activiteiten van de bevolking een niet te verwaarlozen rol gespeeld; van
oudsher was zij gewoon het land uit te venen ten behoeve van de
turfproduktie. Dit had aan het begin van de 15e eeuw een dusdanig
grote omvang aangenomen dat de graaf zich genoodzaakt voelde in
te grijpen.
Zo bepaalde Willem VI in 1409 dat binnen een jaar elst aangeplant
diende te worden om te voorkomen dat er door afslag nog meer
land verloren zou gaan. De bevolking trok zich van deze grafelijke
ordonnantie evenwel niets aan en bleef doorgaan met turfsteken, het-
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geen als consequentie had dat er steeds meer produktief land
verdween.
De ambachtsbesturen gaven bij de landsheer blijk van hun misnoegen over het feit dat door de steeds toenemende hoeveelheid `verdolven landen' de hoge lasten door te weinig mensen moesten worden
opgebracht. Interventie van overheidswege bleek wederom geboden.
Karel V stelde in 1548 een plakkaat vast, waarin bepaald werd dat er
binnen Delfland, Rijnland en Schieland niet verveend mocht worden
dan na uitdrukkelijke toestemming van deze hoogheemraadschappen.
Tevens werd als voorwaarde gesteld dat de landen na vervening weer
geschikt gemaakt moesten worden voor landbouw en veeteelt. Nog
was dit niet voldoende, want in 1563 en 1595 kwamen de Staten van
Holland met stringenter bepalingen, op overtreding waarvan zij zware straffen stelden.
Deze overheidsbemoeienissen bleven evenwel zonder het gewenste resultaat: met de groei van de bevolking en het stijgen van de welvaart
nam de behoefte aan brandstof toe. Gevolg was dat ook oude polders verveend werden, zodat er in de loop der tijden grote waterplassen ontstonden. Vanaf het begin van de 17e eeuw werd het nochtans
technisch uitvoerbaar om grotere eenheden land droog te maken,
doordat de in de 15e eeuw uitgevonden windmolen ingrijpende verbeteringen had ondergaan. De eerste grote droogmakerij werd in
1614 verwezenlijkt toen het Zoetermeerse Meer werd uitgemalen,
waarbij de Zoetermeerse Meerpolder werd gevormd. De daaropvolgende droogmakerijen kwamen aanvankelijk uitsluitend tot stand
binnen het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Pas in
de 18e en 19e eeuw zouden er droogmakerijen in Delfland en Schieland worden gesticht.
Het plan tot droogmaking kon, gelijk dat bij de oorspronkelijke polders het geval was, uitgaan van verschillende personen of
instellingen.
Bij de droogmaking van de Wassenaarsche polder in 1666 ging het
om een onderneming van Johan van Wassenaar, heer van Warmond
en Hazerswoude, en in het geval van de Noordplassen betrof het een
gezamenlijke krachtsinspanning, die in de jaren 1759-1765 door de
vijf ambachten Hazerswoude, Zoeterwoude, Benthuizen, Hogeveen
en Noord-Waddinxveen werd volbracht. Alvorens tot droogmaking
te kunnen overgaan moest octrooi worden aangevraagd bij de Staten
van Holland, die dit pas verleenden als het betreffende hoogheemraadschap hierover advies had uitgebracht. In het octrooi werd de
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voorwaarde opgenomen dat de bestuurders van de droogmakerij
jaarlijks verantwoording moesten afleggen aan de
hoogheemraadschappen.
Indien de ambachtsbestuurders de eerste stoot tot droogmaking gegeven hadden, werd na droogmaking een apart polderbestuur gevormd
dat evenals de oorspronkelijke polders aan het toezicht van de hoogheemraadschappen onderworpen was. Omdat door de Staten het
droogmaken stelselmatig werd bevorderd, werden aan de besturen
van de droogmakerijen meer bevoegdheden verleend dan aan de oorspronkelijke polderbesturen. Dit competentieverschil manifesteerde
zich vooral daar waar droogmakerijen - in tegenstelling met polderbesturen - wel gerechtigd waren keuren te maken.
De Bataafse en Franse tijd brachten belangrijke veranderingen.
De Provisionele Representanten van het Volk van Holland brachten
in 1795 een scheiding aan tussen ambachts- en polderbesturen. De
lokale waterschappen werden zuivere doelcorporaties. Voor de samenstelling van hun besturen waren zij niet meer aan de goedkeuring
onderworpen van de hoofdwaterschappen.
Deze oefenden slechts controle uit op de waterstaatkundige activiteiten door middel van het geven van vergunningen voor het veranderen van het waterpeil en het roeren van kaden.
De grondwetsherziening in 1848 en de Provinciale Wet van 1850 boden Provinciale Staten van Zuid-Holland de mogelijkheid meer uniformiteit te brengen in de grote verscheidenheid aan polderreglementen. Deze reglementen, die vaak waren gebaseerd op 17e en 18e
eeuwse octrooien, stonden op gespannen voet met de gewijzigde
staatkundige verhoudingen.
In 1856 kwam het `Algemeen Reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland' tot stand dat elke polder of waterschap verplichtte een bijzonder reglement te hebben.
Door goedkeuring, intrekking of wijziging van deze reglementen hebben Provinciale Staten een grote invloed op de regionale waterstaat.
2.7.5 Archieven
Aangezien bij de stichting van oude polders het initiatief veelal uitging van de ambachten - met name de Waarden vormen hier een
goed voorbeeld van - zijn de archieven van deze polders nauw verweven met die van de ambachten. Pas na de verplichte scheiding van
ambachts- en polderbestuur in 1795 vond zelfstandige archiefvorming
plaats.
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In veel mindere mate is dit het geval bij de polders, die binnen de
hoofdwaterschappen gelegen zijn. Hier werd de eerste aanzet tot
sitchting gedaan door particulieren, die in hun hoedanigheid van polderbestuurders van meet af aan op zichzelf staande archieven vormden. Het archief van een droogmakerij werd door het bestuur zelf
beheerd. Opvallend is dat bij deze categorie de stukken betreffende
zaken die aan de droogmakerij vooraf gingen, zoals het aanvragen
en verlenen van octrooi, meestal niet in deze archieven worden aangetroffen. Deze zijn te vinden in de ambachts- of particuliere archieven, omdat het immers ambachtsbesturen en particulieren waren, die
het voornemen tot droogmaking plachten op te vatten. Wanneer de
droogmakerij eenmaal zelfstandig als polder ging functioneren, nam
ook het archief een aanvang.
De archieven van de hoofdwaterschappen dragen een bijzonder karakter. Niet alleen zijn zij van zeer oude datum — het archief van
Rijnland dagtekent al uit 1255 —, ook bevatten zij talrijke stukken
betreffende de onder hun toezicht staande ambachten en polders. Indien men een gedegen historische studie wil schrijven over ambacht
of streek, dan is raadpleging van deze archieven onontbeerlijk.
Bij de waterschappen, die niet over een waterschapshuis beschikten
(en dat waren verreweg de meeste) was het gebruikelijk dat de secretaris de archieven onder zijn hoede nam. Deze situatie bracht met
zich mee dat het beheer nogal eens te wensen overliet. Om hieraan
een eind te maken ontwierp het hoogheemraadschap van Rijnland in
1932 een regeling, waarbij de polderbesturen de mogelijkheid werd
geboden hun archieven in bewaring te geven. Gebruik is sindsdien
dat bij opheffing van een waterschap het archief overgebracht wordt
naar het hoofdwaterschap, waaronder het ressorteert, ook in die gevallen waar rechten en plichten overgaan op een gemeente.
2.8

Particuliere instellingen, families en personen
In de openbare archiefbewaarplaatsen berusten ook archieven van
particuliere instellingen en personen. Deze kunnen daar op verschillende manieren terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat de rechten, functies en bezittingen van een bepaald orgaan of een familie op
de overheid zijn overgegaan. Dat geldt onder meer voor de meeste
klooster- en kapittelarchieven, die het rijksarchief in Zuid-Holland
bezit; deze instellingen werden tijdens de Opstand opgeheven en hun
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geconfisqueerde goederen - waaronder de archieven - werden eigendom van de overheid, die daarover verder het beheer voerde (zie
§ 2.1.2).
Soms ook werden bij de overname van een door particulieren vervulde taak door de overheid de particuliere archieven gevorderd, zoals
in 1811 is gebeurd met de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken
die toen als retroacta bij de burgerlijke stand werden aangemerkt.
Daarnaast nemen archiefbewaarplaatsen, vooral vanaf het einde van
de 19e eeuw, veel particuliere archieven over vanwege hun historisch
belang. In vele gemeentearchieven overtreft het aantal particuliere archieven zelfs ruimschoots het aantal overheidsarchieven. Particuliere
archieven geven een welkome aanvulling en soms een correctie op de
gegevens die in de overheidsarchieven bewaard zijn gebleven. Met
name de oudere familiearchieven bevatten vaak papieren die volgens
de huidige maatstaven als overheidsarchief aangemerkt zouden worden - zo bevinden de ambtelijke stukken van de raadpensionaris Simon van Slingelandt zich in het familiearchief Van Slingelandt-De
Vrij Temminck en zijn de archieven van bijvoorbeeld de ontvangergeneraal van de geestelijke goederen in Holland en van verschillende
commissies uit het begin van de 19e eeuw bewaard gebleven in het
archief van de familie Van Vredenburch.
Aanvankelijk werden vrijwel uitsluitend de archieven van families,
huizen en heerlijkheden geacquireerd; tegenwoordig worden in toenemende mate ook de archieven van kerkgenootschappen, bedrijven en
verenigingen overgenomen.
3

LITERATUUR
Over de geschiedenis van Holland is, in vergelijking met de andere
gewesten, veel gepubliceerd. Het is dan ook raadzaam om, voordat
met archiefonderzoek begonnen wordt, de bestaande literatuur te
bestuderen. In dit overzicht zijn bij enkele archieven de belangrijkste
bronnenuitgaven en werken over de geschiedenis van het betreffende
college vermeld. Volledigheid is daarbij niet nagestreefd. Een belangrijke categorie bronnenuitgaven, de oorkondenboeken, waarin uit
vrijwel alle middeleeuwse archieven stukken zijn uitgegeven, zijn om
herhalingen te voorkomen niet bij al die archieven vermeld, maar in
de hierna volgende literatuurlijst opgenomen.
Deze literatuurlijst bevat de titels van de belangrijkste werken die bij
het samenstellen van de inleiding zijn gebruikt; de inleidingen van in-
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ventarissen, waarin vaak veel gegevens over de institutionele geschiedenis te vinden zijn, zijn hierin niet vermeld.
Uitgebreide literatuurverwijzingen voor de Hollandse geschiedenis
zijn te vinden in A.E. van Balen-Chavannes, Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966 (Delft 1972) en de `Regionaalhistorische bibliografie van Holland' die vanaf 1970 jaarlijks verschijnt in het tijdschrift Holland. Verder wordt verwezen naar de algemene bibliografieën zoals het jaarlijks verschijnende Repertorium
van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van
Nederland ('s-Gravenhage 1940) en G. van Herwijnen, Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland (Leiden 1978).
Oorkondenboeken
F. van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heren
van Vriesland, 4 dln. (Leyden 1753-1756); R. Rentenaar, Index op Van Mieris' Groot
charterboek der graaven van Holland (delen II, III en IV) (z.p. 1969); J.C. de Jonge,
Verhandelingen en onuitgegeven stukken betreffende de geschiedenis der Nederlanden,
3 dln. (Delft 1825); L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, de l'avènement de
Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière, 6 dln. (Brussel 1881-1896). L.Ph.C.
van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 2 dln. (Amsterdam-'s-Gravenhage 1867-1873); met supplement door J. de Fremery ('s-Gravenhage 1901); tweede
verbeterde en vermeerderde uitgave van H.G.A. Obreen ('s-Gravenhage 1937) (waarvan alleen de eerste aflevering is verschenen); A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel I: Eind van de 7e eeuw tot 1222 ('s-Gravenhage 1970);
Groot Placaet-boek inhoudende de placaten ende ordonnantien van de Hoogh-Mog:
Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende van de Ed. Groot Mog.
Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt mitsgaders van de Ed. Mog. Heeren
Staten van Zeelandt, 9 dln. ('s-Gravenhage-Amsterdam 1651-1796); J. van der Linden,
Repertorium of generaal register over de negen deelen van het groot placaatboek
(Amsterdam 1797): Hollandts placaet-boeck: begrijpende meest alle de voornaemste
placcaten, ordonnantien ende octroyen uytgegeeven bij de Ed. Groot-mogende Heeren
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt sedert den jaren 1580 tot in den lopende jare 1645, 3 dln. (Amsterdam 1645).
Edities van wetten en verordeningen

H.A. van Dijk, Repertoire historique et chronologique des traites conclus par la Hollande depuis 1789 jusqu'à nos jours (Utrecht 1846); C.J. Fortuyn, Verzamelingen van
wetten, besluiten en andere regtsbronnen van Franschen oorsprong, in zooverre deze,
ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving, in Nederland van toepassing zijn, 3
dln. (Amsterdam 1839-1841); W.J.C. van Hasselt, Verzameling van Nederlandse
staatsregelingen en grondwetten (Alphen aan den Rijn 1956 14); J.M. Kemper, Code
organique des Départements de la Hollande. Verzameling van wetten en decreten ('sGravenhage 1812); J. van de Poll, Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten
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1798-1810 (Amsterdam 1840); L.N. Schuurman, Wetten ... op de waterschapsbesturen
(Zwolle 1879); Provinciewet (vele edities); Gemeentewet (vele edities); tenslotte de
overige landelijke wetgeving te vinden in het Staatsblad, de provinciale wetgeving in
) en de gemeentelijke verordeningen
het Provinciaal Blad van Zuid-Holland (1827per plaats op andere wijze gepubliceerd.
Literatuur
D.P. Blok, W. Prevenier e.a. ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden (Haarlem
); H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten
1977(Zutphen 1982); S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek,
(Amsterdam 1962 2) (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, LXVIII, 3); R. Fruin, Geschiedenis der
staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgeg. door H.T. Colenbrander ('s-Gravenhage 1922 2 ); H.H.A. de Graaff, De militair-rechterlijke organisatie
en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht 1795-1955 ('s-Gravenhage 1957); T.S. Jansma, Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog
Philips van Bourgondië (Utrecht 1932) (Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, dl. XVII); T.S. Jansma, De voorgeschiedenis van de instructie van het Hof van Holland, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 49 (1934) 444-453; 51 (1936) 401-419; A.G. Jongkees, Staat en kerk in Holland en
Zeeland onder de Bourgondische hertogen, 1425-1477, (Groningen 1942) (Bijdragen
van het Instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, dl.
XXI); J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot
1299, 2 dln. ('s-Gravenhage-Haarlem 1971) (Hollandse Studiën no. 2); P.H.D. Leupen, Philips of Leyden: A fourteenth century jurist. A study of his life and treatise
`De cura reipublicae et sorte principantis' (Zwolle 1981); P.A. Meilink, De Egmondsche geschiedbronnen ('s-Gravenhage 1939); C.W. van der Pot, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle 1949); J.C. Ramaer, Geschiedkundige
atlas van Nederland. De Fransche tijd (1795-1815) ('s-Gravenhage 1926); Th.H.F. van
Riemsdijk, De oorsprong van het Hof van Holland, in: Geschiedkundige opstellen
aangeboden aan Robert Fruin (door P.L. Muller, P.J. Blok e.a.) ('s-Gravenhage 1894)
183-205; Th. van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en
Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis ('s-Gravenhage 1908).
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door A.J. van der Aa,
13 dln. (Gorinchem 1839-1851) (aanhangsel in deel 13); Algemeen aardrijkskundig
woordenboek volgens de nieuwe staatkundige veranderingen ... door J. van Wijk Roelandszoon, 2 dln., 7 stukken (Dordrecht 1821-1826) en Supplement A-I, 2 dln.
(Amsterdam 1835-1836); Algemeene statistiek van Nederland. Beschrijving van den
maatschappelijken toestand van het Nederlandsche volk in het midden der negentiende
eeuw. Eerste deel (Leiden 1870): A.A. Beekman, De gewesten in Noord- en ZuidNederland in 1300 (Geschiedkundie atlas van Nederland) ('s-Gravenhage 1932 2), blz.
41-53 (Holland en Zeeland); A.A. Beekman, Holland, Zeeland en Westfriesland in
1300 (Geschiedkundige atlas van Nederland) II: Holland ten zuiden van het IJ ('s-
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Gravenhage 1920); J.B.J.M. ten Berge, Decentralisatie met commissies ('s-Gravenhage
1978) (vooral van belang voor de gemeentelijke (raads-)commissies); A.S. de Blécourt,
De ambachten in Rijnland, Delfland en Schieland (Haarlem 1902); A.S. de Blécourt,
De organisatie der gemeenten gedurende de jaren 1795-1851 (Haarlem 1903); A.S. de
Blécourt, Ambacht en gemeente; de regeering van een Hollandsch dorp gedurende de
17e, 18e en 19e eeuw (Zutphen 1912) (betreft Kralingen); A.S. de Blécourt, Heerlijkheden en heerlijke rechten, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 1 (1918/1919)
45-107, 175-190, 489-519 en 2 (1920/1921), 42-134, 163-219; A. van Damme, Verkochte domeinen en ambachtsheerlijkheden in Holland en West Friesland 1580-1807 (Haarlem 1904); E.A.M. Eibrink Jansen, De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandse steden (Haarlem 1927); S.J. Fockema Andreae, Het bestuur van het Hollandsche
platteland, in: Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van
de Kaap de Goede Hoop (1805), (Amsterdam 1922), 3-33 (WHG III, 45); S.J. Fockema Andreae, Een mensenleven in Nederland; driekwart eeuw ontwikkeling van openbaar bestuur, onderwijs en onderneming (Alphen aan den Rijn 1957): S.J. Fockema
Andreae, Rechtsgeleerd handwoordenboek. Verklaring van rechts- en bestuurstermen
in Nederland gebruikelijk voor studie en praktijk (Groningen 1981 5 ; R. Fruin, Boekbespreking (van De ambachten en Rijnland), in: NAB 11 (1902/1903), 124-128; Gemeente, De, schets van haar hedendaagsche bestuursinrichting en werkzaamheid, samengesteld door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, onder leiding van
N.Arkema e.a. ('s-Gravenhage 1942); `Gemeente, De', Standaardwerk -. Moderne
denkbeelden van leiding en organisatie (Zaltbommel 1931) (van belang voor de uitwaaiering van taken over bedrijven en takken van dienst); I.H. Gosses, Welgeborenen
en huislieden. Onderzoekingen over standen en staat in het graafschap Holland ('sGravenhage 1926); J.L. van der Gouw, Het ambacht Voorschoten (Voorburg 1956)
(Zuid-Ho ll andse studiën V) (in niet-geannoteerde vorm opgenomen in: Voorschoten.
Historische studiën onder red. van J.L. van der Gouw (Den Haag 1971), 17-45);
J.C.R. van Hoorn van Burgh, Beschouwing van de kadastrale uitkomsten in ZuidHolland ('s-Gravenhage 1833) (bevat op enkele plaatsen storende zetfouten): F.C.J.
Ketelaar, Oude zakelijke rechten; vroeger, nu en in de toekomst (Zwolle 1978);
M.J.A.V. Kocken, Van stad- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur. Proeve van
een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur
tot en met de Gemeentewet van 1851 ('s-Gravenhage 1973); D. Kooiman, De Nederlandsche gemeente in de negentiende en de twintigste eeuw (Alphen aan den Rijn
1932); H. van der Linden, De cope; bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen 1956; reprint Alphen aan den Rijn
1980); H. van der Linden, Recht en territoir (Assen 1972); Lijst van aardrijkskundige
namen in Nederland, uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
(Leiden 1936): A.H. Martens van Sevenhoven, De justitieele colleges in de steden en
op het platteland van Holland 1795-1811 (Utrecht 1912); W. Meyer, J.W.B. van Overhagen en P. de Wolff, De financiën van de Nederlandse provinciën en gemeenten in
de periode 1850-1914, in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 33 (1971),
27-66; J.Ph. de Monté ver Loren, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke or-
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ganisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, bewerkt door
J.E. Spruit (Deventer 1982 6 ); W.G. van de Poll, De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806 ('s-Gravenhage 1849); Provinciale almanak
voor Zuid-Holland ten dienste van gemeente-, waterschaps-, polder- en andere besturen uit officieele bronnen samengesteld (Alphen aan den Rijn 1889); J.V. Rijpperda Wiersma, Politie en Justitie. Een studie over den Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek (Zwolle 1937); T.N. Schelhaas, De inrichting van het stads- en plattelandsbestuur in Holland ten tijde van de Republiek, in Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie 30 (1976), 47-61; H. de Schepper, Rechter en Administratie
in de Nederlanden tijdens de zestiende eeuw (Alphen aan den Rijn 1981); Verslag van
den landbouw in Nederland (over 1875). Grootte der gronden tijdens de invoering van
het kadaster ('s-Gravenhage 1875), 134-179 (Zuid-Holland in 1833 en 1869); B.C. Vis
en J.J.A. Woldring, Naar één gemeentewet. Uniformerende regelingen 1798-1850
voorafgaande aan de Gemeentewet 1851 (Zwolle 1980) (men houde in het oog dat niet
alle genoemde regelingen op Zuid-Holland p an toepassing waren).
A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, 2 dln. ('sGravenhage 1905-1907); S.J. Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857 (Leiden 1934); S.J.
Fockema Andreae, Studiën over waterschapsgeschiedenis (Leiden 1950),111: De grote
of Zuidhollandse waard, VIII: Overzicht van de Nederlandse waterschapsgeschiedenis
(Leiden 1952); H. van der Linden, Een nieuw publiekrechtelijk fenomeen in de veertiende eeuw: De Rijnlandse polder, in: Samenwinmge (Zwolle 1977), 133-162; H. van
der Linden, Zeventuig. Waterschap en waterschapsrecht in beknopt historisch perspectief (Deventer 1978); L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en
polders van Zuid-Holland, 10 dln. in 14 banden ('s - Gravenhage 1906 - 1961) (zie ook:
NAB 84(1980) 33-39)

4

GEBRUIK VAN HET OVERZICHT

4.1

Rangschikking van de gegevens

De gegevens betreffende de bewaarplaats zijn aan het begin van elk
hoofdstuk geplaatst. Daarna volgen de gegevens betreffende de aldaar bewaarde archieven volgens het onderstaande schema, dat voor
alle provinciale archievenoverzichten gelijk is. De uitwerking van dit
model voor de archieven in Zuid-Holland is te vinden in de
inhoudsopgave.
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A.

Voor de rij ksarchief bewaarplaatsen:

Archieven van de overheid
Gewestelijke besturen en provinciale instellingen en
ambtenaren
– Vóór 1795
– 1795-1813
– Vanaf 1813
Rechterlijke
instellingen
1.2
– Vóór 1811
– Vanaf 1811
1.3
Notarissen
Registers van de burgerlijke stand en retroacta van de burger1.4
lijke stand
Weeskamers
1.5
Registers van eigendomsovergang
In de provincie werkzame rijksorganen (ingedeeld naar onder1.6
werp van bestuursbemoeienis, wat niet altijd samenvalt met
de taakafbakening van een gelijknamig ministerie)
– Justitie
– Binnenlandse zaken
– Financiën
– Verkeer en waterstaat
– Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
– Defensie
– Economische zaken
– Landbouw en visserij
– Sociale en gezondheidszorg
– Onderwijs, wetenschap en cultuur
Kerspelen en marken
1.7
Gemeenten
1.8
Waterschappen
1.9
1.10 Organen van intergemeentelijke samenwerking
1.11 Overige overheidsorganen
Niet-overheidsarchieven
2
Instellingen van economische aard
2.1
Instellingen van sociale zorg
2.2
Vak- en standsorganisaties en -fondsen
2.3
Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
2.4
Instellingen op het gebied van onderwijs en cultuur
2.5
1
1.1
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2.6
2.7
2.8

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen
Instellingen op politieke en ideële grondslag
Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
2.9
Huizen en heerlijkheden
2.10 Families
2.11
Personen
3
Verzamelingen
3.1
Handschriften
3.2
Bibliotheek
3.3
Kranten
3.4
Prenten en kaarten
3.5
Zegels en lakafdrukken van zegelstempels
3.6
Geluidsbanden en grammofoonplaten
3.7
Overige verzamelingen
B.

Voor de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen:

1
1.1

Archieven van de overheid
Algemeen plaatselijk bestuur (hierbij inbegrepen
raadscommissies)
Plaatselijke instellingen met een specifieke taak (ingedeeld
naar onderwerp van bestuursbemoeienis, wat niet altijd samenvalt met de taakafbakening van een gelijknamige afdeling
van de gemeentesecretarie, tak van dienst of gemeentebedrijf)
- Rechtspraak vóór 1811
- Burgerlijke stand en bevolking
- Financiën
- Openbare werken
- Openbare orde en veiligheid, defensie
- Economische zaken
- Sociale zorg
- Gezondheidszorg
- Onderwijs, wetenschap en cultuur
- Sport, recreatie en evenementen
Organen van intergemeentelijke samenwerking
Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Organen van waterschappen
Instellingen van voormalige gewesten

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
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1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Organen van de centrale overheid
Organen van andere openbare lichamen
Niet-overheidsarchieven
Instellingen van economische aard
Instellingen van sociale zorg
Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en
cultuur
2.6
Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen
2.7
Instellingen op politieke en ideële grondslag
2.8
Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
2.9
Huizen en heerlijkheden (voor zover niet onder 1.4)
2.10 Families
2.11 Personen
Verzamelingen
3
3.1
Handschriften
Bibliotheek
3.2
3.3
Kranten
3.4
Prenten en kaarten
3.5
Zegels en lakafdrukken van zegelstempels
3.6
Geluidsbanden en grammofoonplaten
3.7
Overige verzamelingen
In het algemeen zijn de archieven binnen elke rubriek chronologisch
geplaatst, tenzij een alfabetische volgorde praktischer was. Indien in
een archiefbewaarplaats slechts een klein aantal archieven aanwezig
is, wordt de volgorde van het bovenstaande schema aangehouden,
zonder dat dit met rubrieksaanduidingen is aangegeven.
4.2

Regionale indeling
De Zuidhollandse gemeenten met hun archieven zijn in dit overzicht
in alfabetische volgorde vermeld. De officiële schrijfwijze is daarbij
aangehouden, zodat men Den Briel onder Brielle en Den Haag onder
's-Gravenhage zal aantreffen. Bij elke gemeente is als eerste gegeven
opgenomen de plaats of het adres waar het oude, openbare gedeelte
van het archief van het bestuur der betreffende gemeente wordt bewaard. In 85 procent der gevallen is dat de plaatselijke gemeentese-
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cretarie. Elf gemeenten in Zuid-Holland beschikken over een
zelfstandige gemeentelijke archiefdienst (gemeentearchief) in de zin
van de Archiefwet 1962. De openbare archiefbescheiden van die gemeenten zijn daar naar overgebracht. Onder de hoofden van deze
gemeenten treft men in dit overzicht meteen de naam en het adres
van de archiefdienst aan. Weer andere gemeenten nemen deel in een
streekarchiefdienst of hebben anderszins een afwijkende regeling
voor hun archieven getroffen (zie blz. 2). De gebruiker van dit overzicht wordt onder de naam van de betreffende gemeente hieromtrent
wegwijs gemaakt. Het is derhalve een centraal gegeven in het gebruik
van dit archievenoverzicht, dat men de individuele archieven steeds
aantreft op de plaats en het adres waar ze daadwerkelijk door de gebruikers geraadpleegd kunnen worden, terwijl er bovendien verwijzingen zijn opgenomen op namen van gemeenten waar men de archieven misschien zou verwachten of zoeken.
4.3

Toelichting op de gegevens per bewaarplaats
1. Openingstijden. Men doet er verstandig aan, alle instellingen zonder archivaris eerst telefonisch (of schriftelijk) te benaderen. Met de
verzorging van de oudere archieven is veelal slechts één persoon
belast.
2. Faciliteiten. Men kan overal foto- of xerokopieën laten vervaardigen tegen vastgesteld tarief en gebruik maken van een typemachine.
Dit is dus niet bij elke bewaarplaats opnieuw vermeld.

4.4

Toelichting op de gegevens per archief
1. Naam. Zoveel mogelijk is gekozen voor de aanduiding en de spelling, die door de instelling zelf werd of wordt gevolgd.
2. Jaartallen. De jaartallen, die niet tussen haakjes zijn geplaatst,
geven de periode aan waarover het archief aanwezig is. De periode
waaruit slechts enkele oudere of jongere stukken aanwezig zijn, is
tussen haakjes aangegeven. Zo ook indien de tekst van het oudste
stuk slechts in de vorm van een jonger afschrift aanwezig is.
3. Omvang. De omvang van een archief is aangegeven in strekkende
meters planklengte. Bij zeer kleine archieven is het aantal eenheden
vermeld.
4. Het teken * geeft aan, dat de openbaarheid van het archief beperkt is. In het algemeen geldt ook de regel, dat overheidsarchieven
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jonger dan vijftig jaar alleen openbaar zijn met speciale toestemming. Informatie hierover kan men verkrijgen bij de betreffende
archiefbeheerder.
5. De aanduiding `Onderdeel van het archief van' duidt een dochtermoeder-relatie aan. De archieven van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeenten zonder archivaris zijn als onderdeel van
de archieven der gemeentebesturen beschouwd, en daarom niet apart
vermeld, mede omdat zij in alle gemeenten aanwezig zijn.
6. De aanduiding `inventaris' duidt er op dat het archief geïnventariseerd is, ook al wil dit niet altijd zeggen dat de inventarisatie geschied is volgens de huidige opvattingen van de archivistiek. Een
eenvoudige opsomming van aanwezige archiefbescheiden is aangeduid als proces-verbaal of plaatsingslijst. Indien een inventaris in
druk of offset is uitgegeven zijn auteur en titel vermeld. Ontbreken
die vermeldingen, dan betekent dit, dat er slechts enkele exemplaren,
meestal in getypte vorm, van de inventaris bestaan.
7. Nadere toegang' is een nadere beschrijving van bepaalde onderdelen van een archief. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn alfabetische indices op de namen die in bepaalde bescheiden voorkomen, lijsten
van procesdossiers of regestenlijsten. Een regest is een beknopte inhoudsopgave van een oorkonde of brief.
8. Bronnenuitgave: vooral middeleeuwse stukken zijn soms in extenso in druk uitgegeven. Indien dat het geval is wordt dat vermeld.
9. Literatuur: bij de archieven van sommige instellingen is verwezen
naar literatuur die nadere gegevens verstrekt over de taak en werkkring van die instellingen.
10. Met Rijksarchief zonder meer is overal bedoeld het Rijksarchief
in de provincie Zuid-Holland (Derde Afdeling van het Algemeen
Rijksarchief) te 's-Gravenhage.
4.5

Lijst van afkortingen
*
blz.
bnr.
ca.
c.a.
code VNG
m
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er zijn beperkingen op de openbaarheid
bladzijde(n)
beheersnummer (van het archief)
circa
cum annexis
registratuurcode van de Vereniging van
Nederlandse gemeenten
strekkende meter(s)
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manuscript
ms.
nummer
nr.
nummers
nrs.
inventaris
inv.
zonder jaar
z.i.
zonder plaats
z.pl.
Ten Boom en Woelderink, H. ten Boom en B. Woelderink, Inventaris van het oud archief van de stad RotOud archief Rotterdam
terdam 1340-1813 (Rotterdam 1976).
G.H.C. Breesnee, De notarieele archieven
Breesnee, Notarieele
welke in de bewaarplaats van het Algearchieven
meen Rijksarchief berusten, in: VROA 48
(1925) I, blz. 313-715.
G.H.C. Breesnee, Archieven van de rechBreesnee, Rechterlijke
terlijke colleges, alleensprekende rechters
colleges
en rechterlijke ambtenaren, gefungeerd
hebbende in de provincie Zuid-Holland,
in: IRA I (1928), blz. 115-180.
H. Brouwer, Beschrijving van doop-,
Brouwer, DTB
trouw- en begraafboeken, benevens van
de registers van overledenen enz. in ZuidHolland, dateerende van vóór de invoering van den burgelijken stand ('s-Gravenhage 1919).
Brouwer, Supplement H. Brouwer, Supplement-beschrijving van
de doop-, trouw- en begraafboeken, enz.
('s-Gravenhage 1959).
Bijdragen en mededelingen voor de geBMGN
schiedenis der Nederlanden 83 —
).
(Utrecht 1969Bijdragen en mededelingen van het HistoBMHG
risch Genootschap 1-82 (Utrecht
1878 - 1968).
IRA Inventarissen van rijks en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voor zoover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt, 4
dln. ('s-Gravenhage 1928-1933).
Nederlands(ch) Archievenblad (Groningen
NAB
1892).
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Nieuwenhuis, Gemeenten J.G.B. Nieuwenhuis, Inventaris van de
Overschie en Schiebroek archieven van de voormalige gemeenten
Overschie en Schiebroek (Rotterdam
1962).
RAH
Inventarisreeks van de Rijksarchieven in
Holland.
RGP
's Rijks Geschiedkundige Publicatiën
('s-Gravenhage 1905).
TvG
Tijdschrift voor geschiedenis (land- en
volkenkunde) (Amersfoort/Groningen
1886).
Verslagen en medeVerslagen en mededeelingen [van de ]
deelingen OVR
Vereeniging tot uitgave (uitgaaf) der
bronnen van het oude vaderlandsche
(oud-vaderlandsche) recht ('sGravenhage/Utrecht 1880-1975)
VROA
Verslagen omtrent 's rijks oude archieven, 1-65, tweede serie 1-40 ('s Gravenhage 1878-1965).
WHG
Werken uitgegeven door het Historisch
Genootschap (Utrecht 1863).
Werken OVR Werken der Vereeniging tot uitgave (uitgaaf) der bronnen van het oude vaderlandsche (oud-vaderlandsche) recht ('sGravenhage/Utrecht 1880-1975).
Van der Woel, Nederlands A.M. van der Woel, Inventaris van de
Israëlitische Gemeente
archieven van de Nederlands Israëlitische
te Rotterdam
Gemeente te Rotterdam 1737-1971 (Rotterdam 1976).
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RIJKSARCHIEF IN ZUID-HOLLAND:
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, DERDE AFDELING

Postadres
Bezoekadres
Telefoon
Openingstijden

Faciliteiten

Tarieven

postbus 90520, 2509 LM 's-Gravenhage.
Prins Willem-Alexanderhof 20, 's-Gravenhage (naast station Den Haag Centraal).
070-814381.
maandag 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 9.00-17.00
uur, maandag (alleen voor deelnemers aan universitaire
groepsprojecten en buitenlanders, na voorafgaande afspraak) 9.00-13.30 uur. De kaartenstudiezaal is geopend
op werkdagen gedurende de hiervoor vermelde tijden en
bovendien, op aanvraag, de eerste zaterdag van de maand.
De op zaterdag te raadplegen stukken moeten vóór vrijdag
12.30 uur zijn aangevraagd door middel van de gangbare
aanvraagbriefjes.
ruimten voor groepsonderzoek en voor gebruik van
geluidsapparatuur en schrijfmachines; leesapparatuur voor
microfilms, kopieerapparatuur en fotografisch atelier.
voor onderzoekingen ten behoeve van derden, voor het
verstrekken van afschriften en uittreksels en het doen vervaardigen van reprodukties zijn vastgesteld door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, laatstelijk
bij beschikking van 7 januari 1983, MMA/Ar.-U 5098
(Stcrt. 52).
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1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Gewestelijke besturen en provinciale instellingen en ambtenaren
VOOR 1795
Algemeen bestuur
Colleges
Graven van Holland, 889-1581, 29 m.
N.B. De registers en rekeningen uit dit archief waren vroeger ondergebracht bij de archieven van de Leen- en registerkamer van Holland en de Grafelijkheidsrekenkamer;
de charters berustten voorheen in de collecties Charters `Suys', Charters `niet Suys' en
Charters `Henegouwen'. Zie voorts rubriek 2.9 (blz. 125) voor de archieven van de
heerlijkheden Blois, Haarlem, Putten-Strijen en Voorne, die bij de overgang van rechten op de graven van Holland in het grafelijkheidsarchief zijn gedeponeerd.
Inventaris: J.C. Kort, Het archief van de graven van Holland, 889-1581 ('s- Gravenhage 1981) (Inventarisreeks RAH, nr. 23).
Nadere toegang: M. Gousset, Nieuwen geëxtendeerden alphabetischen index (op de registers tot 1433) in het archief van de Leen- en registerkamer van Holland, inv.nrs.
369-403; J.H. Scheffer, Grafelijke commissie- of beveelboeken, I (1392-1404) en II
(1408-1418) (Rotterdam 1883); J.H. Scheffer, Bevelboek V, in: De Wapenheraut 11
(1907), 102-127; P.A. Henderikx, Regesten van charters betreffende tienden van St.
Pieter in Zeeland 1242-1312 ('s-Gravenhage 1971).
Bronnenuitgave: S. Muller Hzn., Het oude register van graaf Florens, in: BMHG
XXII (1901), 90-357; J.C. Kort, Inwoners van het platteland van Holland; het register
`Vrijkopingen van Doodslagen', 1371-1396, in: Nederlandse historische bronnen I
('s-Gravenhage 1979) 1-41; Th.H.F. van Riemsdijk en J.Ph. de Monté ver Loren, De
rechtspraak van den graaf van Holland, 3 dln. (Utrecht 1932-1934) (Werken OVR III,
2); H.G. Hamaker, Rekening en der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis (Utrecht 1875-1878) (WHG, nieuwe reeks, nrs. 21, 24, 26); H.G. Hamaker,
De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis (Utrecht
1879-1880) (WHG, nieuwe reeks, nrs. 29, 30); H.J. Smit, De rekeningen der graven en
gravinnen uit het Henegouwsche huis (Amsterdam-Utrecht 1924-1929) (WHG, derde
serie, nrs. 46, 54), derde deel, Inleiding (Utrecht 1939) (WHG, derde serie, nr. 69);
M.I. van Soest en Ph. van Hinsbergen, Indices van persoons- en plaatsnamen op de
grafelijkheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen (Utrecht 1941) (WHG,
derde serie, nr. 72); De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, uitgegeven door de Werkgroep `Holland 1300-1500' onder verantwoordelijkheid
van D.E.H. de Boer, D. J. Faber en H.P.H. Jansen, serie III: Rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren, Deel I: 1393-1396 (Baljuwen en drossaards) ('s- Gravenhage
1980) (RGP, grote serie, nr. 174).
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Literatuur: Th. van Riemsdijk, De registers van Gerard Alewijnsz., in: Verslagen en
mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 3e
reeks, VII (Amsterdam 1890) 124-191; Th. van Riemsdijk, De tresorie en kanselarij
van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche Huis
('s-Gravenhage 1908); J.G. Kruisheer, De registers van Pieter van Leiden. Het papieren cartularium van de graven van Holland (1299) en het begin van de systematische
registratie ter kanselarij (1316), in: NAB 72 (1968) 27-110; J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, 2 dln. ('s-GravenhageHaarlem 1971) (Hollandse Studiën 2), A.P. van Nienes, Enige aantekeningen over BG
1377-1390, het oudste bekende memoriale van de grafelijke raad van Holland, in:
NAB 75 (1971) 24-51.

Ambtenaren van het centraal bestuur, ca. 1500-1550, 5 m.
N.B. Betreft archiefstukken die in de loop van de 16e eeuw door de centrale regering
te Brussel voor de uitoefening van het bestuur over de noordelijke gewesten zijn gedeponeerd bij de Leen- en registerkamer van Holland.
Inventaris: J.L. van der Gouw, Stukken afkomstig van ambtenaren van het centraal
bestuur tijdens de regering van Karel V gedeponeerd ter charterkamer van Holland
('s-Gravenhage 1952).
Staten van Holland vóór 1572, 1445-1572, 25 m.
Inventaris: P.A. Meilink, Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde
gewestelijke besturen. Eerste deel: Archieven van de Staten van Holland vóór 1572
('s-Gravenhage 1929); supplement: P.A. Meilink, Archieven van de Staten van Holland vóór 1572, (Aanvulling), in: IRA IV (1931) 159-161.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
Literatuur: T.S. Jansma, Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog
Philips van Bourgondie (Utrecht 1932); H. Hardenberg, Het ontstaan van de Staten
van Holland, in: Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag ('s- Gravenhage 1975)
104-120.

Staten van Holland en West-Friesland,

1572-1795,

327 m.

N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief; zij zijn daar opgenomen in de verzameling departement van oorlog
en de verzameling binnenlandse kaarten (vgl. deel IX, blz. 478). Het archief van de
abdij van Egmond is na de opheffing van de kloosters gedeponeerd in het archief van
de Staten van Holland (zie blz. 120); evenzo geschiedde met de archieven van de heerlijkheden Altena, Terschelling en Urk, Emmeloord en Ens na de aankoop van deze
heerlijkheden door de Staten van Holland in respectievelijk 1590, 1615 en 1792 (zie
blz. 126 en 134).
Inventaris.
Nadere toegang: indices op de resoluties, de ambten (1749-1752), de verleende octrooien (1601-1794) en de verzoekschriften om venia aetatis (1613-1700).
Bronnenuitgave: Resolutiën van de heergin Staaten van Holland en West-Vriesland,
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1524-1793, met Generale index, 1524-1790 ('s-Gravenhage, z.j.); Secrete Resolutiën,
1653-1795, met index, 1653-1751 ('s-Gravenhage, z.j.).
Literatuur: N. Japikse, Verslag van een onderzoek naar ongedrukte resolutiën der Staten van Holland na 1572, in: BMHG 28 (1907) LXXVIII-CXIII; J. Smit, Bijdrage tot
de geschiedenis van de in 1572 uitgeweken Hollandse regeeringscolleges en de restitutie
van hun archieven, in: NAB 35 (1927-1928) 31-48, 173-194.

Gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier, 1621-1795, 133 m.
N.B. Het archief van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier berust in het
Rijksarchief in Noord-Holland.
Inventaris.
Literatuur: A.J.C.M. Gabriëls, `De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden
van de Staaten van Holland en Westvriesland', 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) 527-564.

Ridderschap van Holland, 1573-1795, 25 m.
N.B. Na 1572 kreeg het college van de Ridderschap de inkomsten uit en het beheer
over de goederen van de voormalige abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst; daarbij
werden de archieven van deze abdijen gedeponeerd in het archief van de Ridderschap.
(zie blz. 121). De kaarten uit deze archieven worden bewaard bij de kaartenafdeling
van het Algemeen Rijksarchief; zij zijn daar opgenomen in de verzameling binnenlandse kaarten (vgl. deel IX, blz. 481).
Inventaris: A.W.M. van Driel-Koolen, Archief van de ridderschap en edelen van Holland en West-Friesland 1572-1795 (voorlopige inventaris) ('s- Gravenhage 1982).
De inventaris van het archief van de ridderschap van Holland door P.A. Meilink, in:
VROA 48 (1925), geldt als verouderd.

Leen- en registerkamer van Holland, 1581-1795, 28 m.
N.B. Zie voor de periode vóór 1581 het archief van de graven van Holland (blz. 60).
Plaatsingslijst.

Particuliere notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland
en West Friesland, 1584-1795, 8 m.
N.B. Betreft een verzameling van notulen, die zijn opgemaakt door raadpensionarissen
en secretarissen van de Staten, door leden van de Ridderschap en door afgevaardigden
van de stemhebbende steden. Particuliere notulen van de Statenvergaderingen bevinden zich tevens in de archieven van de landsadvocaten en raadpensionarissen (zie hieronder), van Jan Bernd. Bicker, van C. de Gijselaar en van de families Hop en Tedingh van Berkhout (zie blz. 142, 143, 138 en 141) en voorts in de archieven van de
stemhebbende steden zelf.
Plaatsingslijst.
Literatuur: N. Japikse, Verslag van een onderzoek naar ongedrukte resolutiën der Staten van Holland na 1572, in: BMHG 28 (1907) CVI, bijlage E.
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Besognepapieren van de gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart,
1585-1795, 8 m.
Plaatsingslijst.

Gecommitteerden naar de graaf van Nieuwenaar en Meurs, de Staten
van Utrecht en de stad Utrecht, 1588, 0,1 m.
Inventaris.

Landsadvocaten en raadpensionarissen
Literatuur: H.P. Folting, De landsadvocaten en raadpensionarissen der Staten van
Holland en West-Friesland, 1480-1795. Een genealogische benadering ('s-Gravenhage
1976).

Aert van der Goes, 1524 - 1544, 1,5 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572.
Inventaris: P.A. Meilink, Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde
gewestelijke besturen. Eerste deel: Archieven van de Staten van Holland vóór 1572,
('s-Gravenhage 1929) nrs. 2368-2479; P.A. Meilink, Archieven van de Staten van Holland voor 1572, (Aanvulling), in: IRA IV (1931) 159-161.
Bronnenuitgave: Register van de Dachvaerden der Staten 's lands van Hollandt gehouden bij de Mrs. Aert en Adriaen van der Goes, advocaten der Staten voort. van 31
januari 1524 tot 16 december 1560, 6 dln. (z. pl. 1750); Hollandt onder de regeering
van Karel 1,', bij de overdracht der Nederlanden aan en gedurende het bestier van Philips II, 6 dln. (z. pl. 1791).

Adriaan van der Goes, 1544 - 1560, 0,2 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572.
Inventaris: als voren.
Bronnenuitgave: als voren.

Paulus Buys, 1572-1586, 0,5 m.
Inventaris: H.J.Ph.G. Kaajan, Archief van mr. Paulus Buys 1572-1587 (voorlopige inventaris) ('s-Gravenhage 1976).

Johan van Oldenbarnevelt, 1586 - 1619, 9 m.
N.B. Zie ook de familiepapieren Van Oldenbarnevelt (blz.140).
Inventaris.
Bronnenuitgave: S.P. Haak en A.J. Veenendaal, Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620, 3 dln. ('s-Gravenhage, 1934-1967) (RGP, grote serie, nrs. 80, 108, 121).
Literatuur: J. den Tex, Oldenbarnevelt, 5 dln. (Haarlem 1960-1972).
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Jacob Cats, 1634-1651, 0,5 m.
Inventaris: W.E. de Boer-Meiboom, Archief van Jacob Cats 1634-1651 (voorlopige inventaris) ('s-Gravenhage 1977).
Literatuur: A. Th. van Deursen, De raadpensionaris Cats, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979) 149-161.
Adriaan Pauw, 1651-1653, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
Johan de Witt, 1653-1672, 35 m.
N.B. Zie ook de familiepapieren De Witt (blz. 142).
Inventaris: Staten van Holland na 1572, nrs. 2642-2866 (zie blz. 61).
Nadere toegang: B. van 't Hoff, Overzicht van de uitgaven van de correspondentie
van Johan de Witt.
Bronnenuitgave: Brieven geschreven en gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt,
Raedt-Pensionaris en Grootzegelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt, ... ende
de gevolmachtigden van den Staedt der Vereenigde Nederlanden soo in Vranckryck,
Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz., 1652-1669, 6 dln. ('s-Gravenhage
1723-1727); Briefwisseling tusschen Hieronymus van Beverningk en den raadpensionaris Johan de Witt in het jaar 1672, in: J.C. de Jonge, Verhandelingen en onuitgegeven
stukken betreffende de geschiedenis der Nederlanden, II (Delft 1825-1827) 314-474; R.
Fruin, G.W. Kernkamp en N. Japikse, Brieven van Johan de Witt, 1650-1672, 4 dln.
(Amsterdam 1906-1913) (WHG, derde serie, nrs. 18, 25, 31, -35); R. Fruin en N. Japikse, Brieven aan Johan de Witt, 1648-1672, 2 dln. (Amsterdam 1919-1922) (WHG,
derde serie, nrs. 42, 44).
Literatuur: N. Japikse, Johan de Witt, 1625-1672 (Amsterdam 1915); J.C. Boogman,
De raison d'état politicus Johan de Witt, in: BMGN 90 (1975) 379-407; J.C. Boogman,
Johan de Witt - Staatsrdson als Praxis, in: Staatsráson (1975) 481-496; H.H. Rowen,
John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625-1672 (New Jersey 1979).
Caspar Fagel, 1672-1688, 9 m.
N.B. Zie ook het familiearchief Fagel, berustend bij de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 74).
Inventaris: Staten van Holland na 1572, nrs. 2867-2939 (zie blz. 61).
Anthonie Heinsius, 1689-1720, 28 m.
N.B. Zie ook het archief van de secretaris van Heinsius, mr. Jacob Surendonck (blz.
144).
Inventaris: B. van 't Hoff, Het archief van Anthonie Heinsius ('s-Gravenhage 1950).
Nadere toegang: overzicht van de brieven van Marlborough aan Heinsius.
Bronnenuitgave: A.J. Veenendaal jr., Briefwisseling van Anthonie Heinsius,
1702-1705, 4 dln. ('s-Gravenhage 1976-1981) (RGP, grote serie, nrs. 158, 163, 169,
177).
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Isaak van Hoornbeek, 1720 - 1727, 3,5 m.
Inventaris: J.A.S.M. Suijkerbuijk, Archief van Isaak van Hoornbeek, 1720-1727
(voorlopige inventaris) ('s-Gravenhage 1977).

Simon van Slingelandt, 1727 - 1736.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Slingelandt-De Vrij Temminck, inv.nrs.
135-179 (blz. 140).
Bronnenuitgave: W.A. van Rappard, Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en
Sicco van Goslinga (1697-1731) ('s-Gravenhage 1980) (RGP, kleine serie, nr. 46).

Anthony van der Heim, 1737-1746, 7 m.
Inventaris.

Jacob Gillis, 1746 - 1749, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Pieter Steyn, 1749 - 1772, 6 m.
Inventaris: W.E. de Boer-Meiboom, Archief van Pieter Steyn, 1749-1772 (voorlopige
inventaris) ('s-Gravenhage 1979); getypt supplement.

Pieter van Bleiswijk, 1772 - 1787, 7 m.
Inventaris: W.E. Meiboom, Archief van Pieter van Bleiswijk, 1772-1787 (voorlopige
inventaris) ('s-Gravenhage 1982).
Laurens Pieter van de Spiegel, 1787-1795, 17 m.
Inventaris: Het archief en andere bescheiden en handschriften van den raadpensionaris
van Holland, mr. Laurens Pieter van de Spiegel, in: VROA 18 (1895), 99-192; met
supplement.
Bronnenuitgave: J. Allart, Brieven en negotiatién van Mr. Laurens Pieter van de Spiegel als raadpensionaris van Holland gedurende den jongsten oorlog van deze staat met
de Franse republiek, 3 dln. (Amsterdam 1803); G.W. Vreede, Mr. Laurens Pieter van
de Spiegel en zijne tijdgenoten (1737-1800), 4 dln. (Middelburg 1874-1877).

Financiën
Grafelijkheidsrekenkamer, 1446-1728 (1811), 367 m.
N.B. De grafelijkheidsrekenkamer, ook wel rekenkamer der domeinen genoemd, was
belast met het toezicht op het beheer van de grafelijke domeinen. Aanvankelijk strekte
haar competentie zich uit over Holland en Zeeland, maar ten tijde van Karel V werden de bevoegdheden van dit college uitgebreid tot Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen en Drente; na de Opstand werd het rechtsgebied beperkt tot het gewest Holland. De archivalia van de rekenkamer, die betrekking hebben op Zeeland zijn al in
1607 naar de Zeeuwse rekenkamer overgebracht. De stukken betreffende Friesland,
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Utrecht, Overijssel, Groningen en Drente zijn overgedragen aan de betreffende rijksarchieven in de provincie.
Na de opheffing van de grafelijkheidsrekenkamer in 1728 ging het beheer van de domeinen over op de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier, respectievelijk
Zuiderkwartier; de domeinrekeningen werden na deze tijd afgehoord door de rekenkamer ter auditie. De rekeningen van de graven van Holland uit de 14e en het begin van
de 15e eeuw, die enige tijd in het archief van de grafelijkheidsrekenkamer waren ondergebracht, bevinden zich nu in het archief van de graven van Holland (blz. 60). De
rekeningen van de Bloise goederen en van Putten en Strijen, die eveneens enige tijd in
het archief van de grafelijkheidsrekenkamer hebben berust, zijn weer teruggebracht
naar de archieven van respectievelijk de graven van Blois (blz. 127) en de heerlijkheid
Putten en Strijen (blz. 132).
De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen
Rijksarchief; zij zijn daar opgenomen in de verzamelingen departement van oorlog en
binnenlandse kaarten (vgl. deel IX, blz. 478).
Inventaris: alleen van de registers en de rekeningen.
Nadere toegang: indices op de commissieboeken (1450-1580), de octrooien, uitgiften
e.d. betreffende dijken, waarden, gorsen, waterwerken, wegen en visserijen
(1445-1791), de appointementen betreffende waarden, gorsen, visserijen enz.
(1528-1797), de appointementen waarbij windrecht verleend werd (1528-1797) en een
inhoudsopgave van de eerste acht registers (1446-1533).
Literatuur: T.S. Jansma, Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog
Philips van Bourgondië (Utrecht 1932).

Rekenkamer ter auditie en opvolgende colleges, 1572-1805, 128 m.
N.B. De Rekenkamer ter auditie, opgericht door de Staten van Holland in 1573, was
belast met het afhoren van de gemenelandsrekeningen en na 1728 ook van de domeinrekeningen. De rekeningen die in het begin van de opstand werden afgehoord door gecommitteerden van de Staten bevinden zich ook in dit archief, evenals de papieren van
het Comité van Rekening (1795-1804) en de Departementale Rekenkamer (1804-1805).
Inventaris: J. Smit, Het archief der rekenkamer ter auditie van de gemeenelandsrekeningen en de opvolgende colleges met de daaronder berustende rekeningen ('s- Gravenhage 1946).

Financie van Holland, 1575-1806, 76 m.
N.B. Dit archief bevat de gehele provinciale boekhouding, die onder toezicht stond
van de gecommitteerde raden en opvolgende besturen.
Inventaris.

Het serment van de werklieden en de munters van de munt van Holland te Dordrecht, 1368-1806, 2 m.
Inventaris: R. Fruin, Het archief van het serment van de werklieden en de munters
van de munt van Holland te Dordrecht, in: VROA 37 (1914) I, 441-476.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Rentmeesters van het grafelijkheidsdomein, ca. 1500-1870, 5 m.
N.B. Deze collectie bevat fragmenten van rentmeesterarchieven en vele afgedwaalde
stukken uit de archieven van de verschillende rekenkamers, de gewestelijke besturen en
enkele particuliere archieven.

Houtvesterij, ca. 1550-1795, 12 m.
N.B. De houtvesterij had het beheer over de duinen tussen Maas en Zijpe, met inbegrip van het toezicht op de jacht.
Inventaris: G.H.C. Breesnee, Het archief der houtvesterij van Holland en WestFriesland, in: VROA 47 (1924) I, 205-221.

Ontvanger van de kloostergoederen binnen en buiten Delft,
1573-1592, 0,2 m.
N.B. Later geincorporeerd in het geestelijk kantoor van Delft.
Inventaris: S.W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche statenkloosters ('s-Gravenhage 1916), 551-559.

Ontvanger van de goederen van enkele Delflandse kloosters,
1572-1611, 0,2 m.
N.B. Later geincorporeerd in het geestelijk kantoor van Delft.
Inventaris: J.M. Sernee, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith, De archieven van kloosters
en andere stichtingen in Delfland ('s-Gravenhage 1920) 378-381; J.K. Bondam en P.A.
Meilink, Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig uit het archief van jhr. dr.
C.G.W.F. van Vredenburch, in: VROA 47 (1924) I, 222-253.

Ontvanger-generaal van het geestelijk kantoor te Delft, 1579-1810,
67,5 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief; zij zijn daar opgenomen in de verzameling binnenlandse kaarten
(vgl. deel IX, blz. 478). Voor de archieven van de Delftse en Delflandse kloosters, die
na de opstand bij het geestelijk kantoor werden gedeponeerd, zie blz. 119-122.
Inventaris: getypt en J.K. Bondam en P.A. Meilink, Beschrijving eener verzameling
stukken afkomstig uit het archief van jhr. dr. C.G.W.F. van Vredenburch, in: VROA
47 (1924) I, 222-253.
Literatuur: W. van Beuningen, Het geestelijk kantoor van Delft (Arnhem 1870).

Ontvanger van het geestelijk kantoor te Brielle, 1582-1810, 0,1 m.
Inventaris.

Ontvanger van het geestelijk kantoor te Leiden, 1808-1813, 0,1 m.
Inventaris.
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Gaarders, 1598-1811, 47 m.
N.B. Bevat stukken betreffende de aangifte, taxatie en ontvangst van onder meer de
verkoop van onroerend goed en de collaterale successie. De registers van de impost op
trouwen en begraven zijn gevoegd bij de collectie retroacta van de burgerlijke stand
(blz. 95). Vele van gaarders afkomstige stukken bevinden zich nog in de rechterlijke
archieven.
Plaatsingslijst.,
Het betreft de gaarders te:
Aar, Ter
1752-1761
Monster
1623-1791
Aarlanderveen
tot 1681
Mijnsheerenland
1721-1782
Alkemade
Naaldwijk
1805-1810
1745-1805
Bergambacht
1790-1815
Nieuwenhoorn
1793-1809
Berkel en Rodenrijs
1696-1813
Nieuwerkerk aan den IJssel 1744-1805
Bleiswijk
1739-1805
Nieuwe-Tonge
1803-1805
Bleskensgraaf
1795-1810
Nieuw-Helvoet
1724-1791
Boskoop
1712-1725
Nieuwkoop
1660-1810
Brandwijk en Gijbeland
1704-1786
Nieuw-Lekkerland
1661-1809
Nieuwpoort
Capelle aan den IJssel
1645-1811
1598-1811
Dirksland
1761-1789
Nieuwveen
1793-1806
Geervliet
1671-1811
Noordwijk
1648-1805
Giessendam
1806-1811
Noordwijkerhout
1732-1803
Goedereede
1631-1811
Nootdorp
1753-1805
Gorinchem
1703-1805
Numansdorp
1699-1737
Gouderak
1730-1797
Ooltgensplaat
1615-1806
's-Gravendeel
1691-1725
Oostvoorne
1642-1805
's-Gravenzande
1753-1806
Ottoland
1755-1771
Haastrecht
1631-1811
Oud-Beijerland
1695-1809
Hardinxveld
1782-1784
Ouddorp
1657-1811
Hazerswoude
1701-1805
Oudenhoorn
1643-1748
Herkingen
1612-1811
Ouderkerk aan den IJssel
1698-1768
Heukelum
Oude-Tonge
1805-1811
1645-1809
Hillegom
1702-1803 , Oudshoorn
1671-1791
Klaaswaal
1662-1737
Papendrecht
1666-1795
Koudekerk
1685-1805
Poortugaal
1728-1805
Krimpen aan de Lek
1614-1657
Pijnacker
1808-1809
Krimpen aan den IJssel
1709-1805
Reeuwijk
1675-1805
Kromstrijen
1624-1666
Rhoon
1807-1811
Leimuiden
1754-1804
Ridderkerk
1811
Lier, De
Rockanje
1708-1805
1663-1805
Lisse
1681-1806
Rozenburg
1727-1806
Maasdam
1683-1796
Schipluiden
1747-1802
Maassluis
1695-1774
Sliedrecht
1743-1805
Middelburg
1732-1795
Stompwijk
1738-1798
Middelharnis
1690-1804
Tienhoven
1795

68

RIJKSARCHIEF

Valkenburg
Veur
Vierpolders
Vlist en Bonrepas
Voorburg
Voorhout
Voorschoten
Waarder
Waddinxveen

Woerden
1719-1810
1805-1812
Woubrugge
1748-1806
Wijngaarden
1740-1805
Zegwaart
1604-1758
Zevenhuizen
1733-1810
Zoetermeer
Zoeterwoude
1599-1811
1804-1805 Zwammerdam
Zwartewaal
1675-1805

Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Brielle
Delft
Dordrecht
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen

1706-1805
1678-1756
1653-1706
1660-1805
1668-1805
1695-1808
1778-1805
1675-1805
1791-1805

het gaardersarchief:
Brielle
Delft
Dordrecht
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen

Collecteur der gemene middelen in Delfland, 1597-1610.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Adrichem (blz. 135).

Rentmeester-generaal van Voorne en de Beijerlanden, 1704-1810, 3 m.
Inventaris: H.G. Oost, Het archief van de rentmeester-generaal der domeinen van de
Staten van Holland in Voorne, (1662) 1704-1728 en in Voorne en de Beijerlanden,
1729-1810 ('s-Gravenhage 1982) (Inventarisreeks RAZH, nr. 25).

Ontvanger der gemene middelen in het kwartier van Brielle,
1711-1733, 1 m.
Plaatsingslijst: VROA 22 (1899) 50.

Hoofdgaarder of collecteur der gemene middelen te Schiedam,
1741-1778, 1 m.
Plaatsingslijst: VROA 35 (1912) 51.

Kantoor van de collectieve middelen in het Zuiderkwartier,
1751-1806, 120 m.
N.B. Enkele gedeelten uit dit archief worden bewaard in de gemeentearchieven van
respectievelijk Amsterdam en Leiden.
Plaatsingslijst.
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Defensie
Stukken betreffende de Hollandse fortificatiën, 1620-1808, 1 m.
Plaatsingslijst.

Contrarolleur-generaal van 's lands werken en fortificatiën van Holland, 1630-1806, 9 m.
Inventaris.

Ingenieur in het departement van de kleine fortificatiën van Holland,
1746-1793, 0,25 m.
Plaatsingslijst.

Opzichter van 's lands werken te Goeree, 1725-1752, 1 m.
Plaatsingslijst: VROA 34 (1911) 46.

Commies van 's lands magazijnen te Delft, 1741-1775, 6,5 m.
Inventaris: J.H. Kompagnie, Het familiearchief Van Heteren, het archief van de
solliciteur-militair Paulus Gebhardt en het archief van de commies van 's lands magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk ('s-Gravenhage 1979) (Inventarisreeks RAH,
nr. 19).

Solliciteur-militair Paulus Gebhardt, 1689-1717, 6 m.
Inventaris: als voren.

Solliciteur-militair Hendrik van Heteren, 1698-1749.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Heteren (blz. 138).

Comité van defensie te Woerden, 1787, 2 m.
Plaatsingslijst.

Visserij
College van de Grote Visserij in Holland en West-Friesland,
1578-1795, 2 m.
N.B. Dit college had bemoeienis met de haringvisserij. Daarnaast oefende het toezicht
uit op de pilotage op de Maze en het Goereese Gat. Een deel van het archief is in bewaring gegeven aan het gemeentearchief te Rotterdam. Zie ook blz. 74 en 113.
Inventaris.
De inventarissen van het archief van het college van de Grote Visserij door P.A.N.S.
van Meurs en P.A. Meilink, in: VROA 38 (1915), 41 (1918) en 50 (1927), gelden als
verouderd.
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Posterijen
Commissarissen der posterijen, 1752-1811, 43,5 m.
Inventaris: C. Postma, Inventaris van het archief van de commissarissen van de Staten
van Holland en West-Friesland, in: C.E.F. Gerritsen, Inventarissen van de archieven
der posterijen in Holland, I ('s-Gravenhage 1977) (Inventarisreeks RAH, nr. 10).
1795-1813

Algemeen Bestuur
N.B. De hierna vermelde archieven worden doorgaans geciteerd als `Gewestelijke
Besturen'

Provisionele Representanten van het Volk van Holland, 1795-1796,
20 m.
Inventaris.
Nadere toegang: index op de minuut-octrooien (1795-1796).
Bronnenuitgave: Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het volk van
Holland, 1795-1796 (Den Haag 1798-1799), met Generaale index (Den Haag 1799).

Provinciaal Bestuur van Holland, 1796-1798, 9,5 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: index op de minuut-octrooien (1796-1798).
Bronnenuitgave: Decreeten van de vergadering van het provinciaal bestuur van Holland, 1796-1798 (Den Haag 1796-1798), met Register (Den Haag 1797-1799); Decreten
van de extraordinair beschreeve vergadering van het provinciaal bestuur van Holland
en resolutiën van het intermediair-administratief bestuur van het voormalig Hollandsch gewest, 23-31 januari 1798 (Den Haag 1798), met Register (Den Haag 1803).

Provinciaal Comité van Holland, 1796-1798, 8,2 m.
Plaatsingslijst.

Intermediair-Administratief Bestuur van het voormalig gewest Holland, 1798-1799, 9,5 m.
Plaatsingslijst.
Bronnenuitgave: Decreten van de extraordinair beschreeve vergadering van het provinciaal bestuur van Holland en resolutiën van het intermediair-administratief bestuur
van het voormalig Hollandsch gewest, 23-31 januari 1798 (Den Haag, 1798), met Register (Den Haag 1803); Resolutiën van het intermediair-administratief bestuur van het
voormalig Hollandsch gewest, 1798-1799 (Den Haag 1798-1799), met Register (Den
Haag 1803).
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Departementaal Bestuur van de Delf, 1799-1802, 3,2 m.
Plaatsingslijst.

Departementaal Bestuur van Holland, 1802-1807, 24 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: index op de minuut-octrooien (1802-1807).
Bronnenuitgave: Besluiten van het departementaal bestuur van Holland, 1802-1806
(z.p., z.d.), met Index 1802-1805 (z.p., z.d.)

Gedeputeerd Bestuur van Holland, 1802-1805, 12 m.
Plaatsingslijst.

Landdrost en assessoren van het departement Maasland, 1807-1810,
52,5 m.
Inventaris.
Drost van het eerste kwartier, 1807-1810, 1 m.
N.B. Hoofdstad: Leiden.
Inventaris.

Drost van het tweede kwartier, 1807-1810, 4 m.
N.B. Hoofdstad: Rotterdam.
Inventaris.

Drost van het derde kwartier, 1807-1810, 1,75 m.
N.B. Hoofdstad: Dordrecht.
Inventaris.

Drost van het vierde kwartier, 1809-1810, 1 m.
N.B. Dit kwartier omvatte Goeree en Overflakkee, welk gebied daarvoor bij het tweede kwartier had behoord.
Inventaris.

Prefect, later commissaris-generaal, van het departement van de
Monden van de Maas, 1811-1814, 39,5 m.
Inventaris.

Onderprefect, later districts-commissaris, in het arrondissement Brielle, 1811-1815, 7 m.
Inventaris.
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Onderprefect, later districts-commissaris, in het arrondissement
Dordrecht, 1811-1815, 9,2 m.
Inventaris.
Nadere toegang: index op het registre civique van het arrondissement Dordrecht.

Onderprefect, later districts-commissaris, in het arrondissement
Gorinchem, 1811-1814, 2,5 m.
Inventaris.

Onderprefect, later districts-commissaris, in het arrondissement 'sGravenhage, 1811-1814, 10,5 m.
Inventaris.
Nadere toegang: index op het registre civique van het arrondissement 's-Gravenhage.

Onderprefect, later districts-êommissaris, in het arrondissement
Leiden, 1811-1815, 11 m.
Inventaris.

Onderprefect, later districts-commissaris, in het arrondissement
Rotterdam, 1811-1815, 27,5 m.
Inventaris.

Commissie uit het Vertegenwoordigend Lichaam belast met de belangen der uitgeweken Bataven, 1799-1801.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Vredenburch (blz. 141).

Financiën
Comité van Rekening van Holland, 1795-1804.
N.B. Ondergebracht in het archief van de Rekenkamer ter Auditie (blz. 66).

Departementale Rekenkamer van Holland, 1804-1805.
N.B. Als voren.

Financiële commissie voor het voormalig gewest Holland, 1799-1802,
12 m.
Plaatsingslijst.

Raad van financiën van Holland, 1805-1807, 6,8 m.
Plaatsingslijst.
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Ambtenaren der convooien en licenten te Rotterdam, 1799-1814,
0,5 m.
Ambtenaren der convooien en licenten te Schiedam, 1796-1798, 0,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 35 (1912) 52.

Belastingambtenaren te 's-Gravenhage, 1797-1800, 0,3 m.
Commissaris en ontvanger der verponding in het arrondissement
's-Gravenhage, 1809-1813, 0,1 m.
Plaatsingslijst: VROA, 2e serie 7 (1935) 23; VROA, 2e serie 21 (1949) 23.

Commissaris en ontvanger der verponding in het arrondissement
Vianen, 1810-1816, 0,1 m.
Plaatsingslijst: VROA, 2e serie 8 (1936) 26.

Commissaris en ontvanger der verponding in het arrondissement
Woerden, 1806-1811, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Defensie
Betaalmeester van oorlog in de 17e militaire divisie van het departement van de Monden van de Maas, 1811-1813, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Commissaris van oorlog te Rotterdam, 1811-1813, 2 m.
N.B. Dit archief bevat ook enkele stukken van de commissarissen te Brielle,
's-Gravenhage en Hellevoetsluis.
Plaatsingslijst.

Departement van de Hollandse fortificatiën, met de hierop volgende
departementen Krammer en Biesbosch, (1736) 1795-1813, 3 m.
Inventaris.
Visserij
College van de Grote Visserij, 1795-1823, 4 m.
N.B. Dit college stond in deze periode achtereenvolgens bekend als: comité van de
Grote Visserij 1795-1798; provisioneel comité van de Grote Visserij der Bataafse Republiek 1798-1801; comité van de Grote Visserij der Bataafse Republiek 1801-1806;

74

RIJKSARCHIEF

college van de Grote Visserij van het koninkrijk Holland, 1806-1810; college van de
Grote Visserij (in Holland) 1810-1813; college van de Grote Visserij 1814-1823. In deze jaren was het werkingsgebied van dit orgaan meestal niet uitsluitend tot Holland
beperkt (zie ook blz. 70 en 113).
Inventaris.
De inventarissen van het archief van het college van de Grote Visserij door P.A.N.S.
van Meurs en P.A. Meilink, in: VROA 38 (1915), 41 (1918) en 50 (1927), gelden als
verouderd.

Waterstaat
Commissie tot superintendentie van de zeedijken en zeeweringen in
het voormalig gewest Holland, 1795-1800, 0,5 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief, zij zijn daar opgenomen in de verzameling binnenlandse kaarten
(vgl. deel IX, blz. 478).
Plaatsingslijst.

Commissie uit het departementaal bestuur van Holland tot de dijken polderzaken, 1802-1807, 1,5 m.
Plaatsingslijst.
VANAF 1813

Colleges
Provinciale Staten van Holland, later van Zuid-Holland, 1814-1941,
25,5 m.
N.B. De geschreven notulen van bepaalde jaren uit de periode 1816-1840 bevinden
zich in het Rijksarchief in Noord-Holland; de serie gedrukte notulen is wel compleet
aanwezig.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: gedrukte indices op de notulen.
Bronnenuitgave: gedrukte notulen vanaf 1814; H. van Riel, Handelingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1850-1914, 5 dln. (z.p. 1979).
Literatuur: H. van Riel, Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland, (z.p.
1979).

Gouverneur en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1814-1844,
457 m.
N.B. De archieven van Gouverneur en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland uit deze
periode zijn niet gescheiden. In dit archief bevinden zich ook de archieven van de
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Gouverneur als toezichthouder op de directe belastingen, registratie en loterijen en het
kadaster (1824-1843), van Gedeputeerde Staten als rechters in eerste aanleg inzake de
middelen te lande (1814-1819) en de bij Gedeputeerde Staten ingediende gemeenterekeningen (1811-1843).
Inventaris: plaatsingslijst en C.C.D. Ebell, Het archief van de Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland als rechters in eerste aanleg inzake de middelen te lande, in: VROA
40 (1917) I, 481-482.

Kabinet van de Gouverneur, sinds 1850 Commissaris des Konings
(der Koningin), van Zuid-Holland, 1819-1931, 1946, 26 m.
N.B. Het kabinetsarchief over de jaren 1932-1944 is in 1945 verloren gegaan, evenals
de registers van uitgaande confidentiële missiven na 1823, de agenda's na 1844 en de
indices over de jaren 1819-1840, 1843-1861 en na 1887.
Plaatsingslijst.

Gouveneur, sinds 1850 Commissaris des Konings (der Koningin), van
Zuid-Holland, 1844-1945, 407 m.
Plaatsingslijst.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1844-1945, 1465 m.
N.B. Bevat ook bij Gedeputeerde Staten ingediende gemeenterekeningen over de jaren
1844-1958.
Plaatsingslijst.

Ridderschap van Holland, later van Zuid-Holland, 1815-1850, 4,5 m.
Inventaris: E.M. Beugelink, Archief van de Ridderschap van Holland, (sinds 1840
Ridderschap van Zuid-Holland) 1815-1850, in: IRA I (1929) 209-211; getypt
supplement.

Militieregisters van Zuid-Holland, 1881-1941, 90 m.*
N.B. Militiezaken werden tot 1931 behandeld door de tweede afdeling van de provinciale griffie op verzoek van de Gouverneur, later Commissaris des Konings (der
Koningin).
Inventaris.

N.B. De archieven van Provinciale Waterstaat vóór 1945 zijn in 1945
verloren gegegaan.
Commissies
N.B. Hieronder zijn opgenomen de archieven van staats- en provinciale commissies
die in het verleden bij de provinciale griffie zijn gedeponeerd.
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Commissarissen van de straatweg van het Schouw-Duivenvoorde
naar Katwijk aan Zee, 1822-1940, 0,7 m.
Commissie voor de grindweg Brielle-Nieuw-Beijerlandse veer,
1848-1931, 1 m.
Commissie van beheer en toezicht op de droogmaking van de plassen
in Schieland ten oosten van Rotterdam, 1864-1875, 3 m.
Inventaris: P. Ernsting, Het archief van de commissie van beheer en toezicht over de
droogmaking der kleine plassen in Schieland beoosten Rotterdam (nu polder prins
Alexander) ('s-Gravenhage 1958).

Provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij, 1896-1939,
2 m.
Provinciale Zuidhollandse archeologische commissie, 1906-1940, 1 m.
Commissie uit de Staten van Zuid-Holland tot herziening van de
pensioenregeling van de leden van het college van Gedeputeerde Staten, 1907-1910, 1919, 1925-1926, 0,05 m.
Commissie van advies tot vaststelling van het aandeel der gemeenten
in de opbrengst van de oorlogswinstbelasting, 1919-1922, 1 m.
Zuidhollandse commissie voor de hygiëne van moeder en kind,
1925-1941, 0,1 m.
Commissie tot onderzoek van de misstanden en onregelmatigheden
bij de electriciteitsmaatschappij Voorne en Putten, 1927-1930, 0,2 m.
Commissie voor de bevolkingsboekhouding, 1929-1936, 0,1 m.
Commissie van advies voor een dijkwaterschap voor de Hoekse
Waard, 1932-1935, 0,2 m.
Commissie tot bestudering van de wenselijkheid ener concentratie
van de electriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening op GoereeOverflakkee, 1932-1936, 0,1 m.
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Commissie tot het samenstellen van richtlijnen voor samenwerking
ter uitvoering van de vleeskeuringswet 1919 in de keuringskring Rotterdam, 1934-1936, 0,1 m.
Subcommissie voor de gemeenteschulden, 1934-1942, 0,05 m.
Commissie tot bestudering van de betekenis van een stelsel van collectieve electrische stroomopwekking in de provincie Zuid-Holland,
1935-1940, 0,5 m.
Commissie tot het instellen van een onderzoek naar een doeltreffende uitvoering van de vleeskeuringswet 1919 in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, 1935-1936, 0,1 m.
Commissie tot voorbereiding van de oprichting van een ontginningsmaatschappij in Zuid-Holland, 1937, 0,05 m.
Centrale commissie tot het beramen van maatregelen voor een doeltreffende uitvoering van de vleeskeuringswet 1919 in het centrum en
het noorden van de provincie Zuid-Holland, 1937-1938, 0,2 m.
Commissie tot het opstellen van een onderzoek van een mogelijke reorganisatie van de keuringsdienst voor vee en vlees in de keuringskring Westland, 1938-1939, 0,1 m.
Rijkscommissie van advies inzake bijdragen voor de wederopbouw
publiekrechtelijke lichamen, 1941-1942, 0,05 m.
1.2

Rechterlijke instellingen
VÓÓR 1811

Hoge rechtscolleges
Hof van Holland, 1428-1798, en Hof van Justitie, 1798-1811, 700 m.
N.B. De bij de Zoen van Delft van 1428 ingestelde Raad — sedert het midden van de
15e eeuw het Hof van Holland geheten — genoot aanvankelijk bevoegdheden op het
gebied van bestuur, wetgeving en rechtspraak. Na 1531 heeft het Hof op bestuurlijk
en wetgevend gebied zijn macht verloren en uiteindelijk functioneerde het alleen als
rechtscollege. Sedert 1473 was beroep tegen vonnissen van het Hof van Holland moge-
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lijk bij de Grote Raad van Mechelen; van 1582 af bestond die mogelijkheid bij de
Hoge Raad van Holland en Zeeland. Het rechtsgebied van het Hof van Holland strekte zich ook uit over Zeeland; het Hof van Justitie verloor deze competentie in 1803.
De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen
Rijksarchief; zij zijn daar opgenomen in de verzameling binnenlandse kaarten (vgl.
deel IX, blz. 478).
Zie voorts de archieven van R. en F. van Limborch en M. van der Cracht (blz. 144),
de familiearchieven Pots en Van Slingelandt (blz. 140), en de archieven van C.F. van
Maanen en jhr. mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan, die berusten bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (deel IX, blz. 302, 319).
Inventaris.
Nadere toegangen: inhoudsopgave van de registers van civiele sententies (1428-1482);
indices op de civiele sententies (systematisch voor de jaren 1600-1810; alfabetisch voor
de jaren 1564, 1588 en 1611-1810); index op de willige decreten (1732-1810, alfabetisch
op plaatsnaam); indices op de sententies betreffende dijken, waterwerken, visserijen en
tienden (1447-1545, 1545-1581 en 1581-1599, alfabetisch); indices op de criminele sententies (1447-1464, systematisch, 1538-1572, chronologisch, 1623-1811, chronologisch,
met alfabetische klapper); index op de criminele papieren (1572-1810, chronologisch);
index op de memorialen (1428-1468, 1513-1735, chronologisch).
Bronnenuitgave: Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en WestFriesland van den secretaris Jan Rosa, delen I, II en III (Haarlem 1929) (ed. A.S. de
Blécourt en E.M. Meijers), IV, V en VI (Leiden 1982) (Ed. R.W.G. Lombarts,
P.C.M. Schdlvinck, J.Th. de Smidt en H.W. van Soest); N. Schadee, Sententiën van
het Hof van Holland, 1447-1448, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9 (1929)
347-431
Literatuur: L.J. van Apeldoorn, Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Een handschrift uitgegeven door — (Utrecht 1938)
(Werken OVR III, 7); Th. Boey, Bedenkinge over de oudheyt mitsgaders korte schets
van het aansien en gezag van den Hove van Holland ... ('s-Gravenhage 1760); J.W.
Bosch, Aanteekeningen betreffende de rolprocedure bij het Hof van Holland en den
Hoogen Raad, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 6 (1925) 439-484, 7 (1927)
207-253; J. van der Linden, Verhandeling over de judicieele practijcq ... voor de Hoven van Justitie in Holland gebruikelijk ..., 2 dln. (Leiden 1794-1798); F.C.J. Ketelaar, De procesgang bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, in: Rijks archiefschool, verslag en bijdragen 1969-1970, 33-63; W.G.Ph.E. Wedekind, Bijdrage
tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof
van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw (Assen 1971).

Hoge Raad van Holland en Zeeland, 1582-1797, 159 m.
N.B. De Hoge Raad fungeerde als appelcollege voor vonnissen van het Hof van Holland en colleges van dijkgraaf en heemraden. In eerste aanleg behandelde de Hoge
Raad geschillen tussen vreemde kooplieden en zeezaken. Ook werden zaken door de
Staten-Generaal naar de Hoge Raad verwezen.
De verzamelingen van rechtspraak van de Hoge Raad van P. Ockers (1669-1678),
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C. van Bijnkershoek (1704-1740) en C. Pauw (1740-1787) berusten in de Meijersbibliotheek in het Juridisch studiecentrum `Gravensteen' te Leiden. De laatste twee
zijn uitgegeven: E.M. Meijers e.a., Cornelii van Bijnkershoek Observationes tumultuariae, 4 din. (Harlemi 1926-1962), met systematisch compendium door M.S. van
Oosten (Haarlem 1962); H.F.W.D. Fischer e.a., Wilhelmi Pauw Observationes tumultuariae novae, 3 dln. (Harlemi 1964-1972).
Zie ook het archief van A. de Grande (blz. 143).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: index op de sententies en de dictums (1582-1778).
Bronnenuitgave: zie E.M. Meijers, Uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak van den
Hoogen Raad en van het Hof van Holland, Zeeland en Westfriesland, in: Tijdschrift
voor rechtsgeschiedenis 1 (1918-1919) 400-421.
Literatuur: A.S. de Blécourt, De geboorte van den Hoogen Raad van Holland en Zeeland, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 2 (1920-1921) 428-459; J.W. Bosch, Aanteekeningen betreffende de rolprocedure bij het Hof van Holland en den Hoogen
Raad, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 6 (1925) 439-484, 7 (1927) 207-253.

Kamer van Justitie te Vianen, 1530-1795, 36 m.
Deze instelling was niet ondergeschikt aan het Hof van Holland en de Hoge Raad van
Holland en Zeeland, ook niet nadat de soevereine heerlijkheid Vianen in 1725 was
aangekocht door de Staten van Holland en West-Friesland. Tot de taak van het college behoorde ook de rechtspraak in jachtzaken.
Inventaris: G.H.C. Breesnee, Het archief van de kamer van Justitie te Vianen, in
VROA 47 (1924) I, 161-175.

Bijzondere rechtscolleges
Leenhof van Holland en West-Friesland, 1519-1577, 0,5 m.
Inventaris: G.H.C. Breesnee, De archieven van de leenhoven van Holland en WestFriesland, in: VROA 47 (1924) I, 155-156.

Leenhof van Holland en West-Friesland, 1660-1674, 1,5 m.
N.B. In de periode 1577-1660 en na 1674 behoorde de rechtspraak in leenzaken tot de
compententie van het Hof van Holland.
Inventaris: als voren, 157-159.

Leenhof van Vianen, 1381-1798, 6 m.
N.B. Aanvankelijk leenkamer, sedert de 16e eeuw ook gerecht in leenzaken.
Inventaris: als voren, 176-191.

Academische Vierschaar van de Universiteit te Leiden, 1594-1811,
2 m.
Inventaris: H. Hardenberg, De archieven van senaat en faculteiten benevens het archief van de academische vierschaar der Leidsche Universiteit (Zaltbommel 1935)
41-51.
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Krijgsraden
Krijgsraad en auditeur-militair te Brielle, 1704-1808, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Krijgsraad en auditeur-militair te Delft, 1781-1796, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Krijgsraad en auditeur-militair te 's-Gravenhage, 1680-1811, 7 m.
Plaatsingslijst.

Krijgsraad en auditeur-militair te Hellevoetsluis, 1717-1794, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Krijgsraad en auditeur-militair te'Rotterdam, 1790-1795, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Lagere rechtscolleges
Baljuw- en schoutgerechten, 15e eeuw-1811, 903 m.
N.B. De hierna vermelde archieven worden meestal geciteerd als `oud-rechterlijke
archieven'.
Inventaris: getypt, maar voor de plaatsen:
Asperen: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Het archief van de gemeente Asperen, in:
VROA 45 (1922) 1, 303-316.
Haastrecht: A.J. Kólker, Inventaris van de archieven van de gemeente Haastrecht
(Haastrecht 1967) 185-193.
Hei- en Boeicop: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, Het oud archief der gemeente
Hei-en Boeicop, in VROA 39 (1916) I, 463-470 en H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius,
Het oud archief der gemeente Hei- en Boeicop. Supplement, VROA 43 (1920) I,
599-601.
Langerak: H. Bordewijk, Archieven betreffende Langerak ('s-Gravenhage 1970),
17-30.
Leimuiden en Vriezekoop: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, De oude archieven berustende ten gemeentehuize te Leimuiden, in VROA 44 (1921) I, 484-490.
Noordwijkerhout: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, De archieven berustende ten gemeentehuize van Noordwijkerhout, in: VROA 37 (1941) I, 537-542.
Ouddorp: Archieven van schout en schepenen municipaliteiten, gemeentebesturen en
maire van Ouddorp en Oudeland, Oude Nieuwland, West Nieuwland en Ouden Oostdijk c.a. benevens daarbij gedeponeerde archieven, in: VROA 34 (1911) 182-220.
Oudenhoorn: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Oudenhoornsche archieven, in: VROA
48 (1925) I, 813-819.
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Sliedrecht: H.J.L.Th. van Rheineck-Leyssius, De oude archieven van de gemeente en
den polder Sliedrecht, in: VROA 46 (1923) I, 345-363.
Stolwijk: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, De archieven van de gemeente Stolwijk
en van den polder Stolwijk, in: VROA 43 (1920) I, 729-752.
Vliet: A.J. Kdlker, Inventaris van de archieven van de gemeente Haastrecht
(Haastrecht 1967) 195-197.
Zegwaart: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius en P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Archief der gemeente Zegwaart, in: IRA II (1929) 145-149.
Zoetermeer: J.C. van Es, Het archief van de gemeente Zoetermeer, in: VROA 49
(1926) I, 553-560.
Nadere toegang: D.G.E. Middelburg, Monster. Klapper op de transporten van onroerende goederen, 1705-1722 (Antwerpen 1953); D.G.E. Middelburg, Monster. Klapper
op de transporten van onroerende goederen, 1684-1704 (Antwerpen 1954); J.C. van
Oeveren, Monster. Klapper op de transporten van onroerende goederen, 1803-1811 ('sGravenhage 1957).
Aar, Ter
Aarlanderveen
Abbenbroek
Achttienhoven en den Bosch
Adriaan Pieters- of Sandelingenambacht
Alblasserdam
Albrandswaard en de Kijvelanden
Alkemade
Alphen aan den Rijn
Ameide
Ammersgraveland, Achterland en Peulwijk
Arkel en Rietveld
Asperen
Barwoutswaarder en
Bekenes
Benthorn
Benthuizen
Berkel en Rodenrijs
Biert en Stompert
Bleiswijk
Bleskensgraaf
Blois
Blokland
Bodegraven
Bolgarijen en Autena
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1599-1811
1590-1811
1560-1811
1629-1811
1647-1810
1639-1811
1649-1811
1590-1811
1582-1811
1561-1811
1554-1811
1676-1803
1460-1811
1650-1811
1592-1805
1652-1811
1531-1811
1661-1811
1564-1811
1591-1810
1552-1808
1489-1811
1663-1811
1624-1791

Boskoop
Brandwijk en Gijbeland
Brielle
Cillaarshoek
Delfland
Dirksland
Dorp
Esselijkerwoude en Heer
Jacobswoude
Everdingen, Zijderveld en
Goilberdingen
Geervliet
Gelkenes
Giessendam
Giessen-Nieuwkerk
Giessen-Oudekerk
Goedereede
Goidschalxoord
Goudriaan
Goudswaard of de
Korendijk
's-Gravendeel en Leerambacht
's-Gravenzande en Zandambacht
Groeneveld
Groot-Ammers zie:
Ammersgraveland

1620-1811
1507-1811
1404-1811
1676-1811
1556-1811
1571-1811
1693-1808
1630-1811
1566-1811
1539-1811
1611-1811
1650-1811
1541-1811
1674-1811
1493-1811
1595-1811
1579-1811
1578-1811
1596-1811
1550-1811
1772-1798
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Groote Lindt
Group
Grijsoord
Gijbeland
Haastrecht
Hagestein
Hardinxveld
Hazerswoude
Heenvliet
Heerjansdam
Heer-Oudelandsambacht
Hei- en Boeicop
Heinenoord
Hekelingen en Vriesland
Hekendorp en IJsselveer
Hellevoetsluis oudtijds
't Weergors
Hendrik-Ido-Ambacht
Herkingen
Heukelum
Hillegom
Hodenpijl
Hofwegen
Hondertland en Oranjepolder
Honselersdijk
Hoogblokland
Hoog- en Woudharnas
Hoogeveen (gemeente
Benthuizen)
Hoogeveen (gemeente
Nootdorp)
Hoogmade
Hoornaar
Hubertsgerecht: zie
St. Hubertsgerecht
Katwijk (de beide Katwijken
en 't Zandt)
Kedichem
Klaaswaal
Kleine-Lindt
Klein Oosterland
Klinkerland
Koudekerk

1601-1811
1639-1811
1583-1811
1693-1795
1557-1811
1515-1811
1599-1811
1555-1811
1462-1811
1619-1811
1564-1811
1599-1812
1535-1811
1591-1811
1586-1811
1632-1811
1594-1811
1601-1811
1536-1811
1518-1811
1666-1810
1726-1805
1559-1810
1588-1810
1798-1803
1558-1808
1673-1803
1613-1811
1559-1811
1797-1803

1434-1810
1795-1804
1667-1811
1603-1812
1603-1810
1666-1811
1577-1811 ,

Krayenisse, Onwaard, Oud-en
Nieuw-Krayerpolder
1702-1810
Krayestein
1764-1810
Kromstrijen
1602-1803
Kijfhoek
1659-1811
Lakerveld
1583-1811
Langerak
1545-1811, 1826-1830
Lange Ruige Weide
1668-1811
Leerdam
1571-1811
Leiderdorp
1508-1811
Leidschendam, zie Stompwijk
Leimuiden en Vriezekoop
1657-1811
Lexmond en Achthoven
1551-1811
Lier, De
1550-1811
Liesveld
1768-1804
Lisse
1503-1811
Maasdam
1581-1813
Maasland
1636-1811
Maassluis
1614-1811
Meerdervoort
1653-1811
Meerkerk
1505-1811
Melissant
1694-1811
Middelburg (ZH)
1616-1811
Middelharnis
1621-1811
Middelkoop
1797-1804
Moerkapelle en de
Wildevenen
1589-1811
Molenaarsgraaf
1604-1811
Monster en Monsterambacht
1560-1811
Mijl, Krabbe en Nadort
1665-1812
Mijnsheerenland van
Moerkerken
1532-1811
Naaldwijk
1559-1811
Naaldwijk (bij Sliedrecht),
zie Sliedrecht
Naters en Pancrasgors
1644-1811
Niemandsvriend, zie
Sliedrecht
Nieuw-Beijerland
1584-1811
Nieuwe Goote
1594-1810
Nieuwenhoorn
1620-1811
Nieuwerkerk aan
den IJssel
1583-1811, 1824-1853
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Nieuwe-Tonge
Nieuwveen (bij Nootdorp)
Nieuw-Helvoet
Nieuwkoop, Noorden en
Achttienhoven
Nieuw-Krayerpolder
Nieuwland
Nieuw-Lekkerland
Nieuwpoort
Nieuwveen en Uiterbuurt
Noordeloos en Overslingeland
Noord-Waddinxveen
Noordwijk
Noordwijkerhout, Voorhout,
Hillegom en Lisse
Nootdorp
Numansdorp
Oegstgeest
Ooltgensplaat en Den
Bommel
Oost-Barendrecht
Oosterwijk
Oostvoorne
Oost-Zomerland
Ottoland
Oud-Alblas
Oud-Beijerland
Oud- en Zuid-Beijerland
Ouddorp
Oude en Nieuwe Struiten
Oudekoop
Oudenhoorn
Oude-Tonge
Oud-Krayerpolder
Oudshoorn en Gnephoek
Papekop en Diemerbroek
Papendrecht en Matena
Pendrecht
Peursum
Piershil
Poortugaal
Putten, 't land van
Puttershoek
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1579-1811
1625-1810
1655-1811
1581-1811
1711-1810
1797-1803
1587-1810
1512-1811
1638-1809
1679-1811
1613-1811
1572-1811
1590-1810
1629-1810
1678-1811
1577-1811
1558-1811
1619-1811
1780-1811
1597-1811
1749-1811
1553-1810
1659-1811
1570-1811
1590-1811
1620-1811
1613-1790
1678-1810
1611-1811
1613-1811
1704-1810
1592-1811
1588-1811
1580-1811
1662-1810
1514-1811
1561-1811
1598-1811
1434-1811
1595-1811

Pijnacker
Quak (de)
Reeuwijk
Rhoon en Pendrecht
Ridderkerk
Rietveld en De Bree
Rockanje
Roxenisse, Onwaard, Ouden Nieuw Krayerpolder
Rozenburg, Blankenburg
c.a.
Rugge
Ruiven
Rijnland
Rijnsaterwoude
Rijnsburg
Rijsoord en Strevelshoek
Rijswijk
Sandelingen-Ambacht, zie
Adriaan Pietersambacht
Sassenheim
Schelluinen
Schieland
Schipluiden
Schoonrewoerd
Schuddebeurs, Simonshaven,
Biert en Stompert
St. Annapolder en Schapengors
St. Anthoniepolder
St. Hubertusgerecht
St. Maartensregt
Sliedrecht, Naaldwijk en
Niemandsvriend
Slingeland
Sluipwijk
Sommelsdijk
Spijk
Spijkenisse en Braband
Stad aan 't Haringvliet
Stein, Willens c.a.
Stellendam
Stolwijk
Stompwijk

1636-1811
1587-1811
1593-1811
1584-1811
1521-1812
1666-1810
1634-1811
1640-1810
1689-1811
1583-1811
1674-1811
1539-1811
1610-1812
1588-1811
1652-1811
1551-1811

1585-1811
1666-1808
1670-1811
1692-1811
1795-1809
1664-1811
1621-1811
1528-1810
1585-1811
1692-1809
1639-1811
1739-1810
1609-1811
1514-1811
1795-1810
1590-1811
1650-1811
1549-1811
1768-1811
1440-1811
1593-1811
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Streefkerk
Strevelshoek
Strijen
Strijen, land van
Tempel (de)
Tienhoven (bij Ameide)
Tienhoven (bij Everdingen)
Uiterbuurt
Valkenburg
Vennep
Veur
Vianen
Vianen en Ameide, land van
Vierpolders
Vliet
Vlist en Bonrepas
Voorburg
Voorhout
Voorne, land van
N.B. Onderdeel van het
archief van baljuw en
leenmannen van Voorne
(zie blz. 115).
Voorschoten
Voshol
Vrije en Lage Boekhorst
Vrijhoek en Kalverbroek,
zie Stein
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Delft
Dordrecht
Gorinchem
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam

1609-1811
1735-1811
1532-1812
1589-1813
1733-1811
1567-1811
1655-1808
1671-1810
1466-1811
1581-1811
1646-1811
1538-1811
1796-1797
1584-1811
1728-1810
1583-1812
1602-1811
1581-1811

1577-1811
1602-1811
1609-1810

Vrijhoeven
Waarder
Waddinxveen
Warmond
Wassenaar en Zuidwijk
Wateringen
West-Barendrecht en
Carnisse
Westmaas
Woerden en land van
Woerden
Woubrugge, zie: Esselijkerwoude
Wijngaarden en Ruybroek
Zandambacht
Zegwaart
Zevenhoven en Noorden
Zevenhuizen
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuid-Beijerland
Zuid-Holland
Zuidland
Zuid-Waddinxveen
Zuidwijk
Zwammerdam
Zwartewaal
Zwijndrecht

1682-1810
1610-1811
1595-1758
1575-1811
1458-1811
1606-1811
1611-1811
1578-1811
1550-1811

1568-1811
1576-1808
1572-1811
1643-1809
1569-1811
1588-1811
1578-1811
1654-1811
1574-1813
1743-1811
1565-1811
1655-1776
1579-1811

1658-1811
1569-1811

de oud-rechterlijke archieven van:
Abtsrecht, Akkersdijk en Vrouwenrecht, Delft,
Hof van Delft, Vrijenban
Dordrecht, Dubbeldam, Wieldrecht
Gorinchem en het land van Arkel
Bloemendaal, Broek, Tuil en 't Weegje,
Broekhuizen, Gouda, Moordrecht
's-Gravenhage
Leiden
Capelle aan den IJssel, Charlois, Delfshaven
en Schoonderloo, Hillegersberg, Hoogvliet,
Katendrecht, Kralingen, Overschie, Pernis,
Rotterdam, Schiebroek, Oost- en
West-IJsselmonde
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Schiedam
Vlaardingen
Aan het streekarchivariaat
Krimpenerwaard te Schoonhoven

Kethel en Spaland, Oud- en NieuwMathenesse, Nieuwland, Schiedam
Babberspolder, Vlaardingen, Vlaardingerambacht, Zouteveen
Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude en de
Achterbroek, Gouderak, Krimpen aan de Lek,
Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk en Zuidbroek, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stormpolder, Zuidbroek

VANAF 1811

Gerechtshoven
Hof van Assisen in het departement van de Monden van de Maas,
later in het Zuiderkwartier van Holland, 1811-1838, 55 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, 115-118.
Literatuur: S. Faber, Rechtspraak van het hof van cassatie te Parijs in NoordNederlandse strafzaken (1811-1838), in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 39 (1971)
575-600.

N.B. Het archief van het gerechtshof te 's-Gravenhage 1838-1945 is
in 1945 verloren gegaan.
Rechtbanken
Rechtbank van eerste aanleg te Brielle, 1811-1838, 5 m.
N.B. Tevens rechtbank van koophandel.
Inventaris: als voren, 115-117, 174-175.

Arrondissementsrechtbank te Brielle, 1838-1877, 50 m.
Plaatsingslijst.

Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 1838-1920, 75 m.*
Plaatsingslijst.

Rechtbank van eerste aanleg te Gorinchem, 1811-1838, 22,5 m.
N.B. Tevens rechtbank van koophandel. Bevat ook het archief van de Officier van
Justitie.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, 115 -117; 165-172; VROA 2e serie 10 (1937;
23.
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Arrondissementsrechtbank te Gorinchem, 1838-1877, 14,5 m.
Plaatsingslijst.

Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1838-1930, 56 m.*
Plaatsingslijst.

Arrondissementsrechtbank te Leiden, 1838-1877, 2,5 m.
Plaatsingslijst.

Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 1838-1930, 300 m.*
Plaatsingslijst.

Parket van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 1868-1926,
4,5 m.*
Plaatsingslijst.
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Dordrecht
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam

het archief van de in deze plaats gefungeerd
hebbende:
rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van
koophandel
rechtbank van eerste aanleg, Officier van
Justitie daarbij, rechtbank van koophandel
rechtbank van eerste aanleg
rechtbank van eerste aanleg, Officier van
Justitie daarbij, rechtbank van koophandel

Vredegerechten
Vredegerechten, 1811-1838, 25 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, getypt supplement en voor Haastrecht:
0. Schutte, Archief van het vredegerecht van het kanton Haastrecht, in: A.J. Kblker,
Inventaris van de archieven van de gemeente Haastrecht (Haastrecht 1967) 196.
181 -1831
Alphen aan den Rijn
181 -1838
Brielle
181 -1838
Dordrecht
N.B. Een deel van dit archief is in bewaring gegeven aan het gemeentearchief te
Dordrecht.
1811-1838
Goedereede
Gorinchem
1812-1838
1811-1838
Haastrecht

Katwijk
1811
Lisse
1811
Naaldwijk
181 -1838
Noordwijk
181 -1838
Oud-Beijerland
181 -1838
Ridderkerk
181 -1838
Schoonhoven
181 -1838
N.B. Bevat tevens het archief van de
rechtbank van enkele politie.
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1811-1838
Sliedrecht
1811-1838
Sommelsdijk
1811-1838
Strijen
N.B. Bevat tevens het archief van de
rechtbank van enkele politie.
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Delft
Dordrecht
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen

Vianen
Voorburg
Woerden
Woubrugge

1824-1838
1811-1838
1811-1837
1811-1837

het archief van het vredegerecht te:
Delft
Dordrecht (zie ook boven)
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Hillegersberg, Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen

Rechtbanken van enkele politie
Rechtbanken van enkele politie, 1811-1838, 2 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges; getypt supplement en voor Haastrecht:
0. Schutte, Archief van de enkele politie van het kanton Haastrecht, in: A.J. Kólker,
Inventaris van de archieven van de gemeente Haastrecht (Haastrecht 1967) 197.
1818-1831
Alphen aan den Rijn
1811-1838
Brielle
1812-1837
Goedereede
1816-1818
Haastrecht
1812-1838
Naaldwijk
1818-1838
Noordwijk
1812-1838
Oud-Beijerland
1813-1830
Ridderkerk
1811-1838
Schoonhoven
N.B. Onderdeel van het archief van het
vredegerecht.
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Delft
Dordrecht
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam
Vlaardingen
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1811-1838
Sliedrecht
Sommelsdijk
1815-1838
Strijen
1811-1835
N.B. Onderdeel van het archief van het
vredegerecht.
1824-1838
Vianen
1811-1838
Voorburg
Woubrugge 1812-1838
N.B. Bevat ook het archief van de maire
als ambtenaar van het openbaar
ministerie.

het archief van de rechtbank van enkele
politie te:
Delft
Dordrecht
's-Gravenhage
Leiden
Hillegersberg, Rotterdam
Vlaardingen
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Kantongerechten
Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1891-1930, 4 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Brielle, 1838-1932, 14 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Delft, 1838-1921, 38 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Dordrecht, 1839-1920, 31,5 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Gorincherh, 1838-1937, 10,5 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Gouda, 1838-1930, 32 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te 's-Gravendeel, 1841-1877, 3,5 m.
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te 's - Gravenhage, 1861 - 1930, 175 m.*
N.B. Een deel van dit archief is in bewaring gegeven aan het gemeentearchief te
's-Gravenhage, zie blz. 337.
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Hillegersberg, 1838-1877, 3 m.
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Leiden, 1838-1930, 58 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Naaldwijk, 1838-1877, 5,5 m.
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Noordwijk, 1842-1876, 6 m.
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Oud-Beijerland, 1839-1920, 19 m.*
Plaatsingslijst.
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Kantongerecht te Ridderkerk, 1839-1933, 22 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Rotterdam, 1834-1930, 300 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Schiedam, 1838-1920, 19,5 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Schoonhoven, 1840-1933, 44 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Sliedrecht, 1839-1933, 31 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Sommeisdijk, 1843-1930, 10 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Vianen, 1838-1933, 24,5 m.*
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Vlaardingen, 1840-1876, 2 m.
Plaatsingslijst.

Kantongerecht te Woerden, 1847-1934, 22,5 m.*
Plaatsingslijst.
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te 's-Gravenhage: de archieven van de kantongerechten te
's-Gravenhage (1838-1906; zie ook boven) en Voorburg (1838-1875).

Krijgsraden
Krijgsraad en auditeur-militair in het derde militaire arrondissement,
later het provinciale kommandement van Zuid-Holland, 1814-1834,
14 m.
Inventaris: J.C. Beth, Beschrijving van de archieven der krijgsraden en auditeurs militair 1814-1830, in: VROA 35 (1912) 72-81.

Krijgsraad in het provinciale kommandement van Zuid-Holland,
1831-1860, 2,5 m.
Plaatsingslijst.
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Krijgsraad in de derde militaire afdeling gevestigd te 's-Gravenhage,
1860-1867, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Krijgsraad in de eerste militaire afdeling gevestigd te 's-Gravenhage,
1867-1875, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Krijgsraad in het eerste militaire arrondissement gevestigd te
's-Gravenhage, 1876-1923, 9,5 m.*
Plaatsingslijst.

Krijgsraad te velde west gevestigd te 's-Gravenhage, 1945-1965,
74 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de kamer van auditie te Rotterdam (1946-1949).
Plaatsingslijst.

Krijgsraad te velde van de Koninklijke Luchtmacht west gevestigd te
's-Gravenhage, 1952-1957, 0,5 m.*
Plaatsingslijst.

1.3

Notarissen

Notariële archieven, (1580) 1811-1895, 741 m.
Inventaris: G.H.C. Breesnee, De notariele archieven, welke in de archiefbewaarplaats
van het Algemeen Rijksarchief berusten, in: VROA 48 (1925) I, 313-627; getypt supplement 1843-1895.
Nadere toegang: index op het notarieel archief van Ter Aar t/m 1809.
Standplaatsen:
Aar, Ter -Vrijhoeven
1646-1809, 1851
1668-1895
Alblasserdam
Alkemade en Oude
1688-1895
Wetering
Alphen aan den Rijn, Aar1657-1895
landerveen en Oudshoorn
1676-1810
Arkel
1809-1895
Barendrecht
1652-1655
Bergschenhoek
Berkel
1656-1848
Bleiswijk
1660-1836, 1859-1877
1724-1755
Bleskensgraaf en Hofwegen

Bodegraven
1773-1842, 1851-1899
Boskoop
1695-1898
Brielle
1629-1895
Delfland
1623
Delft-Vrijenban
1798-1808
Dirksland
1729-1899
Geervliet
1766-1797
Giessendam en
Giessen-Oudekerk
1800-1842
Giessendam
1843-1900
1767-1807
Giessen-Nieuwkerk
Goedereede
1694-1895
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1670-1797
Goudriaan
1714-1851
Goudswaard (Korendijk)
1678-1895
's-Gravendeel
1666-1895
's-Gravenzande
1624-1895
Haastrecht
1677-1811
Hardinxveld
1659-1895
Hazerswoude
1743-1891
Heenvliet
1761-1811
Heerjansdam
1719-1759
Heinenoord
Hellevoetsluis
1721-1891
Hendrik-Ido-Ambacht
1707-1835
Herkingen
1771-1803
Hillegom
1684-1895
Hoogblokland
1802
Katwijk
1702-1895
Klaaswaal
1634-1895
1682-1850
Koudekerk
1812-1895
Leerdam
1797-1811
Leiderdorp
Leidschendam, zie Stompwijk
Leimuiden
1735-1804, 1867-1895
1691-1697
Lexmond
Lier, De
1650-1685
Lisse
1708-1895
1680-1705
Maasdam
1734-1896
Maasland
1614-1899
Maassluis
1832-1895
Meerkerk
1681-1811
Melissant
1620-1891
Middelharnis
1700-1793
Moerkapelle
1730-1895
Molenaarsgraaf
1620-1857
Monster en Terheyde
1653-1895
Mijnsheerenland
Naaldwijk
1788-1842, 1857-1895
1804-1845
Nieuw-Beijerland
1731-1783
Nieuwenhoorn
1651-1848
Nieuwerkerk aan den IJssel
1694-1811
Nieuwe-Tonge
1649-1669
Nieuw-Helvoet
1612-1854
Nieuwkoop
1806-1807
Nieuwland
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1773-1810
Nieuw-Lekkerland
1674-1810
Nieuwpoort
Nieuwveen
1685-1825
1785-1787
Noordeloos
Noordwijk
1620-1895
Noordwijkerhout
1731-1810
Nootdorp
1722-1820
1737-1738
Numansdorp
1795-1811
Oegstgeest
Ooltgensplaat
1605-1895
1655-1689
Oud-Alblas
1623-1895
Oud-Beijerland
Ouddorp
1730-1853
1808-1893
Oude Tonge
Papendrecht
1822-1840, 1866-1895
1789-1792
Peursum
Piershil
1659-1795
1677-1895
Poortugal
1718-1781
Puttershoek
1723-1895
Pijnacker
1744-1811
Reeuwi j k
Rhoon
1785-1842
Ridderkerk en Rijsoord
1695-1895
1731-1752
Rockanje
1729-1743
Rozenburg
Rijnsaterwoude
1676-1786
1618-1785
Rijnsburg
1659-1859
Rijswijk
1702-1721
Sassenheim
1640
Schipluiden
1748-1895
Sliedrecht en Naaldwijk
1800-1863
Sommelsdijk
1796-1808
Spijkenisse
1792-1797
Stad aan 't Haringvliet
1740-1781
Stolwijk
1669-1861
Stompwijk
1774-1895
Streefkerk
1655-1895
Strijen
1753-1815
Valkenburg
1806-1810
Veur
1625-1896
Vianen
1755-1761
Vlist
1734-1895
Voorburg
1669-1895
Voorschoten
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Waddinxveen
1670-1829, 1849-1895
Warmond
1671-1895
Wassenaar
1617-1895
Wateringen
1800-1895
Westmaas, zie Strijen
Woerden
1580-1867
Woubrugge, Esselijkerwoude
en Hoogmade
1659-1883
Wijngaarden
1699-1728
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Delft
Dordrecht
Gorinchem
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam

Schiedam
Vlaardingen
Aan het streekarchivariaat Krimpenerwaard te Schoonhoven:

Zegwaart
Zevenhuizen
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuid-Beijerland
Zuidland
Zwammerdam
Zwartewaal
Zwijndrecht

1651-1814
1633-1800, 1877-1887
1689-1895
1680-1895
1749-1846
1675-1895
1677-1846
1742-1744
1714-1895

de notariële archieven van:
Delft
Dordrecht
Gorinchem
Broek en Tuil, Gouda, Moordrecht
's-Gravenhage, Loosduinen
Leiden
Capelle aan den IJssel, Charlois, Cool,
Delfshaven, Hillegersberg, Hoogvliet,
Katendrecht, Kralingen, Overschie, Rotterdam, Schiebroek, IJsselmonde
Kethel en Spaland, Schiedam
Babberspolder, Vlaardingen
Bergambacht, Gouderak, Krimpen aan
de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel,
Schoonhoven

Kamer van notarissen te Brielle, 1811-1842, 0,5 m.
Inventaris: als voren, blz. 632-633.

Kamer van notarissen te Dordrecht, 1811-1842, 1 m.
Inventaris: als voren, blz. 633-634.

Kamer van notarissen te Gorinchem, 1811-1842 0,5 m.
Inventaris: als voren, blz. 634.

Kamer van notarissen te 's-Gravenhage, 1811-1842, 1 m.
Inventaris: als voren, blz. 627-628.

Kamer van notarissen te Leiden, 1811-1842, 1,5 m.
Inventaris: als voren, blz. 628-629.
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Kamer van notarissen te Rotterdam, 1811-1842, 1 m.
Inventaris: als voren, blz. 630-631.

Financiële administratie van diverse notarissen te 's-Gravenhage,
1889-1941, 1,5 m.

1.4

Registers van de burgerlijke stand en retroacta van de burgerlijke
stand
Registers van de burgerlijke stand, met bijlagen en tafels, 1811-1902,
1730 m.
N.B. De registers, bijlagen en tafels over de periode 1843-1945 van de volgende plaatsen in het arrondissement 's-Gravenhage zijn in 1945 verloren gegaan:
Rijnsaterwoude
Katwijk
Ter Aar
Rijnsburg
Koudekerk
Aarlanderveen
Rijswijk (ZH)
Leiden
Abtsrecht
Sassenheim
Leiderdorp
Achttienhoven
Schipluiden
Leimuiden
Akkersdijk
Stompwijk
De Lier
Alkemade
Valkenburg (ZH)
Lisse
Alphen aan den Rijn
Veur
Loosduinen
Benthorn
Voorburg
St. Maartensrecht
Benthuizen
Voorhout
Middelburg (ZH)
Berkel en Rodenrijs
Voorschoten
Monster (ZH)
Bodegraven
Vrijenban
Naaldwijk
Boekhorst, Boskoop
Warmond
Nieuwkoop
Delft
Wassenaar
's-Gravenhage lNieuwveen
Wateringen
Noordwijk,
's-Gravenzande
Woubrugge
Noordwijkerhout
Groeneveld
Zegwaart
Nootdorp
Hazerswoude
Zevenhoven
Oegstgeest
Hillegom
Zoetermeer
Oudshoorn
Hodenpijl
Zoeterwoude
Oukoop
Hof van Delft
Zuidwijk
Pijnacker
Hoogeveen (Rijnland)
Zwammerdam.
Ruiven
Hoogmade
1 Van de gemeente 's-Gravenhage zijn alleen de registers en tafels verbrand; de huwelijksbijlagen zijn wel bewaard gebleven. Een meer gedetailleerde opsomming van verloren gegane registers en tafels is te vinden in NAB 74 (1970) 326-327
Inventaris.

Registers van aanneming van geslachtsnamen, 1811-(1826/37).
N.B. Deze zijn alleen bewaard gebleven van de gemeenten Oud-Alblas, Alblasserdam,
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Alphen aan den Rijn, Ameide, Berkenwoude, Bleiswijk, Bleskensgraaf, Bloemendaal,
Delft, Gorinchem, 's-Gravenhage, 's-Gravenzande, Heenvliet, Hillegersberg, Katwijk,
Kralingen, Maasland, Monster, Moordrecht, Nieuw-Helvoet, Noordwijk, Zoetermeer
en Zoeterwoude. Zij zijn gevoegd bij het fonds burgerlijke stand (zie boven).

Retroacta van de burgerlijke stand, 1573-1811, 120 m.
N.B. Betreft de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, de (onder-)trouwboeken
uit de rechterlijke archieven en de registers van de gaarder van de impost op het trouwen en begraven (1695-1805) (zie ook blz. 68). Voor de registers van de gequalificeerde belast met de invordering op het recht van successie (1806-1811) zie blz. 102.
Inventaris: Brouwer, DTB; Brouwer, Supplement.
Nadere toegang: index op alle doop- en trouwboeken voor de periode 1695-1811; index op alle doop- en trouwboeken van Gorinchem, Maassluis, Rijswijk, Voorburg en
de plaatsen in de Krimpenerwaard.
Literatuur: W. Wijnaendts van Resandt, Repertorium DTB ('s- Gravenhage 1980).
Inbewaringgegeven archieven.
Aan het gemeentearchief te:
Brielle
Delft
Dordrecht
Gorinchem
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam

Schiedam
Vlaardingen
Aan het streekarchivaat Krimpenerwaard
te Schoonhoven:

de retroacta van:
Brielle
Abtsrecht, Akkersdijk en Vrouwenregt,
Delft, Hof van Delft, Vrijenban
Dordrecht, Dubbeldam, De Mijl, Krabbe
en Nadort
Gorinchem
Bloemendaal, Broek, Tuil en 't Weegje,
Broekhuizen, Gouda, Moordrecht
's-Gravenhage, Loosduinen,
Scheveningen
Leiden
Capelle aan den IJssel, Charlois, Cool,
Delfshaven en Schoonderloo, Hillegersberg, Hoogvliet, Katendrecht, Kralingen,
Overschie en Hogenban, Pernis, Poortland, Rotterdam, Schiebroek,
IJsselmonde
Kethel en Spaland, Oud- en NieuwMathenesse, Nieuwland, Schiedam
Babberspolder, Vlaardingen, Vlaardingerambacht, Zouteveen
Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude,
Gouderak, Krimpen aan den IJssel,
Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven
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1.5

Weeskamers en registers van eigendomsovergang
Weeskamers, 16e-19e eeuw, 68,5 m.
Inventaris: getypt en voor:
Haastrecht: A.J. Kólker, Inventaris van de archieven van de gemeente Haastrecht
(Haastrecht 1967) 202-203.
Langerak: H. Bordewijk, Archieven betreffende Langerak ('s-Gravenhage 1970), 30.
Leimuiden en Vriezekoop: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, De oude archieven berustende ten gemeentehuize te Leimuiden, in: VROA 44 (1921) I, 490-493.
Ouddorp: Archieven van schout en schepenen, municipaliteiten, gemeentebesturen en
maire van Ouddorp en Oudeland, Oude Nieuwland, West Nieuwland en Ouden Oostdijk en van Ouddorp c.a. benevens daarbij gedeponeerde archieven in: VROA 34
(1911) 202-204.
Vliet: A.J. Kólker, Inventaris van de archieven van de gemeente Haastrecht
(Haastrecht 1967) 202-203.
Weeskamer te:
Aar, Ter
Aarlanderveen
Abbenbroek
Alblasserdam
Alkemade
Alphen aan den Rijn
Ameide
Ammersgraveland
Benthuizen
Berkel en Rodenrijs
Biert (gemeente Geervliet)
Bleiswijk
Bleskensgraaf
Bodegraven
Boskoop
Brandwijk en Gijbeland
Cillaarshoek (gemeente
Maasdam)
Dirksland
Everdingen, Zijderveld
en Goilberdingen
Geervliet
Gelkenes (gemeente GrootAmmers)
Giessendam
Giessen-Nieuwkerk
Giessen-Oudekerk
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1625-1805
1636-1811
1653-1805
1615-1805
1587-1811
1589-1777
1760-1811
1586-1807
1740-1805
1610-1808
1734-1807
1585-1809
1607-1807
1560-1804
1611-1811
1616-1860
1728-1809
1585-1811
1738-1809
1600-1810
1798-1810
1695-1807
1721-1810
1708-1805

Goedereede
Goidschalxoord (gemeente
Heinenoord)
Goudriaan
Goudswaard
's-Gravendeel/Leerambacht
's-Gravenzande en
Zandambacht
Groote Lindt
Haastrecht
Hardinxveld
Hazerswoude
Heerjansdam
Heer-Oudelandsambacht
(gemeente Zwijndrecht)
Heinenoord
Hekelingen en Vriesland
Hekendorp
Hellevoetsluis en het
Weergors
Hendrik-Ido-Ambacht
Herkingen
Heukelum
Hillegom
Hodenpijl, zie Schipluiden
Hoogeveen (gemeente Nootdorp)

1628-1810
1743-1804
1618-1810
1636-1809
1639-1810
1640-1810
1731-1806
1609-1809
1616-1806
1602-1811
1809-1811
1809
1579-1811
1625-1805
1713-1806
1630-1810
1682-1763
1604-1809
1625-1809
1760-1811

1617-1788
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Hoogmade (gemeente Woubrugge)
Katwijk
Koudekerk aan den Rijn
Kromstrijen (bevat
Numansdorp en Klaaswaal)
Kijfhoek
Laag-Blokland
(gemeente Ottoland)
Langerak
Leiderdorp
Leimuiden en Vriezenkoop
Lier, De
Maasdam
Maasland
Meerkerk
Melissant
Middelharnis
Moerkapelle en de
Wildevenen
Molenaarsgraaf
Monster en Polanen
Mijnsheerenland
Naaldwijk (baljuwschap)
Naaldwijk (gemeente
Sliedrecht)
Niemandsland (gemeente
Sliedrecht)
Nieuw-Beijerland
Nieuwe Goote (gemeente
Hellevoetsluis)
Nieuwenhoorn
Nieuwerkerk aan den IJssel
Nieuwe-Tonge
Nieuweveen (gemeente
Nootdorp)
Nieuw-Helvoet
Nieuwkoop en Noorden
Nieuwland
Nieuw-Lekkerland
Nieuwpoort
Nieuwveen
Noordeloos

Nootdorp
Oegstgeest en Poelgeest
Ooltgensplaat en
Den Bommel
Oost Barendrecht
Oostvoorne
Oud-Alblas
Oud-Beijerland
1810
Ouddorp
1539-1810 Oudenhoorn
1603-1688 Oude-Tonge
1622-1813
Oudshoorn (gemeente
Alphen aan den Rijn)
1729-1811
Papendrecht
1605-1812
Peursum
1640-1801
Piershil
1754-1810
Puttershoek
1653-1811
Pijnacker
1712-1811
Reeuwijk
1631-1811
Rhoon
Ridderkerk
1612-1797
Rockanje
1510-1810
Rozenburg
1523-1833
Rugge
1616-1809
1647-1805
Rijnland, baljuwschap
Rijnsaterwoude
Rijnsburg
1724-1810
Rijswijk
Schipluiden en
1704-1800
Hodenpijl
1588-1806
Simonshaven of Schudde1725-1792
beurs (gemeente Geervliet)
1695-1811
Sint Antoniepolder
1799-1810
(gemeente Maasdam)
Sliedrecht
1602-1811
Slingeland
Sluipwijk
1596-1805
Sommelsdijk
1675-1811
Spijkenisse en Braband
1711-1809
Stad aan 't Haringvliet
1616-1678
Stein
1590-1803
Stellendam
1516-110
Stompwijk
1617-1802
1731-1807
Streefkerk

1674-1727
1611-1862
1652-1810
1630-1810

1643-1809
1607-1835
1569-1812
1641-1809
1621-1795
1685-1799
1629-1835
1649-1810
1651-1810
1696-1812
1631-1809
1666-1699
1676-1809
1676-1785
1665-1805
1657-1809
1601-1800
1705-1811
1619-1809
1737-1766
1729-1806
1591-1798
1587-1635
1601-1810
1686-1771
1620-1785
1781-1793
1734-1811
1732-1752
1667-1807
1744-1805
1666-1811
1656-1809
1647-1805
1732-1809
1499-1811
1788-1810
1685-1805
1754-1802
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Strijen
Tienhoven
Valkenburg
Vierpolders
Vliet
Vlist en Bonrepas
Voorburg
Voorschoten
Waarder
Waddinxveen met Noorden Zuid-Waddinxveen
Warmond
Wassenaar en Zuidwijk

1606-1810
1607-1811
1741-1808
1659-1809
1758-1791
1690-1806
1606-1810
1625-1812
1642-1808
1540-1810
1662-1842
1606-1852

In het gemeentearchief te:
Bridle
Delft
Dordrecht
Gorinchem
Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Maassluis
Rotterdam

Schiedam
Vlaardingen
In het streekarchief Krimpenerwaard te
Schoonhoven:

Wateringen
West-Barendrecht
Woerden
Woubrugge
Wijngaarden en Ruybroek
Zevenhuizen
Zoeterwoude
Zuid-Beijerland
Zwammerdam
Zwartewaal met Blankenburg, Oud- en NieuwRozenburg en de Ruige
Plaat

1633-1808
1710-1808
1544-1778
1587-1810
1641-1794
1606-1751
1587-1811
1678-1810
1601-1808

1680-1811

berusten de weeskamerarchieven van:
Brielle
Delft, Hof van Delft, Vrijenban
Dordrecht, Dubbeldam, Wieldrecht
Gorinchem en het land van Arkel
Bloemendaal, Broek, Tuil en 't Weegje,
Broekhuizen, Gouda, Moordrecht
's-Gravenhage
Leiden
Maassluis
Capelle aan den IJssel, Hillegersberg,
Overschie, Rotterdam, Schiebroek, Oosten West-IJsselmonde
Schiedam
Vlaardingen, Vlaardingenambacht
Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude,
Krimpen aan den Lek, Ouderkerk aan
den IJssel, Schoonhoven

Registers van eigendomsovergang, 1812-1832, 11 m.
N.B. Van de hieronder vermelde plaatsen die cursief gedrukt zijn zijn de registers van
eigendomsovergang zelf verloren gegaan; alleen de bijbehorende stukken zijn bewaard
gebleven.
Plaatsingslijst.
Aar, Ter
Alphen aan den Rijn en
Oudshoorn
Ameide
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Boskoop
Brielle
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Dirksland
Geervliet, Biert en Stompert, Simonshaven en
Schuddebeurs
Giessendam
Goedereede
Goidschalxoord, zie
Heinenoord
Goudswaard
's-Gravendeel
's-Gravenzande
Groot-Ammers
Haastrecht en Vliet
Hardinxveld
Hazerswoude
Heenvliet
Heerjansdam
Heinenoord en Goidschalxoord
Hekendorp en Oukoop
Herkingen
Heukelum
Hillegom
Hoogeveen, zie Benthuizen
Katwijk
Koudekerk aan den Rijn
Langerak
Lange Ruige Weide
Leerdam
Leiderdorp
Leidschendam = Stompwijk en Veur
Lier, De
Maasdarn en Cillaarshoek
Maasland
Maasssluis
Melissant
Middelharnis

Moerkapelle
Molenaarsgraaf
Mijnsheerenland
Naaldwi j k
Nieuw-Beijerland
Nieuwenhoorn
Nieuwerkerk aan den
IJssel
Nieuwe-Tonge
Nieuwkoop en Noorden
Nieuw-Lekkerland
Nieuwpoort
Noordeloos
Noordwijk
Noordwijkerhout
Nootdorp
Oegstgeest
Ooltgensplaat
Oostvoorne
Oud-Alblas
Ouddorp
Oude-Tonge
Oudshoorn, zie Alphen
aan den Rijn
Oukoop, zie Hekendorp
Papendrecht
Puttershoek
Pijnacker
Reeuwijk en Sluipwijk
Rhoon
Ridderkerk, Rijsoord en
Strevelshoek
Rijnsaterwoude
Rijsoord, zie Ridderkerk
Rijswijk
Schipluiden
Schoonrewoerd
Simonshaven en Schuddebeurs, zie Geervliet

In bewaring gegeven archivalia.
Aan het gemeentearchief te:
Delft
Dordrecht
Gorinchem

Sliedrecht
Sluipwijk, zie Reeuwijk
Sommelsdijk
St. Hubertusgerecht, zie
Waddinxveen
Stolwijk
Stompwijk, zie
Leidschendam
Streefkerk
Strevelshoek, zie Ridderkerk
Strijen
Tienhoven
Valkenburg
Veur, zie Leidschendam
Vianen
Vierpolders
Vliet, zie Haastrecht
Voorburg
Voorschoten
Waddinxveen en St.
Hubertusgerecht
Warmond
Wassenaar
Wateringen
Westmaas
Woerden
Woubrugge
Zegwaart, zie
Zoetermeer
Zevenhuizen
Zoetermeer en Zegwaart
Zoeterwoude
Zuid-Beijerland
Zuidland
Zwammerdam
Zwartewaal

de registers van eigendomsovergang van:
Akkersdijk en Vrouwenrecht, Hof van
Delft, Vrijenban
Dordrecht
Gorinchem en het Land van Arkel
99

RIJKSARCHIEF

Gouda
's-Gravenhage
Leiden
Rotterdam

Schiedam
Vlaardingen
Aan het streekarchivariaat Krimpenerwaard te Schoonhoven:

1.6

Bloemendaal, Broek, Tuil en 't Weegje,
Broekhuizen, Gouda, Moordrecht
's-Gravenhage, Loosduinen
Leiden
Charlois, Delfshaven, 's-Gravenambacht,
Hillegersberg, Katendrecht, Kralingen,
Lombardijen, Pernis, IJsselmonde
Kethel, Oud- en Nieuw-Mathenesse,
Schiedam
Vlaardingen, Vlaardingerambacht,
Zouteveen
Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude,
Gouderak, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan den IJssel, Lekkerkerk,
Schoonhoven

In de provincie werkzame rijksorganen
JUSTITIE

Gevangenissen te Dordrecht, 1810-1972, 21 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten.
Plaatsingslijst.

Strafgevangenis te Gorinchem, 1853-1967, 0,5 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten.
Plaatsingslijst.

Huis van bewaring te Gouda, 1821-1886, 2 m.
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten.
Plaatsingslijst.

Gevangenissen te 's-Gravenhage, 1814-1977, 25 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten.
Plaatsingslijst.

Gevangenissen te Leiden, 1826-1935, 16 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten.
Plaatsingslijst.

Rijkswerkinrichting voor vrouwen te Veenhuizen, later te Leiden,
1886-1954, 1 m.*
Plaatsingslijst.
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Rijksopvoedingsgesticht te Leiden, 1910-1926, 1 m.*
Plaatsingslijst.

Huis van bewaring te Naaldwijk, 1847-1877, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Huis van bewaring te Noordwijk, 1861-1877, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Gevangenissen te Rotterdam, 1814-1977, 15 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten.
Plaatsingslijst.

Strafgevangenis te Scheveningen, 1886-1951, 4 m.*
Plaatsingslijst.

Huis van bewaring te Schiedam, 1890-1901, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Huis van bewaring te Schoonhoven, 1851-1888, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Huis van bewaring te Sommelsdijk, 1888-1901, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Gevangenissen te Woerden, 1819-1886, 5 m.
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten, evenals het archief van de
officier van gezondheid van het garnizoen en de strafgevangenis te Woerden.
Plaatsingslijst.

Interneringskamp voor vreemdelingen Wierickerschans, 1918-1925,
0,1 m.*
Plaatsingslijst.

Rijksasiel Kogelenbergh te Scheveningen, 1955-1969, 3 m.*
Raad voor de Kinderbescherming te Dordrecht, 1930-1949, 3,5 m.*
N.B. Betreft alleen gezinsdossiers.

Raad voor de Kinderbescherming te 's-Gravenhage, vóór 1950,
25 m.*
N.B. Betreft alleen gezinsdossiers.
Plaatsingslijst.
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Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950, 22,5 m.*
N.B. Betreft alleen gezinsdossiers.
Plaatsingslijst.
FINANCIËN

Algemeen
Commissaris-liquidateur van de oude financiële zaken van Holland,
1811-1819, 1 m.
Plaatsingslijst.

Belastingen
Directeur van de directe belastingen in het departement van de Monden van de Maas, later in Zuid-Holland, tevens belast met de zorg
voor het kadaster, 1811-1825, 9 m.
Plaatsingslijst: VROA 30 (1907) 49-50.

Gedelegeerd commissaris, later commissaris-directeur, van de in- en
uitgaande rechten te Rotterdam, 1824-1842, 1 m.
Plaatselijke commissie te 's-Gravenhage, ingesteld bij artikel 31 van
de wet van 29 maart 1833 (Staatsblad nr 4) op de personele belasting, 1837, 0,25 m.
N.B. Bevat alleen ingekomen stukken.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 7 (1934) 21.

Gequalificeerden, later regulateurs, van de belasting op het recht van
successie 1806-1818, 35 m.
Inventaris.
Memories van successie van kantoren in Zuid-Holland, 1818-1900.*
Inventaris.
Nadere toegang: voor de meeste plaatsen zijn eigentijdse tafels aanwezig.
Alphen aan den Rijn, 1818-1900
(tafels vanaf 1856),
Brielle, 1818-1900 met hiaten
(tafels 1856-1866, 1872-1896),
(tafels 1856-1898),
Delft, 1818-1900
Dordrecht, 1818-1900
(tafels 1856-1888, 1895-1900),
Gorinchem, 1818-1900
(tafels 1856-1888, 1894-1903),
(tafels 1856-1869, 1872-1895),
Gouda, 1818-1900
's-Gravenhage, 1818-1900
(tafels 1849-1887, 1893-1899),
Leiden, 1818-1900
(tafels 1856-1902),
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Noordwijk, 1819-1867, 1869-1900
(tafels 1856-1900),
13 m.
Oud-Beijerland, 1818-1900
(tafels 1856-1870, 1873-1900),
15 m.
Rotterdam, 1874-1900
(klappers 1853-1902, met hiaten),
32 m.
Schiedam, 1818-1841, 1874-1900
(tafels 1856-1870, 1872-1881),
19 m.
Schoonhoven, 1842-1849
2 m.
Sliedrecht-Papendrecht, 1818-1900
(tafels 1856-1888, 1894-1900),
20,5 m.
Sommelsdijk, voorheen enkele malen Dirksland en Middelharnis,
1812, 1818-1831, 1833-1900
(tafels 1856-1868, 1872-1893),
10 m.
Vianen, 1842-1900
(tafels 1856-1888),
5,5 m.
Woerden, 1842-1849, 1851-1900
(tafels 1856-1866),
10,5 m.
Woubrugge, 1819-1845, 1847-1848
5 m.
IJsselmonde, 1872-1899
(tafels 1856-1863),
2,5 m.
N.B. De memories van Rotterdam, Hillegersberg en IJsselmonde vóór 1873 respectievelijk 1842, 1871 berusten in het gemeentearchief van Rotterdam (zie blz. 556-557).

Registers van de registratie nr. 50 en 51, 1961-1964, 8 m.
N.B. Het betreft registers van de kantoren Dordrecht, Gorinchem, 's-Gravenhage, Leiden, Oud-Gouda, Rotterdam en Rijswijk. In het register nr. 50 worden akten van
overdracht of aanwijzing van eigendom van onroerende goederen en de vestiging,
overdracht, aanwijzing of het vervallen van zakelijke rechten ingeschreven; het register
nr. 51 bevat gegevens over overgave van onroerende goederen, zoals blijkt uit de aangifte van de successie of bij overlijden.

Domeinen
Directeur der registratie en domeinen in het zuidelijk gedeelte van
Holland, 1811-1823, 10 m.
N.B. In de periode 1814-1818 had deze functionaris geen zeggenschap over de domeinen.
Plaatsingslijst: VROA 30 (1907) 42-44.

Diverse ambtenaren van de domeinen in Zuid -Holland, 1811-1909,
30 m.
Plaatsingslijst.

Inspectie van de domeinen te Dordrecht, 1811-1966, 51 m.
Plaatsingslijst.
N.B. Het betreft naast de inspectie de kantoren te:
Brielle
1868-1936
Papendrecht
Dirksland
1878-1913
Sliedrecht
Dordrecht
1811-1954
Sommelsdijk
Heusden
1864-1883
Werkendam
Middelharnis
1863-1872
Woerden
Oud-Beijerland
1812-1949

1844-1863
1863-1935
1875-1946
1909-1966
1856-1940
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Inspectie van de domeinen te 's-Gravenhage, 1812-1964, 36 m.
Plaatsingslijst.
N.B. Het betreft, naast de inspectie, de kantoren te:
Alphen aan den Rijn
1827-1953
Leiden
Delft
1841-1955
Noordwijk
's-Gravenhage
1819-1955

1836-1956
1813-1950

Ontvanger van de registratie en domeinen te Alphen aan den Rijn,
1813-1836, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Ontvanger van de registratie en domeinen te Dordrecht, 1835-1851
en 1910-1932, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Ontvanger van de registratie en domeinen te Oud-Beijerland,
1828-1898, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Ontvanger van de registratie en domeinen te Papendrecht, 1841-1855,
0,1 m.
Plaatsingslijst.

Ontvanger van de registratie en domeinen te Sommelsdijk, later Middelharnis, 1823-1838 en 1849, 0,4 m.
Plaatsingslijst.

Rentmeester van het kroondomein te Schiedam, 1820-1971, 9 m.*
N.B. Bevat ook de archieven van de kantoren Delft en IJsselmonde over de jaren
1823-1826 en stukken betreffende de Oranjepolder in het Westland.
Inventaris.

Rentmeester van het kroondomein te Brielle, 1823-1915, 1,5 m.
Inventaris.

Rentmeester van het kroondomein te Noordwijk-Leiden, 1823-1912,
1,3 m.
Inventaris.

Rentmeester van het kroondomein te Dordrecht, 1823-1908, 1 m.
Plaatsingslijst: VROA 44 (1921) 93-95.
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VERKEER EN WATERSTAAT

Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland,
1811-1849, 10 m.
Plaatsingslijst.

Ingenieurs van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 1811-1837, 2 m.
N.B. Bevat voornamelijk ingekomen en minuten van uitgaande brieven van ingenieurs
te Gorinchem en Dordrecht (1812-1822), 's-Gravenhage en Leiden (1811-1816), Rotterdam (1813-1816), Rotterdam, 's-Gravenhage en Leiden (1816-1822).
Plaatsingslijst.

Ingenieurs van Rijkswaterstaat te Gorinchem, 1805-1852, 9 m.
Plaatsingslijst.

Ingenieurs van Rijkswaterstaat te Brielle, 1813-1817, 1 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 479).
Plaatsingslijst.

Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat, 1849-1972, 96 m.*
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 479).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: index.

Arrondissement Brielle van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat, 1852-1972, 131 m.*
Plaatsingslijsten.
Nadere toegang: index.

Dienstkring Dordrecht van het arrondissement Brielle van Rijkswaterstaat, 1837-1930, 8 m.
Plaatsingslijkst.

Dienstkring Hellevoetsluis van het arrondissement Brielle van Rijkswaterstaat, 1858-1980, 29 m.
Plaatsingslijst.
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Dienstkring Oud-Beijerland van het arrondissement Brielle van Rijkswaterstaat, 1875-1958, 23 m.
Plaatsingslijst.

Arrondissement 's-Gravenhage van de directie Zuid-Holland van
Rijkswaterstaat, 1852-1972, 273 m.*
Plaatsingslijsten.
Nadere toegang: index.

Dienstkring Gorinchem van het arrondissement 's-Gravenhage van
Rijkswaterstaat, 1858-1945, 8 m.
Plaatsingslijst.

Dienstkring Gouda van het arrondissement 's-Gravenhage van Rijkswaterstaat, 1861-1940, 7 m.
Plaatsingslijst.

Dienstkring Vianen van het arrondissement 's-Gravenhage van Rijkswaterstaat, 1863-1875, 1900-1913, 2 m.
N.B. In de jaren 1876-1900 en na 1913 zijn de objecten beheerd door de opzichter/technisch ambtenaar van de dienstkring Gorinchem.
Plaatsingslijst.

Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat, 1875-1963, 89 m.
Plaatsingslijst.

Dienskring Hoek van Holland van het arrondissement Rotterdamse
Waterweg van Rijkswaterstaat, 1880-1951, 5,5 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van beheer en toezicht over de uitvoering van de droogmaking van de Zuidplas van Schieland, 1825-1843, 3,5 m.
Inventaris.

A.C. Twent van Raaphorst als commissaris van de straatweg
s-Gravenhage-Haarlem, 1804-1839, 0,5 m.
Inventaris.

Inspecties en kantoren in Zuid-Holland van het Staatsbedrijf der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1824-1926, (1939), 4 m.
N.B. De archieven van de gemeentelijke telefoondienst Rotterdam, 1895-1941, en van

106

RIJKSARCHIEF

de raadscommissie van de telefoondienst, 1895-1941 zijn in bewaring gegeven aan het
gemeentearchief van Rotterdam.
N.B. Inspecties te:
1918-1930
Dordrecht
1865-1939
's-Gravenhage
1898-1913
De Lier
Kantoren te:
1915-1925
Lisse
1826-1925
Alphen aan den Rijn
1813-1925
Maassluis
1878-1892
Bleskensgraaf
1890-1915
Middelharnis
1870-1925
Bodegraven
1902-1924
1871-1922
Moordrecht
Boskoop
1884-1924
Naaldwi j k
1819-1922
Brielle
1852-1913
Noordwijk
1856-1924
Delft-postkantoor
1861-1926
Oud-Beijerland
1862-1915
Delft-telegraafkantoor
1862-1895
Ouderkerk
1860-1925
Dordrecht
1850-1926
Oudewater
1871-1911
Geervliet
1858-1885
Pernis
1814-1924
Gorinchem
1854-1925
Ridderkerk
1809-1925
Gouda
1836-1925
Rotterdam-postkantoor
1814-1926
's-Gravenhage
1852-1932
Rotterdam-telegraafkantoor
1868-1924
's-Gravenzande
1903-1924
Sassenheim
1886-1902
Hardinxveld-Giessendam
1838-1924
Schiedam
1887-1918
Boven-Hardinxveld
1806-1923
Schoonhoven
1883-1924
Neder-Hardinxveld
1867-1920
Sliedrecht
1884-1910
Heenvliet-Nieuwesluis
1847-1893
Vianen
1849-1911
Hellevoetsluis
1813
Vlaardingen
1886-1924
Hillegom
1877-1925
Voorschoten
1884-1922
Honselersdijk
1892-1923
Waddinxveen
1857-1924
Kralingse Veer
1862-1884
Wateringen
1882-1925
Krimpen aan de Lek
1849-1926
Woerden
1823-1924
Leerdam
1871-1923
Zwijndrecht
1882-1924
Lekkerkerk
Inventaris: C.E.F. Gerritsen, Inventarissen van de archieven van de inspecties en kantoren van het staatsbedrijf der PTT in Zuid-Holland ('s-Gravenhage 1977) (lnventarisreeks RAH nr. 10 deel 2).
VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING
Literatuur: F. Keverling Buisman en E. Muller, Kadaster-gids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e
eeuw ('s-Gravenhage 1979).
N.B. De kadastrale kaarten (voornamelijk de zgn. netteplans) worden bewaard bij de
kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 479).

Inspecteur van het kadaster in het zuidelijk gedeelte van Holland,
1823-1832, 18 m.
Plaatsingslijst.
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Provinciaal bewaarder der hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen
in Zuid-Holland, 1833-1843, 15 m.
Plaatsingslijst.

Hypotheekbewaarder te Brielle, 1811-1838 en 1879-1948, 21 m.
N.B. Bevat voor de periode 1879-1948 alleen de registers van inschrijving nr. 3; de
overige bescheiden zijn deels nog niet overgedragen, deels vernietigd.
Plaatsingslijst.

Hypotheekbewaarder te Dordrecht, 1811-1948, 10 m.
N.B. Bevat voor de periode na 1838 alleen de registers van inschrijving van scheepshypotheken (1838-1948) en de registers van inschrijving nr. 3 (vanaf 1879); de overige
bescheiden zijn deels nog niet overgedragen, deels vernietigd.
Plaatsingslijst.

Hypotheekbewaarder te Gorinchem, 1811-1838 en 1879-1948, 28 m.
N.B. Bevat voor de periode 1879-1948 alleen de registers van inschrijving nr. 3 en de
registers 69a; de overige bescheiden zijn deels nog niet overgedragen, deels vernietigd.
Plaatsingslijst.

Hypotheekbewaarder te 's-Gravenhage,

1811-1948, 107 m.
N.B. Bevat voor de periode na 1838 alleen de registers van inschrijving van scheepshypotheken (1838-1939) en de registers van inschrijving nr. 3 (vanaf 1879); de overige
bescheiden zijn deels nog niet overgedragen, deels vernietigd.
Plaatsingslijst.

Hypotheekbewaarder te Leiden, 1811-1948, 54 m.
N.B. Bevat voor de periode na 1838 alleen de registers van inschrijving van scheepshypotheken (1843-1947) en de registers van inschrijving nr. 3 (vanaf 1879); de overige
bescheiden zijn deels nog niet overgedragen, deels vernietigd.
Plaatsingslijst.

Hypotheekbewaarder te Rotterdam, 1811-1838 en 1879-1948, 133 m.
N.B. Bevat voor de periode 1879-1948 alleen de registers van inschrijving nr. 3; de
overige bescheiden zijn deels nog niet overgedragen, deels vernietigd.
Plaatsingslijst.
DEFENSIE

Landmacht
Directeur van de fortificatiën in de eerste directie, 1814, 1816, 1844,
0,1 m.
Inventaris.
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Eerstaanwezend ingenieur van de eerste directie der fortificatiën te
Brielle met de opzichters te Brielle en Hellevoetsluis en de luitenanten kapitein-ingenieur te Hellevoetsluis, 1788-1828, 1,5 m.
Inventaris.

Eerstaanwezend ingenieur van de eerste directie der fortificatiën te
Delft, 1814-1864, 2 m.
Inventaris.

Eerstaanwezend ingenieur van de eerste directie der fortificatiën te
Gorinchem, (1640) 1811-1850, 3 m.
Inventaris.

Eerstaanwezend ingenieur van de eerste directie der fortificatiën te
's-Gravenhage, 1831-1846, 0,5 m.
Inventaris.

Eerstaanwezend ingenieur van de eerste directie der fortificatiën te
Rotterdam, 1814-1911, 15 m.
Plaatsingslijst.

Eerstaanwezend ingenieur van de eerste directie der fortificatiën te
Schoonhoven, 1814, 0,1 m.
Inventaris.

Eerstaanwezend ingenieur van de fortificatiën te Brielle, 1814-1911,
7 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 479).
Inventaris: H.H. Scholtens, Inventaris van de archieven van de eerstaanwezend ingenieurs te Brielle en Hellevoetsluis 1814-1911 ('s-Gravenhage 1979) blz. 8-19.

Eerstaanwezend ingenieur van de fortificatiën te Hellevoetsluis,
1814-1911, 8 m.
N.B. Als voren.
Inventaris: als voren, blz. 20-32.

Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Opperbevelhebber van de vesting Gorinchem, 1830-1839, 3 m.
Inventaris.
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Gouverneur der residentie, 1840-1939, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Provinciale commandant van Zuid-Holland, 1841-1850, later van
Noord- en Zuid-Holland, 1851-1860, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Artillerie-instructie compagnie te Schoonhoven, 1862-1922, 5,5 m.
Inventaris.

Commandant van de hulp-marechaussee in Zuid-Holland, later in
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, 1865-1868, 0,1 m.
Inventaris.
Garnizoenscommandant te Dordrecht, 1877-1921, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Militair hospitaal te Delft, 1881-1940, 1 m.
Plaatsingslijst.

Militair hospitaal te Dordrecht, 1921-1940, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Militair hospitaal te Gorinchem, 1890-1940, 0,7 m.
Plaatsingslijst.

Militair hospitaal te 's-Gravenhage, 1884-1940, 1 m.
N.B. Bevat ook het archief van het centraal militair hospitaal te 's-Gravenhage
(1939-1941).
Plaatsingslijst.

Militair hospitaal te Leiden, 1911-1940, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Militair hospitaal te Rotterdam, 1916-1919, 0,4 m.
N.B. Bevat ook het archief van het centraal militair hospitaal te Rotterdam
(1938-1941).
Plaatsingslijst.

Keuringsregisters van ingeschrevenen voor de militie van keuringsraden en militieraden in Zuid-Holland, 1913-1918, 3,8 m.
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Bevelhebber van de eerste militaire afdeling te 's-Gravenhage,
1922-1940, 1,1 m.
Plaatsingslijst.

Militaire commandant voor Brielle en omgeving, 1945, 0,1 m.*
Mobiele Zuid-Hollandse schutterijen, 1830-1839, 7 m.
Inventaris.

Marine
Th. Pansier, seinmeester van de Hollandse kusten, (1795) 1803-1818,
2,5 m.
Inventaris: J.A. Dittlingen, Het archief van de seinmeester Th. Pansier te Scheveningen, in: VROA 43 (1920) I, 590-598.

Directeur en commandant van het marine-établissement te Hellevoetsluis, 1814-1913, 50,5 m.
Inventaris.

Rijksloodswezen, district Rijnmond, 1816-1958, 16 m.
Plaatsingslijst.

Directie der marine te Rotterdam, (1788) 1814-1850, 18 m.
Inventaris.

Directie der marine te Hellevoetsluis, 1823-1939, 16,5 m.
Inventaris.
ECONOMISCHE ZAKEN

Kantoor van de waarborg van platina, gouden en zilveren werken te
Schoonhoven, 1837-1952, 0,25 m.
IJkkantoor te Delft, 1823-1853, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

IJkkantoor te Dordrecht, 1842-1950, 5 m.*
Plaatsingslijst.

IJkkantoor te Gorinchem, 1820-1869, 0,5 m.
Plaatsingslijst.
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IJkkantoor te 's-Gravenhage, 1870-1948, 4 m.
Plaatsingslijst.

IJkkantoor te Leiden, 1837-1923, 3 m.
Plaatsingslijst.

IJkkantoor te Rotterdam, 1940-1960, 6 m.*
Plaatsingslijst.

IJkkantoor te Schiedam, 1852-1872, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Inspectie prijsbeheersing te Rotterdam, 1941-1948, 9,5 m.*
Plaatsingslijst.

Tuchtgerecht voor de prijzen te Dordrecht, 1945-1950, 3 m.*
Plaatsingslijst.

Tuchtgerecht voor de prijzen te 's-Gravenhage, 1945-1951, 9 m.*
Plaatsingslijst.

Tuchtgerecht voor de prijzen te Rotterdam, 1945-1951, 10 m.*
Plaatsingslijst.
LANDBOUW EN VISSERIJ

Commissie van landbouw in het zuidelijk gedeelte van Holland,
1805-1851, 10,5 m.
N.B. Zie ook het familiearchief Van Vredenburch (blz. 141).
Inventaris: M.D. Lammerts, Het archief van de Commissie van landbouw in het
zuidelijk gedeelte van de provincie Holland, 1805-1851, in VROA 44 (1921) I,
250-253; supplement in: VROA 2e serie 32 (1960) 41.

Commissaris tijdelijk belast met het toezicht op de vee-inspectie in
het 9e district van Zuid-Holland, 1867-1868.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Vredenburch (blz. 141).

Tiendcommissie in het vierde tienddistrict te Utrecht, 1909-1918,
0,2 m.
N.B. Betreft alleen de plaatsen gelegen in Zuid-Holland.
Inventaris.
Literatuur: F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten, vroeger, nu en in de toekomst
(Zwolle-Leiden 1978) 98-103 (met kaartje van de tienddistricten).
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Tiendcommissie in het vijfde tienddistrict te 's-Gravenhage,
1909-1921, 3,5 m.
N.B. Als voren.
Inventaris.
Literatuur: als voren.

Tiendcommissie in het zesde tienddistrict te Rotterdam, 1909-1918,
19 m.
Inventaris.
Literatuur: als voren.

College van de Grote Visserij in Holland, 1823-1859, 13 m.
N.B. Zie ook blz. 70, 74 en 554.
Inventaris.
De inventarissen van het archief van het college van de Grote Visserij door P.A.N.S.
van Meurs en P.A. Meilink, in VROA 38 (1915), 41 (1918) en 50 (1927), gelden als
verouderd.

College van de Kleine Visserij in Holland, 1823-1857, 2 m.
N.B. Het College van de Kleine Visserij had bemoeienis met de vangst van haring en
andere zeevis.
Inventaris.
De inventaris van het archief van het college van de Kleine Visserij door P.A. Meilink, in IRA II (1929), geldt als verouderd.

Gecommitteerden tot de IJslandse kabeljauwvisserij in Zuid-Holland,
1823-1857, 0,5 m.
Inventaris.
De inventaris van het archief van de gecommitteerden tot de IJslandse Kabeljauwvisserij door P.A. Meilink, in IRA I (1928), geldt als verouderd.
SOCIALE EN GEZONDHEIDSZORG
N.B. De archieven van de kamers van arbeid te Delft, Dordrecht, Gouda, 'sGravenhage, Leiden, Rotterdam en Schiedam zijn aan de archieven van deze gemeenten in bewaring gegeven.

Kamer van arbeid voor de visserij op de Lek te Ammerstol,
1899-1923, 0,5 m.
Kamer van arbeid voor de bloembollenteelt te Hillegom, 1903-1912,
0,1 m.
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Vluchtoord te Gouda, 1914-1918, 5 m.
Plaatsingslijst.
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
N.B. Het archief van de Rijksuniversiteit te Leiden sedert 1575 berust in de universiteitsbibliotheek aldaar.

Departementaal schoolbestuur van de Delf en de opvolgende besturen en commissies voor het onderwijs in de tegenwoordige provincie
Zuid-Holland, 1801-1857, 4,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 31 (1908) 107-109.

Schoolopziener in het district van Zuid-Holland, 1815-1837.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Vredenburch. (blz. 141).

Koninklijk Conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage,
1826-1971, 21 m.*
Inventaris: P.F.T.M. Wouters, m.m.v. W.E. Meiboom, Het archief van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek 1826-1955 (1957) ('s-Gravenhage 1982) (Inventarisreeks RAH, nr. 27); plaatsingslijst 1956-1971.

Leden van de commissie van toezicht van het Koninklijk Conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, 1951-1971, 2 m.*
Plaatsingslijst.

Rijksscholengemeenschap te Brielle, 1914-1974, 5 m.
Plaatsingslijst.

Rijksscholengemeenschap Schravenlant te Schiedam, 1869-1965,
1,5 m.
Plaatsingslijst.

Stichting ter verzorging van Mater Amabilisscholen te 's-Gravenhage,
1964-1978, 8 m.*
Plaatsingslijst.

Academisch Ziekenhuis te Leiden, afdeling Interne Geneeskunde,
1873-1965, 33 m.*
Plaatsingslijst.
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1.9

Waterschappen
Kapelpolder (onder Maasland), 1620-1869, 1,5 m.
Inventaris.

Ringcommissie belast met het toezicht op de dijken tussen de Lek,
de Goudse IJssel, de Maas, de Noordzee en het IJ, 1810-1916.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Vredenburch (blz. 141).

Ringcommissie van Voorne en Putten, 1810-1814, 0,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 24 (1901) 62.

Ringcommissie van Goedereede en Overflakkee, 1810-1816, 0,1 m.
Plaatsingslijst : VROA 25 (1902) 30.

1.11 Overige overheidsorganen

Generale Dagvaart in het land van Voorne, 1542-1812, 2,5 m.
Inventaris: T.N. Schelhaas, Bestuursarchieven betreffende het land van Voorne
1594-1811 ('s-Gravenhage 1974) (Inventarisreeks RAH nr. 1) nrs. 634-777.

Baljuw en leenmannen van Voorne, 1594-1811, 10,5 m.
N.B. Bevat voornamelijk stukken betreffende de bestuurlijke taak van dit college.
Inventaris: als voren, nrs. 1-633.

Comissarissen van het Comptoir der Verpondingen in het land van
Voorne, 1710-1812, 0,5 m.
Inventaris: als voren, nrs. 778-788.

Katwijkse vuurbaak, 1750-1818, 0,2 m.
Inventaris.

Secretaris van Voorne als collecteur van het middel van de ongefundeerde processen, 1780-1806, 0,05 m.
Inventaris: T.N. Schelhaas, Bestuursarchieven betreffende het land van Voorne
1594-1811 ('s-Gravenhage, 1974) (Inventarisreeks RAH nr. 1) nrs. 789-790.

Kamer van Koophandel te Gouda, 1833-1916, 3 m.
Kamer van Koophandel te Dordrecht, 1923-1967, 7 m.
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2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.1

Instellingen van economische aard
BEDRIJFSLEVEN

Meerburg's Noordzeevisserij en haringexport te Katwijk aan Zee,
1823-1976, 45 m.
N.B. Zie voor het familiearchief Meerburg blz. 422.
Inventaris.

Firma Knox en Dortland, bankiers te Gouda, 1842-1951, 25 m.
Plaatsingslijst.

Scheepswerf `De Dageraad' voorheen de Wed. J. Boot te Woubrugge, 1847-1980, 12 m.
Plaatsingslijst.

Landbouwbedrijf en veehandel D.P. van Capellen te Capelle aan den
IJssel, 1847-1917, 0,5 m.
Schildersbedrijf M. Hos (omgeving Zoeterwoude), 1867-1872, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Firma De Vries Robbé te Gorinchem, 1881-1968, 14 m.*
Plaatsingslijst.

Machinefabriek Smit & Co te Kinderdijk, 1893-1958, 2 m.
Plaatsingslijst.

Firma W. Bikker wagenmakerij te Lexmond, 1911-1970, 1 m.
Inventaris.
Fabriek van tuinbouwgereedschappen Van Cranenburg te Honselersdijk, 1921-1944, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Bloembollenbedrijf H. Verdegaal en Zn. BV te Sassenheim,
1927-1979, 4 m.
Plaatsingslijst.
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Rubberfabriek Vredestein Loosduinen, 1946-1973, 14 m.*
Plaatsingslijst.

Handelscoöperatie Verna te 's-Gravenhage, ca. 1946-1962, 24 m.
Bevrachtingsbedrijf Vlitro te Rotterdam/Ter Aar, 1976-1980, 20 m.
VRIJE BEROEPEN

Advocatenkantoor Van Andel en Van Niekerken te 's-Gravenhage,
1946-1962, 38 m.*
Advocatenkantoor Blackstone, Rueb en Van Boeschoten te 'sGravenhage, 20e eeuw, 180 m.*
Advocatenkantoor Francois te 's-Gravenhage, 1848-1898, 4 m.
Plaatsingslijst.

Advocatenkantoor Groen te 's-Gravenhage, 3e kwart 20e eeuw,
55 m.*
Advocatenkantoor Meyer te Alphen aan den Rijn, 3e kwart 20e
eeuw, 28 m.*
Advocatenkantoor Steltwagen te Leiden, 3e kwart 20 eeuw, 4 m.*
Plaatsingslijst.

Deurwaarderskantoor Van Leeuwen te Gorinchem, 1950-1965, 3 m.*
Architectenbureau P.C.J. Blaauwhof te Rotterdam, 1953-1975,
5,5 m.*
Plaatsingslijst.
OVERIGE

Nederlandse tiendmaatschappij, 1412-1902, 0,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 38 (1915) I, 74; VROA 41 (1918) I, 155.

Gecommitteerden en rentmeesters der vlastienden, dijken, gorzen,
rietvelden en schafgelden onder Goudswaard, genaamd de Korendijk, 1705-1949, 6 m.
Inventaris.
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Land is zekere bezitting, 1782-1920, 17,5 m.
N.B. Onderneming ter exploitatie van de drooggemaakte polders van Bleiswijk en
Hillegersberg.
Inventaris: J.K. Bondam, Archief van de negotiatie `Land is zekere bezitting', in: IRA
IV (1932) 275-288.

De Papenweg, 1842-1939, 0,5 m.
N.B. Onderneming tot bestrating van de Papenweg tussen Voorschoten en Wassenaar.
Plaatsingslijst.

Hollandse maatschappij van landbouw, 1842-1982, 240 m.*
Plaatsingslijst.

N.V. Mij Nassau-La Lecq tot exploitatie van onroerende goederen,
(1346) 1888-1946, 8,5 m.
N.B. Belangengemeenschap inzake de heerlijke visrechten in de Lek.
Bevat ook de archieven van de heerlijkheden De Lek en Stormpolder en van de familie Van Nassau-La Lecq.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst.

Stichting `Het oude Hof', 1965-1974, 0,2 m.
N.B. Stichting belast met de exploitatie van het voormalig paleis Noordeinde te 'sGravenhage.

2.2

Instellingen van sociale zorg
Commissie tot leniging van de ramp van Woerden op 24 november
1813, 1813-1816, 0,5 m.
N.B. De ramp was een gevolg van vernielingen aangericht door wegtrekkende Franse
troepen.
Plaatsingslijst: VROA 35 (1912) 65-66.

Commissie der spijsuitdeling Voorburg, 1813-1934, 0,5 m.
Stichting Rotterdams borgstellingsfonds, 1936-1979, 5 m.
Plaatsingslijst.

Stichting Pro Juventute Rijnland te Leiden, 1957-1977, 2,5 m.*
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2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Genootschap Noorthey, ca. 1820-1950, 13 m.
N.B. Opleidingsinstituut te Voorschoten. Zie ook het familiearchief De Raadt (blz.
140).
Inventaris.

Vereniging tot het doen van opgravingen in Nederland Arentsburgh,
1909-1917, 2 m.
Inventaris.

Comité tot hernieuwing van een verzameling Nederlandse Volksdrachten, sub-comité Zuid-Holland, 1948-1953, 0,5 m.
Stichting Contactcentrum voor regionale en lokale geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, 1966-1967, 0,5 m.
Inventaris.

2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Bisdom Rotterdam (vóór 1955 bisdom Haarlem), 1862-1955, 6 m.*
N.B. Betreft stukken die betrekking hebben op het gebied van het huidige bisdom
Rotterdam, dat vóór 1955 deel uitmaakte van het bisdom Haarlem.
Plaatsingslijst.

Kloosters
N.B. De meeste van onderstaande kloosterarchieven zijn na de opheffing van de
kloosters ten tijde van de Opstand overgebracht naar het archief van de Staten van
Holland of de daaraan ondergeschikte colleges (vgl. blz. 61, 62 en 67). De kaarten uit
deze archieven worden bewaard bij de Kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief;
zij zijn daar opgenomen in de verzameling binnenlandse kaarten (vgl. deel IX, blz.
478). De archieven van enkele Goudse kloosters zijn aan de gemeente Gouda in bewaring gegeven.

Klooster St. Agatha te Delft, 1310-1575, 4 m.
Inventaris: S.W.A. Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters
('s-Gravenhage 1916) 111-225; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Klooster St. Agnes te Delft, 1431-1567, 0,2 m.
Inventaris: als voren, 359-391; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Anna te Delft, 1409-1569, 0,5 m.
Inventaris: als voren, 393-445; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Barbara te Delft, 1431-1577, 1 m.
Inventaris: als voren, 227-292; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Bartholomeus te Delft, 1349-1572, 3 m.
Inventaris: als voren, 447-550; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Hieronymusdal te Delft, 1337-1570, 0,5 m.
Inventaris: als voren, 321-354; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster Koningsveld te Delft, 1251-1572, 1 m.
Inventaris: als voren, 5-109; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster H. Maria op de berg Sion te Delft, 1440-1558, 0,1 m.
Inventaris: als voren, 355-357; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Ursula te Delft, 1391-1573, 0,5 m.
Inventaris: als voren, 293-319; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Abdij van Egmond, (889) 1140-1574, 10 m.
Inventaris: P.A. Meilink, Het archief van de abdij van Egmond ('s-Gravenhage 1951).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
Bronnenuitgave: 0. Opperman, Fontes Egmundenses (Utrecht 1933) (WHG, derde serie, 61); C.S. Dessing, Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van
Egmond in de 15e eeuw (Utrecht 1930) (WHG, derde serie, 53).

Klooster St. Agneta te 's-Gravenhage, 1479, 0,1 m.
Inventaris: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith, De archieven van kloosters
en andere stichtingen in Delfland ('s-Gravenhage 1920) 3-5.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Klooster St. Barbara in Bethlehem te 's-Gravenhage, 1470-1599,
0,2m.
Inventaris: als voren, 104-114; 389; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Elizabeth te 's-Gravenhage, 1417-1572, 0,6 m.
Inventaris: als voren, 6-47; 385-386; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Maria in Galilea te 's-Gravenhage, 1336-1572, 0,6 m.
Inventaris: als voren, 48-103; 387-388; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Vincent te 's-Gravenhage, 1571, 0,1 m.
Inventaris: als voren, 390; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Maria Magdalena in Bethanië te 's-Gravenzande,
1266-1569, 1 m.
Inventaris: als voren, 204-280; 435-436; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Abdij van Leeuwenhorst, (1200) 1261-1571, 10 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst.

Abdij van Loosduinen, 1256-1568, 0,6 m.
Inventaris: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith, De archieven van kloosters
en andere stichtingen in Delfland ('s-Gravenhage 1920) 175-203; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster van St. Katharina en St. Barbara te Noordwijk, 1455-1571
(1625), 0,2 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Abdij van Rijnsburg, (1140) 1179-1577, 11 m.
Inventaris: J. Bruggeman, Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de
orde van S. Benedictus, 1133-1574, in: IRA IV (1931) 162-255.
Nadere toegang: regestenlijst.
Bronnenuitgave: M. Huffer, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, I
('s-Gravenhage 1951) (RGP, kleine serie, 31 en 32).
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Klooster O.L. Vrouwe in Nazareth te Rijswijk, 1400-1543, 0,6 m.
Inventaris: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith, De archieven van kloosters
en andere stichtingen in Delfland ('s-Gravenhage 1920) 163-174; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Elizabeth te Rugge (bij Brielle), 1403-1561, 0,2 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
Literatuur: A.A. Arkenbout, Bronnen tot de geschiedenis van het regulierenklooster
van St. Elizabeth te Rugge bij Brielle, in: Ons Voorgeslacht 20 (1965) 261-328.

Klooster van de Kruisbroeders te Schiedam, 1443-1554, 0.3 m.
Inventaris.

Klooster Leliëndaal te Schiedam, 1461-1462, 0,1 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Ursula te Schiedam, 1405-1571, 1 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst zowel in inventaris als in C. Hoek, Bronnen tot de geschiedenis van het Sint Ursulaconvent te Schiedam, in: Ons Voorgeslacht 23 (1968)
249-304.

Klooster St. Michiel in De Hem bij Schoonlioven, (1385) 1396-ca.
1594, 2 m.
Inventaris: J.L. Blonden, Het archief van het klooster St. Michiel in den Hem bij
Schoonhoven, in: VROA 48 (1925) I, 169-282.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster Emaus in het land van Stein, (1379) 1425-1572, 0,5 m.
Inventaris: H.J.M. Levelt, Het archief van het klooster Emaus in het land van Stein,
in: VROA 43 (1920) I, 210-230; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster O.L. Vrouwe in Bethlehem te Wateringen. 1485-1562,
0,2m.
Inventaris.

Kapittels
Kapittel van Geervliet, 1536-(17e eeuw), 0,1 m.
Inventaris.
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Kapittel van St. Marie op het Hof te 's-Gravenhage, (1289)
1367-1571, 5,5 m.
Inventaris: A.H. Martens van Sevenhoven, Archief van het kapittel van St. Marie op
het Hof te 's-Gravenhage ('s-Gravenhage 1914); getypt supplement.

Parochies
N.B. Het archief van de St. Hippolytus of Oude Kerk te Delft is aan het gemeentearchief aldaar in bewaring gegeven; het archief van de kerk te Voorschoten is aan de gemeente Voorschoten in bewaring gegeven.

Kerk te Eikenduinen, 1360 - 1550, 0,1 m.
Inventaris: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith, De archieven van kloosters
en andere stichtingen in Delfland ('s-Gravenhage 1920) 152-159; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Bartholomeuskerk te Nootdorp, 1418 - 1567, 0,4 m.
Inventaris.

Geestelijke fundaties
N.B. De archieven van het Begijnhof en van de H. Geest te 's-Gravenzande berusten
in het gemeentearchief aldaar; het archief van het St. Nicolaasgasthuis te 'sGravenhage berust in het gemeentearchief aldaar.

H. Kruisgilde te Eikenduinen, 1519 - 1571, 0,5 m.
Inventaris: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith, De archieven van kloosters
en andere stichtingen in Delfland ('s-Gravenhage 1920) 160-162; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
Memorie en stichtingen in de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, ca.
1400-1596, 1 m.
Inventaris: als voren, 115-151; 391-434; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Vicarie te Ouddorp, 1502 - 1806, 0,2 m.
Inventaris: R. Fruin, Beschrijving eener verzameling stukken betreffende de vicarie op
het altaar van St. Anna van de parochiekerk te Oudorp, in: IRA IV (1931) 293-295.
Vicarie te Schoonhoven, 1633-1647, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA 14 (1891) 23.
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NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

Hervormde gemeente te Nieuw-Helvoet, 1627-1839, 1,5 m.
N.B. Bevat de archieven van kerkeraad, diakonie en kerkvoogdij.
Inventaris: H. Brouwer, De archieven van de Ned. Hervormde gemeente te NieuwHellevoet, in: VROA 48 (1925) I, 997-1003.

Hervormde gemeente te Koudekerk aan de Rijn, 1706-1938, 5,5 m.*
Plaatsingslijst.

Administrerend armmeester der Hervormde gemeente van ZuidWaddinxveen, 1807-1817, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 5 (1932) 34-35.
GEREFORMEERDE KERKEN

Gereformeerde kerk van Noordwijk, 1835-1968, 4 m.*
Plaatsingslijst.

Gereformeerde kerk van Hendrik-Ido-Ambacht, 1896-1972, 4,5 m.*
Inventaris.

Gereformeerde kerk van Wassenaar-dorp, 1915-1965, 5 m.*
REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP

Remonstrantse gemeente te Berkel, 1624-1862, 1 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Bleiswijk, 1647-1846, 0,4 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Hazerswoude, 1663-1883, 1 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Nieuwkoop, 1628-1956, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Nieuwpoort, 1683-1855, 0,2 m.
Plaatsingslijst.
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Remonstrantse gemeente te Noordwijk, 1640-1859, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Oude Wetering, 1690-1925, 1 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Waddinxveen, 1605, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Zevenhoven, 1727-1842, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Zoetermeer-Zegwaart, 1613-1856, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Remonstrantse gemeente te Zwammerdam, 1672-1857, 0,2 m.
Plaatsingslijst.
OVERIGE

Stukken van kerkelijke en profane aard, meest afkomstig van de
Oud-Bisschoppelijke Clerezij, 15e-17e eeuw, 1,2 m.
Inventaris.

2.9

Huizen en heerlijkheden
N.B. Het archief van de heerlijkheid Charlois is in bewaring gegeven aan de gemeente
Rotterdam, het archief van de heerlijkheid Zouteveen en De Lier aan de gemeente
Vlaardingen
Zie voor de leenkamers: J.C. Kort, Overzicht van de leenkamers in Holland
('s-Gravenhage 1976) (lnventarisreeks RAH, nr. 8).

Adolfsland: zie St. Adolfsland.
Alblasserdam (heerlijkheid), 1567-1915, 2 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 479).
Inventaris: C.C. ter Haar, Het archief der heerlijkheid Alblasserdam, in: VROA 44
(1921) 1, 305-336, supplementen in: VROA 2e serie 6 (1933) 23 en VROA 2e serie 11
(1939) 25.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Altena (heerlijkheid), 1212-1590, 2 m.
N.B. Het archief is na de aankoop van de heerlijkheid door de Staten van Holland in
1590 gedeponeerd in de Leen- en registerkamer van Holland.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
Bronnenuitgave: K.N. Korteweg, Rechtsbronnen van Woudrichem en het land van Altena (Utrecht 1948) (Werken OVR, 3e reeks, nr. 14).

Ameide (jachtgerecht), 1760-1786, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Ammerstol: zie 's-Heeraartsberg.
Asperen (leenkamer), 1483-1760, 0,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 45 (1922) I, 317-318; VROA 50 (1927) I, 70; Jaarverslag van de
Rijksarchiefdienst over 1968, 63.

Assendelft (heerlijkheid), 1620-1751, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Backershagen (buitenplaats bij Wassenaar), 1496-1846, 0,2 m.
Barendrecht (Oost- en West-) en Carnisse (heerlijkheden), 1264-1850,
3,5 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).
Inventaris: C.C. ter Haar, De archieven der heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht
en Carnisse tot het jaar 1850, in: VROA 46 (1923) I, 259-306.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Benthuizen (heerlijkheid), 1582-1895, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Bergambacht: zie 's-Heeraartsberg.
Binckhorst (huis bij Voorburg), ca. 1400-1928, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Bleiswijk (heerlijkheid), 1558-1970, 1 m.
Inventaris: F.W.J. Scholten, Archief van de heerlijkheid Bleiswijk ('s-Gravenhage
1976) (Inventarisreeks RAH, nr. 5).

126

RIJKSARCHIEF

Graven van Blois, ca. 1304-1397, 1 m.
N.B. Dit archief bevat de stukken met betrekking tot de goederen en rechten in Holland, Zeeland en West-Friesland, die Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en
zijn erfgenamen, de graven van Blois, in leen hielden van de grafelijkheid. Tot dit
goederencomplex behoorden onder meer de heerlijkheden Gouda en Schoonhoven, het
land van Stein, Noordwijk, Beverwijk, Wijk aan Zee, Texel en Vlieland, Goes, Tholen en Dreischor. Na het overlijden van Gwijde, graaf van Blois, in 1397 zonder wettige erfgenaam zijn deze lenen teruggekomen aan de grafelijkheid; het archief werd
daarna gedeponeerd in dat van de graven van Holland.
Inventaris: A.A.M. Schmidt-Ernsthausen, Archief van de graven van Blois 1304-1397
('s-Gravenhage 1982) (Inventarisreeks RAH, nr. 26).
Literatuur: S.A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont. Bijdrage
tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw
('s-Gravenhage 1914).

Blokland (leenkamer), 1648-1791, 0,1 m.
N.B. Bevat één leenregister.

Boekhorst (leenkamer), 1581-1769, 0,1 m.
N.B. Bevat één leenregister.
Nadere toegang: G.M. van Aalst, Repertorium op de lenen van de hofstede Boekhorst
1581-1784, in: Ons Voorgeslacht 36 (1981) 400-408.

Dalem (heerlijkheid), 1467-1586, 0,3 m.
Plaatsingslijst: VROA 34 (1911), blz. 61 -62, nrs. 27-33.

Dever (huis bij Lisse), 1347-1789, 0,1 m.
N.B. Bevat één leenregister en enkele losse stukken.
Zie ook het archief van de heerlijkheid Lisse (blz. 130) en het familiearchief Heereman van Zuydtwijck (blz. 138).
Nadere toegang: C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1580 (1759), in: Ons Voorgeslacht 29 (1974) 133-144.

Dirksland (heerlijkheid),

1419-1928.

N.B. Onderdeel van het familiearchief Van der Goes van Dirxland (blz. 138).

Duivenvoorde (huis bij Voorschoten), 1199-1910, 13 m.
N.B. Zie voor het familiearchief Steengracht, dat een onderdeel vormde van het huisarchief Duivenvoorde, blz. 141.
Inventaris: H.A. Poelman en D.P.M. Graswinckel, Het archief van het huis Duivenvoorde, in: VROA 43 (1920) I, 231-453; VROA 2e serie 5 (1932) 35; getypt
supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Dussen-Muilkerk (heerlijkheid), 1338-1955.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Berg (blz. 136).
Nadere toegang: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de heerlijkheid DussenMuilkerk 1380-1771, in: Ons Voorgeslacht 31 (1976) 129-134.

Emmeloord: zie Urk en Emmeloord.
Giessen-Oudekerk (leenkamer), 1682-1793, 0,1 m.
Plaatsingslijst: VROA 20 (1897) 31.

Goudriaan (heerlijkheid), 1447-1886, 0,5 m.
Inventaris: G.H.C. Breesnee, Het archief der heerlijkheid Goudriaan, in: VROA 40
(1917) I, 483-496.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Groeneveld of De Lage Harnas (leenkamer), 1721-1795, 0,1 m.
N.B. Bevat één leenregister.
Nadere toegang: C. Hoek en Th. van Straalen, Repertorium op de lenen van de hofstad Groeneveld in 't Woud, in: Ons Voorgeslacht 28 (1973) 25-35.

Haarlem (heerlijkheid), 1254-1321, 0,1 m.
N.B. Het archief is na het uitsterven van het geslacht gedeponeerd in het archief van
de graven van Holland.
Inventaris: J.C. Kort, Het archief van de heren van Haarlem ('s- Gravenhage 1976)
(Inventarisreeks RAH, nr. 9).

Hagestein (heerlijkheid), 1755-ca 1845, 0,1 m.
Inventaris.

Hardinxveld (heerlijkheid), 1539-1570, 0,1 m.
Plaatsingslijst: VROA 27 (1904) 56.

's-Heeraartsberg of Bergambacht en Ammerstol (heerlijkheid),
1277-1905, 5 m.
Inventaris.
Nadere toegang: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de Heerlijkheid Bergambacht, 1405-1683 (1732), in: Ons Voorgeslacht 31 (1976) 293-305.

's-Heeraartsberg (huis), 1519-1732, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van het Huis 's-Heeraartsberg en
de Hofstede Kraaienstein, 1426-1752 (1792), in: Ons Voorgeslacht 31 (1976) 241-255.
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Heerjansdam (heerlijkheid), 1340-1865, 2 m.
Inventaris: W. Moll, Het archief der heerlijkheid Heerjansdam, in: VROA 38 (1915)
I, 296-334.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Herkingen en Roxenisse (heerlijkheid), 1725-1800, 0,5 m.
Inventaris.

Heukelum en Leyenburg (heerlijkheden), ca. 1515-1971, 11 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de Stoeterij Heukelum.
Plaatsingslijst.

Hillegom (huis), 1633-1861, 0,1 m.
Inventaris: P.A. Meilink, Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van de
voormalige eigenaars van het huis Hillegom, in IRA I (1928) 214-215.

Hodenpijl (leenkamer), 1686-1803, 0,2 m.
N.B. Zie voor de oudere leenregisters het Rijksarchief in Zeeland en de collectie Van
Slingelandt bij de Hoge Raad van Adel.
Plaatsingslijst: VROA 44 (1921) I, 98.

Hofwegen (baljuw- en schoutambt), 1648-19e eeuw, 0,1 m.
Hoogeveen (heerlijkheid onder Benthuizen in Rijnland), 1452-1903,
0,5 m.
Inventaris.

Hoogeveen (heerlijkheid onder Nootdorp in Delfland), 1419-1863,
l m.
Inventaris.

Hoog- en Aardswoud (heerlijkheid), 1716-1809.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Wassenaer-Starrenburg (blz. 142).

Hubertusgerecht: zie St. Hubertusgerecht.
Beide Katwijken en 't Zandt met Valkenburg (heerlijkheden),
1325-1927, 8 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Koudekerk en Tol (heerlijkheid en huis), 1272-1683, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA 34 (1911) 58-62.

Langerak (heerlijkheid), 1253-1957, 0,5 m.
Inventaris: H. Bordewijk, Archieven betreffende Langerak ('s-Gravenhage 1970)
105-117.
Nadere toegang: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van Langerak, 1360-1657, in:
Ons Voorgeslacht 31 (1976) 1-21.

Langestein (ridderhofstad), 1253-1797, 0,1 m.
Inventaris: H. Bordewijk, Archieven betreffende Langerak ('s-Gravenhage 1970) 119.
Nadere toegang: J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Langestein,
1647-1795, in: Ons Voorgeslacht 34 (1979) 293-295.

Leerdam (leenkamer en rentambt), 1681-1783, 0,2 m.
N.B. Zie voor het archief van de heerlijkheid Leerdam het archief van de Nassause
Domeinraad, berustend bij de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (deel
IX, blz. 67-69). Het betreft hier ingekomen stukken bij de rentmeester van de domeinen en bij de stadhouder en leenmannen.

Leeuwen (huis te Alphen in Den Hoorn), 1562 - 1668, 0,2 m.
Inventaris.

De Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek (leenkamer), 1660-1795, 0,4 m.
N.B. Voor het archief van de heerlijkheid De Lek en Stormpolder (1346-1847) zie het
archief van de N.V. Mij Nassau-La Lecq tot exploitatie van onroerende goederen,
inv.nrs. 290-436 (blz. 118).

Lexmond, Lakerveld en Achthoven (jachtgerecht), 1762-1783, 0,1 m.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 10 (1937) 24-25.

De Lier (heerlijkheid), ca. 1750-1780.
N.B. Onderdeel van het huisarchief Offem (zie blz. 132).

Liesveld (rentambt), 1734-1793, 1 m.
N.B. Zie voor de heerlijkheid Liesveld het archief van de Nassause Domeinraad bij de
Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (deel IX, blz. 67-69).
Inventaris.

Lisse (heerlijkheid), 1565-1752, 0,5 m.
N.B. Zie ook de archieven van het huis Dever (blz. 127) en de familie Heereman van
Zuydtwijck (blz. 138).
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Inventaris: J.A.C.M. Wittenaar, Beschrijving eener verzameling stukken, afkomstig
van eenige Heeren van Lisse en hunne rentmeesters, in: IRA III (1930) 341-345.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

De Loo (huis onder Voorburg), 1567-1807, 0,5 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Maasland en Maassluis (heerlijkheid), 1535-1850.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Wassenaer-Starrenburg (blz. 142).

Meerkerk (jachtgerecht), 1743-1790, 0,1 m.
Plaatsingslijst: Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst 1968, 63.

Meerwijk (buitenplaats onder Koudekerk), 1681-1883, 0,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 20 (1947) 29-30.

Middelburg (heerlijkheid), 1352-1908.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Berg (blz. 136).
Nadere toegang: J .C. kort, Repertorium op de lenen van de heerlijkheid Middelburg,
1415-1797, in: Ons Voorgeslacht 31 (1976) 65-77.

Middelharnis (heerlijkheid), 1579-1879.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Otgens (blz. 140).

Middenburgh (buitenplaats onder Voorburg), 1555-1910, 0,5 m.
Mijnsheerenland van Moerkerken (heerlijkheid), 1360-1890, 2 m.
N.B. Zie ook het familiearchief Van Assendelft de Coningh (blz. 136).
Plaatsingslijst: VROA 32 (1909) 71-77,

Ter Nesse (huis onder Woerden), 1410-1758, 0,2 m.
Nieuw-Beijerland (heerlijkheid), 1583-1936, 1 m.
Plaatsingslijst.

Noord-Nieuwland (heerlijkheid onder Maasland), 1396-1870, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Noordwijk (heerlijkheid), 1439-1916.
N.B. Onderdeel van het huisarchief Offem (zie blz. 132).
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Offem (huis), ± 1400-1900, 17 m.
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).

Ooltgensplaat en Den Bommel: zie St. Adolfsland.
Oosterland (heerlijkheid), 1641-1805.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Steengracht (blz. 141).

Oostkapelle (heerlijkheid), 1761-1805.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Steengracht (blz. 141).

Oud-Alkemade (huis onder Warmond), ca. 1600-1908, 1,5 m.
N.B. Zie ook familiearchief Cousebant (blz. 137).
Inventaris.
Nadere toegang: C. Hoek en A.M. Verbeek, Repertorium op de lenen van de Hofstad
(Oud-)Alkemade te Warmond (1307-1796), in: Ons Voorgeslacht 32 (1977) 237-304.

Oudshoorn en Gnephoek (heerlijkheid), 1544-1909, 7 m.
Inventaris: J.A. Eekhof Jr., Beschrijving van eene verzameling papieren, afkomstig
van de familie Van Reede van Oudtshoorn, in: IRA II (1929) 15-54.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Oud-Beijerland (heerlijkheid), 1734-1819.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van der Staal van Piershil (blz. 141).

Piershil (heerlijkheid), 1683-1884.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van der Staal van Piershil (blz. 141).

Poelgeest (leenkamer), 1307-1782, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: C. Hoek, Repertorium op de lenen van de Hofstad Poelgeest te Koudekerk, 1307-1690, in: Ons Voorgeslacht 31 (1976) 149-200.

Putten en Strijen, 1235-1459, 1 m.
N.B. Het archief is na het uitsterven van het geslacht in 1459 gedeponeerd in het archief van de graven van Holland.
Inventaris.
Nadere toegang: P. Ernsting en J.D. Winsemius, Regesten van oorkonden en akten
voorkomende in de registers van de heren van Putten en Strijen ('s-Gravenhage 1969);
J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Putten, 1229-1650, in: Ons Voorgeslacht 34 (1979) 125-187, 189-227; J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Strijen, 1290-1650, in: Ons Voorgeslacht 34 (1979) 41-63.
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Bronnenuitgave: J.L. van der Gouw, Rekeningen van de domeinen van Putten,
1379-1429, 2 dln. ('s-Gravenhage 1980) (RGP, grote serie, nrs. 170, 171).
Literatuur: J.L. van der Gouw, De Ring van Putten, Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied ('s-Gravenhage 1967).

Puttershoek (leenkamer), 1606-1799, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA (1895) 84.

Raaphorst (leenkamer), 1342-1797, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA (1915) 75.
Nadere toegang: C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad Raaphorst te
Wassenaar, in: Ons Voorgeslacht 29 (1974) 65-108, 144.

Reigersbergen (huis onder 's-Gravenhage), 1406-1938, 0,5 m.
Inventaris.

Ruiven (heerlijkheid), 1466-1806.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Van Wassenaer-Starrenburg (blz. 142).

Rijnsaterwoude (heerlijkheid), 1729-1799, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Schoot (heerlijkheid onder Nieuwveen en Zevenhoven), 1711-ca.
1800, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

St. Adolfsland genaamd Ooltgensplaat en Den Bommel (heerlijkheid), 1477-1847, 0,5 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Anthoniepolder (heerlijkheid), 1746-1848.
N.B. Onderdeel van het huisarchief Offem (blz. 132).

St. Hubertusgerecht, Snedelwijk, Groensvoord en Peuliën (heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874, 0,5 m.
Inventaris: Archieven van de heerlijkheden gelegen onder Noord-Waddinxveen (Huibrechtsambacht of St. Huibertsgerecht, Snedelwijk of Snijdelwijk, Groensvoord of
Groenswaard(e), en Peulien, Puliën of Poliën), in: VROA 29 (1906) 63-67; getypt
supplement.

Sommelsdijk (heerlijkheid), 1418-1692, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA 17 (1894) 67-71.
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Souburg (huis onder Alblasserdam), ca. 1410-1852, 0,5 m.
Inventaris.

Spijk (heerlijkheid), 1408-1765, 0,5 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: C. Hoek, Lenen van de hofstad te Spijck, in: Ons Voorgeslacht 29
(1974) 145-148 en Ons Voorgeslacht 31 (1976) 37.

Struiten (heerlijkheid), 18e en 19e eeuw, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

De Tempel (huis bij Berkel), 1512-1824, 0,2 m.
Plaatsingslijst: VROA 29 (1906) 69-70.

Terschelling (heerlijkheid), 1322-1615, 0,5 m.
N.B. Het archief is na de aankoop van de heerlijkheid door de Staten van Holland in
1615 aan het Statencollege overgedragen.
Inventaris: C.E. Schabbing, Archief van de heerlijkheid Terschelling, 1322-1615
('s-Gravenhage 1976) (lnventarisreeks RAH, nr. 2).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Tienhoven (jachtgerecht), 1764-1786, 0,1 m.
Tol: zie Koudekerk aan den Rijn.
Urk en Emmeloord (heerlijkheid), 1412-1794, 1 m.
N.B. Het archief werd na de aankoop van de heerlijkheid door de Staten van Holland
in 1792 gedeponeerd in het Statenarchief. Al voor de aankoop hadden de Staten van
Holland bemoeienis met de eilanden; het archief van de gecommitteerden van de Staten van Holland tot de zaken van Urk, Emmeloord en Ens is in dit archief
opgenomen.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Velsen en Santpoort (heerlijkheden), 1662-1863.
N.B. Onderdeel van het familiearchief Hoeufft van Velzen (blz. 138).

Voorne (heerlijkheid), 1277-1371, 0,2 m.
N.B. Het archief is na het uitsterven van het geslacht in 1372 gedeponeerd in het archief van de graven van Holland. De heren van Voorne waren tevens burggraven van
Zeeland.
Inventaris: J.C. Kort, Het archief van de heren van Voorne, burggraven van Zeeland
('s-Gravenhage 1972).
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Nadere toegang: regestenlijst in inventaris en J.C. Kort, Repertorium op de lenen van
de Hofstede Voorne in Zuid-Holland, het Land van Gelre, het Sticht van Utrecht,
Putten en Heenvliet, 1199-1648, in: Ons Voorgeslacht 32 (1977) 185-213; J.C. Kort,
Repertorium op de lenen van de Hofstede Voorne in Noord-Holland, Kennermerland,
Waterland en Zeeland, 1230-1649, in: Ons Voorgeslacht 32 (1977) 401-433; J.C. Kort,
Repertorium op de lenen van de Hofstede Voorne in Overflakkee en Westvoorne,
1220-1650, in: Ons Voorgeslacht 33 (1978) 265-297; J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de Hofstede Voorne op het eiland Voorne, 1230-1650, in: Ons Voorgeslacht
33 (1978) 386-432.
Literatuur: W.H. Lenselink en A.D.A. Monna, Studies over het Zeeuwse en Leidse
burggraafschap (Groningen 1976); C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in: Van Westvoorne tot St. Adolfsland; historische verkenningen op GoereeOverflakkee (Ouddorp 1979) 115-145.

Voshol (heerlijkheid), ca. 1590-1619, 6 m.
N.B. Tot deze heerlijkheid behoorden de dorpen Zwammerdam, Reeuwijk en Ter Aar.
Inventaris: VROA 21 (1898) 83-104.

De Werve (huis onder Voorburg), 1458-1845, 0,5 m.
Inventaris: P.A. Meilink, Archief van de hofstede De Werve onder Voorburg, in: IRA
267-269; VROA 2e serie 19 (1946) 26.

111 (1930)

Te Werve (huis onder Rijswijk, leenkamer), ca. 1571-1794, 0,5 m.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie S (1932) 35.

Westland (rentambt), 1646-1801, 0,5 m.
N.B. Zie ook het archief van de Nassause Domeinraad berustend bij de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (deel IX, blz. 67-69).
Plaatsingslijst: VROA 37 (1914) I, 65-67; VROA 42 (1919) 207-208.

Wildevenen (leenkamer onder Moerkapelle), 1584-1608, 0,1 m.
N. B. Bevat één leenregister.

Wijngaarden en Ruybroek (heerlijkheden), 1330-1780, 0,2 m.
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2.10 Families
N.B. Het familiearchief Van Beveren is in bewaring gegeven aan de gemeente Dordrecht, het familiearchief Siewertsz van Reesema aan de gemeente Rotterdam.

Van Adrichem, 1533-1610, 4,5 m.
N.B. Kooplieden- en regentengeslacht uit Delft.
Inventaris: L.J. Ruys, Archief van Adrichem, in: IRA IV (1931) 260-274.
Bronnenuitgave: H.E. van Gelder, Gegevens betreffende de haringsvisserij op het einde der 16e eeuw, in: BMHG 32 (1911) 1-62; H.E. van Gelder, Scheepsrekeningen van
enkele der vroegste Guinea-vaarten, in: Economisch-Historisch Jaarboek II (1916)
239-257; H.E. van Gelder, Zestiende-eeuwsche vrachtvaartbescheiden, in: EconomischHistorisch Jaarboek III (1917) 124-290; H.E. van Gelder, Zestiende-eeuwsche koopmansbrieven, in: Economisch-Historisch Jaarboek V (1919) 136-191.

Van Adrichem-Van Assendelft, 1439-1468, 0,25 m.
N.B. Betreft Claes van Adrichem, rentmeester van de heer van Brederode, en de gebroeders Gerrit, heer van Assendelft, en Willem van Assendelft.

Van Assendelft de Coningh, 1645-1959, 1,5 m.
N.B. Zie ook het archief van de heerlijkheid Mijnsheerenland van Moerkerken (blz. 131).
Inventaris: G.M. van Aalst, Archief van de familie Van Assendelft de Coningh
('s-Gravenhage 1975) (Inventarisreeks RAH, nr. 4).

Berg, 1338-1977, 10 m.*
N.B. De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).
Inventaris: J.P.A. Louman, Archief van de familie Berg ('s- Gravenhage 1980) (Inventarisreeks RAH, nr. 15).
Nadere toegang: zie blz. 128 en 131.

Blanken-Cruquius-Florijn, ca. 1725-1871, 4 m.
N.B. Stukken betreffende fortificatiën, 's lands gebouwen en waterstaat.
Inventaris.

Van den Brandeler, 15e-20e eeuw, 7,5 m.
Plaatsingslijst.

Brederode, (1248)4 697, 1 m.
N.B. Een deel van het archief Brederode berust in het Furstliches Haus- und Landesarchiv te Detmold (inventaris in: VROA 32 (1909) 113-184). Zie ook de collectie
Royaards (blz. 147).
Inventaris: G.H.C. Breesnee, Beschrijving eener verzameling stukken, betreffende de
familie Van Brederode, in: VROA 47 (1924) I, 192-204.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Cambier, (1502) 1643-1909, 2,5 m.
N.B. Familie te Vianen.
Inventaris: J. de Jong, Het archief van de familie Cambier 1643-1909 ('s-Gravenhage
1982) (Inventarisreeks RAH, nr. 20).

Cazius, 1342-1692, 0,25 m.
N.B. Betreft onder meer de Barnierswoning te Wateringen.

Cousebant, ca. 1400-1800, 8,5 m.
N.B. Betreft onder meer het huis Oud-Alkemade (zie ook blz. 132).
Plaatsingslijst.

Doublet, 1610-1711, 0,25 m.
N.B. Ambtenarengeslacht.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 4 (1931) 51-52.

Van Driel, 1797-1832, 0,1 m.
N.B. Familie te Puttershoek.
Inventaris.

Dupper, 1664-1923, 0,5 m.
N.B. Familie te Vianen.
Inventaris.

Van der Duyn, 1528-19e eeuw, 0,25 m.
Van Dijk van Matenesse, 1413-1785, 0,25 m.
N.B. Betreft onder meer de heren van Matenesse en het huis te Riviere.
Inventaris: D.A. Felix, Beschrijving eener verzameling stukken, afkomstig van den
heer Van Dijk van Matenesse, in: VROA 44 (1921) I, 269-278.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Van Egmond, 1572-1590, 0,5 m.
N.B. Betreft de kinderen van Lamoraal graaf van Egmond (1 1568).
Inventaris.

Emants, 1651-1957, 5 m.
N.B. Ambtenaren- en advocatengeslacht.
Inventaris: H.H.P. Rijperman, Beschrijving eener verzameling stukken, afkomstig van
de familie Emants, in: VROA 43 (1920) I, 602-616; getypt supplement.

Van der Goes, ca. 1650-1789, 1 m.
N.B. Delfts regentengeslacht.
Plaatsingslijst: VROA 20 (1897) 41-44.
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Van der Goes van Dirxland, 1419-1928, 2,5 m.
Inventaris: J.A. Jaeger, Inventaris van het familiearchief Van der Goes van Dirxland,
1419-1928 ('s-Gravenhage 1965).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Graswinckel, 16e-20e eeuw, 5,5 m.
N.B. Regentengeslacht te Delft.
Plaatsingslijst.

Van Groenewegen, 1623-1813, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Heereman van Zuydtwijck, 1358-ca. 1875, 21,5 m.
N.B. Zie ook het archief van het huis Dever (blz. 127) en dat van de heerlijkheid Lisse (blz. 130). De kaarten uit dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van
het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).
Inventaris.

Van Heteren, 1642-(1806), 3 m.
Inventaris: J.H. Kompagnie, Het familiearchief Van Heteren, het archief van de
solliciteur-militair Paulus Gebhardt en het archief van de commies van 's lands magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk ('s-Gravenhage 1979) (Inventarisreeks RAH, nr.
19).

De Heuyter-de Voocht van Rijnevelt, 1496-1627, 0,25 m.
N.B. Geslachten te Delft en omgeving.
Inventaris.

Hoeufft van Velsen, (1402)-1905, 6 m.
N.B. Regentengeslacht te Dordrecht en Amsterdam.
Inventaris: A.H. Drijfhout van Hooff, Beschrijving eener verzameling papieren, afkomstig van jhr. mr. Henrik Hoeufft van Velsen, in: VROA 43 (1920) I, 455-520.

Hop, ca. 1650-1709, 2,5 m.
N.B. Ambtenarengeslacht.
Inventaris: P.A. Meilink, Familiearchief Hop, in: IRA IV (1931) 256-259; getypt
supplement.

Van Hurck-Van Barnevelt, ca. 1650-1786, 0,5 m.
N.B. Van Hurck was een geslacht van ambtenaren en advocaten, Van Barnevelt een
regentengeslacht te Gorinchem.
Inventaris.
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Van Iterson, 1796-1887, 0,25 m.
Le Jeune, 1747-1810, 1,5 m.
N.B. Betreft ambtelijke stukken over de posterijen (zie ook blz. 71).
Inventaris: J. Giphart, Inventaris van het familiearchief Le Jeune, in: C.E.E. Gerritsen, Inventarissen van de archieven der posterijen in Holland, I ('s-Gravenhage 1977)
(Inventarisreeks RAH, nr. 10).

Juynboll, 1618-1936, 2 m.
Plaatsingslijst.

Kist, 1679-1937, 8 m.
Inventaris.

Kole, 1533-1793, 4,5 m.
Inventaris: P.A.N.S. van Meurs, Beschrijving van de stukken van den boedel van Pieternella Kole, overleden te Goedereede 11 december 1771, in: VROA 37 (1914)
385-440.

De Lange van Wijngaarden, 1795-1867, 1 m.
Plaatsingslijst.

Van Leyden van Leeuwen, (1497)-1780, 0,1 m.
N.B. Leden van dit geslacht waren onder andere heer van Vlaardingen.
Inventaris.

Van Matenesse, 1346-1669, 0,5 m.
N.B. Delen van dit archief berusten ook in het gemeentearchief van Schiedam, bij de
Hoge Raad van Adel en in het archief van het bisdom Haarlem.
Inventaris: VROA 20 (1897) 34-39; getypt supplement.
Literatuur: P.N. van Doorninck, Inventaris van eene verzameling charters betrekking
hebbende op de geslachten Van der Does, Duivenvoorde, Matenesse enz. (Haarlem
1895); C.J. Gonnet, Familiearchief van het geslacht Van Matenesse, in: NAB 8
(1899-1900) 120-127.

De Mey van Streefkerk, 1655-1873, 0,25 m.
N.B. Een ander deel van dit archief berust in het gemeentearchief van Amsterdam.
Geslacht met o.a. belangen in Suriname.
Plaatsingslijst.

Nijgh-Dessing, 1769-1912, 1,5 m.
N.B. Geslacht te Middelharnis.
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Van Oldenbarnevelt, 1449-1822, 1 m.
N.B. Betreft de raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt en diens nageslacht.
Inventaris.

Otgens, (1409)-1879, 3,3 m.
Inventaris: H. Brouwer, Familie-archief Otgens en stukken betreffende de hooge heerlijkheid Middelharnis, in: IRA II (1929) 55-92; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Pauw van Wieldrecht, (1358)-1941, 8,5 m.
N.B. Regentengeslacht te Amsterdam en Delft.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Pompe van Slingeland, ca. 1530-1600, 0,1 m.
N.B. Heeft voornamelijk betrekking op visrechten in de Dordt, de Dubbel en de
Waal.

Pots, 1587-1705, 14 m.
N.B. Geslacht van ambtenaren bij de Hoge Raad van Holland en Zeeland en het Hof
van Holland.
Inventaris: VROA 31 (1908) 43-54.

De Raadt, 1398-1780, 1 m.
N.B. Betreft deels stukken van de familie De Raadt, deels stukken van vroegere eigenaars van de buitenplaats Noorthey bij Voorschoten (zie ook blz. 119).
Inventaris: L.E. de Brakke, Beschrijving eener verzameling stukken, geschonken door
het genootschap Noorthey, in: VROA 44 (1921) 279-304.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Roest van Limburg, 1604-1887, 0,1 m.
Inventaris.

Van Slingelandt-De Vrij Temminck, ca. 1650-1813, 18 m.
N.B. Regentengeslacht te Dordrecht en Amsterdam. Bevat ook stukken betreffende de
raadpensionaris Simon van Slingelandt. Een ander deel van het archief berust in het
gemeentearchief van Amsterdam.
Inventaris: M.A.P. Roelofsz, Familiearchief Van Slingelandt-De Vrij Temminck, in
IRA I I I (1930) 270-340.
Bronnenuitgave: W.A. van Rappard, Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en
Sicco van Goslinga 1697-1731 ('s-Gravenhage 1978) (RGP, kleine serie, nr. 46).

140

RIJKSARCHIEF

Van der Staal van Piershil, 1636-1904, 4,5 m.
N.B. De kaarten van dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).
Inventaris: G.M. van Aalst, Archief van de familie Van der Staal van Piershil ('sGravenhage 1978) (Inventarisreeks RAH, nr. 14).

Steengracht, (1553) - 1846, 10,5 m.
N.B. Het archief van dit Zeeuws geslacht werd aangetroffen in het huis Duivenvoorde, dat sinds 1830 in hun bezit was.
Inventaris.

Stoop, 1771 - 1967, 0,5 m.
Inventaris: J.A. Jaeger, Inventaris van familiepapieren Stoop betrekking hebbende op
landerijen onder Stellendam ('s-Gravenhage 1965).

Teding van Berkhout, ca. 1580 - 1800, 1,5 m.
N.B. Regentengeslacht te Hoorn, Monnickendam en Delft. Het gedeelte van het archief dat is vermeld in VROA 22 (1899) 54-66 is aan de familie teruggegeven; de stukken vermeld in VROA 12 (1889) 36-41 berusten nog in het Rijksarchief.
Inventaris: 0. Schutte, Het archief van de familie Teding van Berkhout (z.p. 1974)
enkele nummers: zie de concordantie op blz. 204-205.

Viervant Tukker, 1794 - 1877, 0,1 m.
N.B. Betreft onder meer het hofje van Aarden te Leerdam.
Plaatsingslijst.

Van Voorthuysen van der Marel, 18e-19e eeuw, 0,1 m.
Van Vredenburch, (1266) - 1970, 52,5 m.*
N.B. Leden van dit geslacht waren ontvanger-generaal van de geestelijke goederen in
Holland in de periode 1738-1811; anderen hadden functies in Delfland. De kaarten uit
dit archief worden bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie
Deel IX, blz. 480). Bevat ook stukken betreffende de familie Gael (zie deel IX, blz,
283).
Inventaris: getypt (familiepapieren); J.K. Bondam en P.A. Meilink, Beschrijving eener
verzameling stukken, afkomstig uit het archief van jhr. dr. C.G.W.F. van Vredenburch, in: VROA 47 (1924) I, 222-285 (ambtelijke stukken betreffende Delft en omgeving); J.K. Bondam, Beschijving eener verzameling stukken betreffende het hoogheemraadschap Delfland, in: IRA IV (1931) 289-292 (stukken betreffende het baljuwschap en hoogheemraadschap Delfland).
Van Wassenaar van Catwyck, 17e eeuw-1939, 1 m.
Plaatsingslijst.
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Van Wassenaar van Rosande, (1349)4 876, 20,5 m.
N.B. Zie ook het huisarchief Duivenvoorde en het archief van de heren van de beide
Katwijken en 't Zandt (blz. 127 en 129).
Inventaris: VROA 14 (1891) 32-92; VROA 2e serie 21 (1948) 29; getypt supplement.

Van Wassenaar van Sint Pancras, 1699-20e eeuw, 0,2 m.
Inventaris.

Van Wassenaar-Starrenburg, 1408-1884, 3 m.
Inventaris: J.M. Sernee, Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van het
geslacht Van Wassenaar-Starrenburg en aanverwante geslachten, in: VROA 39 (1916)
363-439; J.F.I.M. Tielens, Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van het
geslacht Van Wassenaar-Starrenburg en aanverwante geslachten, in: VROA 44 (1921)
I, 254-268; getypt supplement.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Van Weel, 18e-19e eeuw.
N.B. Dit archief, dat vrijwel geheel bestaat uit kaarten en tekeningen, wordt bewaard
bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480). Leden uit
dit geslacht waren landmeter op Goeree-Overflakkee en mede-eigenaar van de heerlijkheid Middelharnis.

De Witt, ca. 1650-1730, 1 m.
N.B. Dit archief bevat voornamelijk stukken betreffende de raadpensionaris Johan de
Witt en diens broer Cornelis. Deze door hun nakomelingen bijeengebrachte stukken
zijn als twee verzamelingen aan het archief overgedragen nl. de verzameling De WittBeyerman en De Witt-Gevaerts. Het Algemeen Rijksarchief bezit verder een microfilm
van o.a. de briefwisseling tussen de gebroeders Cornelis en Jan de Witt en van andere
deze familie betreffende stukken, die toebehoren aan de Van Sijpesteyn-stichting te
Nieuw-Loosdrecht.
Inventaris: P.G. Bos, Beschrijving eener verzameling stukken, afkomstig van de familie De Witt, in: VROA 36 (1913) 105-113 (De Witt-Beyerman); VROA 43 (1920) I,
207 (De Witt-Gevaerts).

2.11 Personen
Bicker, J.B., 1776-1803, 2 m.
N.B. Patriot.
Plaatsingslijst: VROA 28 (1905) 37-47; getypt supplement.

Clerq, S. de, 20e eeuw.
N.B. Het archief van deze Haagse architect, dat vrijwel geheel bestaat uit bestekken
en bouwtekeningen, wordt bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).
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Eerzamen, F. den, 20e eeuw, 3 m.
N.B. Betreft de taal en het volkseigene van Goeree-Overflakkee.
Plaatsingslijst.

Grande, Adriaan de, 18e eeuw, 1 m.
N.B. Raadsheer, later president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland.
Plaatsingslijst: VROA 42 (1919) I, 210-211.

Gijselaar, C. de, ca. 1775 - 1815, 0,5 m.
N.B. Patriot.
Plaatsingslijst: VROA 45 (1922) I, 83-84; VROA 2e serie 19 (1946) 26-27.

Hall, M.C. van, 1801 - 1802, 0,1 m.
N.B. Lid van de commissie tot inrichting van het bestuur van het departement
Holland.
Plaatsingslijst: VROA 24 (1901) f7.

Holtrop, W., 1795 - 1799, 0,5 m.
N.B. Lid van het Provinciaal Bestuur van Holland onder de Bataafse Republiek.
Inventaris.

Kerkhoven, Jacob, 1766 - 1'788, 0,25 m.
N.B. Notaris te Leidschendam en schout te Zoetermeer.
Inventaris.

Kersseboom, W., tweede helft 18e eeuw, 1,25 m.
N.B. Financieel deskundige uit de 18e eeuw.
Plaatsingslijst.

Klinkenberg, D., 1709 - 1799.
N.B. Het archief van deze landmeter en wiskundige, die onder meer gewerkt heeft
voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de Staten van Holland, bestaat geheel
uit kaarten en tekeningen en wordt bewaard bij de kaartenafdeling van het Algemeen
Rijksarchief (zie deel IX, blz. 480).

Leemans, J.F., 1795 - 1802, 0,25 m.
N.B. Waterstaatkundige en patriot.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 14 (1941) 22.

Lely, Jacob en Adriaan van der, 17e - 19e eeuw, 0,2 m.
N.B. Baljuwen van Wateringen, De Lier en Zouteveen.
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Limborch, R. en F. van, en M. van der Cracht, 1670-1793, 1 m.
N.B. Advocaten-fiscaal van de domeinen van Holland.
Plaatsingslijst: VROA 27 (1904) 58-65.

Panhuys, P., ca. 1901-1942, 1 m.
N.B. Slotvoogd van Loevestein.
Plaatsingslijst.

Pansier, Th, 1795-1799, 0,1 m.
N.B. Betreft de door hem gevoerde administratie van de Franse troepen. Voor zijn archief als seinmeester van de Hollandse kusten zie blz. 111.
Plaatsingslijst: VROA 2e serie 7 (1934) 21.

Poest Clement, A. van der, 1930-1960, 0,25 m.
Plaatsingslijst.

Rheineck Leyssius, jhr. H.J.L.Th. van, eerste helft 20e eeuw, 0,5 m.
N.B. Provinciaal inspecteur der archieven in Zuid-Holland.
Plaatsingslijst.

Riemer, J. de, 18e eeuw, 2,5 m.
N.B. Geschiedschrijver van 's-Gravenhage.
Plaatsingslijst.

Scheer, A.F. van der, 1701-1908, 0,25 m.
N.B. Betreft tienden in Maasland e.o.
Plaatsingslijst: VROA 35 (1912) 62-63.

Slicher, R.,18e eeuw, 0,25 m.
N.B. Raadsheer van het Hof van Holland, die zich o.a. met het archief van het Hof
heeft beziggehouden.
Plaatsingslijst: Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst over 1970, 62.

Surendonk, Jacob, 1693-1727 (1739), 1 m.
N.B. Secretaris van de raadpensionaris Heinsius.
Inventaris.

Suyskens, Ph.A., 1625-1741, 1,5 m.
Inventaris: J.A. Jaeger, Inventaris van de familiepapieren van Philippus Antonius
Suyskens mede betrekking hebbende op de aanverwante geslachten Wegewaert en Van
der Nijpoort, 1625-1741 ('s-Gravenhage 1965).
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3

VERZAMELINGEN

3.1

Handschriften
Handschriftenverzameling, ca. 1250-heden, 35 m.
N.B. De handschriftenverzameling bevat losse aanwinsten van het Rijksarchief in
Zuid-Holland, die niet in een archief onder te brengen waren.
Inventaris: J.A. Jaeger, Handschriften Derde Afdeling tot en met 1950 ('s- Gravenhage
1968). Voor de aanwinsten na 1950 zie de jaarverslagen van de Rijksarchiefdienst;
vanaf 1965 zijn deze ondergebracht in de collectie aanwinsten (blz. 146).

3.2

Bibliotheek
De bibliotheek van het Rijksarchief in Zuid-Holland maakt deel fait van de bibliotheek
van het Algemeen Rijksarchief (zie deel IX, blz. 485).

3.4

Prenten en kaarten
In het verleden zijn uit veel archieven de kaarten gelicht en, zonder verwijzing naar de
herkomst, overgebracht naar de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief. De
uit de Hollandse archieven afkomstige kaarten zijn voor het grootste deel ondergebracht in de collectie Hingman; inventaris J.H. Hingman, Inventaris der verzameling
kaarten, berustende in het Rijksarchief ... ('s-Gravenhage 1871) en A.J.H. Rozemond,
Inventaris der verzameling kaarten, berustende in het Algemeen Rijksarchief, zijnde
het eerste en tweede supplement op de collectie Hingman ('s- Gravenhage 1969). Ook
tegenwoordig worden, vanwege de speciale eisen die het materiaal aan de berging stelt,
de kaarten uit archieven van het Rijksarchief in Zuid-Holland bewaard bij de kaartenafdeling (zie deel IX, blz. 478-480); zij zijn dan echter beschreven in de inventaris van
het archief waaruit zij afkomstig zijn.
Bij de kaartenafdeling worden kaarten bewaard uit de volgende Hollandse archieven:
Staten van Holland
Diverse abdijen en kloosters
Ridderschap
Heerlijkheid Alblasserdam
Grafelijkheidsrekenkamer
Heerlijkheid Oost- en West-Barendrecht
Ontvangers der geestelijke kantoren
en Carnisse
Hof van Holland
Heerlijkheid Beide Katwijken en 't Zandt
Kadaster
Heerlijkheid Offem
Eerstaanwezende ingenieurs te Brielle en
Familie Berg
Hellevoetsluis
Familie Heereman van Zuydtwijck
Commissie tot superintendentie van de
Familie Van der Staal van Piershil
zeedijken en zeeweringen in het voormaFamilie Van Vredenburch
lig gewest Holland
Familie Van Weel
Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland
S. de Clercq
Rijkswaterstaat, arrondissement Brielle
D. Klinkenberg
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3.5

Zegels en lakafdrukken van zegelstempels
Van archiefstukken losgeraakte zegels zijn reeds vanaf het midden van de vorige eeuw
ondergebracht in de zegelverzameling van het Algemeen Rijksarchief. Hiervan bestaat
een catalogus in handschrift, waarin ook de meeste zegels uit de archieven van de graven van Holland, de grafelijkheidsrekenkamer, de kloosters Egmond, Leeuwenhorst,
Rijnsburg, de Delftse en Delflandse Statenkloosters en het kapittel van St. Marie op
het Hof zijn beschreven.

3.7

Overige verzamelingen
Collectie Aanwinsten, 14e eeuw-20 eeuw, 4 m.
N.B. Bevat de losse aanwinsten vanaf 1965, die niet in een archief onder te brengen
waren; voor dergelijke aanwinsten vóór 1965 zie de handschriftenverzameling (blz.
145).

Collectie C. van Alkemade en P. van der Schelling, 18e eeuw, 1 m.
N.B. Bevat voornamelijk afschriften van privileges van diverse Hollandse steden.
Plaatsingslijst.

Collectie Charters Centraal Bureau, 1462-1810, 1,5 m.
N.B. Bevat op Holland betrekking hebbende charters, die zijn overgenomen van de
Stichting Centraal Bureau voor Genealogie.
Nadere toegang: regestenlijst.

Collectie Dubbelen Holland, 1575-1807, 150 m.
N.B. Bevat onder meer duplicaten van de resoluties van de Staten-Generaal, de Staten
van Holland en de Gecommitteerde Raden en van de Staten van Oorlog.
Plaatsingslijst.

Collectie Minderbroeders, 1385-1797, 0,5 m.
N.B. Bevat op Holland betrekking hebbende charters, die zijn overgenomen van de
Nederlandse Minderbroederprovincie.
Nadere toegang: regestenlijst.

Collectie W.G. van Oyen, 1361-1818, 1,5 m.
N.B. Bevat door W.G. van Oyen aangekochte archiefstukken betreffende de geschiedenis van Holland en andere gewesten.
Plaatsingslijst.

Collectie papiermerken, 14e eeuw-18 eeuw, 1 m.
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Collectie H.J. Royaards, 1402-1809, 0,5 m.
N.B. Bevat voornamelijk stukken betreffende de heerlijkheid Vianen en de heren van
Brederode.
Plaatsingslijst: VROA 36 (1913) 59-62.

Collectie 1902, 1480 – 19e eeuw, 0,2 m.
N.B. Bevat stukken die bij de verhuizing van het Algemeen Rijksarchief in 1902 gevonden zijn en niet in een archief te plaatsen waren.
Inventaris.

Collectie Verspreide charters, ca. 1300-1811, 17 m.
Collectie negatieven
N.B. Betreft microfilms en andere reprodukties van archiefbescheiden berustende bij
het Rijksarchief in Zuid-Holland en elders.
Catalogus.
De Inventaris der verzameling negatieven, lantaarnplaatjes en cliché's van documenten
door A.J.H. Rozemond uit 1965 geldt als verouderd.
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GEMEENTE TER AAR

Adres
Telefoon
Territoir
Openingstijden

1

Aardamseweg 4, 2461 CC Ter Aar.
01722-2444.
de gemeente Vrijhoeven werd in 1840 opgeheven en
bij de gemeente Ter Aar gevoegd.
maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur; de eerste
dinsdag van de maand 18.30-21.00 uur.

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1590-1930, 37,5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de gemeente Vrijhoeven.
Inventaris: A.P. Dees, Inventaris van het archief van het dorps-, ambachts-,
gemeente- en armbestuur van Ter Aar ('s-Gravenhage 1971).

Commissie tot wering van schoolverzuim, 1850 - 1930, 0,2 m.
Inventaris: als voren, blz. 59.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
IJsclub Ter Aar, 1893-1906, 0,2 m.
Inventaris: als voren, blz. 59.
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GEMEENTE ALBLASSERDAM

Adres

Cortgene 2, postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
01859-3044.
Telefoon
Openingstijden bezoek slechts na afspraak.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1589-1980, 72 m.
N.B. Het archief 1589-1933 (5 m) vormt het overblijfsel van het in 1940 door oorlogsgeweld getroffen gemeentearchief.
Inventaris: voor de periode 1589-1933: P.F. Duinker, Inventaris van de archieven van
de gemeente Alblasserdam tot 1933 ('s- Gravenhage 1971); met supplement 1940-1966;
code VNG sedert 1966.

Maatschappelijk Hulpbetoon, 1935-1964, 4 m.
2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Stichting dorpshuis, 1959-1970, 6 m.

3

VERZAMELINGEN
Foto's van Alblasserdam.

150

ALKEMADE

GEMEENTE ALKEMADE

Westeinde 1-3, postbus 1, 2370 AA
Roelof arendsveen.
01713-9000.
Telefoon
de gemeente Vrije en Lage Boekhorst werd in 1855
Territoir
opgeheven en bij de gemeente Alkemade gevoegd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

Adres

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Alkemade, 1573-1939, 17,5 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Vrije en Lage Boekhorst, 1581-1855, 0,5 m.
Inventaris.
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GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

Adres

Burgemeester Visserpark 30, 2405 CR Alphen aan
den Rijn.
01720-74991.
Telefoon
Territoir
de gemeenten Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn werden in 1918 samengevoegd tot de gemeente Alphen aan den Rijn, waarbij in 1964 nog
een gedeelte van het grondgebied der gemeente
Zwammerdam werd gevoegd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 en 13.30-17.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn, 1918-1980, 332 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Alphen, 1560-1918, 57 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813.

Gemeentebestuur van Oudshoorn, 1558-1918, 39 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813.

Gemeentebestuur van Aarlanderveen, 1574-1918, 37 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813.

Gemeentebestuur van Zwammerdam, 1546-1964, 86,5 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813; proces-verbaal voor de periode (1625) 1813-1875.

Gezondheidscommissie Alphen aan den Rijn, 1902-1922, 1,5 m.
2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Vrijwillige Burgerwacht, 1937-1940, 0,1 m.
Rotary-club, 1955-1980, 2 m.*
Comité Het Gouden Alphen, 1967-1969, 0,1 m.
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3

VERZAMELINGEN

3.2

Bibliotheek
Bibliotheek, 5 m.

3.3

Kranten
Kranten, 1874-1982, 20 m.
N.B. Betreft: Alphens Dagblad, 1972-1982; Rijnbode, 1874-1943; Rijnlandsche Courant, 1908-1916; Rijn en Gouwe, 1946-1982; De Schakel, 1945-1946.

3.4

Prenten en kaarten
Foto's, prentbriefkaarten en tekeningen, ca. 1890-1980, 3 m.

GEMEENTE AMEIDE

Voorstraat 1, 4233 EA Ameide.
Adres
01836-1441.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1442-1980, 99 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813; code VNG sedert 1939.
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GEMEENTE AMMERSTOL

De gemeente Ammerstol is aangesloten bij het Streekarchivariaat Krimpenwaard. De
archieven van deze gemeente zijn naar de centrale archiefbewaarplaats van het streekarchivariaat overgebracht (zie blz. 708-709).

GEMEENTE ARKEL

Dam 1, 4241 BL Arkel.
Adres
01831-1241.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1817-1980, 49,5 m.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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GEMEENTE ASPEREN

Adres
Raadhuisplein 1, 4147 AN Asperen.
03451-4944.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1518-1980, 67 m.
N.B. Het archief van de gemeente Asperen tot 1941 (37 m) is in bewaring gegeven bij
de gemeente Heukelum (zie blz. 418). Voor het raadplegen van dit archief is het noodzakelijk dat vooraf contact wordt opgenomen met de secretaris van de gemeente
Asperen.
Inventaris: voor de periode tot 1813: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Het archief
der gemeente Asperen, in: VROA 45 (1822) I, 215-318; code VNG sedert 1940.
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BARENDRECHT

GEMEENTE BARENDRECHT

Binnenhof 1, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
01806-2788.
de gemeente Oost-Barendrecht en de gemeente
West-Barendrecht werden in 1836 opgeheven en samengevoegd tot de nieuwe gemeente Oost- en WestBarendrecht. Deze gemeente werd in 1886 opgeheven. Er ontstond de nieuwe gemeente Barendrecht.
In 1941 werd een klein gedeelte van het gebied van
de opgeheven gemeente IJsselmonde toegevoegd
aan het grondgebied van de gemeente Barendrecht.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-17.00
uur.

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1811-1980, 212 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de gemeente Oost- en West-Barendrecht.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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BENTHUIZEN/BERGAMBACHT

GEMEENTE BENTHUIZEN

Secretaris Runsinkbrink 1, 2731 AG Benthuizen.
079-414341.
de gemeenten Benthorn en Hoogeveen in Rijnland
werden in 1845 respectievelijk 1855 bij de gemeente
Benthuizen gevoegd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur, bovendien
donderdag 19.00-21.00 uur.

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Benthuizen, ca. 1711-1980, 83,5 m.
Code VNG sedert 1938.

Gemeentebestuur van Benthorn, ca. 1700-1845, 0,5 m.
Gemeentebestuur van Hoogeveen in Rijnland, ca. 1700-1855, 1 m.

GEMEENTE BERGAMBACHT

De gemeente Bergambacht is aangesloten bij het Streekarchivariaat Krimpenerwaard.
De archieven van deze gemeente zijn naar de centrale archiefbewaarplaats van het
streekarchivariaat overgebracht (zie blz. 709-711).
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BERGSCHENHOEK

GEMEENTE BERGSCHENHOEK

Bergweg-noord 39, postbus 6, 2660 AA
Bergschenhoek.
01892-2200.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.

Adres

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1811-1980, 138 m.
Inventaris; code VNG sedert 1937.

Schoolcommissie tot wering van schoolverzuim, 1901-1915, 0,5 m.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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BERKEL EN RODENRIJS

GEMEENTE BERKEL EN RODENRIJS

Adres

Raadhuislaan 1, postbus 1, 2650 AA Berkel en
Rodenrijs.
Telefoon
01891-2200.
Territoir
de gemeente Tempel werd in 1855 opgeheven en bij
de gemeente Berkel en Rodenrijs gevoegd. Van de
in 1941 opgeheven gemeente Schiebroek werd een
gedeelte gevoegd bij de gemeente Berkel en
Rodenrijs.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en na
afspraak.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
N.B. Voor het archief van de gemeente Schiebroek, zie blz. 547.

Gemeentebestuur, 1506-1980, 135 m.
Inventaris: tot 1939; code VNG sedert 1939.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Zedelijk lichaam ter verzorging van de armen van de familie van der
Burg alsmede het archief van de heerlijkheid Berkel en Rodenrijs,
1443-1980, 1 m.*
N.B. De Vereniging is opgericht 18 oktober 1849.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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BERKENWOUDE/BERNISSE

GEMEENTE BERKENWOUDE

De gemeente Berkenwoude is aangesloten bij het Streekarchivariaat Krimpenerwaard.
De archieven van deze gemeente zijn naar de centrale archiefbewaarplaats van het
streekarchivariaat overgebracht (zie blz. 711-712).

GEMEENTE BERNISSE

Adres
Telefoon
Territoir

Markt 13, postbus 70, 3218 ZH Heenvliet.
01887-1300.
de gemeenten Biert, Schuddebeurs en Simonshaven
werden in 1855 opgeheven en bij de gemeente Geervliet gevoegd. De gemeenten Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland werden
in 1979 opgeheven en samengevoegd tot een nieuwe
gemeente Bernisse.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Abbenbroek, 1559-1979, 90 m.
Inventaris: voor de periode tot 1814; code VNG sedert 1948.

Gemeentebestuur van Geervliet, 1381-1979, 155 m.
Inventaris: voor de periode tot 1814; code VNG sedert 1947.

Gemeentebestuur van Biert, 1625-1855, ca. 1 m.
Inventaris.
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Gemeentebestuur van Schuddebeurs en Simonshaven, 1625-1855,
ca. 1 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Heenvliet, 1411-1979, 150 m.
Inventaris: voor de periode 1411-1813; code VNG sedert 1947.

Gemeentebestuur van Oudenhoorn, 1611-1979, 40 m.
Inventaris: voor de periode 1611-1853: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Oudenhoornsche archieven, in: VROA 48 (1925) I, 801-820.

Gemeentebestuur van Zuidland, 1698-1979, 130,5 m.
Inventaris: P. Buis, Inventaris van het archief der gemeente Zuidland tot 1928 (Zuidland 1979).
Nadere toegang: indicateur op de ingekomen stukken 1814-1926.

GEMEENTE BLEISWIJK

Adres
Telefoon
Openingstijden
Faciliteiten

1

Dorpsstraat 3, postbus 1, 2665 ZG Bleiswijk.
01892-3844.
maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur; op afspraak
ook 13.30-17.30 uur.
mogelijkheid voor groepswerk.

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1560-1980, 70 m.
Code VNG sedert 1949.

3

VERZAMELINGEN
Prenten en foto's.
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BLESKENSGRAAF EN HOFWEGEN

GEMEENTE BLESKENSGRAAF EN HOFWEGEN

Kerkstraat 8, 2971 AL Bleskensgraaf.
01849-1300.
in 1855 werden de gemeenten Bleskensgraaf en
Hofwegen opgeheven en samengevoegd tot de gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen.
Openingstijden volgens afspraak.
N.B.
bij een bombardement in 1940 zijn de archiefstukken zwaar beschadigd en gedeeltelijk onleesbaar
geworden.
Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Bleskensgraaf en Hofwegen, 1855-1980,
51,5 m.
Inventaris: code VNG sedert 1939.

Gemeentebestuur van Bleskensgraaf, 1605-1855, 5 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Hofwegen, 1670-1855, 1 m.
Inventaris.
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BODEGRAVEN

GEMEENTE BODEGRAVEN

Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven.
Adres
01726-19300.
Telefoon
Territoir het grondgebied van de gemeente Bodegraven is in
1964 uitgebreid met gedeelten van het grondgebied
der gemeenten Barwoutswaarder, Lange Ruige Weide, Rietveld, Waarder en Zwammerdam. Dat heeft
niet tot overdracht van archieven geleid.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak met de archivaris van
het streekarchivariaat Rijnstreek, Meeuwenlaan 1,
3443 BA Woerden, tel. 03480-28911.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1530-1940, 44 m.
N.B. In 1870 is een groot gedeelte van het archief door brand verwoest.
Inventaris.

Gezondheidscommissie Bodegraven e.o., 1902-1933, 1,5 m.
2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Commissie straatweg Gouda-Bodegraven, 1830-1943, 4 m.
College van bruggemeesters en brandmeesters van Nieuwerbrug,
1670-1973, 0,2 m.
Inventaris.

Stichting Woningbouw Bodegraven, 1916-1965, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Nieuwerbrugsche Vereniging tot werkverschaffing in de Brandschouwerij te Nieuwerbrug, 1890-1951, 0,1 m.
Inventaris.

Stichting Speel- en sportterreinen, 1950-1974, 0,1 m.
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Evangelisch-Lutherse gemeente, 1627-1972, 5 m.
Inventaris: G. Staderman, Inventaris van het archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente van Bodegraven (Bodegraven 1945).

3

VERZAMELINGEN

3.2

Bibliotheek
Bibliotheek, 18e-20e eeuw, 1 m.

3.4

Prenten en kaarten
Topografisch-historische atlas, 18e-20e eeuw.

GEMEENTE BOSKOOP

Adres

Raadhuisplein 3, postbus 5, 2770 AD Boskoop.
01727-2950.
Telefoon
Territoir de gemeente Zuidwijk werd in 1845 opgeheven en
bij de gemeente Boskoop gevoegd; van de in 1964
opgeheven gemeente Zwammerdam werd een gedeelte gevoegd bij de gemeente Boskoop.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak.

I

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
N.B. Voor het archief van de gemeente Zwammerdam zie blz. 152.

Gemeentebestuur van Boskoop, 1607-1980, 231 m.
Inventaris: voor de periode 1607-1913; code VNG sedert 1927.

Gemeentebestuur van Zuidwijk, 1818-1845, 0,25 m.
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BRANDWIJK

GEMEENTE BRANDWIJK

Adres
Telefoon
N.B.

Nieuwe Dam 1, 2973 AH Molenaarsgraaf.
01844-1200.
de gemeenten Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden hebben een gemeenschappelijke secretarie
en archiefbewaarplaats in de gemeente
Molenaarsgraaf.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-12.15 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1529-1980, 48,5 m.
Inventaris: voor de periode 1529-1813; code VNG sedert 1939.
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BRIELLE

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST BRIELLE

Catharijnehof 12, 3231 XS Brielle.
01810-2141.
het territoir van de gemeente Brielle is in 1960 uitgebreid met een gedeelte van de gemeente Nieuwenhoorn; in 1981 met de gemeenten Vierpolders,
Zwartewaal en een gedeelte van Oostvoorne.
Openingstijden volgens afspraak.
mogelijkheid voor groepswerk.
Faciliteiten

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Stadsbestuur, 1280-1813, 15,5 m en 61 laden.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst; klappers op de resolutiën van vroedschap en magistraat.
Bronnenuitgave: H. de Jager, De Middeleeuwse keuren der Stad Brielle ('s-Gravenhage 1901) (Werken OVR, 2e reeks nr. 2).

Gemeentebestuur, 1813-1932, 57 m.
1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Vierschaar, 1577-1811, 2 m.
Inventaris.

Doop-, trouw-, overlijdensregisters, akten van indemniteit, poortersboeken, 1577-1814, 3 m.
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 33-34; Brouwer, Supplement, blz. 12, 47.

Burgerlijke stand, 1811-1814, 0,5 m.
N.B. Het archief vanaf 1814 wordt bewaard ter gemeentesecretarie.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

N.B. Het bevolkingsregister wordt bewaard ter gemeentesecretarie.
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Stadsfabriek, 1550-1813, 3 m.
Inventaris.

Schutterij, 1523-1795, 2 m.
Inventaris.

Weeskamer, 1642-1850, 6 m.
Nadere toegang: klappers.

Vrouwenhofje, 1529-1813, 2 m.
Inventaris.

Sint Catharina Gasthuis of Gast-Proveniers- en Ziekenhuis,
1532-1813, 7 m.
Merulaweeshuis, 1555-1948, 12 m.
Inventaris.

Fonds Ellemeet, 1800-1813, 1 doos.
Toegang via kaartsysteem.

1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Vierpolders
N.B. Het gemeentearchief van Vierpolders berust tijdelijk in het archief van het Waterschap de Brielse Dijkring, zie blz. 789.

Burgerlijke stand, 1818-1869, 1 m.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

Bevolkingsregister, 1860-1910, 0,5 m.
Zwartewaal
Ambachtsheerlijkheid Zwartewaal, 1727-1813, 2 m.
Inventaris.

Burgerlijke stand, 1812-1882, 0,7 m.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.
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Bevolkingsregister, 1857-1930, 0,5 m.
Nadere toegang: kaartsysteem op persoonsnamen.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.2

Instellingen van sociale zorg
Heilige Geest Brielle/Grote armen van Brielle, 1497-1852, 5 m.
Inventaris.

Heilige Geest Maarland/Armen van Maarland, 1512-1851, 1,5 m.
Inventaris.
Oude Mannenhuis of Sint Jacobsgasthuis, 1535-1650, 0,2 m.
Inventaris.
2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Gilden, 1534-1798, 0,1 m.
Inventaris op fiches.
Literatuur: H. de Jager, [De Brielse Gilden] in: De Navorscher 28 (1878) blz. 593-596,
29 (1879) blz. 540-546, 30 (1880) blz. 116-118, 31 (1881) blz. 129-134, 197-202,
421-431, 481-488, 32, (1882) blz. 2-18, 144-152, 401-406.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Ziekenhuis, 1558-1660, 0,1 m.
Inventaris.

Sint Andrieszusterhuis, 1574-1651, 0,1 m.
Inventaris.

2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
Rooms-Katholieke parochie, 1691-1811, 0,1 m.
N.B. Betreft alleen de doop- en trouwregisters.
Inventaris.

Classis Brielle van de Nederlandse Hervormde kerk, 1574-1963,
17 m.*
Inventaris.
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Kerkeraad der Hervormde gemeente, 1574-1950, 9 m.*
Inventaris.

Kerkvoogdij der Hervormde gemeente, 1709-1960, 7 m.*
Inventaris.

Diaconie der Hervormde gemeente, 1592-ca. 1835, 3 m.
Inventaris.

Hervormde gemeente van Vierpolders (Briels Nieuwland), 1744-1942,
0,5 m.
Inventaris.

Remonstrantse gemeente, 1649-1721, 0,1 m.
3

VERZAMELINGEN

3.2

Bibliotheek
Bibliotheek.
N.B. Bevat documentatie over het onderwerp 1 april 1572 en over Voorne, Putten en
Rozenburg.
Catalogus: alfabetisch en systematisch.

3.4

Prenten en kaarten
Prenten, kaarten en foto's.
N.B. Betreft Brielle en Voorne.
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft het gemeentearchief van Rotterdam aangewezen als bewaarplaats van haar archieven (zie blz. 557-558).
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DELFT

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST DELFT

Oude Delft 169, 2611 HB Delft.
015-133111 tst. 2202.
de gemeente Hoog- en Woudt Harnasch werd in
1833 opgeheven en bij de gemeente Hof van Delft
gevoegd. De gemeente Biesland werd eveneens in
1833 opgeheven en bij de gemeente Vrijenban gevoegd. In 1855 werden de gemeenten Abtsregt en
Akkersdijk en Vrouwenrecht opgeheven en bij de
gemeente Vrijenban gevoegd. In hetzelfde jaar werd
de gemeente Groeneveld opgeheven en bij de gemeente Hof van Delft gevoegd. De gemeenten
Vrijenban en Hof van Delft werden beide in 1921
opgeheven; hun grondgebied werd gedeeltelijk bij
dat van de gemeente Delft gevoegd.
Openingstijden maandag van 13.30-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur, donderdag tot 22.00 uur.
Faciliteiten diverse reproduktiemogelijkheden, raadpleging microfiches, projectie van films en dia's, diapositieven, raadpleging geluidsarchief.

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Secretarie
Stadsbestuur, 1246-1813, 119 m.
Inventaris.
Bronnenuitgave: J. Soutendam, Keuren en ordonnantiën der Stad Delft van den aanyang der XVIe eeuw tot het jaar 1536 (Delft 1870).

Gemeentebestuur, 1813-20e eeuw, 518 m.
Inventaris.
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Raadscommissies
Commissie voor strafverordeningen, 1919-1941, 0,2 m.
Commissie boter-, kaas- en graanmarkt, 1903-1918, 0,1 m.
Commissie vestiging bedrijven te Delft, 1938-1940, 0,1 m.
Commissie Delftse Jeugdaktie, 1948-1956, 0,1 m.
Commissie rechtspositie St. Joris Gasthuis, 1914-1922, 0,1 m.
Gecommitteerden tot het Leidse trekpad, 1618-1802, 0,5 m.
Instellingen ten behoeve van het personeel van de gemeente
Commissie georganiseerd overleg werklieden, 1920-1941, 0,5 m.
Commissie georganiseerd overleg ambtenaren, 1920-1941, 0,2 m.
Commissie personeelsaangelegenheden, 1921-1935, 0,2 m.
Adviescommissie algemene dienstbepaling gemeenteambtenaren,
1918-1933, 0,1 m.
Scheidsgerecht gemeentewerklieden, 1900-1941, 0,2 m.
Scheidsgerecht ambtenaren, 1933-1941, 0,1 m.
Adviescommissie salaris lagere ambtenaren en werklieden, 1915-1916,
0,1 m.
Salariscommissie 1917, 1917-1919, 0,4 m.
Salariscommissie, 1927-1934, 0,1 m.
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1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Rechtspraak vóór 1811
Schepenbank, 1522-1811, 20 m.
Inventaris: W. Downer, Inventaris der archieven van de rechterlijke colleges die te
Delft hebben gefungeerd tot in het jaar 1811, waaraan toegevoegd die van het archief
van de procureur Willem de Jongh, 1740-1751 (Delft 1970).
Nadere toegang: indices op crimineelboeken en huizenprotocol.

Burgerlijke stand en bevolking
Doop-, trouw- en begraafboeken, ca. 1367-1811, 7 m.
N.B. Bevat ook het archief van de gaarder, ca. 1705-1805. Raadpleegbaar op
microfiches.
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 35-42, 241, Brouwer, Supplement, blz. 12-14, 47-48.
Nadere toegang: klapper.

Burgerlijke stand, 1812 - 1912, 16 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.
Inventaris.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

Bevolkingsregister, 1815 - 1909, 17 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.
Inventaris.

Financiën
Commissie begroting en financiën, 1813-1875, 0,5 m.
Raadscommissie belast met werkzaamheden betreffende de liquidatie
van de gevestigde schuld ten laste van de stad Delft, (1618)-1865,
0,5 m.
Inventaris.

College van zetters der directe belastingen, 1816-1927, 0,5 m.
Kadaster, 1832-ca. 1900, 3 m.
Raadscommissie voor opstellen financiëel rapport van de gemeente,
1901-1904, 0,3 m.
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Commissie van Financiën, 1919-1938, 0,75 m.
Openbare werken
Openbare werken, 1870-1972, 194 m.
Nadere toegang: kaartsysteem op de correspondentie, alsmede op de dossiers van afgewerkte zaken en onderwerpen.

Commissie van fabricage, 1814-1895, 2,4 m.
Commissie openbare werken, 1895-1953, 2 m.
Schoonheidscommissie, 1922-1941, 2 m.
Grondbedrijf, 1929-1938, 0,2 m.
Commissie havenvraagstuk, 1929-1930, 0,1 m.
Commissie spoorwegverbinding Delft-Zoetermeer, 1881-1903, 0,1 m.
Commissie tot de verbetering der zuidelijke avenue der stad,
1835-1840, 0,1 m.
Gemeentelijke begraafplaats Jaffa, 1928-ca. 1969, 7 m.
Begraafplaats Haagpoort, 1829-1875, 1 m.
Openbare orde en veiligheid, defensie
Dienstdoende schutterij, 1827-1917, 13 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Muziekkorps van de voormalige schutterij,
1907-1914.
Inventaris.

Raadscommissie voor de aanleg van een schietbaan, 1866-1871, 0,1 m.
Commissie voor militaire zaken van inkwartiering en kazernering,
1815-1845, 0,5 m.
Commissie voor de schutterij, 1828-1895, 1,25 m.
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Gemeentepolitie, 1823-1844, 41 m.
Inventaris.

Commissie afneming politie-examens, 1917-1921, 0,1 m.
Commissie overleg lager politiepersoneel, 1929-1939, 0,1 m.
Superintendenten Stadsbrandspuiten, 1820-1855, 0,1 m.
Commissie inzake de reorganisatie van de brandweer, 1922-1924, 0,1 m.
Luchtbeschermingsdienst, 1940-1945, 3 m.
Commissie van de Luchtbeschermingsdienst, 1936-1941, 0,1 m.
Bescherming bevolking, 1952-1960, 3 m.
Inventaris.

Economische zaken
Marktmeesters over de graanmarkt, 1825-1862, 1 m.
Commissie van beheer over de gemeentebedrijven, 1910-1949, 1 m.
Commissie van overleg Delfland-Delft, 1926-1941, 0,2 m.
Inventaris.

KLM-dossier, vliegveld Delft, 1924-1935, 0,1 m.
Wegencommissie Delft-Zoetermeer-Zegwaart, 1922-1927, 0,1 m.
Openbaar Slachthuis, 1874-1970, 3 m.
Gasbedrijf, Electriciteitsbedrijf en Waterbedrijf, 1855-1940, 13,5 m.
Commissie voor het Electriciteitsbedrijf, 1911-1917, 0,1 m.
Sociale zorg
Zorg voor minderjarigen
Weeskamer (zonder boedels), 1550-1852, en commissie tot liquidatie
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van de weeskamer, 1852-1880, 16 m.
N.B. Een gedeelte is verbrand. Bevat ook het archief van het Clara van
Sparwoudefonds.
Inventaris.
Nadere toegang: indices op de comparitieboeken.

Boedelpapieren van de weeskamer, ca. 1600-ca. 1800, 163 m.
Nadere toegang: J.H. Hingman, Alphabetische index op de boedelpapieren van de
weeskamer te Delft (Delft 1974).

Adviescommissie Pedagogisch Centrum (jeugdvorming), 1954, 0,1 m.
Hulpverlening in verband met bijzondere
omstandigheden
Commissie samenwerking bijzonder noden, 1936-1943, 1 m.
Plaatselijk bureau voor oorlogsslachtoffers van geëvacueerden, ca.
1946-1949, 0,5 m.
Armenzorg
Burgerlijk armbestuur, 1906-1960, 12,5 m.
Plaatsingslijst.

Armen Raad, later Sociale Raad, 1914-1951, 10 m.
Commissie van de directie over de armeninrichting, 1828-1858, 0,1 m.
Consumentenkrediet
Commissarissen over de bank van lening, 1676-1923, 12 m.
Inventaris: D. van Duyn-I.W.L.A. Caminada, Inventaris van het archief van de commissarissen over de bank van lening te Delft, 1676-1923 (Delft 1970).

Volkscredietbank, 1955-1966, 0,75 m.
Werklozenzorg
Commissie Werkverschaffing aan jeugdige werklozen, 1935-1937, 0,1 m.
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Gemeentelijke Dienst voor werklozenzorg, 1908-1922, 2 m.
Commissie bijsteun ondersteunde werklozen, 1936-1941, 0,7 m.
Commissie bestrijding werkloosheid, 1918, 0,05 m.
Gemeentelijk Werklozenfonds, 1908-1915, 0,1 m.
Gemeentelijke Dienst voor werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling en Gemeentedienst voor werklozenzorg, 1908-1949, 7 m.
Inventaris.

Commissie van advies gemeentelijke dienst werkloosheidsverzekering
en arbeidsbemiddeling, 1923-1939, 0,1 m.
Commissie van toezicht op de particuliere werkinrichting, 1863-1866,
0,1 m.
Arbeidsbeurs, 1908-1922, 1 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke werkinrichting, 1856-1907, 1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie onderzoek werkinrichting, 1902, 0,1 m.
Centrale commissie van advies inzake de bestrijding der werkloosheid
door werkverruiming, werkverschaffing en ontspanning (Comawerk),
1939-1941, 0,1 m.
Werkinrichting, 1828-1947, 0,75 m.
Gemeentelijke Sociale werkvoorziening, 1950-1955, 2 m.
Verstrekking van levensmiddelen en brandstoffen
Commissie voor spijsuitdeling aan de armen (Soepcommissie),
1812-1901, 0,05 m.
Commissie distributie schoeisel en sajet, 1917, 0,1 m.
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Brandstoffencommissie, 1917-1921, 0,1 m.
Distributiebedrijf en levenmiddelencommissie van de centrale keuken,
1916-1945, 4 m.
Centrale Keuken, 1944-1945, 1 doos.
Volkshuisvesting
Woningenquête, 1907, 1,5 m.
N.B. Maakt deel uit van het secretariearchief.

Centraal Woningbeheer, 1923-1962, 33 m.
Huurcommissie kantongerecht, 1917-1923, 0,5 m.
Huurcommissie, 1918-1919, 0,05 m.
Kamer inzake huuropzeggingswet van de huurcommissie, 1918-1926,
0,6 m.
Huisvestingsbureau Delft, 1949-1966, 1 m.
N.B. Maakt deel uit van het secretariearchief.

Overige
Gemeentelijke dienst sociale belangen, 1856-1965, 32 m.*
Commissie Sociale zaken, 1914-1937, 1,5 m.
Gemeentelijk pensioenfonds weduwen en wezen, 1909-1952, 0,1 m.
Van der Woudenstichting, 1952-1965, 1,5 m.
Vereniging Nazorg van de Van der Woudenstichting, 1926-1065, 3
dozen.
Plaatsingslijst.

Sociografisch Bureau van de gemeente Delft, 1962-1963, 0,3 m.
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Gezondheidszorg
Oude en Nieuwe Gasthuis, 1392-1962, 32 m.
Inventaris: J.W.A. Gouweleeuw, Inventaris van het archief van het Oude en Nieuwe
Gasthuis (Delft 1970).

Commissie geneeskundig toevoorzicht, 1804-1865, 0,25 m.
Subcommissie belast met het toezicht op cholera morbus; Commissie
tot de Aziatische braakloop of cholera morbus; Choleracommissie,
1832, 1853-1855, 1873-1874, 0,05 m.
N.B. Maakt deel uit van het secretariearchief.

Gemeentelijke Keuringsdienst voor vee en vlees, 1895 - 1974, 4 m.
Inventaris.

Gezondheidscommissie, 1902-1934, 2,75 m.
Slachthuiscommissie, 1914-1915, 0,2 m.
Onderwijs, wetenschap en cultuur
Onderwijs
Latijnsche school en Gymnasium `Hugo Grotius', 1610-1966, 3,8 m.
Inventaris.

Plaatselijke schoolcommissie, 1795-1920, 1,25 m.
Armenschool (Achterzak), 1818-1874, 0,11 m.
Commissie toezicht teken- en industrieschool, 1849-1864, 0,11 m.
Van Everdingenschool, 1845-1965, 0,5 m.
Inventaris.

Hazelhorstschool, 1965-1971, 2 m.
Commissie tot wering van schoolverzuim, 1860-1952, 0,1 m.
Indische Instelling, 1864-1901, 1,5 m.
Inventaris.
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ULO school 5, 1875-1886, 0,11 m.
Keurenaerschool, 1901-1961, 0,2 m.
Inventaris.

Commissie toezicht middelbaar onderwijs, 1912-1949, 1 m.
Openbare lagere school, 1915-1916, 0,1 m.
Inventaris.

Commissie Onderwijs en Volksontwikkeling, 1919-1956, 0,5 m.
Antonie van Leeuwenhoekschool, 1919-1961, 0,1 m.
Inventaris.

Carel Fabritiusschool, 1922-1968, 1 m.
Inventaris.

Commissie Toezicht Bewaarscholen, 1933-1958, 0,2 m.
Dirck van Bleyswijckschool, 1952-1964, 0,3 m.
Inventaris.

Van der Made-scholengemeenschap, 1954-1969, 15 m.
Contact- en propaganda commissie voor het openbaar onderwijs,
1955-1970, 0,1 m.
Cultuur
Commissarissen over de schouwburg en stadsdoelen, 1830-1868
(1886), 1 m.
N.B. Onderdeel van het secretariearchief.
Inventaris.

Gemeentelijke Archiefdienst, 1896-1978, 12 m.
Inventaris.

Kring hoofden van dienst, 1962-1979, 0,01 m.

180

DELFT

Commissie geschiedenis Delft (tentoonstelling), 1913, 0,1 m.
Kreativiteitscentrum, 1960-1978, 28 m.
Delftse Kunststichting, 1971-1981, 3 m.
Stichting Delfesta, 1949-1976, 7,5 m.
Inventaris.

Sport, recreatie en evenementen
Commissie toezicht bad- en zweminrichtingen, 1863-1920, 0,1 m.
Bad- en zweminrichting, 1901-1929, 1943-1953, 0,6 m.
Commissie toezicht bioscopen, 1928-1941, 0,08 m.
1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
N.B. Zie voor Delfshaven en Schoonderloo blz. 538-539.

Abtsrecht
Heerlijkheid, later gemeente Abtsrecht, 1633-1855, 3,5 m.
Inventaris.

Schepenbank, 1635-1811, 0,5 m.
Inventaris: VROA 19 (1896) blz. 62-63.

Burgerlijke stand en bevolking, 1818-1855, 0,3 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

Akkersdijk en Vrouwenrecht
Heerlijkheid, later gemeente Akkersdijk en Vrouwenrecht,
1666-1855, 4,5 m.
Inventaris.
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Schepenbank, 1637-1810, 1 m.
Inventaris: VROA 19 (1896), blz. 63.

Burgerlijke Stand en bevolking, 1818-1855, 0,3 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

Biesland
Gemeentebestuur van Biesland, 1818-1833 (1836), 1 m.
Inventaris.

Burgerlijke stand en bevolking, 1818-1832, 0,1 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.

Groeneveld
Heerlijkheid, later gemeente Groeneveld, 1817-1855, 1,5 m.
Inventaris.

Burgerlijke stand en bevolking, 1818-1854, 0,01 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.

Hof van Delft
Heerlijkheid, later gemeente Hof van Delft, 1550-1920, 26 m.
Inventaris: A. de Vries, Inventaris van het nieuw archief van de voormalige gemeente
Hof van Delft, 1817-1920 (Delft 1972).

Schepenbank, 1558-1811, 1,5 m.
Inventaris: VROA 15 (1892) blz. 25-26.

Burgerlijke Stand Hof van Delft en 't Woud, 1818-1905 en
1812-1817, 1 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.

Bevolkingsregisters Hof van Delft, 1850-1903, 1,5 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.

Weeskamer van Hof van Delft, 1636-1809, 1 m.
Inventaris.
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Hoog- en Woud Harnasch
Heerlijkheid, later gemeente Hoog- en Woud Harnasch, 1620-1833,
1,5 m.
Inventaris.

Burgerlijke stand en bevolking, 1818-1832, 0,01 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.

Vrijenban
Heerlijkheid, later gemeente Vrijenban, 1591-1920, 49,5 m.
Inventaris.

Schepenbank, 1621-1811, 2,5 m.
Inventaris: VROA 19 (1896) blz. 62.

Burgerlijke Stand en bevolking, 1818-1910, 2,5 m.
N.B. Raadpleegbaar op microfiches.

Weeskamer, 1639-1810, 0,1 m.
Inventaris.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen ter standplaats Delft, 1574-1895, 246 m.
Inventaris: Breesnee, Notariëele archieven, inv. nr. 1506-3800; getypt supplement
1842-1895.
Nadere toegang: indices op testamenten, huwelijkse voorwaarden en boedelzaken.

Vredegerechten, Kanton I en II, 1811-1838, 3 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, blz. 146-147.

Rechtbank van enkele politie, 1816-1838, 1 m.
Inventaris: als voren, blz. 147.

Registers van eigendomsovergang van Delft, Vrijenban, Akkersdijk
en Vrouwenrecht, 1819-1833, 0,2 m.
Kamers van arbeid voor de confectiebedrijven, voor de bouwbedrijven en voor de voedings- en genotmiddelen, 1900-1922, 0,5 m.
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2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.1

Instellingen van economische aard

Instellingen ter bevordering van het economisch leven
Nederlandse Maatschappij voor nijverheid en handel, departement
Delft, 1971-1977, 0,1 m.
Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de nijverheid, afdeling Delft, 1777-1887, 5 m.
Sub-commissie Delft voor de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855,
1853-1857, 1 omslag.
Delftse Handelsvereniging, 1895-1971, 1 m.
Delftse Middenstandsfederatie, 1922-1970, 2 m.
Ambacht en industrie
Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, ca. 1725-1974, 86,5 m.
Inventaris.

Plateelbakkerij De Blompot. 1789-1842, 1 omslag.
Glasfabriek fa. Boers & Co., 1830-1868, 1 deel.
Pletterij Enthoven, 1831-1964, 8 m.
Delftsche Leerlooierij en drijfriemenfabriek voorheen Alex Adam,
1853-1910, 0,2 m.
Machinefabriek Reineveld, ca. 1874-ca. 1969, 27 m.
N.B. Zie ook het archief van de Buitensociëteit Reineveld, (blz. 196).

Nederlandsche Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Calvé-Delft,
1897-1928, 0,5 m.
Nederlandse Constructiebedrijven en Machinefabrieken N.V., 20e
eeuw, 0,1 m.
N.B. Alleen foto's.
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Fa. Joh. van Buuren en Zn. (verhuizingen en transporten),
1947-1952, 1 deel.
Handel
Koopman D.H. Bloemendaal, 1824-1825, 1 omslag.
Gebr. Bertels, 1948-1970, 6 m.
2.2

Instellingen van sociale zorg

Armen- en werklozenzorg
R. K. Parochiaal Armbestuur, 1680-1975, 12 m.*
Inventaris: B. van der Wulp, Inventaris van het archief van de elkaar opvolgende instellingen op het gebied van de R.K. armen-, wezen- en bejaardenzorg te Delft, sedert
1978 de kerkelijke stichting `Stalpaert van der Wiele', [16801-1975 (Delft 1983).

Liefdadigheidsgenootschap Dorcas, 1833-1920, 0,35 m.
Inventaris.

Vereniging Sint Vincentius a Paulo, 1846-1940, 1 m.
Vereniging Armenzorg, 1891-1902, 0,25 m.
Inventaris.

Sint Elisabethsvereniging, 1862-1965, 1 m.
Zorg voor minderjarigen en ongehuwde moeders, maatschappelijk
werk
Meisjeshuis, vroeger Heilige Geest Zusterhuis, 1394-1935, 13 m.
Inventaris: M.A.C.M. van Hattum, Inventaris van het archief van het Meisjeshuis te
Delft (Delft 1936).

Weeshuis der gereformeerden binnen Delft, 1536-1935, 25 m.
Inventaris: J.J. Breedveld, Inventaris van het archief van het `Weeshuis der gereformeerden binnen Delft te Delft' (Delft 1937).

Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van het weeshuis der
gereformeerden binnen Delft, 1927-1940, 0,05 m.
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Vereniging Kleuterzorg, 1934-1941, 0,1 m.
Genootschap Moederlijke Liefdadigheid, 1828-1959, 1 m.
Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling
Delft, 1841-1908, 0,1 m.
Inventaris.
Vereniging maatschappelijke belangen, 1898-1971, 1 m.
Vereniging tot oprichting en instandhouding van een gebouw voor
christelijke belangen, 1920-1969, 1 m.
Inventaris.

Vereniging Het Kinderhuis, 1904-1980, 0,75 m.
Inventaris.

Vereniging Jeugdwerk te Delft, 1927-1963, 0,1 m.
Vereniging Jeugdwerk Delft `Clubhuis De Haven', 1952-1976, 3,2 m.
Volkshuisvesting
Klauwshofje, 1460-1919, 0,2 m.
Huyse van Sint Christoffel, voorheen Dameshuis en Oude Mannenen Vrouwenhuis te Delft, 1538-1949, 8 m.
Inventaris: G. van der Feyst, Inventaris van het archief van het Dameshuis' aan de
Papenstraat nr. 20, vanouds genaamd het oude mannen- en vrouwenhuis of `Huyse
van Sint Christoffel' te Delft, 1538-1949 (Delft 1970).

Hofje van Gratie, 1571-1976, 3 m.
Inventaris: D.P.M. Graswinckel en M. Schorer, Geschiedkundig overzicht en inventaris van het archief van het Hofje van Gratie te Delft (z.pl. en 1941).

Hofje van Pauw, 1662-1978, 5 m.
Inventaris.

Gezondheidszorg
Inrigting tot herstel der gezondheid (ziekteverzekering), 1810, 0,1 m.
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Verstrekking van levensmiddelen en brandstoffen
Vereniging Kindervoeding, 1921-1935, 0,1 m.
Interkerkelijk Bureau Delft Comité Eerland-District Delft met de secties I.V.O. en Kindervoeding, 1944-1949, 0,3 m.
Interkerkelijk Bureau voor noodvoedselvoorziening, 1945-1949, 0,1 m.
Inventaris.

Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Commissie Watersnood, 1825-1826, 0,05 m.
Commissie Watersnood, 1861, 0,05 m.
Watersnoodcomité, 1926, 0,25 m.
Steuncomité Belgische vluchtelingen, 1914-1915, 0,1 m.
Comité voor de nationale tentoonstelling van kunstwerken ten behoeve van het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914, 1914-1915, 0,05 m.
Plaatselijk Steuncomité, 1914-1920, 0,3 m.
Commissie Stormramp Borculo, 1925, 0,1 m.
Commissie Stormramp, 1927, 0,1 m.
Comité tot hulpverlening noodlijdenden te Emmen, 1926, 0,05 m.
Comité tot inzameling van gelden ten behoeve van vervolgden wegens geloof en ras, 1938, 0,06 m.
Plaatselijk Comité Nederland helpt Indië, 1945-1947, 0,25 m.
Stichting voor Vluchtelingenhulp Delft, 1955-1975, 1 m.
Inventaris.
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2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Gilden
Gilden, 1502-1913, (1966), 2 m.
N.B. Betreft de gilden der apothekers (collegium Medico Pharmaceuticum Delphense),
1682-1804; bakkers, 1613-1796; brouwers, (1487)-1813; chirurgijns, 1584-1804;
grofsmeden, 1581-1813; goud- en zilversmeden, 1502-1807; hoedenmakers en hoedenkramers, (1663) 1798; knoop- en ballenmakers, 1626-1803; lakenwerkers (bereiders) en
droogscheerders, 1638-1745; linnenwevers, 1827, 1841; marskramers, 1506-1636 (1808);
olieslagers en koekverkopers, 1798; schilders enz. (St. Lucasgilde), 1611-1913 en
1924-1966; visverkopers, (1575) 1797-1808; warmoeziers, 1568-1798.
Inventaris.

Laken- en saaihal, 1630-1863, 2 m.
Inventaris.

Bussen en corporaties, 1575-1956, 2 m.
N.B. Betreft: Corporatie van aardewerkfabrikanten, 1808; St. Crispijn schoenmakers
en leerlooiersgilde en -bus, (1581) 1808, 1941-1945; bezemmakersbus, 1616-1937;
brouwers- en brandersknechtsbus, 1818; kaarters- of schrobbelaarsbus, 1832-1841;
kleermakerscorporatie, 1808, 1816; kraan- en waagwerkerscorporatie, 1819; gewezen
kuipersgilde, 1845-1906; metselaars-, rietdekkers- en steenhouwerscorporatie, 1808;
schippersgilde en -bus, 1575-1939; tapperscorporatie, 1808; turfdragersgilde en -bus,
1638-1880; timmerliedencorporatie, 1808; linnenweversbus, ca. 1935; wijnkopersbus,
(1615) 1941-1965; saai- en linnenweversbus, 1810-1956.
Inventaris.

Overige
Nederlands onderwijzersgenootschap, 1885-1927, 0,1 m.
Inventaris.

Nederlandse onderwijzersvereniging, afdeling Delft, 1928-1967, 0,4 m.
Inventaris.

Delftse middenstandsfederatie, 1936-1940, 0,1 m.
Nederlandse Vereniging van huisvrouwen, afdeling Delft, 1940-1976,
3,12 m.
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Contactcommissie electronische installateurs, 1954-1970, 0,1 m.
Cooperatieve vereniging Gas- en electriciteit u.a., 1960-1969, 0,1 m.
Algemene bond van onderwijzend personeel, afdeling Delft,
1967-1971, 0,2 m.
Inventaris.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis `Het St. Joris Gasthuis',
1664-1960, 48 m.*
Inventaris.

Vereniging tot bevordering van gereformeerde ziekenverzorging, 20e
eeuw, 0,01 m.
2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Onderwijs
Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft, 1754-1962, 14 m.
N.B. Betreft de verstrekking van studiebeurzen, oorspronkelijk aan begaafde weesjongens, zie ook blz. 317.
Inventaris.

Bewaarschool van het Genootschap voor moederlijke liefdadigheid,
1841-1875, 0,1 m.
Nederlands-hervormde christelijke bewaarschool, 1873-1913, 0,2 m.
Vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs, 1882-1962, 5,25 m.
Vereniging volksonderwijs, afdeling Delft, 1926-1965, 0,3 m.
Nederlands-hervormde Prinses Julianaschool (L.O.), 1928-1956, 0,1 m.
Dr. H. Bavinckschool, 1928-1975, 2 m
Vereniging tot beheer van kleuterscholen, 1934-1962, 0,5 m.
Inventaris.
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Stichting Ouderfonds (oudercommissie) van de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius, 1958-1979, 0,5 m.
Vereniging Ouders Grotius Gymnasium (V.O.L.G.G.), 1953-1966, 0,1 m.
Contact- en propagandacommissie voor het openbaar onderwijs,
1955-1970, 0,1 m.
Inventaris.
Wetenschap
Gezelschap `Aan wetenschap gewijd, volmaakter door de tijd',
1798-1932, 0,1 m.
Inventaris.

Genootschap onder de zinspreuk `Tandem fit surculus arbor',
1820-1865, 0,2 m.
Inventaris.
Vereniging algemene kennis, 1869-1889, 0,05 m.
Inventaris.

Commissie van voorbereiding van het 27e Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres te Delft, 1873, 0,06 m.
Cultuur
Algemeen
Delftsche Esperantovereniging `La Espero', 1932-1937, 0,1 m.
Kunst aan het Volk, 1918-1977, 4 m.
Plaatsingslijst.

Kunstkring Delft, 1949-1955, 0,15 m.
Inventaris.
`De Kring', vereniging voor schone kunst, 1964-1973, 1,25 m.
Plaatsingslijst.
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Toonkunst
Werklieden Zangvereniging Kunst na arbeid, 1894-1917, 0,06 m.
Inventaris.

Tamboer- en pijperkorps Prins Willem I, 1927-1980, 1,5 m.
Gemengde zangvereniging 'Poly Hymnia', 1896-1926, 0,06 m.
Inventaris.

Christelijke oratoriumvereniging Halleluja, 1935-1954, 0,1 m.
Comité volkszangdag, 1936-1970, 0,1 m.
Letterkunde
Leesgenootschap Tot nut en vermaak, 1772-1907, 0,3 m.
Inventaris.
Oud Diakonaal Leesgezelschap onder de zinspreuk `De dienst met
lust volbracht in deze Broedrenkring, wordt bij het eind des werks
Vriendschaps Vereeniging', 1840, 0,05 m.
Leesgezelschap Concordia, 1856-1874, 0,1 m.
Indologisch Leesmuseum, 1859-1865, 0,1 m.
Inventaris.

Buitenlands Leesgezelschap, 1860-1913, 0,05 m.
Inventaris.

Letterkundig Genootschap `Geestbeschaving', 1860-1928, 0,2 m.
Inventaris.

Theater
Toneelvereniging `Molière', 1882-1921, 0,3 m.
Inventaris.

Nederlands Toneelverbond, afdeling Delft, 1884-1892 (1908), 1 m.
Inventaris.
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Toneelvereniging Genoegen, Kunst en Vriendschap, 1901-1976, 0,3 m.
Liefhebberij toneel- of schouwburggezelschap onder de spreuk `Tot
nut en vermaak', 1789, 0,1 m.
Oudheidkunde
Commissie voor de tentoonstelling van Zuidhollandse oudheden te
Delft, 1862-1863, 0,05 m.
Stichting Kunstbezit Etnografisch Museum, 1960-1976, 0,2 m.
Genootschap Delfia Batavorum, 1935-1980, 4 m.
Overige
Delfts Pelikaan Comité (ondersteuning Nationaal Luchtvaartfonds),
1934, 0,05 m.
Comité tot bevordering der stadsontwikkeling, ca. 1936-1939, 0,1 m.
Jeugdraad Delft, 1951-1974, 0,75 m.
Plaatsingslijst.

Stichting Delft binnen de Veste, 1946 - 1960, 0,15 m.
N.B. Doel: Bewaren en eventueel herstellen van het oude stadsbeeld.
2.6

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen
Sport
Schutterij
Scherpschuttersvereniging Diletto ed Arme, 1617-1921, 1,5 m.
N.B. Opgericht 1850 als voortzetting van de middeleeuwse ridderlijke Broederschap
Confrerie van de Handbussche en Schuttersvereniging Diletto ed Arme.
Inventaris.

Rustbewaarders, 1830, 0,05 m.
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Koninklijke Handboogschutterij De Vriendschap, 1846-1862 (1872),
0,06 m.
Nederlandse Scherpschutterij, 1858-1863, 0,2 m.
Inventaris.

Scherm- en schutterscollege Olympia, 1863-1899, 0,1 m.
Inventaris.

Scherpschuttersvereniging Transvaal, 1896-1923, 0,4 m.
Inventaris.

Overige
Commissie Delftse Adspiranten competitie, 1934-1936, 0,02 m.
Sportstichting, 1960-1963, 0,25 m.
Delftse Gymnastiekvereniging Sparta, 1894-1975, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Recreatie
Studentenverenigingen
Delftsch Studenten Corps
Delftsch Studenten Corps, 1848-1970, 47 m.
Inventaris.

Delftse Studenten Scherm-, Gymnastiek en Athletiekvereniging
O.D.I.N., 1848-1972, 2 m.
Inventaris.

Commissies voor partijen en volksfeesten ter gelegenheid van lustrumvieringen van het Delftsch Studenten Corps, 1878-1933, 0,02 m.
Dispuut `Socrates', 1879-1880, 0,05 m.
Dispuut G.I.O., 1902-1912, 0,05 m.
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Dispuut U.I.L., 1916-1922, 0,05 m.
Delftsche Studenten Rugbyclub, 1918-1973, 3 m.
Inventaris.

Delftsche Studenten Volleybalvereniging Punch, 1950-1975, 3 m.
Studenten Volleybalvereniging SIGI, 1958-1979, 1,5 m.
N.B. Bevat ook de afdeling basketbal, 1967-1975.
Inventaris.

Delftsche Studentenzeilvereniging De Brielse Maas, 1966-1975, 0,3 m.
Indologisch Studenten Corps
Indologisch Studenten Corps, 1895-1900, 2,2 m.
Inventaris.

Indologische vereniging, 1882-1900, 0,05 m.
Inventaris.

Almanakcommissie, 1883-1900, 0,3 m.
Inventaris.

I.G.O.V. (gezelligheidsvereniging Indologische Studenten),
1895-1900, 0,15 m.
Inventaris.

Indologische Studenten Sociëteit `Insulinde, 1896-1900, 0,5 m.
Inventaris.

Indologische Studenten Rijvereniging, 1896-1897, 0,05 m.
Inventaris.

Gymnastiek- en Schermvereniging Indologische Studenten SRI
RAMA, 1896-1900, 0,1 m.
Inventaris.

Indologische Studentendispuut SARASWATI, 1897-1900, 0,05 m.
Inventaris.
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Commissie ter behartiging van de studiebelangen van Indologische
studenten, 1898-1899, 0,05 m.
Inventaris.

Indologisch Studenten toneel- en muziekgezelschap, 1896-1900, 0,05 m.
Inventaris.

Overige
Delftsche Studentenbond, 18971970, 18 m.
Inventaris.

Studentenvereniging Sanctus Virgilius, ca. 1900-1975, 45 m.
Inventaris.

Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1900-1976, 19 m.
Inventaris.

Societas Studiosorum Reformatorum, afdeling Delft, 1912-1973, 25 m.
Inventaris: van een gedeelte.

Sportvereniging ARTSTON, van de Societas Studiosorum Reformatorum, afdeling Delft, 1947-1971, 0,1 m.
Dispuut Gladius, onderafdeling van Societas Studiosorum Reformatorum, afdeling Delft, 1945-1979, 1,5 m.
Inventaris.

Dispuut TENOCHTITLAN, onderafdeling van Societas Studiosorum
Reformatorum, afdeling Delft, 1960-1976, 1 m.
Inventaris.

Societeit `De Koornbeurs' van Societas Studiosorum Reformatorum,
afdeling Delft, 1968-1977, 1,5 m.
Delftsche Studentenvereniging St. Jansbrug, 1947-1976, 12 m.
Inventaris.

Delftse Studenten Aeroclub, 1960-1970, 3 m.
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Delftsche Studenten Kunststichting, 1947-1973, 1 m.
Inventaris.

Overige
Sociëteit Standvastigheid, 1781-1967, 1 m.
Inventaris.

Buitensociëteit Reineveld, 1874-1887, 0,25 m.
Inventaris.

Verfraaiingsvereniging Delfia, 1897-1930, 0,05 m.
N.B. Voorloper van de V.V.V.

Delftse Gymnasiasten Bond, 1914-1966, 0,75 m.
Knapenvereniging op gereformeerde grondslag Timotheus, 1930-1942,
0,2 m.
Meisjesvereniging op gereformeerde grondslag Priscilla, 1941-1944,
0,07 m.
Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Paulus, 1946-1964,
2 m.
Rooms-katholieke jongeren congregatie, 1857-1975, 15 m.
Inventaris.

Radio Hobby Club Delft, 1971-1975, 0,6 m.
Inventaris.

Evenementen
Commissie voor de Martinus Nijhoff reisbeurs, 1953-1957, 0,1 m.
Algemene Delftse Amusementenclub (club van HBS-ers en gymnasiasten, verenigd met Molière), 1904-1905, 0,05 m.
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Commissie voor de tentoonstelling van voortbrengselen van inlandse
nijverheid voor de provinciën Zuid- en Noord Holland te Delft,
1848-1849, 0,05 m.
Plaatselijke commissie voor de oprichting van een nationaal gedenkteken november 1813, 1863-1870, 0,1 m.
Plaatselijke commissie tot oprichting van een standbeeld voor Hugo
de Groot en feestcommissie voor de onthullingsplechtigheid,
1877-1886, 0,2 m.
Subcommissie Delft voor de aanbieding van een huldeblijk bij het
huwelijk van prins Hendrik der Nederlanden met prinses Maria van
Pruisen, 1878, 0,05 m.
Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan koningin
Emma bij haar komst in Nederland, 1878-1879, 0,2 m.
Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan generaal
van der Heijden, 1880, 0,1 m.
Commissie voor de herdenking van de dood van Prins Willem I in
1584, 1883-1884, 0,05 m.
Commissie tot regeling der feesten ter herdenking van de 40-jarige
regering van Z.M. koning Willem III, 1889, 0,05 m.
Plaatselijke commissie huldeblijk prinses Sophie, groot-hertogin van
Saksen, bij haar 50-jarig huwelijksfeest, 1892, 0,05 m.
Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan koningin
Emma bij haar aftreden als regentes in 1898, 1896-1898, 0,15 m.
Comité voor het huldeblijk van het gemeentepersoneel aan burgemeester F.M. de Vries van Heijst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum,
1897-1898, 0,1 m.
Feestcommissie inhuldiging koningin Wilhelmina, 1898, 0,1 m.
Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk ter gelegenheid
van het huwelijk van koningin Wilhelmina, 1900-1901, 0,05 m.
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Plaatselijke comité tot het brengen van een bijzondere hulde aan
H.M. de koningin-moeder bij gelegenheid van haar 25-jarig verblijf
in Nederland, 1903-1905, 0,25 m.
Plaatselijke commissie Rembrandthulde, 1905-1906, 0,1 m.
Plaatselijke commissie De Ruyter-herdenking, 1906-1907, 0,1 m.
Vereniging Oranjedag, 1909-1946, 1 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het Juliana comité 1927, 1936-1937, het Willem van
Oranje comité, 1933, en het comité Regeringsjubileum, 1923.

Delftse commissie voor het z.g. Plan 1913 (tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis), 1912, 0,1 m.
Comité 1813-1913 ter viering van het herstel van Neerlands onafhankelijkheid, 1913, 0,1 m.
Nationaal Comité tot restauratie van het koor der Nieuwe Kerk te
Delft ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina in 1923, 1921-1925, 0,05 m.
Commissie nationaal huldeblijk, 1922-1923, 0,1 m.
Comité Delft en omstreken van de Commissie tot het aanbieden van
een nationaal huldeblijk aan de Noord- en Zuidhollandsche Reddingsmaatschappij en de Zuidhollandsche Maatschappij tot redding
van schipbreukelingen bij hun 100-jarig bestaan, 1924-1925, 0,05 m.
Delfts Comité tot aanbieding van een nationaal huwelijksgeschenk
aan prinses Juliana en prins Bernhard, 1936-1937, 0,05 m.
Commissie `Delft 700 jaar stad', 1946-1948, 0,2 m.
Commissie Delftsche Feestweek, 1947-1948, 0,2 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de sub-commissie `Huisvlyt', de sub-commissie `5
mei 1948' en de sub-commissie openluchtspel `Vader Willem'.

Herdenking `Reinier de Graaf 1641-1673', 1972-1973, 0,1 m.
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Uitvoerend comité voor de stedelijke korpsschietwedstrijd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid,
1913, 0,1 m.
Versieringscommissie van het gedeelte Oude Delft tussen de Oude
Kerk en de voormalige Rotterdamse poort, 1898, 0,1 m.
Comité nationaal huldeblijk voor een eeuw van reddingswerk, 1924,
0,1 m.
2.7

Instellingen op politieke en ideële grondslag
Vereniging `Het Zilveren Kruis', 1867-1872, 0,05 m.
N.B. Betreft oud-strijders 1813-1815.

Vereniging `Het Metalen Kruis', 1858-ca. 1892, 0,05 m.
N.B. Betreft oud-strijders 1831.
Inventaris.

Hulde van het Nederlandse volk aan de stamgenoten in de Transvaal, 1881, 0,05 m.
Afdeling Delft van de Vereniging onder de lijfspreuk `Moed, beleid
en trouw', 1890-1901, 0,05 m.
Inventaris.

Trouw aan koning en vaderland, afdeling Delft, 1893-1901, 0,2 m.
Nederlandse Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken, 1898-1938, 0,1 m.
Delftse Vrouwenraad, 1952-1975, 1,5 m.
Inventaris.

Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie, 1963-1970, 0,5 m.
Nederlandse Vegetariërs Bond Delft, 1917-1951, 0,1 m.
Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, afdeling Delft, 1934-1976,
0,5 m.
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Katholieke Volkspartij (KVP), 1957-1980, 0,5 m.
Anti-Revolutionaire Partij (ARP), 1877-1980, 1,25 m.
Christelijk-Historische Unie (CHU), 1918-1980, 0,3 m.
Vereniging voor facultatieve crematie, 1937-1973, 0,25 m.
Defensie voorlichting Delft, ca. 1970-1980, 1 m.
D'66, afdeling Delft, 1966-1974, 0,75 m.
Inventaris.

2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
Rooms-katholieke kerk
Oude Kerk vóór de reformatie, 1369-1571, 0,1 m.
Inventaris.

St. Josephkerk en parochie, (1677) 1709-1939, 10 m.*
Inventaris.

St. Hippolytuskerk, 1795-1976, 8 m.*
Inventaris.
Oud-katholieke kerk
Oud-Katholieke gemeente, 1429-ca. 1750, 1 m.
Inventaris.
Nederlandse Hervormde kerk
Kerkeraad van de hervormde gemeente te Delft, 1573-ca. 1960, 17 m.
Inventaris.
Literatuur: Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten II
(Leiden 1974) blz. 38-39.
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Kamer van Charitate en Diaconie, 1507-1862, 94 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de Kerkeraad van de hervormde gemeente.
Bevat ook het archief van het Leprooshuis (ca. 1677-ca. 1819).
Inventaris.

Kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Delft, 1570-1964, 25,5 m.
N.B. Hierin ook begraafadministratie, 1400-1829.
Inventaris.

Hervormde gemeente van 't Woud, 1588-1961, 3 m.
Inventaris.

Nederlandse Hervormde Jeugdraad, 1944-1963, 0,3 m.
Gereformeerde kerken
Gereformeerde kerk, 1840-1968, 25,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van de kerkvoogdij.
Inventaris.

Diaconie van de gereformeerde kerk, 1898-1969, 3 m.
Remonstrantse broederschap
Remonstrants-gereformeerde gemeente, 1628-1973, 5 m.
Inventaris: F. de Wijs, Inventaris van het archief van de remonstrants-gereformeerde
gemeente te Delft, 1628-1973, en de collectie Petrus Augustus de Génestet (1829-1861)
(Delft 1976).

Waals-hervormde gemeenten
Waalse kerk, 1571-1956, 7 m.
Inventaris.

Evangelisch-Lutherse gemeenten
Evangelisch-Lutherse gemeente, 1611-1944, 4 m.
Inventaris.
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Israëlitisch kerkgenootschap
Nederlands-israëlitische gemeente, 1850-1941, 1 m.
Inventaris.

Overige
Genootschap `Christo Sacrum', 1797-1838, 1 m.
2.10 Families
Van der Burch, 17e en 18e eeuw, 4 m.
Inventaris.

Van Berckel, 1640-1961, 15 m.
Inventaris: in bewerking.

Van der Dussen, (1322) 1570-1777, 0,01 m.
Van der Goes (van Naters), 17e-20e eeuw, 0,01 m.
Graswinckel, 1792-1950, 1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van het Hofje van Gratie (zie blz. 186).
Inventaris: D.P.M. Graswinckel en M. Schorer, Geschiedkundig overzicht en inventaris van het archief van het Hofje van Gratie te Delft (z.pl. en 1941); met getypt
supplement.

Hacker(t), 1751-1832, 0,4 m.
Hoekwater, 18e en 19e eeuw, 0,2 m.
Schilte, 1624-1884, 0,2 m.
Wasteau, 1644-1689, 0,5 m.
2.11 Personen
Burgemeester mr. G. van Baren, 1920-1947, 0,2 m.
Notaris A.B.M. Bensmann, 1878-1940, 17 m.
Nadere toegang: klapper van een gedeelte.
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Mr. L.W.C. van den Berg, 1869-1887, 0,05 m.
N.B. Betreft brieven van en aan mr. L.W.C. van den Berg.

Mw. P. Beydals, 20e eeuw, l m.
Aquasi Boachi, prins van Aschanti, ca. 1840, 0,1 m.
Eterman, begin 20e eeuw, 0,1 m.
P.A. de Génestet, 1829-1861, 5 m.
Inventaris: F. de Wijs, Inventaris van het archief van de remonstrants-gereformeerde
gemeente te Delft, 1628-1973, en de collectie Petrus Augustus de Génestet (1829-1861)
(Delft 1976).

Daniël van Kalken, 1859-1863, 0,05 m.
Notaris R.J. Montijn, 1928-1958, 10 m.
Nadere toegang: klapper.

G.J. Morre, hoogleraar bouwkunde Pylytechnische School,
1864-1905, 1 m.
Jhr. Maurits Francois van Nassau, 1674-1727, 0,05 m.
Mr. J.H. Onderdewijngaert Canzius, 1771-1838, 0,05 m.
Gerrit Paape, ca. 1780-1787, 0,25 m.
3

VERZAMELINGEN

3.1

Handschriften

Handschriften, 20 m.
N.B. Opgenomen in de bibliotheek, zie rubriek 3.2.

Brievenverzamelingen van ds. Arend Cornelisz,

1

m.

N.B. Onderdeel van het archief van de kerkeraad van de hervormde gemeente.
Inventaris.

Eigendomspapieren van diverse huizen, 15e-20e eeuw, 3 m.
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3.2

Bibliotheek
Bibliotheek, ca. 1000 m. of ca. 30.000 titels.
Alfabetische hoofdwoordencatalogus; systematische catalogus (met een aparte sytematiek voor de algemene werken en voor de Delftse werken); standcatalogus (in opbouw); bijzondere ingangen voor de Naundorff-collectie en de handschriften.

3.3

Kranten
Kranten, 1841-heden.
N.B. Betreft: Delftsche Courant, 1841-heden; Delftse Post, 1954-heden; De Posthoorn, 1965-heden; Nieuwe Delftsche Courant, 1875-1944; Westerbode, Roomsch Katholiek Dagblad voor het Westland, 1947-1959 (1961); Veritas, 1945-1948; Toekomst,
Katholiek Dagblad voor Delft, 1945-1954; Nieuws- en advertentieblad, De Delftenaar,
1870-1923; De Delftsche Opmerker, 1886-1895; Delfts Katholiek Dagblad, 1955-1960;
Het Nieuw Dagblad, 1960-1966; Onze Prinsenstad, 1923-1924.

3.4

Prenten en kaarten
Historisch-topografische atlas, ca. 1550-heden.
N.B. De atlas bestaat uit ca. 6000 prenten en tekeningen, ca. 20.000 foto's, ca. 7000
prentbriefkaarten, ca. 2000 dia's en lantaarnplaatjes, ca. 90 films en videobanden, ca.
60 atlassen en kaartboeken en ca. 500 affiches. Daaronder zijn de niet of moeizaam te
raadplegen fotoarchieven van de Delftse Courant (ca. 5000 stuks) en van Openbare
Werken (ca. 9000 stuks) en de negatievencollectie van de portretfotograaf Odijk (ca.
40.000 stuks). Specialisatie: Delft, Delfland, Oranjehuis en Tachtigjarige oorlog.
Catalogi.

3.6

Geluidsbanden en grammofoonplaten
Geluidsbanden, 32 stuks.
N.B. Onderdeel van de historisch-topografische atlas.

Grammofoonplaten, ca. 90 stuks.
N.B. als voren.
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GEMEENTE DIRKSLAND

Voorstraat 15 -17, postbus 10, 3247 ZG Dirksland.
01877-1233.
de gemeenten Roxenisse en Onwaard werden in
1857 opgeheven en gevoegd bij de gemeente Melissant. De gemeenten Dirksland, Herkingen en Melissant werden in 1966 opgeheven en samengevoegd
tot de nieuwe gemeente Dirksland.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak.

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeentebestuur van Dirksland, 1966-1980, 45 m.
Code VNG.

Gemeentebestuur van Dirksland, ca. 1580-1965, 75 m.
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, De archieven van de voormalige gemeente Dirksland
('s-Gravenhage 1981).

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Commissie tot spijsuitdeling, 1829, 1831, 1900, 0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 341.

Commissie van weldadigheid, sedert 1874 commissie van winterbedeling, 1853-1969, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 342-344.

Commissie van beheer over de grindweg Sommelsdijk-Ouddorp,
1852-1927, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 345-347.

Commissie van beheer over de weg Sas van Dirksland-Herkingen,
1869-1935, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 348-352.
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Stukken afkomstig van J. Rooy als lid van de wegencommissie op
het eiland Overflakkee en Goedereede, 1927, 0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 356.

Nederlandsche vereniging voor luchtbescherming, afd. Dirksland
e.o., 1938-1945, 0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 357.

Districtsbureau voor de verzorging der oorlogsslachtoffers,
1945-1948, 0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 358.

1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Gemeentebestuur van Herkingen, ca. 1750-1965, 30 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentebestuur van Melissant, 1817-1965, 40 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentebestuur van Roxenisse, 1784-1857, 3,5 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentebestuur van Onwaard, 1780-1857, 3 m.
Plaatsingslijst.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Vereniging voor spaarbank te Dirksland, 1873-1896, 0,1 m.
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, De archieven van de voormalige gemeente Dirksland
('s-Gravenhage 1981) blz. 353-355.

Stichting Ons verenigingsgebouw, 1955-1960, 0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 359.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.

206

DORDRECHT

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST DORDRECHT

Stek 13, postbus 742, 3300 AS Dordrecht.
078-141188.
de gemeenten de Mijl, Wieldrecht en Dubbeldam
werden in respectievelijk 1856, 1856 en 1970 opgeheven en bij de gemeente Dordrecht gevoegd.
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.30-16.30 uur, zaterdag
9.00-12.30 en 13.30-16.30.
verstrekking foto's en microfilms.
Faciliteiten
Gids voor het gebruik van de archieven en verzaGids
melingen (Dordrecht 1978).

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Stadsbestuur, 1200-1813, 143 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de doopsgezinde gemeente (1654-1792), de joodse
gemeente (1770-ca. 1782) en de postmeester R.P. Eelbo (1657-1752).
Inventaris: J.L. van Dalen, Inventaris van het archief van de gemeente Dordrecht. I.
De grafelijke tijd, 1220-1572 (Dordrecht 1909); ms. inventaris voor de periode
1572-1813.
Nadere toegang: J.L. van Dalen, Regestenlijst behorende bij den inventaris van het
archief der gemeente Dordrecht van 1200-1572 (Dordrecht 1912); klappers op de klepboeken, 1383-1783; keur-, ordonnantie- en publikatieboek, 1555-1610; aktenboeken,
1425-1532; thesauriersrekeningen, 1429, 1445, 1446, 1450, 1485, 1490; resoluties van
de Oud-Raad, 1786-1794; resoluties van de Oud-Raad en het gerecht, 1622-1785; requestenboek, 1591-1642; resolutieboek, 1626-1673; burgerboeken 1658-1799; akten van
idemniteit, 1718-1797; renteboek van de capitale leningen, 1597, 1599-1601; aangiften
van de collaterale successie (1718) 1730-1795; kohier van de 50e penning, 1580; kohieren van de verponding, 1594, 1606, 1608, 1619, 1620, 1633; kohieren van het
haardstedengeld, 1604, 1606; kohier van het hoofdgeld, 1622; kohieren van de 200e
penning, 1652, 1689; rekeningen van de rentekoping, 1584, 1588; liste civique, 1811.
Bronnenuitgave: Ch.M. Dozy, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1284-1424
('s-Gravenhage 1891), Ch.M. Dozy, Stadsrekeningen van Dordrecht 1323-1399, in:
BMHG 14 (1893) blz. 94-113; J.L. van Dalen, Nieuwe fragmenten van Dordtse rekeningen, in: BMHG 24 (1903) blz. 210-220; P.H. van de Wall, Handvesten, privilegiën
en:. der stad Dordrecht (Dordrecht 1790); J.H. Fruin, De oudste rechten der stad
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Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland, 2 dln ('s-Gravenhage 1882) (Werken OVR, eerste reeks nr. 4).

Gemeentebestuur, 1813-ca. 1940, 629 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het armenfonds (1836-1852), de bouwkundige tekenschool (1832-1851) en de commissarissen van de gidsen (1816-1896).
Nadere toegang: klappers op de resoluties van B. en W., 1814-1824; notulen van de
gemeenteraad, 1851-1925.

Keuren en verorderingen, 16e-20e eeuw, 6 m.
Kaartsysteem.

Algemene en culturele zaken (afdeling VII der secretarie), 1956-1975,
0,3 m.
Afdeling voorlichting, 1968-1975, 1 m.
Plaatsingslijst.

Raadscommissie volksfeesten (Dordtse Week), 1921-1922, 0,15 m.
Inventaris.

Wethouders, 1963-1974, 25 m.*
1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Rechtspraak vóór 1811

Schepenbank, 1543-1811, 51 m.
Inventaris.
Nadere toegang: klappers op de resoluties van Oud-Raad en gerecht, 1622-1785; resoluties van het gerecht 1785-1791; requestboeken, 1649-1658; registers van verschillende
akten, als overdrachten van huizen, certificatiën, attestatiën enz. voor burgemeester,
schepenen en-raad of voor schepenen, 1543-1592; transportregisters, 1543-1811; huisbrieven, kustingbrieven, schepenschuldbrieven en rentebrieven, 1593-1811; generale index op schuldbrieven e.d., 1653-1811.
Burgerlijke

stand en bevolking

Doop-, trouw- en begraafboeken, 1573-1812, 7 m.
N.B. Raadpleegbaar deels op microfilm, deels in kopievorm
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 44-48, 243, 293; Brouwer, Supplement, blz. 14, 48,
87, 106-107;
Nadere toegang: klappers.
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Gaarder, 1700-1807, 0,5 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: klappers.

Hulpmiddelen huizenvernummering, 1810-1958, 0,5 m.
Klapper.
Literatuur: Chronologische lijst van archivalia die kunnen dienen bij het onderzoek
naar de vroegere situering van huizen in Dordrecht, in: Gids voor het gebruik van de
archieven en verzamelingen (Dordrecht 1978).

Burgerlijke stand, 1811-1917, 14 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

Bevolkingsregister, 1830-1917, 11 m.
Klappers op: ingekomen en vertrokken personen, 1812-1847, 1850-1860; doden uit de
huwelijksakten, 1811-1851; huwelijken, 1815-1851; staat van de bevolking, 1826; bevolkingsregisters 1830, 1840, 1860-1890; wijkregisters, 1850-1860.

Financiën

Rentambt Dordrecht, 1776-1817, 1 m.
Plaatsingslijst.

Plaatselijke Prijzencommissie, 1947 - 1956, 0,3 m.
Inventaris.

Gemeentelijke accountantsdienst, 1930-ca. 1960, ca. 200 m.
Openbare werken

Algemene begraafplaats, 1829-1920, 1,5 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: klappers.

Afdeling Bouw- en woningtoezicht, 1853-ca. 1951, 73 m.
Plaatsingslijst.

Dienst openbare werken en stadsontwikkeling, 1859-1951, 85 m.
Landmeetkundige dienst, 1975, 1 m.*
Plaatsingslijst.

209

DORDRECHT

Openbare orde en veiligheid, defensie.
Schutterijen, 1379-1861, 4 m.
Inventaris.
Dienstdoende schutterij, 1813-1907, 10 m.
Inventaris: J.L. van Dalen, Inventaris van het archief der dienstdoende schutterij, in:
Jaarverslag der gemeente Dordrecht 1908, 51-61 (= Verslag Gemeentearchief 1908,
25-35).

Brandweer, 1929-1970, 16 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst, 1940-1945, 1 m.
Gemeentepolitie, 1940-1951, 22 m.*
Plaatsingslijst.

Commissie militaire zaken, 0,12 m.
Commissie inkwartiering, 0,12 m.
Economische zaken
Stapelrecht, 1549-1790, 2 m.
Inventaris.

Commissie voor handel en nijverheid, 1914-1919, 0,15 m.
Inventaris.

Havendienst en Veerbedrijf, 1814-1960, 2 m.
Inventaris.

Commissie voor de Rijnvaart, 1836-1896, 1 m.
Inventaris.
Commissie Waterweg, 1895-1904 (1920), 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke gasfabriek en hogedrukwaterleiding, 1870-1955, 27 m.
Plaatsingslijst.
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Gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1921-1930, 29 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijk vervoersbedrijf/gemeentelijke reinigings- en ontsmettingsdienst, 1925-1972, 0,15 m.
Gemeentelijke en districts arbeidsbeurs, 1908-1941, 2 m.
Inventaris.

Sociale zorg
Zorg voor minderjarigen
Weeskamer, 1597-1847, 24 m.
Inventaris.
Nadere toegang: klappers op de weesboeken, 1625-1811; memorialen (notulenboeken),
1618, 1652-1676; dodenregisters, 1684-1642; boedelpapieren, (1432) 1569-1811.

Verenigd Armen Weeshuis en Nieuw Armhuis, 1571-1936, 24 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Marienbornklooster 1543-1572.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst.

Bank van lening
Bank van lening en het oude mannen- en vrouwenhuis, (1410)
1754-1879, 6,5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het Fonds Braets (fonds tot stichting van een vrijwillig werkhuis), 1811-1878, en van het oude mannen- en vrouwenhuis, 1455-1827.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst 1410-1569.

Armenzorg
Burgerlijk armbestuur, 1859-1920, 1,5 m.*
Plaatsingslijst.

Armenraad, 1913-1936, 7,5 m.*
Plaatsingslijst.

Plaatselijk steun-comité, 1914-1916, 0,15 m.*
Plaatsingslijst.
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Gemeentelijke Dienst voor sociale zaken, 1935-1976, 40 m.*
N.B. Bevat ook de archieven van Maatschappelijk hulpbetoon, stukken betreffende de
Stichting vereenigde woekerbestrijding (tot 1935).
Plaatsingslijst.

Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Watersnoodcommissies, 1820-1916, 0,5 m.
N.B. Betreft de Dordrechtsche commissie tot ondersteuning der noodlijdenden door de
overstroming van de Alblasserwaard, 1820; gemeentelijke commissie ter inzameling
van vrijwillige giften voor de noodlijdenden door de watervloed, 1820; commissie tot
berging en verzorging van vee bij watersnood, 1861; sub-commissie voor een algemene
verloting van voorwerpen van kunst en smaak t.b.v. de noodlijdenden bij de jongste
watersnood, 1861-1862, 1880-1881; gemeentelijke watersnoodcommissie uit 1876 en het
permanente comité uit deze commissie van 1881, 1876-1881; gemeentelijke commissie
inzake de watersnood 1916.
Inventaris.

Verstrekking levensmiddelen
Distributiedienst, centrale keuken en massavoeding, 1914-ca. 1945, 10 m.
Volkshuisvesting
Commissie inzake de huurcommissiewet en de huuropzeggingswet,
1917-1926, 3 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke Woningstichting (Woningbedrijf), 1920-1966, 38 m.
Plaatsingslijst.

Gezondheidszorg
Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, 1581-1898, 31 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Leprooshuis, 1534-1804
Inventaris: J. Alleblas, Inventaris van het archief van Geneeskundig Gesticht voor
Krankzinnigen en het Stads Krankzinnig en Beterhuis (Dordrecht 1979).

Plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt, 1755-1865,
1,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Collegium Medicum, 1755-1806.
Inventaris.

212

DORDRECHT

Bureau voor vaccinatie, 1853-1948 (1955), 7 m.
Inventaris.
Keuringsdienst van slachtdieren en vlees/slachtplaats, 1898-heden,
0,5 m.
Keuringsdienst van waren, 1908-1948, 15 m.*
Gemeentelijke geneeskundige- en gezondheidsdienst, 1919-1970,
9 m.*
Plaatsingslijst.

Gezondheidscommissie, 1 m.
Onderwijs, wetenschap en cultuur
Onderwijs
Plaatselijke Schoolcommissie, na 1879 Plaatselijke commissie van
toezicht op het lager onderwijs, 1806-1940, 5,5 m.
Inventaris.

Tweede openbare armenschool, 1862-1918, 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, 1865-1968, 3,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van de commissie van toezicht op het handelsonderwijs,
1910-1933.
Inventaris.

Commissie tot wering van schoolverzuim, 1901-1968, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht op het kleuteronderwijs, 1921-1954, 0,15 m.
Inventaris.

Commissie van toezicht op het gemeentelijk nijverheidsonderwijs,
1922-1970, 0,5 m.
Kleuterschool Zonnestraal, 1949-1972, 0,12 m.
Plaatsingslijst.
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School De Bruine Beuk, 1952-1962, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke middelbare handelsavondschool, 1958-1974, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van bestuur over de inrichting tot het examineren van varenslieden, 19e eeuw, 1 m.
HBS, 1865-1974, 1 m.
Cultuur
Gemeentelijke archiefdienst, vóór 1892-heden, 8,5 m.*
Kaartsysteem.

Gemeentelijke bioscoopcommissie, 1919-1928, 0,12 m.
Inventaris.

Gemeentelijke monumentencommissie, 1929-1969, 0,5 m.
Adviescommissie besteding kunstsubsidie, 1948-1955, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Sport, recreatie en evenementen
Gemeentelijke commissie voor gynmastiek en spel, 1914-1918, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Administrateur van de gemeentelijke badhuizen en zwembaden, ca.
1945-ca. 1975, 4 m.
1.3

Organen van intergemeentelijke samenwerking
Vereniging van burgemeesters in het arrondissement Dordrecht,
1851-1951, 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Technische milieu-dienst Drechtsteden, 19e eeuw-heden, 5 m.*
Plaatsingslijst.
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Dordtse sociale werkplaats, 1959, 0,5 m.
N.B. Bevat ook archivalia van Hulp Door Arbeid (HDA), 1931-1933.
Plaatsingslijst.

Overlegorgaan Drechtsteden, 1971, 0,12 m.*
1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Dubbeldam
Gemeentebestuur, 1813-1948, 61 m.
Inventaris.

Doop-, trouw- en begraafboeken, 1630-1811, 0,5 m.
N.B. Bevat ook de gaardersregisters. Hierin zijn ook opgenomen de ontvangsten van
De Mijl, Krabbe en Nadort (1713-1758) en Wieldrecht (1728-1761).
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 49, 243
Nadere toegang: klappers.

Burgerlijke stand en bevolkingsregister, 1812-1902, 4 m.
N.B. Bevat ook de registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van De
Mijl, Krabbe en Nadort, 1817-1856, en van Wieldrecht, 1818-1857.
Inventaris.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels en alfabetische indices.

Schepenbank, 1604-1811, 1 m.
Plaatsingslijst.

Weeskamer, 1730-1802, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

De Mijl, Krabbe en Nadort
Gemeentebestuur, 1817 -1857, 3 m.
Inventaris: J.L. van Dalen, Verslag omtrent het gemeentearchief (Dordrecht 1903),
blz. 34 en volgende.

Wieldrecht
Gemeentebestuur, 1817-1857, 3 m.

215

DORDRECHT

Schepenbank, 1662-1811, 0,5 m.
Inventaris.
Weeskamer, 1681-1810, 0,15 m.
Inventaris.

1.5

Organen van waterschappen
Waardslieden van de Polder Craayenstein, 16e eeuw-1970, 0,5 m.
Stichting `De Biesbosch', 1924-1962, 18 m.
N.B. Deze stichting had tot doel de inpoldering van de Dordtse Biesbosch en het beheer van deze polder.
Plaatsingslijst.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen ter standplaats Dordrecht, 1589-1895, 228 m.*
Inventaris: J.L. van Dalen, Archieven van de te Dordrecht geressorteerd hebbende notarissen, 1589-1842, in: VROA 49 (1929) I, 441-494; getypt supplement 1842-1895.
Nadere toegang: klappers (gedeeltelijk).

Vredegerecht van de twee kantons van Dordrecht, 1811-1838, 3,5 m.
Inventaris.
Rechtbank van eerste aanleg, 1811-1838, 25 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, blz. 34-43.

Rechtbank van koophandel, 1811-1838, 7 m.
Inventaris: als voren, blz. 43-49.
Nadere toegang: klappers op de akten van compagnieschap, 1813-1838.

Registers van eigendomsovergang, 1812-1833, 0,5 m.
Inventaris.
Waterschout, 1814-1915, 2,5 m.
Inventaris.

Rechtbank van enkele politie, 1815-1831, 0,15 m.
Inventaris.
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Kamers van arbeid, 1899-1923, 1 m.
Inventaris.

Rijksmuseum Van Bilderbeek-Lamaison, 1921-1957, 0,6 m.
Plaatsingslijst.

1.8

Organen van andere openbare lichamen
Kamer van koophandel en fabrieken voor Dordrecht e.o., 1795-1922,
14 m.
Inventaris.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.1

Instellingen van economische aard
Ambacht en industrie
Brouwerij De Sleutel, 1433-1965, 24 m.
Plaatsingslijst.

Handelsonderneming fa. Jacob van Wageningen, 1503-1930, 0,5 m.
Inventaris.

Koninklijke metaalfabriek Penn en Bauduin N.V., 1840-1920, 26 m.
Sponzen- en zeemleerhandel N. Reus Pzn., 1845-1970, 1 m.*
Plaatsingslijst.

Metaalwarenfabriek Wed. J. Bekkers en Zn., 1847-1889, 2 m.
Plaatsingslijst.

Distilleerderij en wijnhandel fa. Wijers, 1850-ca. 1960, 25 m.
Commissie tot oprichting van een nieuwe meel- en broodfabriek,
1852-1865, 0,12 m.
Inventaris.

Boekdrukkerij en boekhandel Revers, 1853-1928, 1 m.
Plaatsingslijst.
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Brouwerij De Ster te Zwijndrecht, 1884-1886, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Vaandel- en vlaggenfabriek en handwerkwinkel van C.M. van Diemen, 19e eeuw-1965, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

N.V. Dordtsche Kunstpotterij, 1903-1909, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Stikstofbindingsindustrie Nederland N.V., ca. 1920-1945, 0,3 m.
Administratie van de fa. Foto Beerman en voorgangers, 1923-1976,1 m.
N. V. Exploitatie der Haveninrichtingen van Dordrecht, ca.
1930-1975, 49,5 m.
Plaatsingslijst.

E.M.F. (Electro-Motorenfabriek Dordrecht), 1943-1945, 0,15

m.'K
N.B. Betreft correspondentie van de directeur ir. W.A. Boogaerd, gedurende zijn verblijf in het gijzelaarskamp te Michielsgestel.

Drukkerij en uitgeverij Reidel, 1950-1968, 25 m.
Zoutketen, 13 m.
Visserij
Zalmvisserij De Volharding, 1895-1933, 0,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van de heerlijkheid de Grote Lindt, 18e eeuw, en stukken
betreffende de visserij van Dordtsmonde, 1319-ca. 1850.
Inventaris.

Zalmzegenvisserij De Nieuwe Merwede, (1890) 1895-1935, 3 m.
Inventaris.

Handel
Gemeene Maashandelaars, 15e eeuw-1738, 6,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van de Chambre mi-partie, 1651-1656.
Inventaris.
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Graanmarkt, 1693-1909, 1 m.
Plaatsingslijst.

Fa. Boonen en Van Hoogstraten, kooplieden, ca. 1769-1932, 4 m.
Plaatsingslijst.

Vrij Entrêpot, 1817-1892, 2,5 m.
Rederij Blussé e.a., 1829-1880, 5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de Dordrechtsche Maatschappij van Beetwortelsuiker, 1860-1869 en de Dordrechtsche Zee-assurantie Maatschappij, 1843-1853.
Inventaris.

Hiensch van 1846 B.V., 1853-heden, 0,5 m.*
Wijnhandel Frans v/d Hoogen, ca. 1880-ca. 1970, 58 m.
Drogisterij Borrie, 1917-1944, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Drogisterij `De Rozijn-korf', ca. 1930-ca. 1975, ca. 20 m.*
Bank- en verzekeringswezen
Hulpbank, 1851-1970, 11 m.*
Inventaris.

Dordrechtsche Onderlinge Ziekteverzekering (Doziver), 1929-1941,
0,5 m.
Plaatsingslijst.

Bankbedrijf De Kat en Zoon, 19e eeuw, 2 m.
Vervoer
Zeemans-College, 1830-1916, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Veer Willemsdorp-Moerdijk, 1910-1925, 8 m.
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Dordtsche Tramweg Comité, 1895-1905, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Dienstverlening
Hotel Statenhof, 1964-1969, 0,45 m.
2.2

Instellingen van sociale zorg
Armenzorg
N.B. Zie ook blz. 234-237.

Koningshof, 1563-1934, 0,5 m.
Inventaris.

Arend Maartenszhof, 1624-1970, 5,5 m.
Inventaris.

Van Slingelandts- of Armen Vrouwenhof, 1726-1907, 0,5 m.
Inventaris.
Hervormd Bestedelingenhuis, 1847-1968, 4 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis,
1936-1972.
Inverntaris: P.J. Bos, Inventaris van de archieven van het Hervormd Bestedelingenhuis en van het Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis (Dordrecht 1976).

Stichting Clara Maria Hof, 1881-1960, 0,5 m.
Inventaris.

Vereniging Armenzorg te Dordrecht, 1894-1968, 0,12 m.*
Inventaris.
Maatschappelijk hulpbetoon, 1941-1957, 0,5 m.*
Verstrekking van levensmiddelen
Rhumfordsche soep-uitdeling, 1800-1966, 2,5 m.
Plaatsingslijst.
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Gasthuizen
Heilige Sacramentsgasthuis, 1311-ca. 1950, 41 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de Grote- of Onze Lieve Vrouwenkerk, 1323-1569
en de Stadsapotheek, 1762-1871.
Inventaris: voor de periode 1311-ca. 1850.
Nadere toegang: regestenlijst.

Heilige Geest- en Pesthuis ter Grote Kerk, 1366-1843, 10 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het St. Agnietenklooster, 1393-1607, het Cellenbroedersklooster, 1443-1572 en de St. Nicolaas- of Nieuwkerk, 1489-1565.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst tot ca. 1500.

Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk, 1374-1965, 7 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de Commissie tot regeling der erfpachten van de
moeren en dillen onder 's-Grevelduin Capelle, toebehorende aan de vier Godshuizen te
Dordrecht, 1866-1871 en de St. Nicolaas- of Nieuwkerk, 1500-1588.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst.

Zorg voor minderjarigen
Stichting kinderdagverblijf te Dordrecht, 1876-1976, 6 m.*
Vereniging kindervoeding en -kleding, 1916-1948, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Stichting kinderverzorging te Dordrecht, 1933-1966, 17,5 m.*
Plaatsingslijst.

Kindertehuis Dordrecht 1945, 1945-1949, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Volkshuisvesting
Vereniging tot verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse
te Dordrecht, 1862-1972, 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Dordrechtse Coöperatieve Bouwvereniging Gemeenschappelijke Eigendom, 1906-1934, 0,15 m.
Plaatsingslijst.
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N.V. Bouwmaatschappij Het Noorderkwartier, 1914-1950, 2,5 m.
Inventaris.
Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Commissie van toezicht over de doortocht en het vervoer van landverhuizers, 1861-1937, 0,15 m.
Inventaris.

Commissie voor aankoop van levensmiddelen voor Belgische vluchtelingen, 1914-1918, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Beoordelingscommissie van het plaatselijke crisiscomité, 1933-1942,
0,15 m.
Plaatsingslijst.

Winterhulp Nederlandse volksdienst, 1940-1944, 0,5 m.*
Plaatsingslijst.

Overige

Vereniging Dordrechtsche DORCAS, 1839-1952, 0,12 m.
Inventaris.
2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Gilden en confrerieën, 14e-19e eeuw, 10 m.
N.B. Betreft het vleeshouwersgilde, 1580-1807; houtkopersgilde, 1446-1790;
wantsnijders-, lakenkopers, of St. Pontiaansgilde, 1367-1820; mazelaars- of zakkendragersgilde, 1601-1850; korenmetersgilde, 1665-1843; grootschippersgilde, 1363-1816;
grootkoopmansgilde, 1400-1829; spoey- of sledenaarsgilde, 1601-1876; gild van Den
eynde of tappersgilde, 1681-1704; riedijkers- of kleinschippersgilde, 1601-1759;
scheepmakers- of scheepstimmerliedengilde, 1367-1799; kleermakersgilde, 1608-1796;
bakkersgilde, 1367-1804; wolwevers-, droogscheerders- en lakenbereidersgilde,
1341-1781; chirurgijnsgilde, 1644-1806; huistimmerliedengilde, 1367-1772; kuipersgilde,
1367-1802; schrijnwerkersgilde, 1573-1744; metselaarsgilde, 1575-1803; kramers- of comansgilde, 1367-1795; groot viskopersgilde, 1367-1856; appelkopers- of fruiteniersgilde, 1429-1803; mandenmakersgilde, 1367-1798; schoenmakersgilde, 1531-1805;
bontwerkers- of St. Annagilde, 1367-1839; smedengilde, 1367-1795; goud- en zilversmedengilde, 1502-1787; St. Lucasgilde of gilde van de vijf neringen, 1367-1795;
linnenweversgilde, 1593; hoedenmakersgilde, 1639-1792; confrerie der brouwers,
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1583-1851; confrerie van de apothekers, 1666-1878; confrerie der twijnhandelaars,
1668-1814; confrerie der pruikmakers, 1750; confrerie der wijn- en brandewijnkopers,
1715-1716; confrerie der grutnering, 1698; confrerie der huurvaarders, 1661-1668; confrerie der warmoezeniers, 1653-1657; zijdetouwers, 1692; molenaars, 1756.
Inventaris.
Nadere toegang: klapper op goud- en zilversmeden.
Bronnenuitgave: J.C. Overvoorde, Rekeningen van de gilden van Dordrecht,
1438-1600 ('s-Gravenhage 1894); H.O.Obreen, Het St. Lucasgilde te Dordrecht, in:
Archief van Nederlandsche Kunstgeschiedenis..., I (1877-1878), blz. 181-220 (naamlijst
van gildeleden, 1580-1649).

Gezelschap van predikanten Concordia, 1732-1880, 0,5 m.
Inventaris.

Vereniging van onderwijzers in het arrondissement Dordrecht,
1859-1902, 0,15 m.
Inventaris.

Vereniging van kantoorbedienden te Dordrecht, 1869-1938, 0,5 m.
Inventaris.

Vereniging Vak en Kunst, 1886-1927, 1 m.
Plaatsingslijst.

Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, afdeling Dordrecht
(1890) 1945-1970, 0,9 m.
Plaatsingslijst.

Algemene Bond van onderwijzend personeel, afdeling Dordrecht,
1892-1973, 1 m.
Plaatsingslijst.

Particuliere Arbeidsraad, 1894-1899, 0,12 m.
Inventaris.

Dordrechtsche Bestuurdersbond, 1896-1961, 2 m.
Inventaris.

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, afdeling
Dordrecht en omstreken, 1903-1941, 0,5 m.
Plaatsingslijst.
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Werkliedenvereniging De Eensgezindheid, 1905-1964, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Dordrechtsche boekhandelaarsvereniging, 1905-1947, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Algemene bedrijfsgroepen centrale (ABC), voorheen fabrieksarbeidersbond, 1929-1967, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Nederlandse Bond van leerkrachten bij het nijverheidsonderwijs, afdeling Dordrecht, 1961-1966, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Algemeen ziekenfonds Dordrecht e.o., 1840-1944, 1 m.
Plaatsingslijst.

Cholera commissie, 1866-1926, 0,5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de commissie tot ondersteuning der huisgezinnen
van opgeroepen krijgslieden, 1870-1871, en de commissie tot ondersteuning van door
geen armenkas bedeelde behoeftige gezinnen in de strenge winter van 1879/1880,
1879-1880;
Inventaris.

Vereniging tot bevordering der volksgezondheid, 1867-1904, 0,5 m.
Inventaris.

Vereniging voor ziekenverpleging, 1880-1950, 7 m.*
Inventaris.

Collegium medicum, 1891-1958, 0,5 m.
Inventaris.
Medisch Dispuutgezelschap te Dordrecht, 1900-1975, ca. 1 m.*
Plaatsingslijst.

Dordrechtsche Polikliniek, eerste helft 20e eeuw, 0,5 m.*
Nederlandsche Roode Kruis, afdeling Dordrecht, 1929-1953, 2 m.
Plaatsingslijst.
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Vereninging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen
en pasgeborenen, 1939-1956, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Dordtse Vereniging tot bestrijding van tuberculose, 1951-1971, 1 m.
Stichting R.K. Kraamcentrum het Wit-Gele Kruis voor Dordrecht
e.o. 1954-1971, 1 m.*
Plaatsingslijst.

2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Onderwijs
Curatoren van het Gymnasium, 1627-1968, 1978, 3 m.
N.B. Bevat ook het archief van de curatoren van het Gymnasium als administrateuren
van het Neuspitzerfonds, 1689-1954.
Inventaris.
Nadere toegang: klappers (gedeeltelijk).

Commissie van toezicht op het godsdienstonderwijs der hervormde
gemeente, 1817-1901, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Stichting Familiebeurzen Van Mewen, De Rovere en Scharlaken,
1829-1922, 0,12 m.*
Plaatsingslijst.

Industrie- en tekenschool, 1858-1866, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging tot oprichting en instandhouding ener hogere handelsschool voor Dordrecht en omstreken, 1917-1919, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging Volksuniversiteit, 1919-1931, 0,3 m.
Inventaris.

Stichting Studiefonds Van Houten, 1919-1960, 0,12 m.*
Vereniging De Dordtsche Buitenschool, 1929-1968, 3 m.*
Plaatsingslijst.
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Ouderraad der gemeente Dordrecht, 1955-1974, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Wetenschap
Dordrechtsch Physisch Gezelschap, 1809-1812, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Cultuur
Beeldende kunst
Teekengenootschap Pictura, 1787-1968, 5 m.
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, Inventaris van het archief van het teekengenootschap `Pictura' (Dordrecht 1973).

Toonkunst
Maatschappij tot bevordering van de toonkunst, afdeling Dordrecht,
1829-ca. 1970, 2,5 m.
Inventaris.

Dordrechtsch Concert, 1838-1874, 0,15 m.
Inventaris.
Dordrechtsche Onderwijzers-Zangvereniging, 1868-1881, 1889-1894,
0,15 m.
Plaatsingslijst.

Stichting Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden, 1875-ca.
1973, 1 m.
Vereniging Musis Sacrum, 1881-1899, 0,15 m.
Inventaris.

Koninklijk Dordrechtsch Fanfarekorps, 1885-1957, 0,15 m.
Inventaris.
Stichting Een carillon in Dordrecht, 1940-1951, 0,3 m.
Plaatsingslijst.
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Letterkunde
Eerste Leesgezelschap, 1787-1890, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Letterkundig genootschap Diversa Sed Una, 1816-1947, 2 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Dordrechtsch Leesmuseum, 1867-1874.
Inventaris.

Vereniging Dordrechtsche Liedertafel, 1846-1900, 0,15 m.
Inventaris.

Leesgezelschap Nut en genoegen, 1855-1920, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Leesgezelschap Miscens utile dulci, 1860-1914, 0,15 m.
Inventaris.

Leesgezelschap van tijdschriften, 1879-1902, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Regelingscommissie van het XXIVe Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Dordrecht, 1896-1898, 0,5 m.
Inventaris.

Vereniging tot instandhouding van een openbare leeszaal en bibliotheek te Dordrecht, 1898-1970, 2 m.
N.B. Bevat ook het archief van de vereniging kinderbibliotheek 1905-1945.
Inventaris.

De Fryske Krite Us Memmetael, 1924-heden, 1 m.
Openbare Christelijke Leeszaal en Bibliotheek, 1930-1965, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Theater
Vereniging Kunstmin, 1849-1913, 4,5 m.
Inventaris: S. Schillemans, Inventaris van het archief van de Vereniging Kunstmin
(Dordrecht 1975).
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Schouwburg-Vereniging, 1872-1928, 1 m.
Inventaris.

Toneelvereniging Inter Amicos, 1896-1971, 4 m.
Schouwburg Comité, 1911-1919, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Archief van de administrateur van de Stadsgehoorzaal Kunstmin,
1945-ca. 1975, 20 m.
Bouwkunst
Vereniging Oud-Dordrecht, 1892-1949, 1,5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de commissie Monumentenverordening van de Vereniging Oud-Dordrecht, 1926, en de commissie ter inventarisering van kunstschatten
der gemeente van de Vereniging Oud-Dordrecht, 1925-1927.
Inventaris: A.J. Busch, Inventaris van het archief van de Vereniging Oud-Dordrecht
(Dordrecht 1969).

Vereniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht,
1895-1935, 0,15 m.
Inventaris.

Commissie tot restauratie van de Onze Lieve Vrouwe- of Grote Kerk
te Dordrecht, 1902-1944, 0,5 m.
Inventaris.

Comité Stadhuisplan, 1960-1962, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Musea
Vereniging het Dordrechts Museum, 1842-1975, 9 m.
Plaatsingslijst.

Museum mr. Simon van Gijn, 1949-1964, 0,6 m.
Plaatsingslijst.
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Overige
Maatschappij tot nut van 't algemeen, departement Dordrecht,
1790-1979, 5,5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de departementsschool, 1820-1840; het fonds Van
Dongen, 1793-1931; de gymnastiekschool, 1866-1888; de herhaling- en vervolgschool,
1853-1917; de volksbadhuizen, 1896-1974; de volksbibliotheek, 1888-1920; de volksvoorlezingen, 1845-1928; alle van de Maatschappij tot nut van 't algemeen.
Inventaris: S. Schillemans, Inventaris van de archieven van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, Departement Dordrecht, 1790-1928 (Dordrecht 1973).

Vereniging `De macht van het kleine', 1869-1919, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

2.6

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen

Sport
Vereniging tot instandhouding ener rijschool te Dordrecht,
1843-1895, 0,5 m.
Inventaris.
Koninklijke Dordrechtsche roei- en zeilvereniging, 1851-1970, 10 m.*
Plaatsingslijst.

Dordrechtsche Footbal Club (DFC), 1883-1968, 1972, ca. 20 m.
Vereniging Dordrechtsche zwem- en badinrichting, 1885-1956, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Dordrechtsche sneeuw- en ijsclub, 1886-1968, 1 m.
Plaatsingslijst.

Dordtse Lawn-tennis-club (DLTC), 1886-heden, ca. 2 m.*
Wielerclub Dordrecht, 1894-1898, 0,15 m.
Inventaris.
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Dordrechtsche bond voor lichamelijke opvoeding, 1905-1923, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Dordtse gymnastiek en atletiek vereniging Sparta, 1917-1946,
1 portefeuille.
Plaatsingslijst.

Voetbalvereniging Fluks, 1919-1969, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

Voetbalvereniging Dubbeldam, 1918-1973, 1 m.
Plaatsingslijst.

Korfbalvereniging De Regenboog, 1930-1979, 4 m.
Dordrechtse voetbalvereniging EMMA, 1934-1966, 0,6 m.
Plaatsingslijst.

Sportfondsenbad Dordrecht, 1938-1974, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

R.K. Dordtsche Wandel- en Atletiekvereniging Spirit, 1938-1939,
0,12 m.
Plaatsingslijst.

Voetbalvereniging ODS, 1940-ca. 1975, 0,5 m.
Vereniging Oud-DFC, 1948, 1969-1975, 1977-1978, 0,12 m.
Vereniging Sportpark Reeweg, 0,5 m.
Recreatie
Sociëteit Amicitia, 1796-1970, 1 m.
Plaatsingslijst.

Sociëteit de Harmonie, 1796-1919, 0,5 m.
Inventaris.
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Officieren Sociëteit, 1845-1904, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Sociëteit Concordia, 1859-1867, 0,15 m.
Inventaris.

Het gezelschap Vriendenkring, 1866-1918, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Dordrechtsch Casino, 1870-1908, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging Bloei van Dordrecht en Vereniging tot bevordering van
het vreemdelingenverkeer, 1896-1926, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging winter-soirees, 1896-1911, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging van pluimvee- en konijnenhouders Dordrecht e.o.,
1920-1970, 0,15 m.
Commissie en de stichting vakantiekinderfeest te Dordrecht,
1921-1969, 1 m.
Plaatsingslijst.

Hobby club Dordrecht, 1949-1976, 0,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van de stichting tot bevordering van het werk van Hobby
Club Dordrecht 1965-1975.
Plaatsingslijst.

Comité Vakantiebesteding te Dordrecht, 1949-1969, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Nederlandse Bond van plattelandsvrouwen, afdeling Eiland van
Dordt, 1950-1970, 2 m.
Stichting `Jong Dordt', 1953-1960, 1969, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Jongeren Ontmoetings Centrum 't Spuigat, 1968-1972, 0,15 m.
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Evenementen
Commissie tot oprichting van een standbeeld voor Ary Scheffer,
1858-1865, 0,3 m.
Inventaris.

Comité tot viering van onafhankelijkheidsfeesten 1813-1913 te Dordrecht, 1913, 0,15 m.
Inventaris.
Comité tot oprichting van een standbeeld voor de gebroeders De
Witt, 1913-1919, 0,15 m.
Inventaris.

Comité tentoonstelling Grote Kerk, 1930, 1 deel.
Plaatsingslijst.

Tentoonstelling Groeiend Dordrecht, 1942, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Oranjedag, 1945-1961, 1,5 m.
Comité gedenkteken Top Naeff, 1957-1960, 0,15 m.
Inventaris.
Comité Perkherdenking, 1959, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Plaatselijk actiecomité Opgeruimd staat netjes, 1961-1963, 1 m.
Plaatsingslijst.

Comité herdenking eerste vrije statenvergadering 1572-1972, 1972,
0,36 m.
Comité Statenjaar, 1972, 1972, 0,12 m.
2.7

Instellingen op politieke en ideële grondslag.
Patriottisch exercitiegenootschap De Vrijheid, 1783-1786 (1824),
0,15 m.
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N.B. Bevat ook de archieven van de redacteur van `De Post en de Merwede',
1784-1785, en van de Dordtse patriot Pieter van Beest, 1783-1786.
Inventaris.

Sociëteit De Vrijheid, 1813-1910, 0,5 m.
Inventaris.

Districtscommissie van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning
van de gewapende dienst in de Nederlanden te Dordrecht, 1816-1902,
0,5 m.
Inventaris.

Vereniging Het metalen kruis, afdeling Dordrecht en omstreken, le
sectie en 2e sectie, 1853-1886, 0,5 m.
Inventaris.

Vereniging Het Oranjefonds te Dubbeldam, 1887-1926, 0,5 m.
Inventaris.

Afdeling Dordrecht van de vereniging onder de zinspreuk `Moed, beleid en trouw', 1890, 0,15 m.
Inventaris.

Vereniging voor facultatieve crematie, afdeling Dordrecht,
1890-1966, 0,15 m.
Inventaris.

Vereniging Auxilium, 1897-1976, 0,15 m.*
Fonds Roëll, 1899-1938, 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Drankbestrijdingsverenigingen, 1902-1975, 1 m.
N.B. Betreft de Algemene Nederlandse Drankbestrijdings Organisatie, afdeling Dordrecht (ANDO), 1863-1974; Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhouden Dranken, afdeling Dordrecht (De Blauwe NV), 1950-1962; Centraal Drankweer
Comité, afdeling Dordrecht (CDC) 1903-1975 en de Dordrechtsche Geheel-Onhouders
Vereniging (DGV), 1903-1981.

Vereniging voor luchtbescherming van E - wijk 2 (Transvaalwijk),
1939-1944, 0,15 m.
Inventaris.
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Ondergrondse en Binnenlandse strijdkrachten, 1940-1945, 2 m.*
Plaatselijke adviesraad van de illegaliteit te Dordrecht, 1945-1946,
0,15 m.*
Inventaris.

Comité Benelux, afdeling Dordrecht, 1946-1950, 0,5 m.
Nederlandse Vereniging voor sexuele hervorming, afdeling Dordrecht, 1952 (1923)-1974, 2,5 m.*
Plaatsingslijst.

Soroptimistclub Dordrecht, 1952-1978, ca. 1 m.*
Plaatsingslijst.

Collectie Penny Dreadful, 1971-1977, 0,15 m.*
N.B. Maatschappij-kritische groepering.

2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
Rooms-katholieke kerk
Kerken en kloosters, 1323-1583, 1,5 m.
N.B. Bevat archivalia van de St. Nicolaas- of Nieuwkerk, 1488-1500 en het St. Nicolaasgasthuis, 1550.
Inventaris.

St. Anna- of Slingelandskapel ter Grotekerk, 1422-1879, 0,12 m.
N.B. Bevat ook een deel uit het archief van het bontwerkersgilde, 1451-1689.
Inventaris.

St. Odulphuskapel in de Grote Kerk, 16e eeuw-1815, 0,15 m.
N.B. Bevat ook het archief van de huisjes in het Burgemeesterspoortje, 18e eeuw.

Parochie van de H. Bonifacius, 1712-1960, 3 m.
N.B. Bevat ook het archief van de rooms-katholieke parochiale jongensschool,
1868-1903.
Inventaris.

Parochiaal armbestuur van de H. Bonifacius, 1770-1970, 3 m.*
N.B. Bevat ook de archieven van het R.K. Ziekenhuis (St. Jacobsgesticht) 1876-1970
en het R.K. Weeshuis, 1847-1880.
Plaatsingslijst.
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Anglicaanse kerk
Engelse en Schotse gemeente te Dordrecht, 1625-1839, 1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de kerkeraad der hervormde gemeente.
Inventaris.

Nederlandse Hervormde kerk
Ring Dordrecht, 1708-1960, 1 m.

Kerkeraad der hervormde gemeente, 1572-ca. 1968, 38 m.*
Inventaris.
Nadere toegang: klappers (gedeeltelijk).

Kerkvoogdij der hervormde gemeente, 1588-ca. 1916, 17 m.*
Inventaris.
Nadere toegang: trefwoordenregisters, klappers (gedeeltelijk).

Diakonie van de hervormde gemeente, 1624-1929, 25 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de diakonieschool der hervormde gemeente,
1779-1905.
Inventaris.

Hervormde gemeente Dubbeldam, 1657-1969, 1 m.*
N.B. Bevat ook de archieven kerkvoogdij, 1860-1922; kerkeraad, 1727 (1717)-1969 en
diakonie, 1657-1961.
Inventaris.

Nederduits-hervormde vereniging Calvijn, 1903-1972, 0,3 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de kiesvereniging Onze Hulp is van den Heere,
1900-1929, de onderafdelingen van Calvijn Jonathan, Immanuël en de naaikrans
Dorcas.
Plaatsingslijst.

Nederlandse hervormde jongelingenvereniging op gereformeerde
grondslag Paulus, 1910-1962, 0,36 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de jonglieden vereniging Immanuël, 1907-1909, de
Bijbelstudieclub Paulus, 1928-1930, de Hervormd-gereformeerde Jeugdorganisatie
(HGJO), 1947-1964, en de Meisjesvereniging Naomi, 1937-1951.
Plaatsingslijst.
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Hervormde knapenvereniging op gereformeerde grondslag Onésimus,
1913-1956, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Nederlands-hervormde meisjesvereniging op gereformeerde grondslag
Ruth, 1923-1954, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging Onze kinderen binnen de classis Dordrecht, 1939-1948,
0,5 m.
Plaatsingslijst.

Hervormde stichting voor kerkelijke sociale arbeid, 1945-1973,
6,5 m.*
Waals-hervormde kerk
Waalse gemeente, 1586-1979, 11 m.
Inventaris.

Gereformeerde kerken
Gereformeerde kerken, 1837-1961, 11 m.*
N.B. Betreft de Christelijke Afgescheidenen (Gereformeerde Kerk A), 1837-1903,
Nederduitsch-gereformeerde kerk, doleerende (Gereformeerde Kerk B), 1887-1903 en
de Gereformeerde kerk, 1903-1961.
Inventaris.

Christelijk-gereformeerde gemeente
Kerkeraad en diakonie van de Christelijk-gereformeerde gemeente,
1863-1959, 1 m.
Inventaris.

Remonstrantse broederschap
Remonstrants-gereformeerde gemeente, 1897-1970, 6 m.*
Doopsgezinde broederschap
Doopsgezinde gemeente, (1851), 1861-1958, 2 m.
Inventaris.
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Evangelisch-Lutherse gemeenten
Evangelisch-Lutherse gemeente, 1690-1960, 10 m.*
Inventaris: Th.W. Jensma, Inventaris van de archieven van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente te Dordrecht (Dordrecht 1973).

Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap
Nederlands-Israëlitische gemeente, 1850-1950, 1 m.*
Plaatsingslijst.

Overige
Zondagschool voor volwassenen, 1821-1908, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Kiescollege Onze hulp is van den Heere, 1867-1897, 0,15 m.
Inventaris.

Nederlandse Protestantenbond, afdeling Dordrecht, 1880-1964,
0,15 m.
Plaatsingslijst.

Godsdienstig Gezelschap Vrede en hoop, 19e eeuw, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Nederlandsch Bijbelgenootschap, afdeling Dordrecht, 19e eeuw,
0,5 m.
Kerkelijke (kies) vereniging Waarheid en Vrede, 1921-1975, 0,15 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de Gereformeerde Bond, 1909-1904 en de onderafdelingen van Waarheid en Vrede, de Zondagschool Bidt en Werk, en de Hulpverleening van den Gereformeerde Zendingsbond.
Plaatsingslijst.

Commissies voor het organiseren van kerkdiensten voor buitenkerkelijken, 1943-1946, 0,12 m.
Plaatsingslijst.
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2.9

Huizen en heerlijkheden

Kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, Engelen en
Vlijmen, 1619-1746, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

2.10 Families
Balen en aanverwante geslachten, 17e en 18e eeuw, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

De Bevere (Van Beveren), 1652-1734, 0,15 m.
Inventaris.

Blussé van Oud-Alblas, 1617-1979, 4,5 m.*
Inventaris.

Bornewasser, 0,12 m.
De Court Onderwater, 16e-19e eeuw, 0,5 m.
Inventaris.

Dozy en aanverwante geslachten, ca. 1920-ca. 1940, 3 m.*
Havelaar, 1705-1853, 0,15 m.
't Hooft, 1781-1825, 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Van der Kaa, 2,5 m.
Van den Kieboom en aanverwante geslachten, 16e-20e eeuw, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Lebret, 1367-1764 en 1872-1962, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Ldhnis, 0,24 m.
Muller, Cremers, Cramer, De Clercq, 18e-19e eeuw, ca. 4 m.*
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Muring, 1908-1926, 0,12 m.*
Plaatsingslijst.

Repelaer, 1543-1946, 20 m.
N.B. Bevat ook stukken met betrekking tot het Regentschap Arend Maartenszhof
(inv. nrs. 918-1084).
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, Inventaris van het familiearchief Repelaer (Dordrecht
1973).

Rodenburg, 0,12 m.
Van Scheers, 1720-1952, 0,12 m.
Schotel, 18e-19e eeuw, 0,5 m.
Viviën, 1542-1685, 0,12 m.
Inventaris.

Vriesendorp en aanverwante geslachten, 16e eeuw-heden, 18 m.*
Kaartsystemen (diverse).

De Voogd van der Straaten, 2 m.
Zinkweg en aanverwante geslachten, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

2.11 Personen
Verzameling van stukken betreffende de nalatenschap van Cornelis
van Beveren en zijn huisvrouw Christina Pijl, 1601-1848, 0,3 m.
N.B. Bevat ook stukken betreffende hun gemeenschappelijke tienden, (1406)
1622-1791.
Plaatsingslijst.

Scheepcommandeur Simon Hoogerzeyl, 1769-1806, 0,24 m.
Plaatsingslijst.

Kunstschilder R. Kennedy, 1906-ca. 1960, 1 m.
De Bot, 1920-1960, 1,5 m .
Dirk Lotsy, 1902 (1800)-1965, 3 m.*
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3

VERZAMELINGEN
N.B. Zie de Gids voor het gebruik van de archieven en verzamelingen (Dordrecht
1978) 101-135.

3.1

Handschriften
Handschriften, 14e eeuw-heden, 17 m.
Inventaris.

3.2

Bibliotheek
Bibliotheek, 182 m.
N.B. Bevat ook de bibliotheken van het letterkundig genootschap Diversa Sed Una
(ruim 2000 nrs., gestencilde catalogus), het tekengenootschap Pictura, de Maatschappij tot nut van 't Algemeen en van de Waalse gemeente.
Catalogus.

3.3

Kranten
Kranten, 1796-heden.
N.B. Betreft: Dordrechtsche Courant, 1796-1945; Dordrechts(ch) Nieuwsblad,
1887-1973 (hiaat 1951); de Volksstem, 1909-1920; Nieuwe Dordrechts(che) Courant,
1918-1962; Merwepost, 1922-1929; Maas en Merwe, 1941-1944; De Vrije Pers, De
Dordtse koerier en andere ondergrondse bladen, 1943-1945 (incompleet); Het Parool,
1945-1946; Dordts(ch) Dagblad, 1945-1975 (hiaten 1959, 1960); De Dordtenaar,
1949-heden (hiaat 1952); Merwestein, 1958-heden (1958-1963 zeer incompleet).

3.4

Prenten en kaarten
Dordracum Illustratum ca. 5000 tekeningen, kaarten, prenten en foto's.
Catalogus: S. van Gijn, Dordracum Illustratum. Verzameling van kaarten, tekeningen,
prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht (Dordrecht 1908-1912).

Gemeentelijke Prentverzameling, ca. 12000 foto's, ca. 7000 prenten,
tekeningen en kaarten, ca. 7000 prentbriefkaarten.
Catalogus van de foto's, prenten, tekeningen en kaarten. De prentbriefkaarten zijn topografisch geordend.
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3.5

Zegels en lakafdrukken van zegelstempels
Zegels en zegelafdrukken, 14e-20e eeuw, 2 ladenkastjes.
Inventaris.

3.7

Overige verzamelingen
Eigendomspapieren van huizen en landerijen, 14e-20e eeuw, ca. 5 m.
Inventaris.
Familiepapieren en genealogische aantekeningen, 16e-20e eeuw, 5 m.
Inventaris.

Boedelbeheer van de notarissen J. en J.R. de Koning, 1800-1930, 2,5 m.
Boedelbescheiden, 19e eeuw, 0,15 m.
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GEMEENTE DRIEBRUGGEN

Adres
Telefoon
Territoir

De Groendijck 20, 3465 JB Driebruggen.
03487-2104.
de gemeente Oukoop werd in 1857 opgeheven en
gevoegd bij de gemeente Hekendorp. De gemeenten
Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop werden in 1964 met de gemeente Waarder samengevoegd tot de gemeente Driebruggen. Het grondgebied van Oukoop werd toen bij de gemeente Reeuwijk gevoegd, doch het archief van de in 1857 opgeheven gemeente Oukoop bleef in Driebruggen.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak met de archivaris van
het streekarchivariaat Rijnstreek, Meeuwenlaan 1,
3443 BA Woerden, tel. 03480-28911.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

Gemeentebestuur van Oukoop, 1599-1857, 4 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Hekendorp, 1663-1941, 17 m.*
Plaatsingslijst.

Gemeentebestuur van Lange Ruige Weide, 1466-1942, 19 m.*
Plaatsingslijst.

Gemeentebestuur van Papekop, 1498-1940, 18 m.*
Plaatsingslijst.

Gemeentebestuur van Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop,
1940-1964, 63 m.*
Code VNG.

Gemeente-architect Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop,
1946-1964, 1 m.*
Plaatsingslijst.
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Gemeentebestuur van Waarder, 1589-1964, 38 m.*
Plaatsingslijst; code VNG.

Burgerlijk armbestuur Waarder en Lange Ruige Weide, 1781-1963, 1 m.*
3

VERZAMELINGEN

Prenten, foto's en dia's.

GEMEENTE EVERDINGEN

Adres
Graaf Huibertlaan 15, 4121 EM Everdingen.
Telefoon
03472-1644 en 1674.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur en 13.30-16.30
uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

Gemeentebestuur, 1813-1969, 35 m.
N.B. De financiële bescheiden van de gemeente Everdingen zijn geplaatst in de archiefbewaarplaats van Hagestein (zie blz. 409).
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GEMEENTE GIESSENBURG

Adres
Telefoon
Territoir

Dorpsstraat 10, 3381 AG Giessenburg.
01845-1200.
de gemeente Neder-Slingelandt werd in 1857 opgeheven en gevoegd bij de gemeente Peursum. De gemeenten Giessendam (gedeeltelijk), GiessenNieuwkerk, Hardinxveld (gedeeltelijk) en Peursum
werden in 1957 opgeheven en samengevoegd tot de
nieuwe gemeente Giessenburg. Zie voor de archieven van de gemeenten Giessendam en Hardinxveld
de nieuwe gemeente Hardinxveld-Giessendam, blz.
410.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Giessenburg, 1957-1980, 33 m.*
Gemeentebestuur Giessen-Nieuwkerk, 1813-1957, 8,5 m.*
Inventaris: voor de periode 1949-1957; t/m 1948 chronologisch geordend.

Gemeentebestuur van Peursum, 1817-1957, 4,8 m.*
Inventaris: voor de periode 1952-1957; t/m 1951 chronologisch geordend.

Gemeentebestuur van Neder-Slingelandt, 1811-1857, 0,2 m.
3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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GEMEENTE GOEDEREEDE

Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede.
01879-1500.
de gemeenten Goedereede, Ouddorp en Stellendam
werden in 1966 opgeheven en samengevoegd tot een
nieuwe gemeente Goedereede.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur.

Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeentebestuur van Goedereede, 1451-1965, 52 m.
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, De archieven van de voormalige gemeente Goedereede
('s-Gravenhage 1977).
Nadere toegang: Tafels op de resolutieboeken van het stadsbestuur van Goedereede,
1604-1811, met index. 2 dln; Tafels op de privilege-, keur- en publikatieboeken van
het stadsbestuur van Goedereede, met indices, (door het Historisch Seminarium van
de Universiteit van Amsterdam) ('s-Gravenhage 1978).

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Strandvonder van Westvoorne, 1628-1846, 0,5 m.
Inventaris: als voren, blz. 301-305.

Opperstrandvonder van Voorne (t/m 1834), Goeree en Overflakkee
(1810-1852), 1810-1852, 0,6 m.
Inventaris: als voren, blz. 306-308.

Penningmeester van de haven, 1818 - 1876, 0,2 m.
Inventaris: als voren, blz. 314-315.

Bedelcommissie, 1879-1880, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 317.

Grindweg-commissie Ouddorp-Sommelsdijk, 1866-1904, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 318.
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Commissie belast met het toezicht en beheer der typhusbarakken,
1945, 0,01 m.
Inventaris: als voren, blz. 326.

Stukken afkomstig van het districtsbureau voor de verzorging van
oorlogsslachtoffers, 1945-1948, 0,06 m.
Inventaris: als voren, blz. 327.

Stukken afkomstig van de baljuw, 1717-1799, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 349.

1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Gemeentebestuur van Ouddorp, 1555-1965, 53 m.
Inventaris: W.J. Meyerink, De archieven van de voormalige gemeente Ouddorp
('s-Gravenhage 1978) blz. 1-204.

College van zetters, 1812-1813, 1 katern.
Inventaris: als voren, blz. 205.

Commissie Bouw- en Woningtoezicht en de gemeentewerken in Goedereede, Ouddorp en Stellendam, 1947-1965, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 205-206.

Brandstoffencommissie `Ouddorp' (gem. Ouddorp, Goedereede en
Stellendam), 1917-1920, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 206.

Centraal Bureau voor de verzorging van oorlogsslachtoffers,
1945-1963, 0,01 m.
Inventaris: als voren, blz. 207.

Archiefbescheiden inzake de Middeldijk, 1579-1762, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 208-209.

Gemeentebestuur van Stellendam, 1768-1965, 27 m.
Inventaris: J. van Wandelen, De archieven van de voormalige gemeente Stellendam
('s-Gravenhage 1980).
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1.6

Instellingen van voormalige gewesten
Opzichter van 's lands lazaret of quarantainehuis, 1737-1815, 0,2 m.
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, De archieven van de voormalige gemeente Goedereede
('s-Gravenhage 1977) blz. 309.

1.7

Instellingen van de centrale overheid
Commies van 's lands magazijnen C. Goedkoop, 1798-1816, 0,5 m.
Inventaris: als voren, blz. 310.

Brigade Goerie van de Gendarmerie Impériale, 1811-1813, 0,2 m.
Inventaris: als voren, blz. 311-313

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Afdeling Goedereede van de Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij, 1887-1890, 0,1 m.
Inventaris: P.F.A. Vrolijk, De archieven van de voormalige gemeente Goedereede
('s-Gravenhage 1977) blz. 322-323.

Stichting herbouw havenhoofd, 1945-1960, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 328-329.

Commissie (van weldadigheid) tot ondersteuning van noodlijdende
ingezetenen (gedurende de winter), 1827-1872, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 316.

Vereeniging tot steun bij ziekenhuisverpleging te Goedereede en
Oostdijk, 1927-1948, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 325.

Vereniging tot oprichting en instandhouding van een bewaar-, breien naaischool te Goedereede, 1867-1885, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 319-321.

Leesgezelschap, 1888-1923, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 324.
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Stichting verenigingsgebouw Goedereede, 1950-1962, 0,1 m.
Inventaris: als voren. blz. 330-331.

Speeltuinvereniging, 1955-1965, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 332.

Hervormde gemeente te Goedereede, 1670-1773, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 352.

Stukken afkomstig van de secretaris als particuliere penningmeester
van diverse instellingen, 1676-1693, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 349-350.

Stukken van particulieren achtergebleven ter secretarie, 1652-1869,
0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 350-351.
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GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST GORINCHEM

Molenstraat 17, 4201 CV Gorinchem.
Adres
01830-31987.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 14.00-17.00
uur.
vervaardiging foto's.
Faciliteiten

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Secretarie
Stadsbestuur, (1322) ca. 1400-1814, 93 m. (zonder de charters)
Inventaris: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius en P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Inventaris van het oud-archief van de stad Gorinchem ('s-Gravenhage 1936); C. Naumann, Supplement op den inventaris van het oud-archief der stad Gorinchem (Gorinchem 1941).
Nadere toegang: indices op de poortersboeken en op de resolutiën van vroedschap en
burgemeesters.
Bronnenuitgave: H. Bruch, Middeleeuwsche rechtsbronnen van Gorinchem (Utrecht
1940) (Werken OVR, derde reeks nr. 8).

Gemeentebestuur, 1814-ca. 1960, 180 m.*
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: indices op resolutiën en notulen van de raad en van het college van
B. en W.

Raadscommissies
Commissie tot het ontwerpen van een plan tot wering van de bedelarij, 1817-1819 (1823), 0,1 m.
N.B. Bevat ook het archief van de commissie van toezicht over de spinfabriek
1819-1823.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht over de bank van lening, 1833-1844, 0,1 m.
Inventaris.
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Commissie tot toelating van kinderen op de gemeente armenschool,
1834-1860, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Plaatselijke commissie tot opneming en bepaling van de middelprijs
van de binnenlandse granen, 1836-1847, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van directeuren der gemeentelijke gymnastiekschool,
1861-1913, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie tot het in orde brengen van het archief, 1864-1876, 1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht voor de tekenschool, 1866-1871, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van bijstand in het beheer van het elektriciteits- en het
waterleidingbedrijf, 1910-1964, 0,1 m.*
N.B. In 1927 werden de commissies van bijstand in het beheer van het elektriciteitsbedrijf en van de waterleiding samengevoegd.
Inventaris.

Commissie van bijstand in het beheer van het overzetveer,
1916-1963, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht op de bioscopen, 1930-1940, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Rechtspraak vóór 1811

Schepenbank van Gorinchem en het land van Arkel en baljuwgerecht van Hardinxveld, 1481-1812, 32 m
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: sedert 1600 eigentijdse indices op de namen van kopers en verkopers
voorkomende in de transportakten. W.F. Emck vervaardigde in 1924 een uittreksel uit
de transportakten.

250

GORINCHEM

Burgerlijke stand en bevolking
Doop-, trouw- en begraafboeken, 1583-1812 (1814), 1,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van de gaarder, 1703-1805.
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 53-56, 244; Brouwer, Supplement, blz. 14-15, 48.

Burgerlijke stand, 1812-1902, 8 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.
N.B. Voor het bevolkingsregister wordt verwezen naar het archief van het gemeentebestuur (blz. 249).

Financiën
College van zetters der directe belastingen, 1812-1917, 0,1 m.
Inventaris.

Gemeenteontvanger, 1814-1972, 120 m.
Plaatsingslijst.

Commissie voor de personele belasting, 1823-1830, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Controleur der gemeentebelastingen,

1916-1920, 0,1

m.

Inventaris.

Openbare orde en veiligheid, defensie
Schuttersgilden, 1423-1638, 0,1 m.
N.B. Bevat de archieven van de schutterij van de voetboog of kruisboog (de oude
schutterij of de schutterij van St. Joris), 1423-1638, en van de schutterij van de handboog of kolveniers (de jonge schutterij of de schutterij van St. Christoffel),
1531-1630.
Inventaris.

Dienstdoende schutterij, 1814-1904, 1 m.
Inventaris.

Gemeentepolitie, 1861-1965, 57 m.
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Economische zaken
Duurtecommissie, 1919-1920, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Plaatselijke prijzencommissie, 1947-1954, 0,1 m.
Inventaris.

Veerbedrijf, 1857-1961, 15 m.*
Plaatsingslijst.

Directeur van de gemeente-gasfabriek, 1875-1921, 15 m.
Plaatsingslijst.

Waterleidingbedrijf, 1910-1975, 9 m.*
Plaatsingslijst.

Electriciteitsbedrijf, 1922-1973, 27 m.*
Plaatsingslijst.

Gasbedrijf, 1953-1973, 12 m.*
Plaatsingslijst.

Sociale zorg
Zorg voor minderjarigen
Heiligegeestmeesters, 1550-1657 (1679), 0,1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van het college van regenten en regentessen van het
Burgerkinderweeshuis `Huize Matthijs-Marijke'.
Inventaris.

Weeskamer van Gorinchem en het Land van Arkel, (1617) 1695-1811
(1853) 5 m.
Inventaris.
Bank van lening
Directeuren van de Bank van lening, 1844-1876, 13 m.
Plaatsingslijst.
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Armen- en werklozenzorg

Burgerlijk armbestuur, (1705) 1855-1945 (1967), 15 m.
Plaatsingslijst.

Plaatselijk steuncomité, 1914-1920, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Commissie tot voorziening in de gevolgen van de werkloosheid,
1919-1920, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Crisiscommissie, 1932-1933, 0,1 m.
Inventaris.

Gemeentelijke dienst voor sociale zaken, 1944-1974, 62 m.*
Plaatsingslijst.

Hulpverlening in verband met bijzondere
omstandigheden
Plaatselijk bureau Winterhulp Nederland, 1940-1943, 0,1 m.
Inventaris.
Verstrekking van levensmiddelen en brandstoffen
Commissie van de volksgaarkeuken, 1879-1880, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Stedelijk levensmiddelenbedrijf, 1916-1921, 4 m.
Plaatsingslijst.

Administrateur van de gemeentelijke centrale keuken, 1917-1919,
0,2 m.
Plaatsingslijst.

Brandstoffencommissie, 1917-1919, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
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Volkshuisvesting
Huurcommissie, 1917-1925, 2 m.
Plaatsingslijst.

Gezondheidszorg
Gezondheidscommissie, 1902-1933, 4 m.
N.B. Ingesteld voor de gemeenten Arkel, Asperen, Everdingen, Gorinchem, Hagestein, Hei- en Boeicop, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond,
Meerkerk, Nieuwland, Schoonrewoerd en Vianen.
Plaatsingslijst.

Onderwijs, wetenschap en cultuur
Onderwijs
Stedelijk gymnasium Camphusianum, 1883-1954 (1971), 0,2 m.*
Inventaris.

Schoolcommissie, 1820-1857, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, 1871-1964,
1 m.
Inventaris.

Commissie tot wering van schoolverzuim, 1900-1968, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van toezicht op het lager onderwijs, 1923-1957, 0,5 m.
Inventaris.

Cultuur
Gemeentelijke archiefdienst, (1958), 1969-heden, 3 m.*
Plaatsingslijst.
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1.5

Organen van waterschappen
Polder `De Gorinchemsche Avelingen', 1875-1966, 1,5 m.
Plaatsingslijst.

1.6

Instellingen van voormalige gewesten
Hoofdgaarder van de gemene middelen, 1750-1805, 8 m.
Inventaris: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius en P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Inventaris van het oud-archief van de stad Gorinchem ('s-Gravenhage 1936) nrs.
4044-4124.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen ter standplaats Gorinchem, 1603-1895 (1896), 72 m.
Inventaris: voor de periode tot 1842: Breesnee, Notarieele archieven, nrs. 3968-4547;
plaatsingslijst voor de periode 1843-1895.

Registers van eigendomsovergang, 1812-1832, 0,3 m.
Inventaris.
Nadere toegang: index op de namen van de verkopers en kopers van gebouwde eigendommen, 1812-1832.

Commissie ingesteld bij art. 15 der wet op de schutterijen van 11
april 1827, 1828-1902, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

College van regenten over de Rijkswerkinrichting voor vrouwen,
1920-1933, 0,1 m.
Inventaris.

Museumdeskundige voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden,
1941-1943, 0,1 m.
Inventaris.
1.8

Organen van andere openbare lichamen
Kamer van koophandel en fabrieken te Gorinchem, 1852-1922, 2,5 m.
Inventaris.
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Leider van het bijkantoor Gorinchem van het aan- en verkoopbureau
van akkerbouwproducten (AVA), 1945, 0,1 m.
Inventaris.

2
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2.1

Instellingen van economische aard
Gorinchemsche Onderlinge Verzekeringmaatschappij, voortzetting
van het Algemeen Begrafenisfonds binnen de stad en den banne van
Gorinchem, 1841-1965, 0,2 m.
Inventaris.

NV De Nieuwe Gorinchemsche Stoombootvereniging, 1854-1857,
0,1 m.
Inventaris.

Gorinchemsche Gasmaatschappij, 1855-1876, 0,2 m.
N.B. Onderdeel van de notariële archieven, protocol van notaris W.J.U. van Roosendaal, bijlage bij akte d.d. 4 juli 1976 nr. 4617.
Inventaris.

Hulpbank, 1876-1938, 0,2 m.
Inventaris.
De Vries Robbé & Co. NV, 1899-1976, 1,5 m.*
Inventaris.

Distilleerderij en drankenhandel firma L. de Maagd, ca. 1900-1950,
7 m.
Steenkolenbond-Gorinchem, 1910-1911, 0,1 m.
Inventaris.

Vereniging Centraal Proeftuinbedrijf voor Gorinchem en omstreken,
1928-1950, 0,2 m.
Coöperatieve Centrale Veilingsvereniging GA, 1951-1979, 9 m.*
Plaatsingslijst.
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2.2

Instellingen van sociale zorg

Armen- en werklozenzorg
College van regenten van Huize Steyndeld, voorheen het Oudemannenhuis, 1555-1964, 8 m.*
Inventaris.

College van regenten van het Oudevrouwenhuis, (1491) 1606-1960, 10 m.
Plaatsingslijst.

College van diakenen van de hervormde gemeente, (1558) 1618-1964,
11 m.*
Plaatsingslijst.

Fonds De Godskamer, 1705-1966, 0,3 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van het Burgerlijke armbestuur.
Plaatsingslijst.

Algemene weduwen- en wezenbus, 1756-1786, 0,2 m.
Inventaris: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius en P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Inventaris van het oud-archief van de stad Gorinchem ('s-Gravenhage, 1936) nrs.
5229-5266; C. Naumann, Supplement op den inventaris van het oud-archief der stad
Gorinchem (Gorinchem 1941) nr. 1109.

R.K. Parochiaal armbestuur, 1791-1955, 2 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het college van regenten van het R.K. Wees- en armhuis, 1869-1955.
Plaatsingslijst.

Plaatselijke subcommissie van de Maatschappij van weldadigheid,
1818-1860, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Fonds Beursje van de Haar, 1860-1967, 0,3 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van het Burgerlijk armbestuur.
Plaatsingslijst.

Vereniging De Werkinrichting, 1876 - 1880, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
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Gasthuizen
College van regenten van het Pesthuis, 1750-1854, 0,2 m.
N.B.: Onderdeel van het archief van het college van regenten van het ZiekenGasthuis. Na 1667 werd het Pesthuis gebruikt als verpleeginrichting voor krankzinnigen. Een raadsbesluit van 4 augustus 1820 stelde het Pest- of krankzinnigenhuis onder
beheer van het college van regenten van het Zieken-Gasthuis, waarna in 1855 een vereniging plaats vond.
Inventaris.

College van regenten van het Zieken-Gasthuis, (1371) 1773-1950,
10,5 m.*
N.B. Na een korte overgangsperiode waarin het Zieken-Gasthuis tijdelijk onder beheer
stond van het college van burgemeester en wethouders, kwam het Zieken-Gasthuis met
ingang van 1 augustus 1865 onder beheer van het burgerlijk armbestuur. Op 1 juni
1914 kreeg het Zieken-Gasthuis weer een eigen bestuur.
Inventaris.

Zorg voor minderjarigen
College van regenten en regentessen van het Burgerkinderweeshuis
Huize Matthijs-Marijke, (1433) 1557-1960, 4,5 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de Heiligegeestmeesters.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst.
Bronnenuitgave: J.L. van der Gouw, Burgerweeshuizen, in: Historiunculae, 10 (1965)
56-78.

Volkshuisvesting
NV Maatschappij ter bevordering der volkshuisvesting Jan van Arkel, 1907-1971, 3,5 m.*
Inventaris.
Middenstandswoningbouwvereniging Gorinchem, 1920-1924, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Verstrekking van levensmiddelen en brandstoffen
Commissie belast met de uitdeling van warme spijs aan behoeftigen,
1842-1857, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
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Commissie tot het verschaffen van roggebrood tot verminderde prijs
aan de arbeidende klasse, 1847, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Districtscommissie Gorinchem van het fonds 1815 voor oudmilitairen en nagelaten betrekkingen, 1815-1971, 0,5 m.
N.B. De naam was aanvankelijk districtscommissie van het fonds ter aanmoediging en
ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. Tegenwoordig luidt de
benaming Comité van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen.
Plaatsingslijst.

Commissie ter inzameling van liefdegiften ten behoeve der noodlijdenden door de watersnood in Zuid-Holland, 1816-1821, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Subcommissie te Gorinchem en Asperen van de commissie ter verzorging der noodlijdenden door de watersnood van 1820 te Dordrecht, 1820-1821, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie tot ondersteuning van de achtergebleven betrekkingen der
mobiele schutterij, 1830-1835, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Algemene commissie te Gorinchem tot leniging der rampen ontstaan
door watersnood, 1861-1881, 1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van kleding in hoofdzaak van kinderen der armenscholen, 1890-1891, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie tot ondersteuning der armen, 1891-1895, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Steun-Comité Belgische Vluchtelingen, 1914-1915, 0,1 m.
Inventaris.
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Commissie ter verdeling van het bij de sluiting van Nederhorst Staal
Constructie BV door de overheid beschikbaar gestelde bedrag,
1976-1978, 0,03 m.*
Inventaris.
2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Gilden, 1459-1813, 2 m.
N.B. Betreft de gilden der wevers, 1459-1813; kuipers, 1494-1793; bakkers, 1505-1811;
smeden, 1509-1795; timmermannen en schrijnwerkers, 1522-1802; vissers, 1526-1805;
hoedenmakers, 1543; lakenkopers, 1561-1811; klein-schippers, 1591-1793; kleermakers,
1631-1813; chirurgijns, 1634-1813; brouwers, 1639-1750; vleeshouwers, 1648-1803;
manden- en bezemmakers, ca. 1650; ververs en glazenmakers, 1653-1797; warmoeziers,
1665-1793; schoenmakers, 1667-1797; goud- en zilversmeden, 1673-1806; korendragers,
ca. 1750; metselaars en leidekkers, 1756; zakkendragers, ca. 1772; pijpmakers,
1773-1801; voerlieden, 1781-1794.
Inventaris: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius en P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Inventaris van het oud archief van de stad Gorinchem ('s-Gravenhage 1936) nrs.
5027-5228; C. Naumann, Supplement op den inventaris van het oud-archief der stad
Gorinchem (Gorinchem 1941) nrs. 1107-1108.

Administrateur van de fondsen en bussen van de opgeheven gilden,
1823-1954, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Verenigingen van werklieden en de spaarkassen, 1828-1857, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Typografische vereniging `Nut en voorzorg', 1859-1871, 0,05 m.
Inventaris.
Commissie van hulpverlening aan uitgetrokken sigarenmakers,
1920-1923, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging tot behartiging van de belangen van het personeel verbonden aan de fabriek der firma De Vries Robbé & Co. te Gorinchem
en haar dochter-ondernemingen, 1913-1970, 1,2 m.*
Inventaris.
Gorinchemse NVV-bestuurdersbond, 1914-1976, 1 m.*
Inventaris.
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Huurwaarborgvereniging, 1916-1969, 0,1 m.
Inventaris.
De Kern, het overlegorgaan van werkgever en werknemers van de fabriek van De Vries Robbé & Co. NV, 1924-1958, 0,5 m.*
Inventaris.

Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst, afdeling Gorinchem en omstreken, 1927-1969, 0,5 m.*
Inventaris.

Stichting vrijwillig pensioenfonds voor het personeel van De Vries
Robbé & Co. NV, 1935-1978, 0,1 m.*
Inventaris.

Nederlandse kappersbond, afdeling Gorinchem, 1945-1973, 0,05 m.
Inventaris.

Raad van vakcentrales, afdeling Gorinchem, 1969-1974, 0,1 m.*
Stichting Sociaal Fonds De Vries Robbé, 1970-1981, 0,2 m.*
Inventaris.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Commissie tot de zaken van de cholera, 1832-1833, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Vrouwencomité (Roode Kruis), 1914-1918, 0,05 m.
Inventaris.

2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Onderwijs

Vereniging Handelsonderwijs, 1949-1975, 1 m.
Inventaris.

261

GORINCHEM

Wetenschap
Gorcum's Natuurwetenschappelijk Gezelschap, 1910-1916, 0,05 m.
Inventaris.
Cultuur
Toonkunst
Gorcums Mannenkoor Caecilia, 1869-1921, 0,1 m.
Inventaris.

Uitvoerend comité van het groot nationaal concours voor harmonieen fanfaregezelschappen, vrouwen-, gemengde- en mannenkoren op
21 mei 1934, 1933-1934, 0,01 m.
Inventaris.
Regelingscommissie van het vierde bedrijfs-muziek-festival,
1950-1951, 0,01 m.
Inventaris.
Letterkunde
Letterkundig gezelschap Bescheidenheid en verlichting, 1816-1831,
0,1 m.
Inventaris.
Leesgezelschap onder de zinspreuk `Oefening baart verlichting',
1824-1875, 0,1 m.
Inventaris.
Leesgezelschap De Wetenschap enz., 1842-1933, 0,1 m.
Inventaris.

Gorcumsch Dispuutgezelschap, 1906-1930, 0,1 m.
Inventaris.

Vereniging algemeen geestelijke ontwikkeling, 1920-1935, 0,1 m.
Inventaris.
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Theater
NV Uitspannings- en Verenigingsgebouw De Doelen, 1916-1961
(1971), 0,2 m.
Inventaris.

College van regenten van de Stichting Stadsgehoorzaal De Nieuwe
Doelen, 1956-1976, 1 m.*
Inventaris.
Bouwkunst
Gorinchemsche archeologische commissie, 1917-1927, 0,1 m.
Inventaris.
Overige
Maatschappij tot nut van 't algemeen, departement Gorinchem,
1825-1943, 2 m.
Plaatsingslijst.

Rederijkerskamer Nut en genoegen, 1862-1888, 0,1 m.
Inventaris.

Vereniging Excelsior, 1865-1913, 0,1 m.
Inventaris.

Vereniging tot verfraaiing van Gorinchem en tot bevordering van het
vreemdelingenverkeer in Gorinchem en omstreken, 1897-1923, 0,1 m.
Inventaris.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse Vereniging, afdeling Gorinchem en
omstreken, 1900-1904, 0,1 m.
Inventaris.

Historische Vereniging Oud-Gorcum, 1909-1970, 2 m.*
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2.6

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen
Sport
Commissie van beheer der Gorinchemsche bad- en zweminrichting,
1858-1950, 0,2 m.
Inventaris.

Schietvereniging Wirtz, 1868-1880, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Gorinchemse ijsclub, 1886-1975, 1 m.*
Inventaris.

Vereniging Volksweerbaarheid, afdeling Gorinchem, 1904-1926,
0,1 m.
Inventaris.

Gorinchemse Lawn Tennis Club Ready, 1906-1967, 0,5 m.*
Inventaris.

Voetbalvereniging Unitas, 1922-1970, 5 m.*
Comité tot het organiseren van de Loevesteinschildwedstrijden,
1929-1934, 0,1 m.
Inventaris.

Recreatie
Broederschap der Romeinen, 1579-1825, 1 doos.
N.B. Betreft een vereniging van personen die Rome hadden bezocht, aanvankelijk van
pelgrims naar het Heilige Land.
Inventaris.

De Groote Sociëteit, 1770-1950, 1 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de Sociëteit Belvedère, 1832-1843.
Inventaris.

Sociëteit Gezelligheid, 1844-1890, 0,1 m.
Inventaris.

264

GORINCHEM

Vereniging Volkstuinen, 1916-1922, 0,1 m.
Inventaris.

Stichting Volksspeeltuin, 1932-1935, 0,01 m.
Inventaris.

Centraal Speeltuinbestuur, 1948-1958, 0,1 m.
Inventaris.

Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer, 1960-1965, 0,2 m.
Plaatsingslijst.

Evenementen
Subcommissie der landbouwfeesten, 1868, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Landbouwfeestcommissie, 1886, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie voor de volksfeesten op 31 augustus 1894, 1894, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
Feestcommissie 1898, 1897-1898, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Subcommissie Gorinchem voor het nationaal geschenk bij het huwelijk van H.M. de Koningin, 1900, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie voor de festiviteiten bij gelegenheid van het huwelijk van
H.M. de Koningin, 1901, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Subcommissie van het 59ste Nederlands Landhuishoudkundig Congres, 1906-1907, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Bestuur van de groenten-, fruit- en bloemententoonstelling te Gorinchem op 23-26 september 1936, 1935-1936, 0,1 m.
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Buurt-Vereniging Dalemstraat, 1936-1939, 0,1 m.
Inventaris.
Comité Bevrijding, 1945-1948, 0,01 m.
N.B. Onderdeel van het archief van het gemeentebestuur.
Inventaris.

Huldigingscomité Koninklijke harmonie De Bazuin, 1949, 0,01 m.
Inventaris.
2.7

Instellingen op politieke en ideële grondslag
Vereniging Het metalen kruis, afdeling Gorinchem en omstreken,
1854-1879, 0,1 m.
Inventaris.

Vereniging tot het verlenen van vrijwillige hulp bij brand, 1877-1885,
0,1 m.
Inventaris.

Volkspartij voor vrijheid en democratie, afdeling Gorinchem,
1946-1976, 0,5 .m.*
Plaatsingslijst.

Plaatselijke commissie Steunt wettig gezag, 1948-1958, 0,2 m.
Rotaryclub Gorinchem, 1948-1975, 3 m.*
Inventaris.

Nederlandse Vereniging voor sexuele hervorming, afdeling Gorinchem, 1955-1962, 0,5 m.*
2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
Rooms-katholieke kerk
Kerkbestuur van de R.K. parochie H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen,
1648-1950, 7 m.*
Plaatsingslijst.
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Nederlandse Hervormde kerk
Hervormde gemeente, (1558) 1573-1950 (1964), 23 m.*
N.B. Betreft de kerkeraad, 1573-1960; het college van kerkvoogden, 1581-1960; het
Comité tot bevordering van de belangen van de hervormde gemeente, 1798-1819; het
kiescollege, 1868-1951; het Fonds Van Cruyskerken voor de aanstelling en bezoldiging
van een tweede catechiseermeester, 1806-1845; en het Fonds Mandt voor uitdeling van
stichtelijke boekwerken aan arme kinderen, 1807-1955.
Inventaris.
Nadere toegang: klapper op de lidmaten 1587-1637.

Waals-hervormde kerk
Waalse gemeente, 1686-1825, 0,1 m.
Gereformeerde kerken
Gereformeerde kerken in Nederland, classis Gorinchem, 1838-1963,
0,2 m.*
Inventaris.

Remonstrantse broederschap
Remonstrantse gemeente, 1738-1787, 0,1 m.
Inventaris.

Evangelisch-Lutherse gemeenten
Evangelisch-Lutherse gemeente, 1800-1950, 1 m.
Plaatsingslijst.

2.10 Families
Van Hoey, 1661-1858, 0,2 m.
Inventaris.

2.11 Personen
Wagenmaker Arien Cornelisz. Bosman, 1622-1665, 0,05 m.
N.B. Onderdeel van het rechterlijk archief van Gorinchem en het Land van Arkel,
inv. nr. 721.
Plaatsingslijst.
267

GORINCHEM

Cornelis van der Does, 1729-1776, 0,05 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de weeskamer van Gorinchem en het Land van
Arkel, inv. nr. 34.
Inventaris.

A.A. Hessig, 1864-1906, 0,01 m.
Inventaris.

Huisschilder Floris Koeck, 1686-1740, 0,1 m.
Inventaris.

Aannemer D. Loeven, 1820-1857, 0,1 m.
Inventaris.

Uitgever J. Noorduijn, 1842-1911, 0,1 m.
Inventaris.

A. C. Swaters, 1919-1976, 4 m.*
Houthandelaar Willem Vermeulen, 1701-1737, 0,5 m.
N.B. Onderdeel van het rechterlijk archief van Gorinchem en het Land van Arkel,
inv. nrs. 714-720.
Plaatsingslijst.

Mr. C.T. de Vries Robbé, 1931-1960, 0,2 m.*
Inventaris.
3

VERZAMELINGEN

3.1

Handschriften
Handschriften.
Inventaris: van een gedeelte.

3.2

Bibliotheek
Bibliotheek, 110 m.
Catalogus: van een gedeelte.

Bibliotheek van Oud-Gorcum, 51 m.
Catalogus.
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Bibliotheek van H. van Hoogdalem, 2 m.
Plaatsingslijst.

Bibliotheek van de uitgeverij J. Noorduijn en Zoon NV, 18 m.
Plaatsingslijst.

Bibliotheek van drs. W.A. van der Donk, 6 m.
Bibliotheek van H.F. van Peer, 11 m.
Plaatsingslijst.

3.3

Kranten
Kranten, (1851) 1871-heden, 11 m.
N.B. De voornaamst kranten zijn: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 1871-1934; De
Vijf Rivieren, waarin opgenomen de Nieuwe Gorinchemsche Courant, 1934-1940; Advertentieblad voor de stad Gorinchem en omstreken, 1872-1919; Gorinchems Nieuwsblad, voorheen Advertentieblad voor Gorinchem en omstreken, 1919-1945; Nieuwsblad
voor Gorinchem en omstreken, 1946-heden; Gorcumse Courant, 1969-heden; Lingestreek, 1973-heden; De Drie Provinciën, Christelijk Weekblad, tevens orgaan van de
Centrale Antirevolutionaire kiesvereniging in het kiesdistrict Gorinchem, 1888-1891,
1913-1919, 1927-1930.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: klapper sedert 1969.

3.4

Prenten en kaarten
Topografisch-historische atlas.
N.B. Bevat: kaarten en plattegronden (ca. 250 stuks), topografische tekeningen en
prenten (ca. 250 stuks), historieprenten en portretten (ca. 170 stuks), prentbriefkaarten
(ca. 2000 stuks), foto's, dia's en lantaarnplaatjes van Gorinchem en omgeving.
Catalogus; prentbriefkaarten en foto's zijn topografisch geordend.

Prentencollectie van Oud-Gorcum.
Catalogus: van een gedeelte.

Fotocollectie van De Vries Robbé & Co. NV, 9 m.*
Plaatsingslijst.

Topografische collectie van H.F. van Peer, 4 m.*
Systematische ordening.
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3.5

Zegels en lakafdrukken van zegelstempels
Zegels, 1326-1805, ruim 1150 stuks.
Catalogus.
Nadere toegang: alfabetisch op de namen van de zegelaars.

3.6

Geluidsbanden en grammofoonplaten
Geluidsbanden en films.
N.B. Betreft 7 films (1938-1981), 3 beeldbanden, 8 grammofoonplaten en 2
geluidsbanden.
Inventaris.

3.7

Overige verzamelingen
Documentaire collectie van H.F. van Peer, 6 m.*
Plaatsingslijst.
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GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST GOUDA

Spieringstraat 1, postadres: Groeneweg 32, 2801
ZD Gouda.
Telefoon
01820-16135.
de gemeenten Broek en Stein werden in 1870 geTerritoir
deeltelijk bij de gemeente Gouda gevoegd.
De archiefbewaarplaats van de gemeente Gouda is
tevens aangewezen als archiefbewaarplaats van de
gemeente Moordrecht, zie blz. 289.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.00
uur; dinsdagavond bovendien van 19.30-22.00 uur
(behalve juni t/m augustus).
kwartslamp, microficheleesapparaat, foto-atelier.
Faciliteiten
Gids J.E.J. Geselschap, Gouda's schatkamer; de archief
bewaarplaats van de gemeente Gouda, haar geschiedenis en inhoud (Gouda 1967).
Adres

GEMEENTE GOUDA
1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Stadsbestuur, 1311-1815, 200 m.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het oud-archief van Gouda (Gouda
1965), nrs. 1-3592.
Nadere toegang: diverse registers zijn geindiceerd op persoonsnamen; regestenlijst in
inventaris.
Bronnenuitgave: Rechtsbronnen der stad Gouda, uitgegeven door L.M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden ('s-Gravenhage 1917) (Werken OVR, tweede
reeks nr. 18); L.M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, Goudsche
vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der Staten van Holland en der StatenGeneraal, 1501-1524, in: BMHG 37 (1916), blz. 61-181; A. Meerkamp van Embden,
Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der Staten van Holland en der
Staten-Generaal, 1526-1560, in: BMHG 38 (1917), blz. 98-357; A. Meerkamp van
Embden, Goudsche vroedschapsresoluties betreffende dagvaarten der Staten van Holland en der Staten-Generaal, 1562-1572, in: BMHG 39 (1918), blz. 306 -407; J. Heinsius, De oudst-bewaarde stadsrekening van Gouda (1437), in: BMHG 25 (1904), blz.
259-321.
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Secretaris van de burgemeesters, 1594-1701, 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 3593-3600.

Gemeentebestuur, 1816-1945 (1975), 328 m.
N.B. Bevat ook niet-geïnventariseerde archieven van ambtenaren en commissies.
Inventaris: voor de periode tot 1920.
Nadere toegang: indicateur op de correspondentie, 1921-1945 (geordend volgens het
Bloemendaalse stelsel).

Burgemeester, 1816-1911, 0,2 m.
Inventaris.
Gemeentesecretaris, 1742-1919, 2,1 m.
Inventaris.
Wethouder ing. A.J.M. Houdijk, 1974-1980, 5 m.*
1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Rechtspraak vóór 1811

Schepenbank, 1447-1811, 40 m.
Inventaris: L.A. Kesper, Inventaris der oude rechterlijke archieven van Gouda (Gouda
1951).
Burgerlijke

stand en bevolking

Doop-, trouw- en begraafboeken, 1574-1812, 4 m.
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 56-61; Brouwer, Supplement, blz. 15.
Nadere toegang: vrijwel alle registers zijn geïndiceerd op persoonsnamen, gedeeltelijk
met de namen van getuigen.

Gaarder van de impost op het trouwen en begraven, 1695-1805, 1, 3 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: index op de namen van de begraven personen.

Burgerlijke stand, 1811-1892 (1922), 9,5 m.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.
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Financiën

Tresoriers en tresorier-ontvanger(s), 1474-1815, 1,4 m.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het oud-archief van Gouda (Gouda
1965), nrs. 3601-3641.

Ontvanger van de gemenelandsmiddelen in het kwartier van Gouda,
1593-1606, 0,3 m.
Inventaris: als voren, nrs. 3708-3717;

Beheerder van de burgemeesterskas, 1613-1812, 2,6 m.
Inventaris: als voren, nrs. 3718-3787.

Collecteur van de kleine renten, 1622-1702, 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 3788-3836.

Secretarissen en de controleur van de vendumeester als collecteurs
van de gemene middelen, 1630-1812, 20 m.
Inventaris: als voren, nrs. 3837-4026.

Ontvanger (thesaurier), 1816-1920, 4,2 m.
Inventaris.

Ontvanger van de stedelijke accijnzen, 1814-1866, 1,0 m.
Inventaris.

Commissie van bijstand in het beheer van het gemeentepensioenfonds, 1897-1924, 0,4 m.
Inventaris.

Openbare werken

Fabricagemeesters, 1611-1815, 1,1 m.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het oud-archief van Gouda (Gouda
1965), nrs. 3642-3707.

Gecommitteerden van Gouda wegens de trekvaart en het jaagpad
naar Amsterdam, 1656-1835, 3,7 m.
Inventaris: als voren, nrs. 4027-4073 (periode 1656-1814); 1816-1835: plaatsingslijst.
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Commissarissen van de waterschappen (grachten en zijlen),
1666-1846, 0,5 m.
Inventaris: als voren, nrs. 4074-4094.

Gecommitteerden van Gouda wegens de straatweg naar Rotterdam,
1678-1858, 1,7 m.
Inventaris: als voren, nrs. 4172-4200.

Gemeentebouwmeester, 1815-1919, 4,2 m.*
Inventaris.

College van rooimeesters, 1826-1859, 0,15 m.
Inventaris.
Directeur van de algemene begraafplaats, 1828-1878, 0,4 m.
Inventaris.
Commissie van bijstand in het beheer van de gemeentewerken,
1900-1941, 0,9 m.
Inventaris.

Gemeentewerken (openbare werken), 1920-1948 (1970), 40 m.
N.B. Bevat ook archieven van brandweer (1921-1948) en bouw- en woningtoezicht
(1880-1930, uitsluitend bouwtekeningen behorende bij de door B. en W. afgegeven
bouwvergunningen).
Plaatsingslijst tot 1948.

Commissie ad hoc gemeentewerken, 1926-1927, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Openbare orde en veiligheid, defensie
Krijgsraad van de schutterij, 1613-1795, 0,6 m.
Inventaris.

Dienstdoende schutterij (gewapende burgermacht), 1795-1908, 5 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het muziekkorps van de schutterij en van enkele
schuttersverenigingen.
Inventaris.
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Commissaris van politie, 1816-1916, 8,1 m.
Plaatsingslijst.

Tuchthuis (vrouwengevangenis), 1611-1864, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Economische zaken
Commissie van bijstand in het beheer van het marktwezen,
1928-1935, 0,05 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van bijstand in het beheer der gemeente lichtfabrieken,
1887-1941, 2,2 m.
Inventaris.

Gemeente energiebedrijf, ca. 1900-1950, 0,6 m.
N.B. Bevat uitsluitend tekeningen.
Plaatsingslijst.

Sociale zorg
Weeskamer, 1557-1852, 17 m.
Inventaris: W. van Eeden, Archief van de weeskamer van Gouda (z. pl. 1932); met
ms. aanvulling door J.E.J. Geselschap (1977).
Nadere toegang: index op de namen van de overleden vaders c.q. boedelhouders in de
nrs. 1-10, 16-24, 120-337 en 457-911.

Verenigd wees- en aalmoezeniershuis, 1314-1945, 15 m.
N.B. Bevat ook archieven van de Getijdemeesters en de Collatiebroeders.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van het Verenigd Wees- en
Aalmoezeniershuis te Gouda (Gouda 1970).
Nadere toegang: J.E.J. Geselschap, Archieven van het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te Gouda, regesten 1314-1572 (Gouda 1960).

Bank van lening, 1654-1924, 8 m.
Inventaris: C.H.J. Helders, Inventaris van het archief van de bank van lening te Gouda (Gouda 1967).

Burgerlijk armbestuur, 1815-1933, 7 m.
N.B. Bevat ook de archieven van Vereniging Armenzorg en Armenraad.
Inventaris.
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Directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs, resp. secretaris van de
commissie van de werkloosheidsverzekering, 1913-1915, 1919-1920,
0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie tot het werk van het armwezen, 1817, 0,01 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van advies voor de dienst der werkloosheidsbestrijding,
1921-1924, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijk levensmiddelenbedrijf, 1918-1921, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie ad hoc inzake de Hoffmanstichtingen (volksgaarkeuken
en gesticht voor vrouwen en meisjes), 1952, 0,05 m.
N.B. Zie ook blz. 281.
Plaatsingslijst.

Commissie van advies voor sociale aangelegenheden, 1924-1933, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Huurcommissie, 1917-1925, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Gemeentelijk woningbedrijf, ca. 1950-1975, 13 m.
Gezondheidszorg
St. Catharinagasthuis, St. Elisabethgasthuis en Bestedelingenhuis,
1315-1938, 34 m.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van het St. Catharinagasthuis, het St. Elizabethgasthuis en het Bestedelingenhuis te Gouda (Gouda 1966).
Nadere toegang: J.E.J. Geselschap, Archief der beide gasthuizen, regesten 1315-1571
(Gouda 1962).

Leproos- en proveniershuis, 1354-1902, 5,3 m.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van het Leproos- en Proveniershuis te Gouda (Gouda 1960).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Stadsapotheek, 1842-1944, 1,25 m.
N.B. Bevat ook het archief van de commissie van superintendentie over de stadsapotheek, 1842-1863.
Plaatsingslijst.

Plaatselijke commissie van geneeskundig toeverzicht, 1805-1865, 0,9 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het chirurgijnsgilde, 1660-1805, en het college der
vroedkunde, 1756-1805.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventarissen van de archieven van de ambachtsgilden,
van de plaatselijke commissie van geneeskundig toeverzicht en van de pijpnering te
Gouda (Gouda 1961).

Openbare gezondheidscommissie, 1861-1933, 2 m.
Plaatsingslijst.

Choleracommissie, 1832-1853, 0,2 m.
Inventaris: J. Taal, Inventaris van het achief der choleracommissies te Gouda
(1832-1853) (Gouda 1948).

Commissie ad hoc terzake van een gemeentelijke geneeskundige
dienst, 1925-1926, 0,05 m.
Plaatsingslijst.

Openbaar slachthuis en de keuringsdienst voor slachtdieren en vlees,
1928-1960, 10 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van bijstand in het beheer van het openbaar slachthuis,
1928-1941, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Commissie voor de verbetering van de vuilafvoer in de buitenwijken,
1901-1908, 0,05 m.
Plaatsingslijst.

Commissie van bijstand in het beheer van de gemeentelijke
reinigings-en ontsmettingsdienst, 1914-1939, 0,6 m.
Plaatsingslijst.
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Onderwijs, wetenschap en cultuur
College van curatoren van het gymnasium (schoolarchief), 1581-1967,
3 m.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Onderwijsarchieven te Gouda (Gouda 1976), blz. 1-6.

Commissie van toezicht op het lager onderwijs, 1804-1938, 1 m.
Inventaris: als voren, blz. 8-9.

Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, 1865-1958,
0,15 m.
Inventaris: als voren, blz. 10.

Directeur van de gemeentelijke middelbare handelsavondschool
(Handelscursus), 1904-1975, 2 m.
Inventaris: als voren, blz. 14-15.

Commissie van toezicht op de stedelijke muziekschool, 1867-1937,
1,6 m.
Inventaris: als voren, blz. 11-13.

Gemeentearchivaris (Gemeentelijke archiefdienst), 1892-1978, 4 m.
Plaatsingslijst.

Stedelijke librije, 1594-1979, 2 m.
Inventaris: tot 1942: G.C. Helders, Inventaris van het archief der Libryemeesters
(Gouda 1942).
Nadere toegang: in de inventaris een index op personen en zaken voorkomende in de
notulenboeken 1645-1895.
Bronnenuitgave: een catalogus van de bibliotheek in de St. Janskerk van omstreeks
1600, uitgegeven in: W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije
gedurende het verblijf in de St.-Janskerk (Meppel 1976).

Stedelijke musea, 1874-1948, 0,8 m.
Plaatsingslijst.

Sport, recreatie en evenementen

Commissie van toezicht op de stedelijke bad- en zweminrichtingen,
1892-1946, 0,4 m.
Plaatsingslijst.

278

GOUDA

Spaardersbad, ca. 1933-1972, 1 m.
Commissie ter voorbereiding van de ontvangst van H.H.M.M. de
Koningin en de Koningin-Regentes, 1897, 0,01 m.
Plaatsingslijst.

1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Ambachten Bloemendaal, Broek, Thuyl en 't Weegje en Broekhuizen, 1570-1811 (1870), 10 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de schepenbanken, 1570-1811, en de weeskamers,
1660-1810. De archieven der ambachten zijn met elkaar vermengd.
Plaatsingslijst.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen ter standplaats Gouda, 1593-1895 (1897), 107 m.
Inventaris: G.J.J. Pot, Archieven van te Gouda geresideerd hebbende notarissen
1593-1842, in: VROA 50 (1927) I, blz. 435-488.; plaatsingslijst voor de periode
1843-1895.
Nadere toegang: index op de namen van de comparanten, 1593-1811, voor zover door
de notarissen zelf geen indices zijn vervaardigd.
Literatuur: J. Geselschap, Aantekeningen betreffende het notariaat te Gouda
1525-1895 (Gouda 1974).

Vredegerecht, 1811-1838, 2,3 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, blz. 148.

Kamer van arbeid voor de bouwnijverheid, 1899-1923, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.1

Instellingen van economische aard
Maatschappij ter bevordering van nijverheid, afdeling Gouda,
1853-1934, 0,02 m.
Aardewerk-, loodwit- en garenfabriek firma G. Prince & Zonen,
1806-1919, 0,18 m.
Plaatsingslijst.
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Bouw- en aannemingsbedrijf Groenendijk Gouda BV, ca. 1970-1979,
25 m.*
N.B. Betreft ook bouwplannen in Waddinxveen, Capelle aan den IJssel, Oudewater en
op de Noordwest-Veluwe.

Lakenkoopman Pieter Sijen, 1662-1704, 1,1 m.
Inventaris.
Nadere toegang: specificatie van ingekomen brieven in de inventaris.

Goudsche Machinale Garenspinnerij BV, ca. 1925-1970, 8 m.*
N.B. Bevat vrijwel uitsluitend boekhoudkundige bescheiden.

Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappij `Gouda', 1896-1947,
0,3 m.
Plaatsingslijst.

Begrafenissociëteit Gedenkt te sterven, 1830-1907, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Goudse Waterleiding Maatschappij NV, 1883-1945, 7 m.*
Plaatsingslijst.

G.Th. Foesik, deurwaarder, 1821-1849, 1 m.
Plaatsingslijst.

2.2

Instellingen van sociale zorg
Zorg voor minderjarigen
Comité voor kinderuitzending en -voeding, 1944-1953, 0,13 m.
Plaatsingslijst.

Bejaardenzorg
Stichting Het Oude Mannenhuis (Willem Vroesenhuys), ca.
1555-1950, 8 m.*
Christina Gijsbertshofje, 1606-1955, 0,4 m.
Plaatsingslijst.
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Hofje van Cincq, (1698) 1699-1883, 0,13 m.
Plaatsingslijst.

Boschhofje, 1873-1892, 0,01 m.
Armen- en werklozenzorg
Werkinrichting tot wering der bedelarij, 1849-1941, 1 m.
N.B. Sinds 1865 tevens bejaardenhuis voor mannen.
Plaatsingslijst.

Commissie voor de werkverschaffing, 1907-1915, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Nationaal comité voor arbeid aan werkloze intellectuelen, bureau
Gouda, 1935, 0,01 m.
Plaatsingslijst.

Nationaal steunfonds, afdeling Gouda, 1944-1950, 0,03 m.
Maatschappelijk werk
Henrietta Hoffmanstichtingen (volksgaarkeuken en gesticht voor
vrouwen en meisjes), 1890-1972, 1 m.
N.B. Zie ook blz. 276.
Plaatsingslijst.

Goudse Vereniging voor vrouwelijke vrijwillige hulp, 1940-1941, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Nederlands Volksherstel, afdeling Gouda, 1945-1947, 0,5 m.
Stichting 1940-1945, district Gouda, 1945-1953, 0,03 m.
Vrouwenraad (Nederlandse Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige
Hulpverlening, afdeling Gouda), 1966-1980, 0,5 m.
Verstrekking van levensmiddelen en brandstoffen
Vereniging Vriendschap en weldadigheid, 1804-1942 (1952), 0,5 m.
Plaatsingslijst.
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Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Comité tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie, 1914-1919,
0,06 m.
Plaatsingslijst.

Commissie tot steun aan uitgetrokken sigarenmakers, 1920-1923, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Comité stormramp 1925, 1925, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Comité watersnood 1926, 1926, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Comité stormramp 1927, 1927, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Technische noodhulp, groep Gouda, 1943-1945, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Gilden, 1440-1817, 2 m.
N.B. Bevat de archieven van het Amsterdamse- en Leidse schuitenvoerdersgilde, het
glazenmakersgilde, het grootschippersgilde, het kleermakersgilde, het kleinschippersgilde, het knoopmakersgilde, het kuipersgilde, het manden- en bezemmakersgilde, het
schrijnwerkersgilde, het smidsgilde, het spekslagersgilde, het timmermansgilde, het
voerlieden-en slepersgilde, het wieldraaiersgilde, het zak- en turfdragersgilde, het
schoolmeestersgilde.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventarissen van de ambachtsgilden, van de plaatselijke commissie van geneeskundig toeverzicht en van de pijpnering te Gouda (Gouda
1961), blz. 1-9.

Vereeniging van pijpenfabrikanten en vereeniging De pijpeneering
binnen Gouda, 1713-1916, 2,3 m.
N.B. Bevat ook de archieven van het pijpmakersgilde, 1713-1812; de commissie van
bestuur van de pijpenhandel en de pijpenfabrieken, 1814-1911; de administrateur van
het pijpenpand, 1686-1879; de stadspijpenfabriek, 1783-1791.
Inventaris: als voren, blz. 13-19.
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Onderlinge overeenkomst van kleingarenfabrikanten, 1884-1892,
0,02 m.
Kleermakersvereeniging Onderling Hulpbetoon onder de zinspreuk
`Eendracht', 1884-1933, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Algemeene patroonsvereeninging voor de bouwvakken, 1908-1929,
0,1 m.
Plaatsingslijst.

Nederlandse aannemersbond en patroonsbond, afdeling Gouda,
1925-1958, 0,04 m.
Plaatsingslijst.

Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Gouda, ca. 1910-1975,
0,35 m.*
Nationaal Verbond van vakverenigingen, afdeling Gouda, 1908-1917,
1930-1978, 0,5 m.*
Plaatsingslijst.

Vereniging van huiseigenaren Door eendracht sterk, 1909-1963, 0,12 m.
Plaatsingslijst.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der pharmacie, departement Gouda, 1913-1965, 1 m.
Beroepsvereniging voor beeldende kunstenaars, afdeling Gouda, ca.
1960-1975, 0,5 m.
N.B. Later gewest Gouda van BBK-69, een afsplitsing van de oorspronkelijke
vereniging.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid

Nederlandse Rode Kruis, afdeling Gouda, 1873-1947, 0,1 m.
Goudse Vereniging voor Gezondheidskoloniën, 1903-1971, 1,2 m.
Plaatsingslijst tot 1946.
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2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Prof. Casimirschool, 20e eeuw, 2 m.*
School voor LO en MBO De Breevaart, 1929-1940, 0,5 m.*
Natuurkundig genootschap voor Gouda en omstreken, 1917-1970,
0,1 m.
Plaatsingslijst.

Maatschappij tot nut van 't algemeen, departement Gouda,
1828-1956, 0,15 m.
Proces-verbaal.

Gymnasiale leesvereeniging Lectura, 1898-1937, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Onze leeskring, 1931-1970, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Vereniging openbare bibliotheek voor Gouda en omstreken,
1929-1965, 0,85 m.*
Plaatsingslijst.

Vereninging van Goudse museumvrienden, 1955-1975, 0,25 m.
Muziekgezelschap Euphonia, 1826-1870, 0,06 m.
Plaatsingslijst.

Toneelclub DCG, 1898-1899, 0,02 m.
Henriëtte Roland Holst-comité, afdeling Gouda, 1950, 0,01 m.
3.6

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen
Sociëteit Vredebest, 1797-1967.0,9 m.
Plaatsingslijst.

Debatingclub, 1866-1894, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
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Gouds Jeugdverband, 1957-1970, 0,5 m.
Commissie tot feestviering op 1 april 1872, 1872, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Hoofdcomité voor het Houtmanmonument, 1876-1880, 0,05 m.
Plaatsingslijst.

Comité tot oprichting van een standbeeld voor stadhouder Willem
III, 1904-1906, 0,02 m.
Plaatsingslijst.

Commissie voor het huldeblijk aan de Koningin-moeder, afdeling
Gouda, 1904, 0,01 m.
Plaatsingslijst.

Landbouwtentoonstelling, 1923, 0,05 m.
Plaatsingslijst.

2.7

Instellingen op politieke en ideële grondslag
Oprechte Vaderlandse Sociëteit, 1787-1795, 0,2 m.
Inventaris: J. Taal, Inventaris van het archief der Oprechte Vaderlandse Sociëteit te
Gouda (Gouda 1948).

Vereniging Het metalen kruis, afdeling Gouda, 1853-1885, 0,04 m.
Plaatsingslijst.

Weerbaarheidsvereniging Burgerplicht, 1867-1920, 0,13 m.
Plaatsingslijst.

Goudse Burgerwacht, 1919-1925, 0,02 m.
Gouds Huurderscomité, 1976-1977, 0,1 m.
2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
Kloosters, 1324-1635, 2 m.
N.B. Bevat de archieven van het klooster der Cellebroeders, het klooster der Minderbroeders, het fraterhuis der Collatiebroeders, het St. Margaretaklooster, het klooster
van St. Marie, het St. Catharinaklooster, het St. Maria Magdelenaklooster, het
St. Agnietenklooster, het Brigittenklooster en het Clarissenklooster.
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Inventaris: J. Taal, De archieven van de Goudse kloosters ('s-Gravenhage 1957).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Janskerk, 1315-1573, 4 m.
N.B. Bevat ook de archieven van geestelijke broederschappen en gilden, H. Geestmeesters en Getijdemeesters.
Inventaris: L.A. Kesper, Inventaris van de archieven van de St.-Janskerk te Gouda
dateerende van vóór de hervorming (1314-1573) (Gouda 1901).
Nadere toegang: J.E.J. Geselschap en C.H.J. Helders, Archieven van de St.-Janskerk
te Gouda, regesten 1314-1573 (Gouda 1961).

R.K. Statie van de Minderbroeders, (1457) 1636-1856, 0,6 m.
Plaatsingslijst.

Evangelisch-Lutherse gemeente, 1623-1940 (1961), 1,8 m.*
Proces-verbaal.

Remonstrants-gereformeerde gemeente, 1629-1978, 6,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Baartje Sanders-hofje, 1700-1900.
Plaatingslijst.

Remonstrants-gereformeerde gemeente Zevenhuizen, 17e-20e eeuw,
l m. *
Gereformeerde kerk, 1849-1965, 4 m.*
Plaatsingslijst.

Gereformeerde kerk van Boskoop, 19e en 20e eeuw, 2 m.*
Vereniging van vrijzinnige hervormden, 1905-1975, 1,25 m.*
Plaatsingslijst.

2.10 Families
Brouwer, (1821) 1862-1954, 0,15 m.
Plaatsingslijst.

Van der Burch, 1746-1814, 0,8 m.
Inventaris.

Jongkindt, 1712-1772, 0,25 m.
Inventaris.
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2.11 Personen

Van Bergen IJzendoorn, ca. 1900, 0,1 m.
3

VERZAMELINGEN

3.1

Handschriften

Handschriften, 16e-20e eeuw, 2,5 m.
Plaatsingslijst.

Eigenbrieven, 15e-19e eeuw, 2 m.
N.B. Losse eigendomsbewijzen enz. betreffende panden/percelen in Gouda.
Plaatsingslijst.

Personalia, 16e-20e eeuw, 0,3 m.
N.B. Losse stukken betreffende personen, niet tot een bepaald archief te brengen.
Nadere toegang: index op persoonsnamen.

Varia, 1449-1852, 0,3 m.
N.B. Losse stukken die niet in de verzamelingen `eigenbrieven', of `personalia' ondergebracht zijn en niet tot een archief gebracht kunnen worden.

Aantekeningen, 20e eeuws, 6,5 m.
N.B. Bevat aantekeningen van (amateur) historici betreffende Gouda, te weten P. van
Balen, J.H. Carlier, J.E.J. Geselschap, S.H. van der Kraats, A. van der Poest Clement, G.J.J. Pot en J. Taal.
Plaatsingslijst.

Legaat Kemper, 18e-19e eeuw, 4 m.
N.B. Bevat afschriften van en indices op archiefbescheiden uit het stadsarchief, aantekeningen betreffende Gouda, gedrukte publikaties van het stadsbestuur, enz.
Proces-verbaal.

Van Beverningh-kapel en grafkelder van Van der Dussen in de
St.-Janskerk, 1571-1817, 0,05 m.
Plaatsingslijst.

Kunstcentrum Burgvliet, 1955-1979, 2,5 m.
Plaatsingslijst.
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Coornhert-gymnasium, 1971-1976, 0,3 m.
N.B. Bevat losse archiefbescheiden en documentatie, verzameld door J.F. Heijbroek
als docent geschiedenis.

3.2

Bibliotheek
Librije, 1477-heden, 600 m.
N.B. Bevat ook de bibliotheek van de oud-katholieke parochie van de H. Johannes de
Doper.
Catalogus: alfabetische hoofdwoordencatalogus en gedeeltelijk systematische catalogi,
nl. Catalogus van de openbare boekerij te Gouda (Gouda 1874); Supplement-catalogus
van de openbare boekerij te Gouda (Gouda 1910); J.E.J. Geselschap, Catalogus van
de afdeling Goudana in de stadslibrije van Gouda (Gouda 1959); J.E.J. Geselschap,
Catalogus van de afdeling Goudana in de stadslibrye van Gouda, aanvulling 1968
(Gouda 1968); J.E.J. Geselschap, Catalogus van de afdeling Goudana in de stadslibrye van Gouda, tweede aanvulling 1977 (Gouda 1977).

3.3

Kranten
Kranten, 1791-heden.
N.B. Betreft: Goudasche Courant, 1791-1805 (vele hiaten); Goudsch Kronykske met
den Toetssteen, 1850-1856; Goudsche Courant, 1862-heden; Nieuw algemeen advertentieblad (Het Goudsche Nieuws- en Advertentieblad), 1893-1913; De Vrije Pers (GrootGouda), 1945-1946; Nieuwe Zuid-Hollander, 1916-1966 (vele hiaten); Rijn en Gouwe,
1953-heden; Holland Silhouet, 1978-heden; Goudse Post, 1978-heden.

3.4

Prenten en kaarten
Topografisch-historische atlas, 16e eeuw-heden.
N.B. Prenten, pentekeningen, e.d. bevinden zich in het Stedelijk Museum `Het Catharina Gasthuis'.
Nadere toegang: kaartenlijst in: J.E.J. Geselschap, Inventaris van het oud-archief van
Gouda (Gouda 1965), blz. 165-169. De foto's en prentbriefkaarten zijn topografisch
(per straat), chronologisch (gebeurtenissen) en alfabetisch (personen) opgeborgen.

3.5

Zegels
Zegels, 14e-18e eeuw.
Nadere toegang: alfabetisch geordend op naam van de zegelaar; van de schepenzegels
zijn foto's vervaardigd.
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3.6

Geluidsbanden en grammofoonplaten
Film en geluid, 20e eeuw, 0,5 m.

3.7

Overige verzamelingen
Oorlogsdocumentatie, 1940-1945, 3 m.
N.B. Bevat een zeer grote verzameling affiches, alsmede periodieken en brochures.
Nadere toegang: plaatsingslijst voor de affiches.

GEMEENTE MOORDRECHT
N.B. De gemeente Moordrecht heeft het gemeentearchief van Gouda aangewezen als
bewaarplaats van haar archieven.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeentebestuur, (1340) 16e eeuw-1941, 70 m.
Inventaris: plaatsingslijst tot 1813, inventaris 1813-1900.
Nadere toegang: trefwoordenindex op de rubrieken uit het rubriekenstelsel 1900-1941.

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Schepenbank, 1580-1811, 10 m.
Inventaris.

Burgerlijke stand, 1811-1880 (1892), 0,4 m.
Plaatsingslijst.

Doop-, trouw- en begraafboeken, 1659-1812, 1,5 m.
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 136-138; Brouwer, Supplement, blz. 83 en 114.

Gaarder van de impost op het trouwen en begraven, 1695-1805, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Registers van eigendomsovergang, 1812-1832, 0,1 m.
Plaatsingslijst.
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Weeskamer, 1619-1811, 0,5 m.
Inventaris.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen ter standplaats Moordrecht, 1628-1891, 6 m.
Inventaris: Breesnee, Notarieele archieven, blz. 512-515;
Plaatsingslijst 1861-1891.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Spaarbank van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, ca. 1900,
0,1 m.
Nederlands Schoolverbond, afdeling Moordrecht, 1869-1882, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Hervormde gemeente, 1610-1963, 4 m.*
Inventaris: J.C. Keizer-Barbier, Inventaris van de archieven der Hervormde gemeente
Moordrecht, in: Kerkelijke archieven, inventarissen onder redactie van J.P. van Dooren, deel II (Den Haag 1970), blz. 99-147.

Remonstrants-gereformeerde gemeente, 17e-20e eeuw, 1 m.*
3

VERZAMELINGEN
Moordrechtse koerier, 1976-heden.
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GOUDERAK/GOUDRIAAN

GEMEENTE GOUDERAK

De gemeente Gouderak is aangesloten bij het Streekarchivariaat Krimpenerwaard. De
archieven van deze gemeente zijn naar de centrale archiefbewaarplaats van het streekarchivariaat overgebracht (zie blz. 712-713)

GEMEENTE GOUDRIAAN

Raadhuisstraat 1, 2977 AH Goudriaan.
Adres
01838-1333.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur; bovendien
dinsdagmiddag en donderdagmiddag 14.00-16.00
uur.
1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1580 -1980, 50 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813; code VNG sedert 1941.
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GEMEENTE GOUDSWAARD

Van Gaesbeekstraat la, 3267 AW Goudswaard.
Adres
01869-2000.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1740-1980, 50 m.
Inventaris: code VNG sedert 1947.

GEMEENTE 'S-GRAVENDEEL

Korte Smidsweg 22, postbus 5126, 3295 ZG
's-Gravendeel.
01853-1666.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.30-17.15
uur.
mogelijkheid voor groepswerk.
Faciliteiten

Adres

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1663-1980, 48 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813; code VNG sedert 1937.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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GEMEENTEARCHIEF ' S-GRAVENHAGE

Adres
Telefoon
Openingstijden
Faciliteiten

Territoir

Gids

Loosduinseweg 17, 2571 AA 's-Gravenhage.
070-648904.
maandag t/m zaterdag 9.30-16.00 uur.
leesapparaten voor microfiches en microfilms, kopieerapparaten voor fotokopieën, readerprinters,
fotografisch atelier, klein restaurant ook voor bezoekers, faciliteiten voor werkgroepbijeenkomsten.
Op zaterdag zijn de faciliteiten dezelfde als op andere weekdagen, echter met dien verstande dat het
restaurant is gesloten. Er is dan een bescheiden eigen koffievoorziening en overblijfmogelijkheid tussen de middag.
Op brieven worden schriftelijke inlichtingen verstrekt, óók van genealogische aard. In het algemeen
is daarop de legesverordening van toepassing.
Op schriftelijk verzoek kunnen lezingen over de geschiedenis van Den Haag worden verzorgd, indien
gewenst met dia's geïllustreerd. Op beperkte schaal
zijn rondleidingen in het Gemeentearchief mogelijk.
Het grondgebied van 's-Gravenhage werd in 1811
verkleind door de oprichting van de zelfstandige gemeente Loosduinen. In 1923 werd de gemeente
Loosduinen opgeheven door samenvoeging met de
gemeente 's-Gravenhage. Het kerkdorp Scheveningen heeft in burgerlijke zin altijd een onderdeel gevormd van de gemeente 's-Gravenhage.
Door het verschijnen van dit overzicht komt het
overzicht dat in 1963 verscheen onder de titel De
archieven berustende in de archiefbewaarplaats der
gemeente 's-Gravenhage, bewerkt door mr. J.E.J.
Geselschap en G. 't Hart, te vervallen.
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A ARCHIEVEN
1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeenteraad
Vroedschap, 1452-1794, 2,5 m (bnr. 350.2).
N.B. De vroedschap kan als voorloper van de latere gemeenteraad worden beschouwd,
echter met deze aantekening dat de leden van de vroedschap door de hogere overheid
werden benoemd, terwijl de leden van de gemeenteraden door (de) burgers of inwoners werden gekozen en er bovendien aanzienlijke verschuivingen op het terrein van de
taakinhoud hebben plaatsgevonden.
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage ('sGravenhage 1957), nrs. 1-45 en 171-183.
Nadere toegang: diverse indexen in het archief; moderne index op persoons- en zaaknamen op de resolutiën, 1578-1794.

Provisioneele raad, Burgerraad en Raad der gemeente, 1795-1802,
2,7 m (brn. 350.3).
Inventaris: als voren, nrs. 184-230.

Raad der gemeente, 1802-1808, 2,7 m (bnr. 350.4).
Inventaris: als voren, nrs. 287-327.

Vroedschap, sinds 1810 Municipale raden, 1808-1811, 0,10 m (bnr.
350.5).
Inventaris: als voren, nrs. 486-490.

Municipale raad, 1811-1813, 5,2 m (bnr. 350.6).
Inventaris: als voren, nrs. 493-558.
Nadere toegang: index op de briefwisseling.

Provisioneele raad, 1813-1815, 3,1 m (bnr. 350.7).
Inventaris: als voren, nrs. 559-605.
Nadere toegang: index op de notulen.

Raad der gemeente, 1816-1824, 0,5 m (bnr. 563.1).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: jaarlijkse index op de notulen; moderne index op namen van personen en zaken, 1816-1824 en 1824-1851 geïntegreerd.
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Raad, ook Stedelijke raad genoemd, 1824-1851, 1,7 m (bnr. 563.2).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: jaarlijkse index op de notulen; moderne index op namen van personen en zaken, 1816-1824 en 1824-1851 geïntegreerd.

Gemeenteraad, 1851-1936 (heden), 19,0 m (bnr. 622).
N.B. a. De registers van minuut-notulen, (gewone) notulen en notulen van het verhandelde in de raadsvergaderingen met gesloten deuren zijn tot en met het jaar 1936 naar
de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht. De gedrukte handelingen met bijlagen (raadsvoorstellen en adressen) zijn uiteraard reeds tot heden ter inzage in de studiezaal van het Gemeentearchief.
b. Overeenkomstig het gestelde in de gemeentewet gelden alleen voor het verhandelde
in de raadsvergaderingen met gesloten deuren beperkende bepalingen op de
openbaarheid.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: jaarlijkse index op de notulen, 1851-1859; jaarlijkse index (register)
op de handelingen en bijlagen, 1851-heden, en cumulatieve index over de periode
1851-1890 en 1891-1900; index op het verhandelde in de raadsvergaderingen met gesloten deuren, 1901-1936 (1939); jaarlijkse index op zaaknamen op het verslag van den
toestand der gemeente 's-Gravenhage, 1902-1955 en de bijlagen van dat verslag,
1902-1941.

Raadscommissies
De archieven van de raadscommissies zijn bijeen gegroepeerd volgens de huidige verdeling van de gemeentelijke taken. Alleen in de sectoren economische zaken en openbare gezondheidszorg, waar de historische ontwikkeling heeft geleid tot fundamentele
verschillen in de taakontwikkeling, is van de moderne verdeling afgeweken ten gunste
van de historische taakverdeling.
Binnen één categorie zijn de raadscommissies in tijdsvolgorde van het beginjaar geplaatst, zonder een onderscheid te maken tussen vaste raadscommissies van advies en
bijstand, functionele raadscommissies, (de moderne) overige raadscommissies en (de
vroegere) raadscommissies ad hoc. De comité's en kamers uit de periode 1795-1808
waren samengesteld uit leden van de gemeenteraad. Hun taak was analoog aan die der
tegenwoordige raadscommissies. Derhalve zijn deze instellingen als voorlopers van de
raadscommissies in deze rubriek ingedeeld.

Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
Vaste raadscommssie belast met het ontwerpen van en het herzien
der bestaande plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding
der gemeente, 1875-1923, 0,50 m (bnr. 453).
Inventaris.
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Openbare orde en veiligheid
Comité van burgerlijke militaire zaken, 1798-1802, 0,09 m (bnr.
350.10).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 280-286.

Kamer van politie, 1802-1808, 2,8 m (bnr. 350.13).
Inventaris: als voren nrs. 328-386.
Nadere toegang: index op de notulen.

Raadscommissie van militaire zaken en inkwartiering, 1816-1851,
0,35 m (bnr. 388).
Inventaris.

Raadscommissie voor de openbare feesten, 1825-1885, 0,10 m (bnr.
430).
Inventaris.

Vaste raadcommissie voor de strafverordeningen, 1852-1888,
1905-1914, 0,52 m (bnr. 443).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de brandweer,
1912-1925, 0,30 m (bnr. 593).
Financiën
Comité, later Kamer van finantie, 1795-1808, 0,66 m (bnr. 350.21).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 255-270, 387-388 en 6355.

Raadscommissie gequalificeerd tot het aanleggen en bijhouden van
kohieren van vaste goederen ingevolge de ordonnantie van 1805 op
het klein-zegel, 1806-1815, 0,90 m (bnr. 486).
Raadscommissie van finantie (financiën), (1813) 1815-1851, 0,23 m
(bnr. 640).
Raadscommissie tot de achterstallige schulden van de RK diaconie,
(1812) 1816-1824, 0,01 m (bnr. 423).
Inventaris.

296

'S-GRAVENHAGE

Raadscommissie tot het beheer van de stedelijke amortisatiekas,
(1796) 1817-1822, 0,04 m (bnr. 418).
Commissie tot liquidatie van de schulden der Nederduitsche hervormde diaconie van de stad 's-Gravenhage, (1810) 1818-1855,
0,08 m (bnr. 422).
Inventaris.

Raadscommissie van toezigt op de naleving van de overeenkomst tot
regeling van de schulden van het Sint Nicolaasgasthuis, 1824-1825,
0,01 m (bnr. 427).
Inventaris.

Gecommiteerden uit den raad (sedert 1835 ook Commissie geheten)
tot het opnemen van de rekeningen en het onderzoeken van de begrotingen van de armenadministraties en gestigten van liefdadigheid
die van stadswege gesubsidieerd werden, (1823) 1824-1858, 1,1 m
(bnr. 425 en 426 samen).
Vaste raadscommissie belast met het herzien van alle plaatselijke belastingen, 1852-1867, 0,19 m (bnr. 442).
Raadscommissie tot het instellen van een onderzoek naar het regt,
hetwelk regenten van het geneeskundig krankzinnigengesticht te dezer
stede beweren te hebben op een gedeelte van de zogenaamde Kleine
Groenmarkt, om aldaar stalletjes ter uitventing van groenten en
vruchten en dergelijke te mogen plaatsen, 1855-1856, 0,01 m (bnr.
445).
Vaste raadscommissie ter voorbereiding van financiële onderwerpen
(commissie voor gemeentefinanciën), 1878-1883, 0,03 m (in brn. 442).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer der gemeentefinanciën, 1883-1906, 0,20 m (in bnr. 442).
Openbare werken, verkeer en vervoer
Comité van fabricage en van finantie gezamelijk, 1795-1802, 0,20 m
(bnr. 350.9).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 271-179.
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Kamer van fabricage, 1802-1808, 0,30 m (bnr. 350.15).
Inventaris: als voren, nrs. 389-393.

Raadsleden van de kamer van fabricage als gecommiteerden bij het
werk der stadsarmen, 1807, 0,02 m (bnr. 350.30).
Inventaris: als voren, nr. 322.

Raadscommissie van fabricage, 18164 824, 0,23 m (in bnr. 525).
N.B. Van 1808 tot 1811 werd het werk van de kamer door wethouders waargenomen,
zie blz. 302. Tussen 1811 en 1816 was er geen apart bestuursorgaan met de zaken der
fabricage belast. Van 1824 tot 1846 nam de gemeentesecretaris deze zaken waar, zie
blz. 304.

Raadscommissie tot daarstelling van een badhuis, ook genoemd de
commissie tot de Scheveningsche werken of zaken, 1824-1828, 0,05
m (bnr. 429).
Raadscommissie voor de fabricage, 1847-1851, 0,70 m (in bnr. 525).
Raadscommissie van bijstand in het beheer van de plaatselijke werken en eigendommen (commissie van fabricage, commissie P. W. &
E.), 1851-1915, 18,5 m (in bnr. 525).
Raadscommissie voor den aanleg van een zeehaven te Scheveningen,
1862-1864, 0,01 m (bnr. 389).
Inventaris.

Raadscommissie tot onderzoek van het riolenplan of rioolstelsel,
1876-1887, 0,24 m (bnr. 451).
Raadscommissie van voorbereiding der uitvoering van het plan der
waterverversching, 1885-1886, 0,01 m (bnr. 454).
Raadscommissie voor de aanleg van een zeehaven, 1896-1899, 0,08 m
(bnr. 456).
Inventaris.

Raadscommissie inzake het voorbereiden van de tramwegvraagstukken, 1896-1904, 0,24 m (bnr. 455).
Inventaris.
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Economische zaken
Raadscommissie van onderzoek tot overname van de particuliere gasfabriek door de gemeente, 1871-1875 (1879), 0,07 m (bnr. 452.1).
Inventaris, nrs. 1-6.

Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer der gemeentegasfabriek, sedert 1902 de vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de gemeentefabrieken voor gas en electriciteit, 1880-1926,
1932-1936, 2,7 m (bnr. 452.2).
Inventaris, nrs. 7-275.

Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de gemeentetelephoon, 1903-1919, 0,50 m (bnr. 590).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer der duinwaterleiding, 1904-1922, 0,38 (bnr. 591).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de visschershaven, sedert 1918 van de gemeentelijke havendienst, 1904-1920, 0,20
m (bnr. 596).
Raadscommissie van bijstand in het beheer van de gemeentelijke reinigingsdienst, 1906-1921, 0,40 m (bnr. 394.2).
Inventaris: L.J.A. Pennings en R.U.O.S. Spiekerman, Inventaris van de archieven van
de gemeentelijke reinigingsdienst en van de commissie van bijstand in het beheer van
de gemeentelijke reinigingsdienst ('s- Gravenhage 1979), nrs. 567-618.

Raadscommissie tot onderzoek van de werkwijze der NV Centrale
bouwmaterialenvoorziening C.B.V., gevestigd te 's-Gravenhage,
(1918) 1920-1921, 0,09 m (bnr. 474).
N.B. In deze vennootschap werkten het rijk en enkele grote gemeenten samen. Het archief van de NV is onder de particuliere bedrijven opgenomen, zie blz. 341.

Maatschappelijk welzijn en volksgezondheid
Raadscommissie van weldadigheid, 1816-1817, 0,01 m (bnr. 421).
Raadscommissie tot daarstelling van een gasthuis binnen de stad
's-Gravenhage, 1819-1822, 0,02 m (bnr. 424.1).
Inventaris.
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Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van het gasthuis,
later gemeenteziekenhuis, 1865-1914, 3,7 m (bnr. 588).
Vaste raadscommissie voor de openbare gezondheid, 1899-1904,
0,02 m (bnr. 529).
Inventaris.

Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van het openbaar
slachthuis, 1905-1919, 0,19 m (bnr. 592).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de gemeentelijke bank van lening, 1906-1921, 0,10 m (bnr. 595).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van den keuringsdienst van eet- en drinkwaren, 1907-1911, 0,05 m (bnr. 587).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de openbare
gezondheidszorg, 1911-1914, 0,16 m (bnr. 589).
Vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van de openbare
gezondheid en van de gemeenteziekenhuizen, 1914-1936, 0,80 m (bnr.
589).
Raadscommissie van toezicht op de gemeentelijke centrale keuken,
1917-1919, 0,10 m (bnr. 466).
Onderwijs en personeelszaken
Raadscommissie tot beoordeling van het pensioenvraagstuk voor
weduwen en weezen van ambtenaren en beambten der gemeente,
1902-1906, 0,11 m (bnr. 459).
Kunstzaken
Raadscommissies van beheer en toezicht over de koninklijke schouwburg, 1802-1925 (1945), 3,0 m (bnr. 435).
Inventaris: J.B.W. Hollestelle, Inventaris van het archief van de commissies van beheer en toezicht over de koninklijke schouwburg te 's-Gravenhage ('s- Gravenhage
1963)
N.B. In dit `archief' zijn de archieven van negen commissies, de schouwburgtekeningen uit het archief van de dienst der gemeentewerken alsmede stukken uit het archief
van de koninklijke schouwburg volgens pertinentiebeginsel geordend.
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Raadscommissie inzake het schouwburgvraagstuk, 1901-1913, 0,18 m
(bnr. 457).
Vaste raadscommissie tot voorlichting van de gemeenteraad bij het
nemen van besluiten op bij dien raad ingestelde beroepen, bedoeld in
art. 3 en 6 van de monumentenverordening 1920, 1921-1926 (1965),
0,07 m (bnr. 396).*
Jeugd, sport en recreatie
Raadscommissie voor de badinrigting te Scheveningen, vanaf 1866 de
vaste raadscommissie van bijstand in het beheer van het gemeentebadhuis te Scheveningen, 1861-1883, 4,0 m (bnr. 434).
Leden van de gemeenteraad
Mr. P.Ch.L. Eschauzier als lid van de gemeenteraad, 1935-1939,
0,30 m (bnr. 196).
Inventaris.

N. Veldhoen als lid van de gemeenteraad en van verschillende raadscommissies, 1946-1958, 1,0 m (bnr. 174).
Burgemeester en wethouders
Het merendeel van de archiefbescheiden die door individuele leden en door het gezamenlijke college van burgemeester en wethouders en hun voorgangers sinds het jaar
1313 zijn ontvangen of opgemaakt, vormt één geheel met de archieven die op blz.
304-311 onder het hoofd Gemeentesecretarie en op blz. 311-312 onder het hoofd
Rechtspraak vóór 1811 zijn beschreven. Hierna volgt slechts de specificatie van de archieven, die buiten de genoemde groepen als afzonderlijke eenheden bestaan.

Magistraat, later College van burgemeester(en) en wethouders als
toezichthouder op de ontvangers van de verpondingen in Haagambacht en Eikenduinen, de molenmeesters van de Veenpolder en
Zusterpolder en de ambachtsbewaarders van Oostkamp, Westkamp
en Segbroek, 1668-1858, 1,4 m (bnr. 579).
Plaatsingslijst.

Comité van wethouderen, 1795-1802, 0,93 m (bnr. 350.8).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957) nrs. 231-254.
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Burgemeester, later maire, 1808-1811, 2,8 m (bnr. 350.11).
Inventaris: als voren, nrs. 445-485.

College van burgemeester en wethouders, later College van maire en
adjuncten, 1808-1811, 3,4 m (bnr. 350.12).
Inventaris: als voren, nrs. 394-444.
Nadere toegang: repertoria en indices in het archief.

Wethouders gecommitteerd tot het waarnemen van het werk der
voormalige Kamer van fabricage, 1808-1811, 0,09 m (bnr. 350.16).
Inventaris: als voren, nrs. 491-492.

Burgemeester als gecommitteerde tot het viseren (nazien) van de kwitanties van de ontvangers-generaal en ontvangers-particulier der middelen te water en te lande in het Zuiderkwartier van de provincie
Holland, 1815-1824, 0,18 m (bnr. 366.1).
Plaatsingslijst, nrs. 61-64.

Burgemeesteren als gecommitteerden tot toezicht op de postwagendienst tussen Amsterdam en Den Haag, 1815-1826, 0,10 m (bnr. 419).
Inventaris.

Ambtsarchief van de burgemeesteren, 1816-1859, 0,90 m (bnr. 358).
Wethouders, gecommitteerd tot de Commissie voor de behoeftige
choleralijders te Scheveningen, 1849-1850, 0,07 m (bnr. 437.2).
Wethouder van onderwijs, 1885-1929, 11,0 m (bnr. 342).
Inventaris.

Ambtsarchief van de burgemeester, 1898-1941, 11,2 m (bnr. 363).*
Wethouder van crisisaangelegenheden, 1915-1920, 0,04 m (bnr. 344).
Burgemeester belast met distributieaangelegenheden, 1915-1923, zie
blz. 321.
Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris – soms waren er tegelijk twee, soms drie gemeentesecretarissen
– vormt van eeuwen her krachtens recht en gewoonte de spil van de gemeentelijke ar-
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chiefvorming. De archieven van de instellingen en personen van het algemeen en dagelijks bestuur werden gevormd onder zijn hoede. Voor de uitvoering van zijn taak
heeft de gemeentesecretaris altijd kunnen beschikken over personen die hem ten
dienste stonden. Aanvankelijk waren dat voornamelijk schrijvers; na 1851 ontwikkelde
zich daaruit een groot apparaat, dat wij sedertdien kennen als `de gemeentesecretarie'.
In het verlengde van die ontwikkeling is men met terugwerkende kracht gaan spreken
over het archief en de archiefbestanddelen van de gemeentesecretarie sinds het jaar
1313. Vanuit deze optiek zijn in dit archievenoverzicht deze bestanddelen ook onder
de hierna volgende subrubriek `Gemeentesecretarie' gerangschikt en aldaar van een
aparte toelichting voorzien. De afzonderlijk te onderscheiden archieven van de gemeenteraden, de raadscommissies, het dagelijks bestuur als college en de afzonderlijke
leden van het dagelijks bestuur zijn eerder in dit overzicht reeds als afzonderlijke archieven vermeld. Onder het hoofd `Gemeentesecretaris' treft men derhalve slechts als
restgroep dié archieven aan, die de gemeentesecretaris heeft gevormd uit hoofde van
taken die specifiek aan hem (of aan één van hen) waren opgedragen. Dat gold met
name op het terrein van de inning van landsbelastingen binnen Den Haag en Scheveningen, welke taak niet bij de gemeenteontvanger (thesaurier) doch bij de gemeentesecretaris was ondergebracht. In de uitvoerende sfeer van de gemeente `s-Gravenhage is
een groot aantal archieven buiten verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris gevormd. Zie daarvoor rubriek 1.2 en eveneens de toelichting onder het hoofd
`Gemeentesecretarie'.

Gemeentesecretaris als ontvanger van gemenelandsbelastingen, (1658)
1779-1805 (1811):
a. `Archief ONCO', (1658) 1679-1905 (181 1), 10,1 m (bnr. 320).
N.B. a. Dit bestand is door de gemeentesecretaris gevormd als ontvanger van de
boeten van de ongefundeerde processen, de 40e en 80e penning van de verkochte
on ro erende goederen, de 10e, 15e en 20e penning van de collaterale successie, de
40e penning van de verkochte schepen, de 40e penning van de auctiën van boeken
en rariteiten, het middel op het trouwen en begraven, de belasting op de advertentiën in de nieuwsbladen wegens geboorten, huwelijken en sterfgevallen, alsmede
van de 10e verhoging van de bovengenoemde belastingen. De ontvangsten wegens
het trouwen en begraven en wegens advertentien zijn evenwel in het onder b genomen `archief OITB' verantwoord.
b. Zie ook bnr. 350 (Gemeentesecretarie, Oud archief), inv. nrs. 3887 en
3889-3899.
c. De door de gemeentesecretaris opgemaakte registers, 1679-1805, die zijn afgehoord door de sociëteit, bevinden zich in het archief van de sociëteit, zie blz. 338.
Inventaris.
Nadere toegang: alfabetische index op de 20e penning, 1679-1715 (eigentijds op
voornamen; modern op achternamen), 1718-1793 (eigentijds) en 1793-1805
(modern).

b `Archief OITB', 1695-1805 (1808), 1,7 m (bnr. 321).
N.B. a. Zie voor de inhoud de toelichting onder a bovengenoemd.
b. De kasadministratie van de OITB-ontvangsten is opgenomen in de registers die

303

'S-GRAVENHAGE

zich in het archief ONCO bevinden.
c. De registers, oorspronkelijk beschreven door Brouwer, DTB,
's-Gravenhage, blz. 246-248, inv. nrs. 1-36, zijn thans van een andere inventarisnummering voorzien.
Inventaris.
Nadere toegang: alle persoonsnamen voorkomende in de registers van de impost
op het begraven, 1695-1805, zijn opgenomen in de centrale klapper DTB, die op
microfische in de studiezaal direct raadpleegbaar is. De registers op de impost op
het trouwen zijn niet geïndiceerd; daarvoor zijn de leggers van ondertrouw voor
schepenen (Rechterlijk archief) gebruikt.

Gemeentesecretaris als beheerder van de consignatiekas, 1716-1811,
1,1 m (in bnr. 351, inv. nrs. 830-858).
Inventaris.
Gemeentesecretaris als gequalificeerde tot den ontvang van het recht
van succesie, 1806-1811, 0,27 m (bnr. 323).
N.B. De registers, oorspronkelijk beschreven door Brouwer, DTB, 's-Gravenhage, inv.
nrs. 431-438, zijn thans van een andere inventarisnummering voorzien.
Inventaris.
Nadere toegang: de namen van alle overledenen voorkomende in de registers van aangegeven lijken, 1806-1811, zijn opgenomen in de centrale klapper DTB, die op microfische in de studiezaal direct raadpleegbaar is.

Gemeentesecretaris belast met het oppertoezicht over de wijken,
1816-1829, 0,50 m (bnr. 338).
Gemeentesecretaris belast met het waarnemen van de zaken der voormalige raadscommissie van fabricage, 1824-1846, 0,80 m (in bnr. 525).
Gemeentesecretarie
De gemeentesecretarie van 's-Gravenhage is het ambtelijk apparaat dat onder leiding
van de gemeentesecretaris ten dienste staat van het algemeen, bijzonder en dagelijks
bestuur van de gemeente, dat wil zeggen: van de gemeenteraad, de burgemeester en
het college van burgemeester en wethouders. Als uitgangspunt voor het beheer van het
omvangrijke archief van de gemeentesecretarie - thans ruim 1850 strekkende meter werd gehanteerd dat de bestanddelen waaruit ter gemeentesecretarie in de loop der tijden het grote archief werd opgebouwd, hier als afzonderlijke eenheden van archiefbeheer zijn gespecificeerd. Dat spreekt het meeste aan bij groep II, waar een twintigtal
bestanddelen zijn geordend naar moderne afdelingen van de gemeentesecretarie. Elk
bestand is of wordt door afzonderlijke plaatsingslijsten, inventarissen of registratuursystemen ontsloten voor de gebruikers.
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Uit de aard der zaak hebben de bescheiden in de afdelingsgewijze geordende bestanden betrekking op specifieke onderwerpen welke door de betreffende secretarieafdeling
werden behandeld. Daarnaast is er een algemeen bestand ontstaan waarin archiefstukken over alle onderwerpen van het gemeentelijk bestuur zijn opgenomen. Dat zijn de
stukken van algemene aard die in groep I zijn ondergebracht. Sedert 1851 kan men
door middel van de jaarlijkse index daarin relatief eenvoudig de weg vinden. Het is
voor de gebruikers van het archief der gemeentesecretarie van wezenlijk belang, dat zij
hun onderzoek niet beperken tot de bestanden van groep II, doch dat zij in de combinatie van de groepen I en II de bron bij uitstek hanteren voor alle zaken waar de gemeente 's-Gravenhage zich mee bezig houdt of in het verleden bij betrokken was, ongeacht of dat beleidsvoorbereidend, bestuurlijk, uitvoerend of controlerend geschiedde.
Veel raden en commissies ondervonden ambtelijke bijstand vanwege de gemeentesecretarie. In vrijwel alle gevallen werd dan ter gemeentesecretarie het archief van die bepaalde raad of commissie gevormd als een afzonderlijke eenheid. Hoe wezenlijk deze
bijstand ook was: niettemin functioneerden de raden en commissies zelve slechts uiterst zelden onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Derhalve
zijn hun archieven geen onderdelen van het archief der gemeentesecretarie. De archieven van raadscommissies zijn allemaal bij elkaar geplaatst in categorie 1.1. Daarentegen zijn de archieven van functionele commissies en overige commissies van het algemeen bestuur — voorzover geen raadscommissies zijnde — opgenomen in categorie 1.2
onder het betreffende specifieke taakgebied. Dezelfde handelwijze is gevolgd met de
raden en commissies van advies aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en wethouders, hoewel, zoals gezegd, elk van deze raden of commissies qua
lidmaatschappen, ambtelijke bijstand of financiën ressorteerde onder één afdeling van
de gemeentesecretarie.

I Gemeentesecretarie algemeen
De hoofdmoot van het archief van de gemeentesecretarie is verdeeld in vier gedeelten
die elk een bepaalde afgeronde periode in de archiefvorming van de gemeentesecretarie
betekenen. De grens 1815/1816 hangt samen met de overdracht van bevoegdheden
door het provisioneel bestuur aan het nieuwe stadsbestuur per 1 januari 1816 en de
benoeming van twee gemeentesecretarissen op 12 januari 1816. Op 1 april 1851 — dus
enkele maanden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe gemeentewet — werd het registratuursysteem van de gemeentesecretarie geheel veranderd door de overgang van
een aangepast resolutiestelsel op het agendastelsel. Vandaar de nieuwe scheidslijn in
1851
Het agendastelsel onderging in 1858 en 1885 belangrijke aanpassingen, onder meer de
afschaffing van de serie minuten van uitgaande stukken (1858) en de invoering van
dossiers (`pakstukken') naast de gewone bijlagen van de agenda (1885). Dit betekende
evenwel geen breuk in archivistische zin.
Met ingang van 1 januari 1937 werd het agendastelsel verlaten door de invoering van
een rubriekenselsel, geënt op de code van de Vereniging van Nederlandse gemeenten;
dit rubriekenstelsel werd in 1953 vervangen door een dossierstelsel volgens de VNG-
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code. Uit het gedeelte 1937-1952 zijn nog geen archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht.

1313-1815
In 1801, respectievelijk 1811, is het totale archiefbestand van de gemeentesecretarie
(ter gemeentesecretarie) in twee gedeelten gesplitst. Deze staan thans bekend onder de
namen Oud archief en Rechterlijk archief (zie blz. 311).

Gemeentesecretarie, `Oud archief', 1313-1815, 87 m (bnr. 350.1).
N.B. a. De aanduiding `Oud archief' geldt als een aanvaarde term, ondanks de begripsmatige bezwaren die aan deze aanduiding zijn verbonden.
b. Het oud archief heeft een totale omvang van 138 m. Uit dat geheel zijn 29 verschillende archieven of archiefgedeelten (51 m) elders in dit overzicht afzonderlijk gespecificeerd. De archiefbescheiden van de tresoriers zijn onder de categorie Financiën op
blz. 315 pro memorie vermeld. Zij bevinden zich evenwel in het boven opgegeven archiefgedeelte. Het resterende archiefbestand van het oud archief omvat de volgende
inventarisnummers: 46-170, 606-2893, 3726-4220, 4610-4621 en 4662-6364.
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage ('sGravenhage 1957), de aangegeven nummers.
De in 1868 verschenen Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage,
door J.H. Hingman, geldt als verouderd.
Nadere toegang: alfabetische index op persoons- en zaaknamen in de resoluties van
baljuw, schout, burgemeesters, schepenen en vroedschappen, ook genoemd `de Grote
Wet', 1578-1794 (inv. nrs. 1-21); alfabetische index op de nieuwe burgers, 1608-1802
(inv. nrs. 46, 47, 1010, 1046-1062; alfabetische index op persoons- en zaaknamen in
de appointementen op rekesten, 1615-1795 (inv. nrs. 121-141); register op de oudste
keurboeken van Den Haag, 1473-1617, met alfabetische index op persoons-, plaats- en
zaaknamen (inv. nrs. 606-608, 610); alfabetische index op het registre civique, 1811
(inv. nr. 1042); alfabetische index op de Franse vluchtelingen, 1709-1713 (inv. nr.
1160); alfabetische index op de persoonsnamen, beroepen en bijzonderheden, voorkomende in het kohier van de personele quotisatie, 1742-1748 (inv. nrs. 4763-4770).
Bronnenpublikatie: Beschryving van 's-Graven-Hage (...) door mr. Jacob de Riemer
(...) (Delft 1730-1739), 2 delen in 3 banden; Keuren en ordonnantiën van 's-GravenHage (...) (van 1614 tot 1735) ('s-Gravenhage 1735); Keuren en ordonnantiën van 'sGraven-hage van 28 Mai 1736 tot 4 Juny 1803 ('s-Gravenhage 1803); G. 't Hart en
H.F.W.D. Fischer, Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609 (Werken OVR III/19)
(Utrecht 1963) (voor de inventarisnummers 606-610).

1816-1851
Gemeentesecretarie, 1816-1851:
a Gemeentesecretarie, algemene gedeelte, 1816-1851, 48,3 m (bnr.
352).
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N.B. Dit gedeelte van het archief der gemeentesecretarie heeft bekend gestaan onder de aanduiding `Nieuw archief'. Er wordt een dringend beroep gedaan op onderzoekers om deze term niet meer te gebruiken in publikaties of aanhalingen.
Plaatsingslijst.

b Gemeentesecretarie, `Varia', 1816-1851, 5,3 m (bnr. 358).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: alfabetische index op namen van nieuwe inwoners, 1831-1836.

c Gemeentesecretarie, `Niet geordende stukken', 1816-1851, 1,4 m
(bnr. 364).
N.B. Anders dan de naam suggereert, zijn deze stukken wel beschreven.
Plaatsingslijst.

1851-1936
a Gemeentesecretarie, algemene gedeelte, 1851-1936, 624 m (bnr. 353).
Nadere toegang: agenda's en jaarlijkse indexen op de agenda's.

b Gemeentesecretarie, `Kabinetsagenda van de (gehele gemeente)secretarie', 1860-1936, 4,3 m (bnr. 559).
c Gemeentesecretarie, `Pakstukken P', dossiers aangegeven met de
letter P van agendastukken en niet-geagendeerde stukken welke
buiten de algemene serie zijn opgeborgen, aangelegd sedert ca.
1885, officieel sedert 1893, met voorstukken, (1860) 1885-1936,
47 m (bnr. 361).
N.B. De agendastukken over de periode (1860) 1885-1915 zijn teruggeplaatst in de
algemene serie. De niet-geagendeerde stukken over die periode bevinden zich onder
het betreffende pakstuknummer.
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: staten van teruggeplaatste agendanummers; centrale alfabetische
index op de pakstukken.

d Gemeentesecretarie, `Pakstukken OZ', dossier aangegeven met de
letters OZ van agendastukken en niet-geagendeerde stukken welke
buiten de algemene serie zijn opgeborgen, aangelegd sedert ca.
1885, officieel sedert 1893, met voorstukken, (1860) 1885-1936,
21,0 m (bnr. 362).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: centrale alfabetische index op de pakstukken.

e Gemeentesecretarie, `Resterende archiefbescheiden', 1850-1936,
14,6 m (bnr. 366.8).
II Afdelingen van de gemeentesecretarie
Behalve de afdelingen zijn eveneens de bureaus van de gemeentesecretarie onder deze
categorie geplaatst. Afdelingen en bureaus zijn niet chronologisch, doch alfabetisch
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geordend. Gedurende tientallen jaren werden de afdelingen der gemeentesecretarie met
cijfers aangegeven. Deze wisselden echter herhaaldelijk. Om verwarring te voorkomen
is daaraan in dit overzicht voorbijgegaan.

Ci meentesecretarie, afdelingen Belastingen, (1912) 1921-1976, 37 m
(bnr. 368).*
Gemeentesecretarie, afdeling Bestuurlijke en juridische zaken (BJZ):
a Verordeningen, tarieven en voorwaarden, instructies en reglementen vastgesteld door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het burgerlijk armbestuur, 1851-1936,
5,4 m (bnr. 360).
Nadere toegang: (gedrukte) registers op de verordeningen.

b Afdeling Bestuurlijke en juridische zaken, 1913-1980, 0,20 m
(bnr. 607).*
Gemeentesecretarie, afdeling Burgerlijke stand, bevolkingsaangelegenheden en militaire zaken (BBM):
a Burgerlijke stand, 1811-1882.
N.B. Omwille van de uniformiteit in de Nederlandse archievenoverzichten wordt
verwezen naar blz. 312 voor de retroacta van de burgerlijke stand van Den Haag
en Loosduinen, blz. 313-314 voor de burgerlijke stand van Den Haag en blz.
333-334 voor de burgerlijke stand van Loosduinen.

b (Haagse) Bevolkingsaangelegenheden, 1823-1939 (1945), 641 m
(bnr. 354).
N.B. a. In dit bestand komen géén personen voor die vóór het jaar 1940 woonden
of gewoond hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Loosduinen
of die aldaar in gestichten verbleven. Men raadplege de toelichting die hierna onder d in opgenomen.
b. Een groot gedeelte van de Haagse bevolkingsboekhouding kan door middel van
microfiches rechtstreeks in de studiezaal worden geraadpleegd.
Nadere toegang: alfabetische indices.

c Militaire zaken.
N.B. Zie hierna onder de (vroeger zelfstandige) afdeling Militaire zaken.

d (Gemeentesecretarie van 's-Gravenhage, afdeling BBM), Hulpsecretarie in de voormalige gemeente Loosduinen, (1916) 1923-1939,
12,6 m (bnr. 499).
N.B. In 1923 werd de gemeente Loosduinen opgeheven door samenvoeging met de
gemeente 's-Gravenhage. De voormalige gemeentesecretarie van Loosduinen bleef
in gebruik als hulpsecretarie van de gemeente 's-Gravenhage in Loosduinen. De
bevolking van de voormalige gemeente Loosduinen kon (kan) er terecht voor zaken op de terreinen van burgerlijke stand, bevolkingsaangelegenheden, landstorm-
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aangelegenheden en bepaalde soorten vergunningen. De bevolkingsboekhouding
werd voor de Loosduiners voortgezet op de bevolkingskaarten die in 1916 waren
aangelegd. De kaarten bleven tot 1939 in gebruik. Het Loosduinse bevolkingsregister, 1916-1939, vormt het hoofdbestanddeel van het overgedragen gedeelte van
het archief van de hulpsecretarie. De bevolkingskaarten zijn op microfiche in de
studiezaal te raadplegen. De bevolkingsboekhouding van Loosduinen over de periode 1845-1923 (exclusief de kaarten sinds 1916) treft men aan in het archief van
het Gemeentebestuur van Loosduinen, bnr. 374, inv. nrs. 528-663. Zie daarvoor
blz. 333.
Nadere toegang: klappers. Deze zijn op microfiche in de studiezaal te raadplegen.

Gemeentesecretarie, afdeling Financiën (F):
a Akten die aan het regt van registratie onderworpen zijn geweest,
ook `Repertoire' of `Repertorium' genoemd, 1811-1922 (1955),
19,8 m (bnr. 359).*
Nadere toegang: repertoria.

b Goedgekeurde begrotingen en vastgestelde rekeningen der gemeente (1811), 1816-1936, 6,0 m (bnr. 367).
N.B. De begrotingen werden sedert 1811 opgemaakt. Over de jaren 1811-1815 zijn
deze opgenomen in het archief van de gemeensecretarie, oud archief, bnr. 350, inv.
nrs. 1623-1627. De rekeningen over die jaren bevinden zich onder de inv. nrs.
1533-1587 (vastgesteld van 1814-1825). De rekeningen vóór 1811 zijn van een andere opzet.

c Grootboek van de gemeenteschuld, 1920-1941, 1,0 m (in bnr.
367).*
Gemeentesecretarie, bureau afwikkeling Inkwartiering en vorderingen, 1940-1948, 8,4 m (bnr. 492).
Gemeentesecretarie, afdeling Kabinetszaken (KZ), 1860-1940, 29 m
(bnr. 606).
Gemeentesecretarie, afdeling Militaire zaken (MZ), 1816-1955, 38 m
(bnr. 355).*
Gemeentesecretarie, afdeling Onderwijs (0), 1903-1936, 8,8 m (bnr.
611).
Plaatsingslijst.

Gemeentesecretarie, afdeling Openbare werken (OW):
a Borderellen van hypothecaire inschrijving van gemeente-eigendommen, 1812-1892 (1920), 1,0 m (bnr. 357).
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N.B. a. Behalve gronden en opstallen zijn onder de gemeente-eigendommen tevens
begrepen grondrenten, renten, erfpachten, recognities, kapitalen, jachtrechten, visrechten en tienden.
b. In 1892 is de administratie van gronden en opstallen hieruit afgesplitst. Toen is
het `Register van eigendommen der gemeente 's-Gravenhage' gevormd. Zie hierna
onder de afdeling SV/ROS.

b Stukken betreffende de zaken van de fabricage, 1824-1885, 2,6 m
(in bnr. 525).
c Afdeling Openbare werken, 1883-1920 (1936), 36 m (bnr. 365).
Gemeentesecretarie, afdeling Personeelszaken (PZ), en pensioensbureau, 1914-1936, 22 m (bnr. 608).
Gemeentesecretarie, afdeling Sociale zaken (SZ/MWV), 1912-1936,
0,3 m (bnr. 366).
Gemeentesecretarie, afdeling Stadsontwikkeling en volkshuisvesting,
later afdeling Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (SV/ROS):
a Kadaster van de gemeente 's-Gravenhage met inbegrip van de
voormalige gemeente Loosduinen, 1832-1968, 30 m en ca. 500 kadastrale kaarten (bnr. 496).*
N.B. a. Nadat de gemeente Loosduinen was samengevoegd met de gemeente
's-Gravenhage heeft een volledige vermenging van de kadastrale kaarten en andere
kadastrale archiefbescheiden van beide gemeenten plaatsgevonden.
b. Een gedeelte der kadastrale kaarten verkeert in zorgwekkende materiële staat.
Van deze kaarten worden in de studiezaal 1:1 foto's ter inzage gegeven.
Er zijn ook foto's op A3-formaat voor onderzoek beschikbaar. Men raadplege de
chef-studiezaal.
Inventaris van de leggers, 1832-1907.
Plaatsingslijst van de minuutplans.
Plaatsingslijst van de overige kadastrale kaarten.

b `Register van eigendommen der gemeente 's-Gravenhage',
1892-1963; met retroacta vanaf 1422, 17,0 m (bnr. 356).*
N.B. b. De retroacta wekken de suggestie dat het `register' een volledig beeld geeft
van de gemeentelijke eigendommen door de eeuwen heen. Dat is echter niet het geval. Het register is beperkt tot gronden en opstallen. Andere eigendommen sinds
het jaar 1812 zoeke men in de borderellen van de afdeling Openbare werken.
Voorts bevat het Oud archief (bnr. 350) vele honderden akten over roerende en
onroerende gemeentelijke eigendommen vóór het jaar 1816 (zie in het bijzonder de
inv. nrs. 2636-2799 (kapitalen) en 4028-4669 (onroerende eigendommen).
c. Gemeentelijke bescheiden betreffende de eigendommen Marlot en Clingendaal
zijn vermengd geraakt met particuliere archiefbescheiden betreffende deze buitenplaatsen. Deze bescheiden zijn in afzonderlijke inventarissen beschreven.
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c Afdeling Stadsontwikkeling en volkshuisvesting (S&V), later afdeling Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (ROS), 1900-1936,
2,2 m (bnr. 609).
1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Rechtspraak vóór 1811

Gemeentesecretarie, `Rechterlijk archief', 1538-1811, 63 m (bnr.
351.1).
N.B. a. Voor dit gedeelte van het voormalige archief van de gemeentesecretarie geldt
de aanduiding `Rechterlijk archief'als een aanvaarde term, ondanks de begripsmatige
bezwaren die aan deze aanduiding zijn verbonden. In dit archief bevinden zich veel
méér bescheiden, dan enkel uit hoofde van rechtsprekende taken zijn ontvangen of
opgemaakt.
b. Het rechterlijk archief is opgebouwd door de secretaris (griffier) van het college
van baljuw (schout) en schepenen en de opvolgende colleges, voornamelijk als
rechtsprekende lichamen.
c. Voor het archief van de gemeentesecretaris als beheerder van de consignatiekas, zie
blz. 304
Inventaris: getypte inventaris die de gedrukte inventarissen vervangt, nrs. 1-785,
816-828 en 913-919.
De in 1868 verschenen `Inventaris van het archief van schepenen van 's-Gravenhage
bewaard wordende bij de griffie der arrondissementsregtbank aldaar', opgenomen in
Hingman's Inventaris van het oud archief, geldt als verouderd. De in 1912 verschenen
Voorlopige inventaris van de oude rechterlijke archieven van 's-Gravenhage tot 1811,
door H.E. van Gelder, geldt eveneens als verouderd.
Nadere toegang: regesten op de transport- en hypotheekakten, 1538-1811; alfabetische
index op de persoons-, plaats- en zaaknamen, voorkomende in de regesten van de
hypotheekakten, 1538-1614; tienjaarlijkse indices op de namen van kopers, verkopers,
belendende eigenaren, straten en huizen, voorkomende in de regesten van de
transportakten, 1560-1811. De alfabetische persoonsnamenindex op de leggers van ondertrouw voor schepenen, inv. nrs. 738-785, is geïntegreerd in de centrale klapper
DTB, zie blz. 312-313.

Baljuw, 1641-1811, 2,0 m (bnr. 351.2).
Inventaris, nrs. 859-912.

Schepenen belast met boedelzaken, 1645-1811, 1,9 m (bnr. 351.3).
Inventaris, nrs. 786-815.

Rechterlijk archief der hooge heerlijkheid Waalsdorp, 1644-1686,
0,09 m (bnr. 402.2).
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N.B. Dit archiefgedeelte is in 1699 aan de weeskamer gekomen uit de boedel van wijlen Thomas Robijn.
Inventaris: F.C. van der Meer van Kuffeler, Inventaris van het archief van de weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852 ('s-Gravenhage 1939), nr. 2358.

Burgerlijke stand en bevolking
Retroacta van de burgerlijke stand
Retroacta van de burgerlijke stand in de gemeente 's-Gravenhage (inclusief Scheveningen), 1598-1812, 11,5 m (bnr. 377).
N.b. a. De registers, oorspronkelijk beschreven door Brouwer, DTB, 's-Gravenhage,
nrs. 1-453, zijn voor een gedeelte thans van een andere inventarisnummering voorzien.
b. De leggers van ondertrouw voor schepenen, oorspronkelijk beschreven door Brouwer, DTB, 's-Gravenhage, nrs. 384-430, zijn in 1927 uit de retroacta verwijderd en
opgenomen in het archief van schout en schepenen (rechterlijk archief), zie blz. 311.
c. De registers, oorspronkelijk beschreven door Brouwer, DTB, 's-Gravenhage, nrs.
431-438, zijn in 1927 uit de rectroacta verwijderd en staan sindsdien bekend als het archief van de gemeentesecretaris als gequalificeerde tot den ontvang van het recht van
successie, 1806-1811, zie blz. 304.
Inventaris.
Nadere toegang: alle persoonsnamen zijn opgenomen in de centrale klapper DTB, zie
hierna.

Retroacta van de burgerlijke stand in de gemeente Loosduinen,
1637-1812, 0,20 m (bnr. 379).
N.B. De registers, oorspronkelijk beschreven door Brouwer, DTB, nrs. 454-461, zijn
thans van een andere inventarisnummering voorzien. De nummers 459 en 460 berusten
bij het Rijksarchief in Zuid-Holland.
Inventaris.
Nadere toegang: alle persoonsnamen zijn opgenomen in de centrale klapper DTB, zie
hierna.

Centrale klapper DTB
Het gemeentearchief beschikt over een klapper op kerkelijke aantekeningen van doop
(D), trouwen (T) en begraven (B) over de periode 1598-1811. In deze klapper bevinden
zich 1,16 miljoen fiches. Door middel van microfiches is deze klapper op de studiezaal
van het gemeentearchief rechtstreeks raadpleegbaar.
De gegevens in de klapper zijn op persoonsnamen geordend. Voor de gebruikers is een
gestencilde handleiding gratis verkrijgbaar. Het gebruik van de centrale klapper zonder
grondige kennisname van de handleiding wordt met klem ontraden. Bij de namen van
de personen staan de gevonden DTB-inschrijvingen genoteerd. Voorts zijn inschrijvingen opgenomen die in het verlengde liggen van DTB-inschrijvingen zoals aantekenin-
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gen van bekeerlingen en aantekeningen van beluiden en openen van graven. Eveneens
zijn gegevens opgenomen, die, hoewel met een geheel ander doel opgemaakt, dezelfde
of betere informatie verstrekken dan DTB-registers, zoals de leggers van ondertrouw
voor schepenen en de registers van aangegeven lijken wegens ontvangst van de impost
(belasting) op het begraven.
Ook in geografische zin heeft deze klapper een centrale functie. Hij is opgebouwd met
het oogmerk dat alle personen in Den Haag, Eikenduinen, Loosduinen en Scheveningen, waarvan aantekeningen waar dan ook werden aangetroffen, in de klapper zijn
opgenomen.
De voortschrijdende overname van kerkelijke archieven heeft niettemin enkele manco's aan het licht gebracht.

Burgerlijke stand
De ambtenaar (later ambtenaren) van de burgerlijke stand functioneert als een
zelfstandig handelend ambtenaar ook al geschiedt dat binnen het organisatorische verband van de afdeling Burgerlijke stand, bevolkingsaangelegenheden en militaire zaken
ter gemeentesecretarie. Vanwege de zelfstandigheid en aansluitend op het gebruik in de
Nederlandse archiefoverzichten is zijn archief hier opgenomen. Ook het archief van de
ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Loosduinen is hier pro memorie
vermeld. Tot deze archieven behoren eveneens de reeds besproken kerkelijke aantekeningen van dopen, trouwen en begraven.

Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente 's-Gravenhage,
(1598) 1811-1882:
a Retroacta van de burgerlijke stand in de gemeente 's-Gravenhage
(inclusief Scheveningen), 1598-1812, 11,5 m (bnr. 377).
N.B. Zie blz. 312.

b Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente 's-Gravenhage, 1811-1882, 40 m (bnr. 335).
N.B. a. Het ressort van de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente
's-Gravenhage gedurende de periode waarin de bescheiden thans openbaar zijn
(1811-1882) viel samen met de gemeentegrenzen; derhalve vielen Den Haag-stad,
Scheveningen en Eikendu i nen onder zijn bereik.
b. Alle akten en tienjaarlijkse tafels zijn op microfiche in de studiezaal
raadpleegbaar.
c. De akten van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage na 1882 bevinden zich ter
gemeentesecretarie.
d. De akten worden sinds 1811 in tweevoud opgemaakt. De tweede exemplaren berusten bij het Rijksarchief in Zuid-Holland. Door oorlogsgeweld bestaat er aldaar
een hiaat in de serie. Bij de akten van huwelijkssluiting behoren bijlagen, de zogeheten huwelijksbijlagen. Deze bijlagen zijn vanaf 1811 slechts in enkelvoud opgemaakt. Zij berusten eveneens bij het Rijksarchief in Zuid-Holland. In tegenstelling
tot de aldaar berustende serie akten van huwelijkssluiting is de serie huwelijksbijlagen wèl volledig bewaard gebleven.
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Inventaris: 1. Er bestaat een inventaris van de registers en jaarlijkse- en tienjaarlijkse tafels, welke inventaris per soort akten steeds met een nieuwe nummering
aanvangt.
2. Er bestaat een afzonderlijke inventaris van de losse bescheiden behorende tot
dit archief. Daaronder vallen evenwel niet de eerder besproken huwelijksbijlagen.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Loosduinen,
(1637) 1812-1882:
a Retroacta van de burgerlijke stand in de gemeente Loosduinen,
1637-1812, 0,20 m (bnr. 379).
N.B. Zie blz. 312.

b Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Loosduinen,
1812-1882, 1,3 m (in bnr. 374, inv. nrs. 1981a-1988).
N.B. Zie blz. 334.

Bevolking
De stand en loop der bevolking werd in de provincie (Zuid-)Holland globaal gesproken eerst sinds 1845 systematisch bijgehouden op de gemeentesecretarie van elke gemeente. De bevolking werd daar bijgehouden in registers, de zogeheten bevolkingsregisters, waarvoor het gezinsverband of woonverband als basis van de registratie diende. Deze registers werden in de loop der jaren aangevuld met diverse andere registratievormen, zoals ordening op straat en huisnummer. De ordening van de gezinsgegevens in de registers geschiedde in Den Haag eerst volgens wijjken, later alfabetisch
volgens de naam van het gezinshoofd. Registers van de personen in gestichten, registers van ingekomen en vertrokken personen, verblijfregisters en huisregisters (al dan
niet aparte registers voor in garnizoen verblijvende militairen) maakten `het bevolkingsregister' compleet. Het bevolkingsregister van Den Haag treft u in dit overzicht
aan onder de gemeentesecretarie van 's-Gravenhage, afdeling Burgerlijke stand, bevolkingsaangelegenheden en militaire zaken (blz. 308).
Aldaar blijkt tevens dat er voor Den Haag eveneens bevolkingsgegevens daterende van
1823 tot 1845 zijn bijgehouden, waaronder de registers der volkstellingen van 1830 en
1840. Vanaf het jaar 1940 berust de bevolkingsboekhouding ter gemeentesecretarie van
's-Gravenhage.
Hierboven werd met `Den Haag' de toenmalige 19e eeuwse gemeente 's-Gravenhage
bedoeld, dat wil zeggen de stad Den Haag met het kerkdorp Scheveningen.
Het kerkdorp Loosduinen vormde van 1811 tot 1923 een aparte burgerlijke gemeente.
Zij bezat uiteraard een eigen bevolkingsboekhouding sedert het jaar 1845: zie blz. 333.
De bevolkingsboekhouding van de gémeente Loosduinen, na 1923 het Loosduinse territorium binnen de gemeente 's-Gravenhage, 1916-1923, treft u in dit overzicht aan op
blz. 308-309.
Bij de chef-studiezaal is gratis verkrijgbaar een gestencilde Lijst van bronnenpublicaties betreffende bevolkingsgegevens, gebaseerd op Haagse ondertrouwleggers, kerkelijke registers en grafboeken ('s-Gravenhage 1982), waarin 45 publikaties zijn vermeld.
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Personeelszaken
Commissie (gecommitteerden) belast met het beheer en de administratie van de fonds ten nutte van beambten der stad bijeengebragt, 1837-1859, 0,04 m (bnr. 438).
Inventaris.

Commissie voor het uitschrijven van een prijsvraag inzake het ontwerpen van een gedenkpenning ter uitreiking aan verdienstelijke
ambtenaren en ingezetenen en het beoordeelen van de naar aanleiding van die prijsvraag ingekomen inzendingen, 1938-1939, 0,01 m
(bnr. 479).
Comité van voorbereiding tot het aanbrengen van een herinneringsteken voor de ambtenaren der gemeentesecretarie die omkwamen door
de oorlog, 1948-1949, 0,03 m (bnr. 137).
Financiën
Gemeenteontvanger, 1484-1949 (1963):
a Tresoriers, sedert 1557 Tresorier, sedert ca. 1808 Ontvanger van
's-Gravenhage, 1484-1822.
N.B. Behoudens de hierna te noemen bestanddelen zijn deze bescheiden opgegaan
in het archief van de gemeentesecretarie, oud-archief, 1313-1815 (1822), onder vele, niet nader aan te geven inventarisnummers. Zie blz. 306.

b Gemeenteontvanger als administrerende de goederen van het
Noorderkerkhof, 1811-1822, 0,04 m (bnr. 324).
c Gemeenteontvanger, later kantoor van de gemeenteontvanger,
1814-1949 (1963), 292 m (bnr. 333).*
Plaatsingslijst: van gedeelten.

Ontvanger (gaarders) van het klapwakersgeld, straatgeld en vuilnisgeld (heffingen), (1643) 1664-1837:
a Ontvanger van het klapwakersgeld, (1643) 1670-1814, 4,1 m (bnr.
350.18).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 2894-3063.

b Ontvanger van het straatgeld, 1664-1813 (1818), 7,9 m (bnr.
350.20).
Inventaris: als voren, nrs. 3064-3216.

c Ontvanger van het vuilnis- en diepgeld, 1683-1814, 7,2 m (bnr.
350.24).
Inventaris: als voren, nrs. 3217-3407.
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d Ontvanger van de onder a-c genoemde heffingen gecombineerd,
daaronder ook het lantaarngeld en het brandspuitengeld begrepen,
1815-1836, 0,19 m (bnr. 337).
Ontvanger van de huur der banken in de vleeshal, de penshal en op
de vismarkten, 1698-1851:
N.B. Over de hierna te specificeren ontvangersambten werd gedurende vele jaren afzonderlijk rekening en verantwoording gedaan. Niettemin was het vrijwel steeds één
en dezelfde persoon die alle genoemde ambten in zich verenigde.

a Ontvanger van de huur der banken in de vleeshal, 1698-1802, 0,44
m (bnr. 350.25).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 4221-4318.

b Ontvanger van de huur der banken in de penshal, 1698-1797, 0,17
m (bnr. 350.26).
Inventaris: als voren, nrs. 4445-4506.

c Ontvanger van de huur der banken op de riviervismarkt,
1698-1741 (1763), 0,03 m (bnr. 350.27).
Inventaris: als voren, nrs. 4424-4444.

d Ontvanger van de huur der banken op de zeevismarkt, 1699-1807,
0,57 m (bnr. 350.28).
Inventaris: als voren, nrs. 4322-4422.

e Ontvanger (collecteur) van de huur der banken in de vleeshal en
de penshal, 1814-1826, 0,03 m (bnr. 328).
f Ontvanger (collecteur) van de huur der banken op de zeevismarkt,
1814-1826, 0,03 m (bnr. 329).
g Afslager van de vis en naschrijver van de vismarkt. 1815-1851,
0,06 m (bnr. 325).
Ontvangers van het maalloon en van de heffingen op het slachten
van vee en op brandstoffen, 1721-1866:
a Ontvanger (commies van burgemeesters) van het maalloon (heffing) op de windkorenmolens, (1700) 1721-1794, 0,30 m (bnr.
350.29).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 3408-3473.

b Ontvanger van de rijks- en gemeentelijke belasting op het maalloon (gemaal), het slachten van vee (geslacht) en van de gemeentelijke belasting op brandstoffen, 1814-1866, 0,25 m (bnr. 527).
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Ontvanger van het waaggeld, 1754-1797, 0,10 m (bnr. 350.17).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 4622-4661.

College van zetters (raad van repartitie) der directe belastingen
(grond- en personele belasting), (1809) 1812-1871, 2,6 m (bnr. 366.2
en bnr. 416).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: alfabetische index op oude en nieuwe eigenaren, 1819-1835; index op
percelen, 1813-1833.

Controleur der gemeentebelastingen, 1814-1866, 0,55 m (bnr. 330).
Ontvanger (gaarder) van het weggeld te Scheveningen, 1820-1822,
0,02 m (bnr. 340).
Auditeur van de rekening der fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, 1865-1897, 0,20 m (bnr. 346).
N.B. Zie ook blz. 189.

Gemeentelijke accountantsdienst, (1907) 1921-1923, 0,04 m (bnr.
503).
Openbare werken
Zie ook de rubriek stadsontwikkeling en volkshuisvesting, blz. 324-325.

Zeger Reijers als stadsfabriek, ook stadsarchitect of stadsbouwmeester genaamd, 1819-1857, 0,04 m (bnr. 332).
N.B. De stadsfabriek was geen instelling doch de traditionele naam van een ambtelijke
functie.

Gemeentewerf, sedert 1890 voortgezet als Dienst der gemeentewerken, (1877) 1920-1929, 88 m (bnr. 484).
Inventaris.
N.B. Vóór het jaar 1920 is vrijwel alleen het tekeningenbestand bewaard gebleven.

Burgerlijke begraafplaats, sedert 1870 Algemene begraafplaats,
1828-1929, 1,6 m (bnr. 433).
Adviescommissie voor het verkeer, 1951-1964, 5,1 m (bnr. 613).*
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Openbare orde en veiligheid, defensie
Provisioneel commissaris van Scheveningen, 1813, 0,02 m (bnr. 326).
Schutterij, 1814-1908:
a Schutterij, 1814-1908, 22,6 m (bnr. 381).
Plaatsingslijst.

b Officieren-schietgezelschap, (1868) 1875-1906, 0,37 m (bnr. 122).
Agent van kazernering en inkwartiering, 1815-1866, 0,65 m (bnr.
331).
Inventaris.

Brandmeester-generaal, 1816-1838, 0,01 m (bnr. 336).
Gemeentepolitie, 1825-1931 (1944), 52 m (bnr. 432).*
Inventaris op gedeelten.

Wijkmeesters, 1845-1866, 0,26 m (bnr. 339).
Commissie tot het geven van advies bij het opleggen van straffen
aan dienaren van politie, 1910-1938, 0,55 m (bnr. 594).
Brandweer-dienstcommissie, 1919-1920, 0,02 m (bnr. 471).
Commissie tot het geven van advies bij het opleggen van straffen
aan personeel der brandweer, 1920-1921, 0,01 m (bnr. 490).
Economische zaken
Venduemeesters, 1646-1809, 2,3 m (bnr. 350.22).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 3475-3725.

Compagnie van beleening, disconteering van wisselbrieven, assurantiën en andere handelingen, 1720, 2,5 m (bnr. 409).
Inventaris.
Nadere toegang: alfabetische index op de namen van Haagse inschrijvers.
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Kraanmeester, 1748-1845:
a Directeur van de stadskraan, 1748-1814, 0,89 m (bnr. 350.23).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage
('s-Gravenhage 1957), nrs. 4508-4609.

b Kraanmeester, 1813-1845, 0,78 m (bnr. 327).
Plaatsingslijst.

Waagmeester (1754) 1821-1859:
a Ontvanger van het waaggeld, 1754-1797. Zie blz. 317.
b Waagmeester, 1821-1859, 1,1 m (bnr. 341).
Plaatsingslijst.

Ingenieur van den eersten aanleg der Duinwaterleiding, 1871-1874,
0,21 m (bnr. 395.1).
Inventaris.

Duinwaterleiding (DWL), 1874-1950, 75 m (bnr. 395.2).
Inventaris.

Gemeentelijk Energiebedrijf (GE), 1875-1963:
a Gemeentegasfabrieken, later Gemeentelijk gasbedrijf, 1875-1963,
16,4 m (bnr. 505).*
Inventaris.

b NV Noorsche gasmaatschappij, 1910-1935, 0,02 m (bnr. 383).
c NV Haagsche maatschappij voor gasdistributie (HAMAG), voortgezet als NV Haagsche maatschappij voor gasdistributie Loosduinen (HAMAG), 1924-1940, 0,06 m (bnr. 384).*
d Ambtsarchief van de directeur van het electriciteitsbedrijf, (1901)
1903-1917, 0,35 m (bnr. 319).
e Gemeentelijk electriciteitsbedrijf, (1902) 1903-1950, 41,5 m (bnr.
485).
Plaatsingslijst.

f Loterijclub van ambtenaren van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1932-1963, 0,04 m (bnr. 231).
Gemeentelijke hypotheekbank, 1909-1963, 64 m (bnr. 506).*
N.B. De Gemeentelijke hypotheekbank behartigde tevens de zaken van het Noodhypothekenfonds, 1916-1963 en het (gemeentelijk) Rijkshypothekenfonds, 1920-1963. Er
vond géén gescheiden archiefvorming plaats.

319

'S-GRAVENHAGE

Commissie tot onderzoek van het vraagstuk der levensmiddelenvoorziening van 's-Gravenhage in normale tijden, 1919-1920, 0,02 m
(bnr. 472).
Commissie ter instelling van een onderzoek naar den toestand van
het Scheveningsche visscherijbedrijf, 1926-1927 (1929), 0,07 m (bnr.
476).
Commissie tot onderzoek inzake den hinder van vliegasch en kolenstof, 1928-1933, 0,04 m (bnr. 477).
Comité Den Haag werkt weer, 1936-1938, 0,33 m (bnr. 27).
Inventaris.

Gemeentelijke stichting voor het beheer van de Scheveningse visafslag, 1952-1973, 5,5 m (bnr. 494).*
Sociale zorg
Zie ook de rubriek stadsontwikkeling en volkshuisvesting, blz. 324-325.

Zorg voor armen en werklozen
Gemeentelijke sociale dienst (GSD), 1770-1964:
a Burgerlijk armbestuur, 1770-1921, 21,5 m (bnr. 410).
Inventaris.
Nadere toegang: alfabetische index op de registers van bedeelden, 1770-1800 (inv.
nrs. 31 en 32).

b Gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon, sedert
1946 Gemeentelijke dienst voor sociale belangen, (1806)
1921-1964, 11,5 m (bnr. 502).*
Plaatsingslijst.

Hoofdcommissie over het armenbestuur, voortgezet als Hoofdcommissie der armeninrichting, 1805-1863, 4,6 m (bnr. 412.1).
Inventaris, nrs. 1-154, 157-175.

Commissie tot instandhouding van de soepkokerij der voormalige armeninrichting, 1863-1881, 0,20 m (bnr. 412.2).
Inventaris, nrs. 155-156.
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Gemeentelijke werkloozenfonds, 1908-1920, 0,40 m (bnr. 460).
Plaatsingslijst.

Burgemeester, belast met distributieaangelegenheden, van jan.-sept.
1916 voortgezet als het Gemeentelijk distributiebureau, sedert okt.
1916 voortgezet als het Tijdelijk gemeentelijke distributiebedrijf,
1915-1923, 4,6 m (bnr. 465).
N.B. In het archief bevinden zich ook bescheiden van het Gemeentelijk halbedrijf.

Haagsch crisiscomité, sedert 1942 Gemeentelijke schoeiseldienst, tevens sedert 1945 Gemeentelijk comité tot steun aan hulpbehoevenden, 1931-1955, 26 m (bnr. 491).
Plaatsingslijst.

Commissie voor ontwikkeling en ontspanning voor werklooze jeugdige arbeiders (jeugdcommissie), 1932-1939, 0,51 m (bnr. 129).
Plaatsingslijst.

Commissie voor de herscholing van vakarbeiders en voor het tweeop-eenstelsel voor jeugdige werklieden, 1937-1942, 0,60 m (bnr. 482).
Inventaris.

Commissie van advies voor de werkverschaffing en voor de gemeentelijke vakcursussen voor werkloozen, 1938-1942, 0,02 m (bnr. 481).
Gemeentelijke crisis- en distributiedienst, 1939-1952, 28 m (bnr.
508).*
Inventaris.

Armenraad, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale
raad, 1944-1972, 23,0 m (bnr. 277).
N.B. In 1944 is het archief over de periode 1913-1944 door oorlogsgeweld verloren
gegaan.
Registratuurplan.

Overige sociale zorg
Weeskamer, 1482-1852, 59 m (bnr. 402).
Inventaris: F.C. van der Meer van Kuffeler, Inventaris van het archief van de weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852 ('s-Gravenhage 1939).
Nadere toegang: regestenlijst; alfabetische index op de losse boedelpapieren.
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Bank van leening, sedert 1939 Gemeentelijke leen- en voorschotbank,
sedert 1949 Gemeentelijke kredietbank, 1673-1963,11,5 m (bnr. 405).*
Plaatsingslijst.

Commissie tot inzameling van liefdegaven voor huisgezinnen, welke
door het vertrek van man vader of zonen ter verdediging van het vaderland en Oranje thans van hunne broodwinning zijn verstoken,
1813-1814, 0,01 m (bnr. 417).
Commissie tot inning van de bijdragen ten behoeve van de vrijwillige
verdedigers des vaderlands, 1815, 0,48 m (bnr. 420).
Inventaris.
Commissie van beheer over de spaarkas ter voorziening in buitengewone duurte van het brood, 1824-1856, 0,16 m (bnr. 428).
Inventaris.

Plaatselijke commissie tot inzameling van liefdegiften ten behoeve
van noodlijdenden door den watersnood, 1825-1826, 0,02 m (bnr.
431).
Commissie tot het verstrekken van gelden aan de naastbestaanden
der buiten de stad militaire dienstdoende schutters, 1830-1835, 0,35
m (bnr. 436).
Plaatsingslijst.

Gemeentelijk bestedelingenhuis Westeinde, 1888-1965 (1972), 3,8 m
(bnr. 393).*
Inventaris.
Tijdelijke gemeentelijke dienst voor het onderbrengen van oorlogsslachtoffers in noodtehuizen, 1945-1950, 0,24 m (bnr. 510).*
Gezondheidszorg
Zie ook de rubriek stadsontwikkeling en volkshuisvesting, blz. 324-325.

Leprooshuis, 1386-1800, 4,0 m (bnr. 401).
N.B. Het leprooshuis werd in 1699 geheel omgezet in een proveniershuis. De naam leprooshuis bleef gehandhaafd. Het leprooshuis kwam in handen van de gemeente
's-Gravenhage.
Inventaris en regesten.
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College van stadsdoctoren (Collegium medicum), 1657-1806, 0,50 m
(bnr. 488).
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de ambachtsgilden, de
bussen, het college van stadsdoctoren en de confrerie Pictura ('s-Gravenhage 1958),
blz. 56-57.

Inspectores van de stadsapotheek, sedert 1851 insp e' ctores van de gemeenteapotheek, 1749-1915, 5,2 m (bnr. 480).
Inventaris.

Stedelijke commissie van geneeskundig toezicht, voortgezet als Plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt, 1806-1866, 1,5 m
(bnr. 413).
Inventaris.

Gemeenteziekenhuizen, 1822-1966, 253 m (bnr. 424).*
N.B. Er is één archief voortgekomen uit de werkzaamheden van de volgende ziekenhuizen: Burgergasthuis, sedert 1883 Gemeenteziekenhuis geheten (thans ziekenhuis
Leyenburg), 1822-1966, Sypilitisch ziekenhuis (later officieel Stadsziekenhuis geheten),
1828-1852, alsmede de dependance-vestigingen van deze ziekenhuizen.

Commissie belast met het toezicht over de maatregelen betrekkelijk
de cholera, 1832-1833, 0,12 m (bnr. 437.1).
College der gemeente-geneeskunstoefenaren, 1852-1878, 0,02 m (bnr.
489).
Gemeentelijke reinigingsdienst (GR), 1871-1949:
a Gemeentelijke reinigingsdienst, 1871-1945, 21,3 m (bnr. 394.1).
Inventaris, nrs. 1-560 en 562-564.

b Ambtenaren- en werkliedendienstcommissie, 1922-1930, 0,04 m
(bnr. 394.4).
Inventaris, nr. 561.

c Reinigingsharmonie Door muziek verbonden, 1936-1949, 0,04 m
(bnr. 394.3).
Inventaris, nrs. 565-566.
Inventaris a-c: L.J.A. Pennings en R.U.O.S. Spiekerman, Inventaris van de archieven
van de Gemeentelijke reinigingsdienst en de Commissie van bijstand in het beheer van
de gemeentelijke reinigingsdienst 1871-1945 ('s-Gravenhage 1979).

Keurmeester van vee en vlees, 1890-1911, 2,0 m (bnr. 343).
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Gezondheidscommissie 1902-1933, 8,7 m (bnr. 458).
Inventaris.

Openbaar slachthuis van 's-Gravenhage, keuringsdienst van vee en
vlees, 1908-1981, 42 m (bnr. 516).*
Centrale keuken, 1917-1923, 10,0 m (bnr. 467).
Plaatsingslijst.

Commissie inzake verbetering van de waterverversching (1918)
1919-1929, 0,02 m (bnr. 473).
Stichting centraal badbeheer, 1929-1968, 10,8 m (bnr. 601.3).*
Plaatsingslijst, nrs. 2-76 en aanvulling.

Gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst, (1915) 1935-1975,
39 m (bnr. 397).*
Comité tot aanbieding van een blijvende herinnering bij het 25-jarig
jubileum van het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal, 1948-1949,
0,07 m (bnr. 153).
Inventaris.

Stadsontwikkeling en volkshuisvesting
Commissie van toezicht op het bouwen in de gemeente 's-Gravenhage (bouwcommissie), 1858-1873, 1,2 m (bnr. 447).
Inventaris.

Inspecteur van de bouwpolitie, sedert 1906 Gemeentelijke dienst voor
bouw- en woningtoezicht, (1871) 1873-1920, 68 m (bnr. 400).
Plaatsingslijst.
N.B. a. Wegens de slechte materiële staat zijn de tekeningen niet ter inzage aan het
publiek. Inlichtingen worden schriftelijk verstrekt.
b. In dit archief bevinden zich nog bescheiden die behoren tot het archief van de hiervoor vermelde commissie van toezicht op het bouwen.

Gemeentelijke instellingen voor stadsontwikkeling, wederopbouw en
volkshuisvesting, 1909-1964:
a Centrale agenda voor de onder b, c en d genoemde archieven,
1918-1951, 2,0 m (bnr. 632).
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b Dienst voor het gemeentelijk grondbezit (Gb), 1909-1963, 10,0 m
(bnr. 633).*
c Stichting Centraal woningbeheer (CW), 1921-1964 (1966), 0,6 m
(bnr. 573).*
d Gemeentelijke dienst voor de stadsontwikkeling en volkshuisvesting (S en V), (1913) 1918-1949, 24,0 m (bnr. 487).*
Registratuurplan.

e Gemeentelijke dienst voor den wederopbouw, sedert 1949 Gemeentelijke dienst voor de wederopbouw en stadsontwikkeling
(WOS0), 1945-1960, 34 m (bnr. 509).
Plaatsingslijst.

Schoonheidscommissie, sedert 1937 Welstandscommissie, 1910-1947,
14,9 m (bnr. 597.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-117 en 120-133.

Huurcommissie voor de gemeente 's-Gravenhage en Loosduinen,
1917-1927, 85 m (bnr. 468).
N. B. Dit bestand omvat de bescheiden gevormd door de respectievelijke secretariaten
van de huurcommissie 1, II en III der gemeente 's-Gravenhage en de bescheiden die
zijn voortgekomen uit het gezamenlijk overleg tussen de drie commissies alsmede de
ongedeelde boekhouding. Voorts zijn na de annexatie van de gemeente Loosduinen de
bescheiden van de Loosduinse huurcommissie gevoegd bij die van huurcommissie II,
die in 1924 de taak van de Loosduinse commissie overnam.
Inventaris.

Monumentencommissie, 1921-1945, 0,24 m (bnr. 579.2).
Plaatsingslijst, nrs. 118-119.

Voorzitter van de overleggroep voor het bestemmingsplan CentrumZuid, 1977-1981, 0,50 m (bnr. 614).*
Plaatsingslijst.

Onderwijs
Openbare scholen en cursussen
Gewoon lager onderwijs
Openbare school voor GLO Zonnebloemstraat 68, sedert 1973 openbare school voor GLO De Zonnebloem, 1929-1980, 1,8 m (bnr.
558.1).*
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Openbare school voor GLO Hyacinthweg 3 (A) Hyacinthschool A,
sedert 1957 Hyacinthschool, 1952-1960, 0,02 m (bnr. 558.3).*
Buitengewoon onderwijs
Gemeentelijke school voor slechthorenden en spraakgebrekkigen, sedert 1959 Cor Emousschol, gemeentelijke school voor kinderen met
hoor- en spraakmoeilijkheden, 1919-1974, 0,24 m (bnr. 599).*
Plaatsingslijst.

Algemeen voortgezet onderwijs/voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs
Openbare school voor ULO Langnekstraat 101, sedert 1934 Bloemfonteinstraat 194, sedert 1948 Jan Campertschool, 1923-1965, 2,3 m
(bnr. 550.2).*
Openbare school voor handelsULO Spionkopstraat 9, sedert 1948
Mercuriusschool, 1927-1950, 0,7 m (bnr. 550.3).
Openbare school voor MULO/handelsULO Vermeerstraat 56, sedert
1948 Vermeerschool, sedert 1952 Mercuriusschool, sedert 1965 Jan
Campertschool, 1943-1971, 2,7 m (bnr. 550.1).*
Openbare school voor MULO Aucubastraat 3, sedert 1949 Dr. Jac.
P. Thijsseschool, 1946-1967, 0,44 m (bnr. 629).*
Openbare school voor MULO/handelsULO Hulststraat 1, sedert
1948 Hermesschool, ca. 1947-1969, 1,5 m (bnr. 567).*
Openbare school voor ULO Laan van Meerdervoort 1764, sedert
1964 Han Stijkelschool, (1952) 1959-1968, 1,3 m (bnr. 554.2).*
Latijnsche school, sedert 1838 Stedelijk gymnasium, sedert 1917
Eerste stedelijk gymnasium, sedert 1946 Gymnasium Haganum,
1816-1976, 5,5 m (bnr. 542).*
Plaatsingslijst.
N.B. In het archief bevinden zich ook bescheiden van het Leesgezelschap Unica,
1890-1896.
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Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, sedert 1901 Eerste hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, sedert 1948 ThorbeckeHBS,
sedert 1957 Thorbeckelyceum, sedert 1968 Thorbecke-scholengemeenschap, 1865-1980, 4,3 m (bnr. 545.1).*
(Eerste) hoogere burgerschool (voor jongens) met driejarigen cursus,
sedert 1921 Vijfde hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus,
1883-1925, 2,5 m (bnr. 577.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-68.

Tweede hoogere burgerschool met driejarigen cursus, 1917-1925, 0,8
m (bnr. 577.2).
Plaatsingslijst, nrs. 73-79.

Hoogere burgerschool voor meisjes, sedert 1917 Eerste hoogere burgerschool voor meisjes, 1902-1932, 0,6 m (bnr. 193.1).
Inventaris, nrs. 1-34 en aanvulling.

Tweede hoogere burgerschool voor meisjes, 1917-1932, 0,37 m (bnr.
193.2).
Inventaris, nrs. 35-53 en aanvulling.

Vijfde hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, sedert 1948
Dalton-HBS, sedert 1955 Dalton-lyceum, sedert 1968 Daltonscholengemeenschap, (1916) 1925-1973, 4,3 m (bnr. 554.1).*
Zevende hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus (en Handelsschool met vijfjarigen cursus met gemeenschappelijken onderbouw),
sedert 1948 Stevin-HBS, sedert 1964 Stevin-lyceum, sedert 1966
Scholengemeenschap Simon Stevin, sedert 1982 Stevin-college,
1925-1964, 16,5 m (bnr. 577.3).*
Plaatsingslijst, nrs. 80-275.

Lyceum voor meisjes, sedert 1938 Hoogere burgerschool voor meisjes, sedert 1948 Dalton-HBS voor meisjes, 1932-1970, 6,2 m (bnr.
193.3).*
Inventaris, nrs. 54-84 en aanvulling.

Joods lyceum Fisherstraat, sedert 1943 Joodse inrichting voor voortgezet onderwijs, (1940) 1941-1943 (1945-1948), 0,25 m (bnr. 147).
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Zuiderpark-HBS, 1951-1964, 3,0 m (bnr. 578). *
Plaatsingslijst.

Economisch en administratief onderwijs
Zie voor handelsULO's de voorgaande rubriek.

Gemeentelijke middelbare handelsschool met tweejarigen cursus,
1914-1925, 0,2 m (bnr. 577.4).
Plaatsingslijst, nrs. 69-72.

(Tweede) gemeentelijke middelbare handelsdagschool met driejarigen
cursus, sedert 1922 met vierjarigen cursus, 1921-1957, 3,0 m (bnr.
549).*
N.B. In dit archief bevinden zich tevens bescheiden van de Eerste gemeentelijke middelbare handelsdagschool met driejarigen cursus, sedert 1922 met vierjarigen cursus,
1920-1937.

Gemeentelijke middelbare handelsavondschool met vierjarige cursus
Beeklaan 445, sedert 1967 Houtrustweg 2, 1942-1973, 1,3 m (bnr.
564). *
Plaatsingslijst.

Andere inrichtingen van onderwijs
Gemeentelijke cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan de bewaarscholen, sedert 1930 Gemeentelijke leerschool voor bewaarschoolonderwijzeressen, sedert 1934 Gemeentelijke kweekschool voor
onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs, sedert 1949 Prof.
Ph. Kohnstammschool, gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters, 1896-1957, 1973-1978, 5,3 m (bnr. 548).*
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke cursus tot leiding der studie voor de hoofdakte der gemeente 's-Gravenhage, (1910) 1915-1928, 0,10 m (bnr. 461).
Plaatsingslijst.

Gemeentelijke centrale school voor machineschrijven, sedert 1948
voor machineschrijven en stenografie, 1920-1951, 7,0 m (bnr. 555).
Gemeentelijk instituut voor middelbare akten in de exacte vakken,
1956-1980, 1,5 m (bnr. 616).*
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Diensten, commissies e.d.
Plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs,
1810-1917, 4,1 m (bnr. 415.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-133a.

College van curatoren van het gymnasium, sedert 1917 de gymnasia,
sedert 1946 het Gymnasium Haganum, 1838-1968, 4,0 m (bnr. 495).*
Inventaris.

Commissie tot het afnemen van examen aan jongelieden die tot het
stedelijk gymnasium wenschen te worden toegelaten, 1838-1862, 0,03
m (bnr. 439).
Commissie (gecommitteerden) van beheer en administratie van een
reservefonds ten behoeve van het stedelijk gymnasium, 1841-1859,
0,03 m (bnr. 440).
Inventaris.

Commissie (gecommitteerden) van beheer en administratie van een
fonds, onder de naam van pensioenfonds voor de onderwijzers van
het stedelijk gymnasium, 1846-1859, 0,04 m (bnr. 441).
Inventaris.

Subcommissie van toezigt op de stadsschool Kortenbosch, 1839-1857,
0,04 m (bnr. 415.4).
Plaatsingslijst, nr. 163.

Commissie van toezigt op het onderwijs te geven in de gemeentegymnastiekschool, 1860-1875, 0,09 m (bnr. 448).
Inventaris.

Plaatselijke commissie van toezigt op de openbare en bijzondere
scholen van middelbaar onderwijs, 1864-1872, 0,06 m (bnr. 449).
Commissie van toezicht op de gemeentebewaarschool in de Hekkelaan, (1845) 1866-1885, 0,10 m (bnr. 415.2).
Plaatsingslijst, nr. 134.

Commissie van toezicht op de gemeentelijke bewaarscholen,
1892-1913, 0,02 m (bnr. 415.3).
Plaatsingslijst, nr. 135.
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Vergadering van rectoren en directeuren van de gemeentelijke scholen voor voortgezet onderwijs, sedert 1970 voor VWO, HAVO en
MAVO, 1903-1972, 1,0 m (bnr. 575).*
Museum voor het onderwijs, 1904-1952, 6,1 m (bnr. 538).*
Commissie tot het ontwerpen van een meer nauwkeurige omschrijving der eischen van toelating tot de hoogere burgerscholen en het
gymnasium, 1910-1912, 0,04 m (bnr. 462).
Gemeentelijke school- en kindertuinen, 1916-1956, 3,9 m (bnr. 498).*
Commissie tot verspreiding van kennis (bij het onderwijs) omtrent
brandstofbesparing, 1917, 0,08 m (bnr. 470).
Commissie van voorlichting inzake de regeling der schooltijden voor
het lager onderwijs en het voorbereidend lager onderwijs in verband
met de brandstoffenschaarste, 1917-1919, 0,01 m (bnr. 469).
Gemeente-bureau voor beroepskeuze, 1922-1948, 0,45 m (bnr. 507).*
Vergadering van directeuren van de gemeentelijke scholen voor
ULO, sedert 1968 voor MAVO, 1928-1970, 0,12 m (bnr. 575.2).*
Oudercommissie der openbare school voor gewoon lager onderwijs
De Zonnebloem, 1929-1935, 1951-1961, 0,15 m (bnr. 558.2).*
College van curatoren van de gemeentelijke lycea 1934-1964, 0,24 m
(bnr. 493).*
Inventaris.

Oudervereniging, ook genoemd Oudercommissie HBS-Beeklaan,
1938-1968, 0,19 m (bnr. 199).
Inventaris.
Oudercommissie der openbare school voor ULO Atjehstraat 31, sedert 1945 Laan van Meerdervoort 57, sedert 1947 Waldeck Pyrmontkade 5, sedert 1956 Han Stijkelschool, 1943-1947, 1954-1963, 0,12 m
(bnr. 554.3).*
Oudercommissie van de prof. Casimirschool (GLO), 1947-1976, 0,25
m (bnr. 520).*
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Oudervereniging van de Thorbecke-HBS, sedert 1957 van het
Thorbecke-lyceum, 1948-1963, 0,12 m (bnr. 545.2).*
Studiecommissie inzake het testonderzoek bij het toelatingsexamen
der scholen voor VHMO, 1951-1962, 0,12 m (bnr. 545.3).*
Commissie voor de eindexamens van de openbare handelsULOscholen, sedert 1963 van de openbare driejarige scholen voor ULO met
beperkt leerplan, 1954-1970, 1,0 m (bnr. 550.4).*
Commissie tot herziening van het leerplan voor de openbare driejarige scholen voor ULO met beperkt leerplan, 1962-1963, 0,01 m (bnr.
550.5).*
Werkgroep optimalisering schoolcarrière (WOS), 1969-1978, 0,50 m
(bnr. 575.3).*
Werkgroep inspraak scholieren (WIS), 1970-1974, 0,25 m (bnr. 575.4).*
Cultuur en archiefzorg
Commissie van beheer over het gemeentemuseum, 1863-1919, 2,0 m
(bnr. 450).
Inventaris.

Gemeentearchief, 1884-1978, 28 m (bnr. 497).*
Inventaris.

Museum voor het onderwijs, 1904-1952, zie blz. 330.
Koninklijke Schouwburg, (1802) 1918-1976, 33 m (bnr. 398).*
N.B. Archiefbescheiden van de koninklijke schouwburg bevinden zich eveneens in het
archief van de raadscommissies van beheer en toezicht over de koninklijke schouwburg, 1802-1925, zie blz. 300.

Dienst voor kunsten en wetenschappen, sedert 1945, Dienst voor
schone kunsten, (1887) 1920-1955, 10,0 m (bnr. 515).*
Inventaris.

Monumentencommissie, 1921-1945, zie blz. 325.
Dr.C. Hofstede de Groot als lid van de Commissie van advies voor
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den dienst voor kunsten en wetenschappen, 1919-1930, en als lid van
de door deze commissie ingestelde subcommissie voor den museumbouw, (1914) 1925-1930 (1935), 0,11 m (bnr. 475).
Commissie voor de opgravingen, 1931-1934, 0,03 m (bnr. 483).
Bouwdirectie voor het nieuwe gemeentemuseum, 1928-1935, 1,6 m
(bnr. 500).
Studiecommissie voor de toepassing der kleinbeeldfotografie voor de
gemeentelijke archieven, 1946-1947, 0,03 m (bnr. 560).*
Inventaris.

Stichting Haags cultureel centrum, 1950-1968, 7,0 m (bnr. 585).
Culturele raad, 1975-1980, 3,5 m (bnr. 569).*
Jeugd, sport en recreatie
Commissie van onderzoek naar de wenselijkheid van een gemeentelijke bioscoop, 1912-1913, 0,11 m (bnr. 390).
Inventaris.

Gemeentelijk volkszeebad, 1919-1929, 0,08 m (bnr. 601.1).
Haagsche jeugdraad, (1924) 1926-1930, 0,13 m (bnr. 247).
Inventaris.

Dienst der gemeenteplantsoenen, 1929-1960, 1,1 m (bnr. 566).*
Commissie tot onderzoek inzake de bodemgesteldheid der Haagsche
sportterreinen, 1931-1933, 0,04 m (bnr. 478).
Gemeentelijke commissie voor de morele heropvoeding van de jeugd
Haagse jeugdactie, sedert 1968 Stichting Haagse jeugdactie (HAJA),
1946-1973, 1,3 m (bnr. 519).*
Instituut van directeuren
Instituut van directeuren van gemeentelijke bedrijven en takken van
dienst, 1919-1960, 1,8 m (bnr. 537).*
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1.4

Organen van de geannexeerde gemeente Loosduinen
Door een keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 en daaropvolgende uitvoeringsbesluiten van 29 november en 8 december 1811 werd de gemeente Loosduinen opgericht.
Het grondgebied van deze nieuwe gemeente omvatte `Half-Loosduinen', dat wil zeggen het gehucht Eikenduinen dat voorheen tot Haagambacht behoorde, het dorp
Loosduinen alsmede de dorpen Poeldijk en Kwintsheul, voordien tot Monsterambacht
behorende. In 1817 werden de dorpen Poeldijk en Kwintsheul losgemaakt van de gemeente Loosduinen en weer bij de gemeente Monster gevoegd. Nadat reeds in 1903
een grenswijziging tussen de gemeenten Loosduinen en 's-Gravenhage had plaatsgevonden, werd de gemeente Loosduinen met ingang van 1 juli 1923 opgeheven door
vereniging met de gemeente 's-Gravenhage. De gevolgen van deze annexatie voor de
archieven van de gemeente Loosduinen en haar instellingen en ambtenaren zijn hierna
per archief weergegeven.

Gemeentebestuur, 1811-1923, 68 m (bnr. 374.1)
N.B. a. Hierin bevindt zich onder de inv.nrs. 528-663 de bevolkingsboekhouding van
Loosduinen behoudens de gezinskaarten sedert 1916. Deze berusten sedertdien in het
archief van de hulpsecretarie van de gemeente 's-Gravenhage in Loosduinen, zie blz.
308-309. Men raadplege eveneens de toelichtingen onder Burgerlijke stand en bevolking, blz. 313-314.
b.De kadastrale kaarten en andere kadastrale archiefbescheiden van Loosduinen zijn
in 1923 uit dit archief verwijderd en volledig vermengd met de Haagse kadastrale archiefbescheiden (blz. 310).
c. De hinderwetvergunningen van Loosduinen zijn in 1923 uit dit archief verwijderd
en bij het archief van de Haagse gemeentesecretarie gevoegd.
d. De meeste archiefbescheiden betreffende de gemeentelijke eigendommen van Loosduinen zijn later geïntegreerd in het Haagse register van gemeentelijke eigendommen
(blz. 310).
Inventaris, nrs. 1-1797, 2116-2119, 2179-2182 en 2188-2192.

Brandmeesteren, (1744) 1811-1845, 0,06 m (bnr. 374.2).
N.B. De bescheiden vóór 1811 zijn afgedwaald uit het archief van Monsterambacht.
Inventaris, nrs. 1990-1992.

Ambtenaar van de burgerlijke stand, (1637) 1812-1882:
a Retroacta van de burgerlijke stand, 1637-1812, 0,20 m (bnr. 379).
N.B. De registers, oorpsronkelijk beschreven door Brouwer, DTB, nrs. 454-461, zijn
thans van een andere inventarisnummering voorzien. De nrs. 459 en 460 berusten bij
het Rijksarchief in Zuid-Holland.
Inventaris.
Nadere toegang: alle persoonsnamen zijn opgenomen in de centrale klapper DTB, zie
bli. 312-313.
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b Ambtenaar van de burgerlijke stand, 1812-1882, 1,3 m (bnr.
374.3).
N.B. a. Hierin is onder inv.nr. 1987 opgenomen een register van beluiden in de hervormde kerk, 1748-1812, dat eigenlijk onder de retroacta gerekend moet worden.
b. Alle akten zijn op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar. De verfilming van de
tienjaarlijkse tafels is gaande.
Inventaris, nrs. 1981a-1988.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels.

College van zetters voor 's rijks directe belastingen, 1813-1887,
0,32 m (bnr. 374.4).
Inventaris, nrs. 2018-2063.

Commissie tot onderzoek van de beschrijvingsbiljetten voor de
personele belasting, 1857-1890, 0,17 m (bnr. 374.5).
Inventaris, nrs. 1993-2017.

Gemeenteontvanger, 1879-1923, 3,0 m (bnr. 374.6).
Inventaris, nrs. 1798-1980.

Waterleidingbedrijf, 1903-1923, 1,0 m (bnr. 374.7).
Inventaris, nrs. 2085-2115.

Electriciteitsbedrijf, 1907-1923, 0,72 m (bnr. 374.8).
Inventaris, nrs. 2064-2084.

Distributiebedrijf, 1916-1921, 2,0 m (bnr. 374.9).
Inventaris, nrs. 2120-2177.

Huurcommissie, 1917-1924.
N.B. Dit archief is volledig vermengd met het archief van de Haagse huurcommissie II, zie blz. 325.

Brandstoffencommissie, 1917-1919, 0,02 m (bnr. 374.10).
Inventaris, nr. 2178.

Demobilisatiecommissie, 1918-1920, 0,05 m (bnr. 374.11).
Inventaris, nrs. 2183-2187.

Hulpsecretarie in de voormalige gemeente Loosduinen, (1916)
1923-1939, zie blz. 308-309.
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1.5

Organen van waterschappen
Ambachtsbewaarder van Segbroek, sedert 1870 Bestuur van de Segbroekpolder, 1758-1935, 0,84 m (bnr. 157).
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage ('s-Gravenhage 1956), blz. 21-25.
N.B. De archieven van de overige polders, die in deze inventaris zijn opgenomen, zijn
overgedragen aan het hoogheemraadschap van Delfland, zie blz. 000.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen
Notarissen ter standplaats 's-Gravenhage I, 1597-1842, 450 m (bnr.
372).
Inventaris: [G.C. Telders], Archieven van te 's-Gravenhage geresideerd hebbende notarissen, 1597-1842, in: VROA 50 (1927) I, blz. 489-832. Ook bekend als overdruk met
bladzijdenummering 1-334.
Nadere toegang: Notarieele protocollen van 1597 tot 1811, opgenomen in het archiefdepot der gemeente 's-Gravenhage [door H.E. van Gelder], I. Alfabetische en synchronistische lijsten ('s-Gravenhage 1911). (N.B. Waarschijnlijk was als deel II de inventaris voorzien. Deel II is echter nooit verschenen. Hoewel de inventarisnummers inmiddels zijn veranderd en er bovendien vele aanvullingen zijn ontvangen, is deze nadere toegang nog steeds bruikbaar).
De protocollen tot het jaar 1671 zijn vrijwel volledig geklapperd op persoons- en firmanamen, alsmede op enkele bijzonderheden (varia). Van de protocollen over
1671-1811 is 22% geklapperd op persoons- en firmanamen, alsmede op enkele bijzonderheden (varia). Ter plaatse is een overzicht van de geklapperde protocollen aanwezig. Voor de periode 1812-1848 is de gebruiker in overwegende mate aangewezen op
de repertoires per notaris, die zich in of bij de protocollen bevinden.
N.B. a. Bij het Rijksarchief in Zuid-Holland berust in het archief van het Hof van
Holland, inv.nr. 5219, het protocol van de Haagse notaris Johan Andriesz. van Hamerstede over de jaren 1596-1605. Het Gemeentearchief beschikt over een microfilm
van dit protocol. De persoon- en firmanamen uit dit protocol zijn opgenomen in de
onder nadere toegang vermelde klapper.
b. In de inventaris van Breesnee, Notarieele archieven (1925) zijn de Haagse protocollen tot 1811 niet opgenomen, daar deze protocollen reeds sedert 1910 aan het Gemeentearchief in bewaring waren gegeven.
c. De inventaris van [H. Brouwer], Archieven van te 's-Gravenhage geresideerd hebbende notarissen, 1811-1842, in: VROA 48 (1925) I, blz. 721-752 is niet meer
bruikbaar.
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Notarissen ter standplaats 's-Gravenhage II, 1843-1895, 167 m (bnr.
373).
Inventaris.

Notarissen ter standplaats Loosduinen, 1821-1833, 0,20 m (bnr. 552).
Inventaris: Breesnee, Notarieele archieven, nrs. 5386, 6171 (in kopie) en 6174 (in
kopie).

Rechterlijke macht
Vrederechter van het eerste kanton (wijken A-D, V en W),
1811-1838, 1,3 m (bnr. 369.1).
Inventaris, nrs. 1-35.

Vrederechter van het tweede kanton (wijken E-I), 1811-1838, 1,5 m
(bnr. 369.2).
Inventaris, nrs. 36-68.

Vrederechter van het derde kanton (wijken P-U), 1811-1838, 1,8 m
(bnr. 369.3).
Inventaris, nrs. 69-143.

Vrederechter van het vierde kanton (wijken K-0), 1811-1838, 2,0 m
(bnr. 369.4).
Inventaris, nrs. 144-214.

Rechtbank van enkele politie, 1811-1838, 2,9 m (bnr. 602).
Inventaris.

Rechtbank van eerste aanleg, 1811-1838, 12,5 m (bnr. 603).
Inventaris.
Nadere toegang: perceelsgewijze klapper op de akten van executiën van vaste goederen
en benoemingen van experten, 1812-1836.

Officier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg, 1812-1838,
0,68 m (bnr. 604).
Inventaris.

Rechtbank van koophandel, 1811-1838, 1,3 m (bnr. 605).
Inventaris.
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Kantongerecht te 's-Gravenhage, 1838-1906 (1908), 88 m (bnr. 370).
Inventaris: tot het jaar (1860) 1877. Na (1860) 1877 zijn de bescheiden geordend op
rolnummer.
N.B. Een belangrijk gedeelte van het archief over de periode 1860-1906 berust op het
Rijksarchief in Zuid-Holland, zie blz. 89.

Kantongerecht te Voorburg, 1838-1875, 4,2 m (bnr. 371.1).
Inventaris, nrs. 1-66.

Burgemeester van Voorburg als ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Voorburg, 1838-1859, 0,12 m (bnr. 371.2).
Inventaris, nrs. 67-84.

Overige
Generaal postcomptoir te 's-Gravenhage, 1752-1808, 0,15 m (bnr.
136).
N.B. Het generaal postcomptoir was het plaatselijk hoofdpostkantoor in handen van
de Staten van Holland.

Provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt,
1767-1795, 1809-1819, 0,07 m (bnr. 366.3).
Plaatsingslijst, nrs. 100-103.

Waarborg der gouden en zilveren werken, kantoor 's-Gravenhage,
1812-1838, 0,03 m (bnr. 366.4).
Plaatsingslijst, nr. 18.

Strandvonder, 1822-1961, 1,7 m (bnr. 387).*
Controleurs le afdeling en 2e afdeling der belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen der arrondissementsdirectie 's-Gravenhage, (1815) 1838-1862, 1,6 m (bnr. 366.5).
Plaatsingslijst, nrs. 19-99.

Kamer van arbeid voor de confectiebedrijven, 1898-1922, 0,25 m
(bnr. 181.2).
Plaatsingslijst, nrs. 5-15.
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Kamer van arbeid voor de drukkersbedrijven, 1898-1923, 0,60 m
(bnr. 181.3).
Plaatsingslijst, nrs. 21-37.

Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven, 1914-1922, 0,30 m (bnr.
181.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-4 en 16-20.

1.8

Organen van andere openbare lichamen
Buurten, 1584-1816, 2,9 m (bnr. 380).
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de buurten van
's-Gravenhage 1584-1816 ('s-Gravenhage 1958).
De in 1902 verschenen Inventaris van de buurtboeken, buurtbrieven, en losse stukken,
betreffende de buurten, berustende in het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage,
opgemaakt door A.J. Servaas van Rooijen, geldt als verouderd.
Nadere toegang: alfabetische index op de persoonsnamen voorkomende in een aantal
buurtboeken.

Sociëteit, (1585) 1587-1802 (1814), 9,6 m (bnr. 403).
N.B. De sociëteit van 's-Gravenhage was een openbaar lichaam waarin de Hoge raad
van Holland en Zeeland, de (Grafelijksheids-)rekenkamer, het Hof van Holland en de
magistraat van 's-Gravenhage samenwerkten om het terrein van landsbelastingen in
Den Haag (zowel hofgebied als magistraatsgebied), Scheveningen en dat gedeelte van
Loosduinen dat onder Haagse jurisdictie stond.
Inventaris.
Nadere toegang: alfabetische index op de namen, beroepen, bijzonderheden en straten
in de Blaffaart van Haagambacht en Scheveningen, 1677-1680 (inv. nr. 288).
Bronnenuitgave: H.E. van Gelder, Haagsche kohieren I (1627), in Die Haghe jaarboek, 1913, blz. 9-67 (betreft inv. nr. 257)

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.1

Instellingen van economische aard
Instellingen tot regulatie van het economisch leven
Oeconomische tak van de Hollandsche maatschappij der weetenschappen, departement 's-Gravenhage, sedert 1797 Nationale Nederlandsche huishoudelijke maatschappij, departement 's-Gravenhage
van de Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid,
1778-1903 (1928), 2,5 m (bnr. 530).
Inventaris: L. Fledderus [en] J. Gaillard, Inventaris van de archieven van het departe-
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ment 's-Gravenhage van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1778-1903 (1928) en van de Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland en haar afdeling 's-Gravenhage, 1851-1902 (1903)
('s-Gravenhage 1981), blz. 1-42.

Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in
Nederland, 1851-1902 (1903), 0,45 m (bnr. 245.1).
Inventaris: als voren, blz. 45-58, nrs. 1-37.

Afdeling 's-Gravenhage van de Vereeniging tot bevordering van
fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland, 1851-1902 (1903),
1,15 m (bnr. 245.2).
Inventaris: als voren, blz. 58-72, nrs. 38-165.

Hulpbank te 's-Gravenhage, 1851-1966, 4,0 m (bnr. 22).*
N.B. De hulpbank beoogde de economische positie van minvermogenden te verbeteren
zonder eigen winstoogmerk.
Inventaris.

Commissie uit de afdeeling 's-Gravenhage en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van landbouw tot onderzoek naar de middelen tot opbeuring van verschillende markten, 1853-1856, 0,02 m (bnr.
444).
Vereeniging voor handel, nijverheid en gemeentebelangen, 1875-1940,
1,9 m (bnr. 120).
Plaatsingslijst.

(Landelijke) vereeniging van voorstanders eener Nederlandsche octrooiwet, 1887-1910, 0,12 m (bnr. 274).
Inventaris.

Commissie voor de koloniale afdeeling van de Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche belangen op de wereldtentoonstelling te
Parijs, 1888-1890 (1891), 0,07 m (bnr. 97).
Nederlandsche vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen, 1890-1899, 0,05 m (bnr. 536).
NV Maatschappij tot bevordering van de nijverheid, huisvlijt en
kunstnijverheid der inlandsche bevolking van Oost- en West-Indië
Boetan, 1903-1971, 0,12 m (bnr. 280).
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Comité 1914 ter behartiging van handels- en nijverheidsbelangen
1914-1915 (1920), 0,23 m (bnr. 464).
Vereniging Comité Residentieweek 1936, 1935-1939, 0,10 m (bnr.
119).
N.B. Deze vereniging beoogde een economische impuls aan de middenstand te geven.

Ambacht en industrie
NV 's -Gravenhaagsche wasch- en bleekinrichting, 1865-1871, 0,03 m
(bnr. 116).
NV Haagsche plateelbakkerij Rozenburg, sedert 1900 NV Koninklijke porcelein- en aardewerkfabriek Rozenburg, 1886-1917, 16,5 m
(bnr. 249).
N.B. Dit archief is onlosmakelijk verbonden met het persoonlijk archief van J. Jurriaan Kok, 1895-1913 en het archief van de NV Bouwgrond maatschappij `Zandoord',
1895-1897, 0,08 m (bnr. 248).
Inventaris: H.M.B. Jacobs, Inventaris van het archief van de Koninklijke porceleinen aardewerkfabriek Rozenburg' en van de stukken afkomstig van J. Jurriaan Kok,
('s-Gravenhage 1978).

NV Boek- en kunstdrukkerij voorheen Mouton en Co., 1893-1942,
6,0 m (bnr. 557).
Vennootschap onder firma T.C.B. ten Hagen, sedert 1912 NV Boekdrukkerij voorheen firma T.C.B. ten Hagen, sedert 1930 Ten Hagens's drukkerij en uitgeversmaatschappij NV, (1858) 1906-1970, 4,1
m (bnr. 264).
Plaatsingslijst.

NV Pletterij voorheen L.J. Enthoven en Cie., 1909-1911, 0,13 m
(bnr. 230).
N.B. Een ander gedeelte berust bij het gemeentearchief van Delft, zie blz. 184.

Firma Th.H. Saakes, Louis de Wind en Zn., edelsmeden, (1908)
1917-1924, 0,32 m (bnr. 385).
Inventaris.
NV Riel's apparaten- en instrumentenfabriek, 1928-1931, 0,44 m
(bnr. 294).
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Internationale industrie, sedert 1932 Internationale industrie Moneymex, 1929-1932, 0,22 m (bnr. 226.5).
Plaatsingslijst, nrs. 88-92.

Handel
Vennootschap onder firma Peek en Cloppenburg, sedert 1900 de
Maatschappij tot exploitatie van heeren- en kinderkleding, voorheen
firma Peek en Cloppenburg, 1869-1945 (1961), 3,8 m (bnr. 260.1).
Inventaris: F.M. Stavast, Inventaris van de archieven van Peek en Cloppenburg en
Maatschappij `De Dam' tot explotatie van onroerende goederen N. V. en van de stukken afkomstig van de familie Peek en H.A.A. Cloppenburg ('s-Gravenhage 1978),
nrs. 1-183 en 274-306.

NV Uitgeverij gebroeders Belinfante, 1902-1938, 4,1 m (bnr. 242).
Inventaris.

Maatschappij De Dam tot explotatie van onroerende goederen NV te
Amsterdam, 1906-1952, 0,80 m (bnr. 260.2).
Inventaris: F.M. Stavast, Inventaris van de archieven van Peek en Cloppenburg en
Maatschappij `De Dam' tot explotatie van onroerende goederen N. V. en van de stukken afkomstig van de familie Peek en H.A. Cloppenburg ('s-Gravenhage 1978), nrs.
184-273.

Commerciële maatschappij tot explotatie van onroerende goederen,
1911-1927, 0,20 m (bnr. 226.2).
Plaatsingslijst, nrs. 72-76.

Nationale handelsmaatschappij, 1913-1929, 0,20 m (bnr. 226.3).
Plaatsingslijst, nrs. 79-85.

NV Centrale bouwmaterialenvoorziening C.B.V., 1918-1928, 0,37 m
(bnr. 246).
N.B. Zie ook blz. 299.

NV Steendrukkerij v/h H.F. Marks jr., 1920-1938, 1,2 m (bnr. 244).
NV 's-Gravenhaagsche schoolboekhandel, 1921-1945, 0,52 m (bnr.
256.5).
Inventaris: C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging; catalogus van de bibliotheek samengesteld door
A.C.G. Direks-Fleurkens ('s-Gravenhage 1978), nrs. 383-440.
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Boekhandel de vijf vocalen, later Mensing en Visser BV (1840)
1925-1972, 15,0 m (bnr. 268).*
Verenigde interieurspecialisten BV Gescher en Kemper, ca.
1925-1969, 36 m (bnr. 556).
NV Rijswijksch radiobedrijf, sedert 1933 NV radiocentrale Muver,
1928-1954, 0,12 m (bnr. 273).
Inventaris.

Electrotechnisch bureau H. Moot, sedert 1932 Vennootschap onder
firma Electrotechnisch bureau Meijer en Wolthuis voorheen H.
Moot, sedert 1933 NV Technisch bureau Meijer en Wolthuis, sedert
1936 NV Technisch bureau Meijer en Senstius, 1930-1939, 1,5 m
(bnr. 225).
Plaatsingslijst.
De plaatsingslijst in: Economisch-historisch jaarboek 22 (1943) blz. 350-351, geldt als
verouderd.

Industrie- en handelsonderneming ADAR, 1935-1973, 6,3 m (bnr.
204).
Inventaris en plaatsingslijst.

NV RK Boekhandel en electrisch drukkerij A.N. Govers, sedert 1963
boekhandel Govers NV, (1876) 1947-1975, 2,5 m (bnr. 295).
Bankwezen
Nutsspaarbank, 1818-1940, 0,59 m (bnr. 202.5).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het archief van het Departement 's-Gravenhage
van de Maatschappij tot nut van het algemeen 1796-1940 ('s-Gravenhage 1967), nrs.
233-248.

Bank van Felix Polak, 1832-1885, 5,2 m (bnr. 301).
Inventaris.

Firma Scheurleer en zoonen, 1840-1919, 402 m (bnr. 219).
Telders & Co., kassiers, 1891-1915, 5,4 m (bnr. 223).
Plaatsingslijst.
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Prins en Van Lindonk's Bank, 1900-1920, 1,2 m (bnr. 521).
Provinciale credietbank, 1910-1925, 0,06 m (bnr. 226.4).
Plaatsingslijst, nrs. 77-78.

NV Haagsche Handelsbank, 1912-1941, 7,5 m (bnr. 266.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-61.
De plaatsingslijst in: Economisch-historisch jaarboek 25 (1951) blz. LI, geldt als
verouderd.

Horeca, toerisme en dienstverlening
NV Explotatie-maatschappij van Zeerust, (1877) 1881-1935, 0,05 m
(bnr. 156).
Comité tot huldiging der Maatschappij zeebad Scheveningen ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, 1908, 0,03 m (bnr. 78).
NV Luxe auto taxi maatschappij v/h P.G. Jansen en co., 1919-1926,
0,65 m (bnr. 293).
Vereeniging Pullman-club, 1942-1967, 1,5 m (bnr. 221).
N.B. Een reisbureau.
Plaatsingslijst.

Landbouw en visserij
Reder en vishandelaar A. Hoogenraad te Scheveningen, 1868-1882,
0,05 m (bnr. 151).
Loosduinse groenteveiling, 1899-1970, 0,53 m (bnr. 201.01).
Inventaris, nrs. 1-19.

NV Zeevisscherijmaatschappij Vriendschap en oefening, 1916-1917,
0,02 m (bnr. 618.2).*
Plaatsingslijst aanvulling.

Coöperatieve groenteveiling Loosduinen en omstreken, 1919-1959,
0,25 (bnr. 201.2).
Inventaris, nrs. 20-32.
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Coöperatieve aankoopvereeniging Loosduinen en omstreken,
1920-1929, 0,03 m (bnr. 201.3).
Inventaris, nrs. 33-35.

Vrije beroepen
Advocatenkantoor jhr. mr. J.A. en jhr. mr. H. de Ranitz,
1893-1956, 0,80 m (bnr. 239).
Plaatsingslijst.

Firma Mouton en De Wijs, bouwkundig bureau, 1877-1926, 4,6 m
(bnr. 188).
Architectenbureau J.J., M.A. en J. van Nieukerken, 1889-1960,
3,2 m (bnr. 169).
Architecten L. Simons en Th.W.M. van Braningen, 1890-1960,
19,0 m (bnr. 187)
Architecten L.A.H. en J.L.M. de Wolf, 1901-1970, 2,6 m (bnr. 597).
Plaatsingslijst.

Architectenbureau J.J. (Co) Brandes, 1906-1955, 15,0 m (bnr. 166).*
Architect W. de Vrind Jr. (1909) 1928-1946, 0,65 m (bnr. 177).

2.2

Instellingen van sociale zorg
Zorg voor armen en werklozen
Voor de archieven van kerkelijke instellingen voor armenzorg, zie blz. 374-382.

Tafel van de Heilige Geest te 's-Gravenhage, zie blz. 345.
Tafel van de Heilige Geest te Scheveningen, 1571-1678, 0,45 m (bnr. 7).
Inventaris.

Algemene armenvergadering, 1799-1911 (1916), 0,80 m (bnr. 302).
N.B. Deze vergadering werd gevormd door afgevaardigden van de kerkelijke diaconieën.
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Commissie uit de algemeene armenvergadering, belast met het verschaffen van arbeid aan behoeftigen, sedert 1912 Vereeniging Duincommissie, 1847-1923, 0,36 m (bnr. 15.1).
Inventaris.

Commissie tot tijdelijke werkverschaffing, 1879-1891, 0,10 m (bnr. 23).
Inventaris.

Algemeen comité ter bestrijding van de gevolgen der werkloosheid,
1909-1910, 0,01 m (bnr. 25).
Inventaris.

's-Gravenhaagsche comité tot ontwikkeling en ontspanning van werkloozen, 1914-1916, 0,04 m (bnr. 26).
Inventaris.

Vereeniging Vrienden der armen, 1920-1934, 0,05 m (bnr. 125).
Liquidatiecommissie van de Vereeniging Duincommissie 1923-1954,
0,12 m (bnr. 15.2).*
Inventaris, nrs. 19-24.

Stichting vrijzinnig-protestantsche crisiszorg, 1933-1947, 0,45 m (bnr.
135).
Zorg voor minderjarigen en bejaarden
Tafel van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage, (1311) 1339-1917, 4,0 m (bnr. 6).
Inventaris: A.M.J. de Haan, Inventaris van het archief van de Heilige Geest en het
Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage ('s-Gravenhage 1969), 3 dln.
Nadere toegang: regestenlijst, 1311-1579, in de inventaris (dl. II).

Sint Nicolaasgasthuis, 1385-1813, 9,0 m (bnr. 306).
Inventaris: J.M. Sernée en S.W.A. Drossaers, Het oud-archief van het St.-NicolaasGasthuis te 's-Gravenhage, 1385-1813, in: VROA 41 (1918) I, blz. 159-275.
Nadere toegang: regestenlijst, 1362-1572, in de inventaris, blz. 199-275.

Sacramentsgasthuis, 1440-1770, 4,2 m (bnr. 145).
Inventaris.
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Sint Jacobshofje, ook genaamd Sint Jacobshuisjes, Heilige
Drievuldigheids- of Geefhuisjes, (1481) 1563-1621, 0,16 m (bnr. 5).
Inventaris.

Hofje van Floris van Dam, 1566-1975, 0,46 m (bnr. 184).
Inventaris.
Gasthuis te Scheveningen, 1571-1812 (1816), 0,44 m (bnr. 167.1).
Inventaris, nrs. 1-53.

Gestichten van de hervormde diaconie te 's-Gravenhage, 1615-1956,
21,1 m (bnr. 133).*
N.B. Het betreft archiefbescheiden van en over de volgende instellingen: Oude
vrouwen- en kinderhuis, 1615-1923; Oude mannen- en vrouwenhuis, 1850-1938; Weeshuis, 1796-1942; Van Doeverenstichting, 1875-1938.
Inventaris.

Hofje van Hoogelande, 1682-1888, 5,0 m (bnr. 8).
Inventaris.
Weeshuis te Scheveningen, 1714-1812, 0,42 m (bnr. 167.2).
Inventaris, nrs. 54-125.

Hooftshofje, 1733-1953, 3,5 m (bnr. 9).*
Inventaris.

Wees- en oudeliedenhuis van de evangelisch-lutherse gemeente,
1733-1946, 2,5 m (bnr. 3.13).
Inventaris, nrs. 352-462 en plaatsingslijst van de aanvulli g . nrs. 201-209.

Oude mannenhuis (Fundatie van Beyeren Schagen) te 's-Gravenhage,
1770-1969, 8,0 m (bnr. 533).*
inventaris en plaatsingslijst.

Oude mannen-, vrouwen- en weeshuis te Scheveningen, 1812-1940,
3,9 m (bnr. 167.3).
Inventaris, nrs. 126-366.

Hofje van Nieuwkoop, (1657) 1815-1975, 0,10 m (bnr. 565).*
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Vereniging Israëlitisch weeshuis genaamd Hulp voor weezen,
1849-1943, 3,2 m (bnr. 131.19).*
Inventaris, nrs. 1605-1653.

Vereniging Salem, 1893-1968, 2,7 m (bnr. 215).
N.B. Rusthuis voor bejaarde dames uit de hogere en christelijke kringen.
Inventaris.

Vereeniging Het blauwe kruis, (1897) 1902-1978, 5,7 m (bnr. 265).*
N.B. Werkzaam op het terrein van de kinderbescherming.

Stichting tehuis voor oude Scheveningse visschers, 1914-1926, 0,80 m
(bnr. 28).
Inventaris.

Stichting Joods tehuis voor bejaarden, (1945) 1954-1980, 1,1 m (bnr.
600).
Peuterhuis De paddestoel, 1964-1980, zie blz. 358.
RK Stichting kinderdagverblijven, 1967-1972, 1,0 m (bnr. 286).*
Stichting Centraal orgaan voor bejaardenzorg 's-Gravenhage,
1968-1977, 0,30 m (bnr. 314).
Kinderdagverblijf De ooievaar, 1980-1981, 0,5 m (bnr. 621).*
Zorg voor lichamelijk gehandicapten
Districtscommissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning
van den gewapenden dienst in de Nederlanden, sedert 1947 ook genoemd Districtscommissie 's-Gravenhage van het fonds 1815 voor
oud-militairen en nagelaten betrekkingen, 1815-1968, 5,5 m (bnr.
104).
N.B. Het fonds beoogde geldelijke ondersteuning en verzorging van oorlogsinvaliden
en nabestaanden.
Inventaris.

Blindenwerkinrichting, later Vereeniging tot instandhouding der blindenwerkinrichting, 1866-1973, 1,1 m (bnr. 252).
Inventaris.
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Nederlandse vereniging ter bevordering der belangen van slechthorenden, sedert 1955 Nederlandse vereniging voor slechthorenden, afdeling 's-Gravenhage, 1911-1973, 0,51 m (bnr. 229).*
Inventaris.
Vereniging AVO (arbeid voor onvolwaardigen), 1930-1974, 21,0 m
(bnr. 586).*
Plaatsingslijst.

Zorg voor de volkshuisvesting
Vereeniging Volkswoningen, 1904-1912, 0,07 m (bnr. 24).
Inventaris.
Maatschappelijk werk
Vereeniging Te Huis, logement voor vrouwen, 1868-1969, 0,43 m
(bnr. 200).
Inventaris.
Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende
dranken, afdeeling Den Haag II, 1897-1956, 0,20 m (bnr. 195).
Inventaris.

Vereeniging maatschappelijk werk in de ziekenhuizen, 1914-1923,
0,04 m (bnr. 20).
lnventaris.

Stichting sociale wijkcentra, 1946-1962, 2,4 m (bnr. 276).
Stichting Maria Immaculata, sedert 1969 RK Stichting voor sociaalpedagogische zorg, 1950-1972, 0,80 m (bnr. 288).*
Katholiek instituut voor maatschappelijk en sociaal-cultureel werk,
sedert 1969 Katholiek instituut voor maatschappelijk welzijn,
1954-1971, 9,6 m (bnr. 289).*
N.B. In dit geheel bevinden zich ook archiefbescheiden van de Stichting katholiek bijzonder gezins- en jeugdwerk, het Interparochieel sociaal-charitatief centrum en de
Stichting Reginae Fossa.
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Stichting huishoudelijke- en gezinsvoorlichting, 1962-1976, 1,2 m
(bnr. 182).
Stichting woonwagenwerk, 1967-1972, 0,50 m (bnr. 287).*
RK Stichting voor maatschappelijk werk, 1969-1971, 0,40 m (bnr.
291).*
Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Plaatselijk comité (commissie) ten behoeve der noodlijdenden in
Nederlandsch-Indië ten gevolge van de ramp op Krakatoa (Krakatau), 1883-1884, 0,05 m (bnr. 17).
Inventaris.

Commissie tot ondersteuning van de behoeftige betrekkingen der zich
tijdelijk onder de wapenen bevindende militiens, 1870-1871, 0,02 m
(bnr. 16).
Inventaris.

Steuncomité 1914 te 's-Gravenhage, 1914-1916, 5,0 m (bnr. 29).
Inventaris.

Steuncomité 1914 te Loosduinen,

1914-1919, 0,11

m (bnr. 31).

Inventaris.

Haagsch comité tot verleening van steun in bijzondere tijdsomstandigheden, 1916-1920, 4,3 m (bnr. 30).
Inventaris.

Comité Ruhrhilfe aus den Niederlanden, 1923-1924, 0,11 m (bnr.
32).
Inventaris.

Haagse Stichting voor hulp aan Rotterdamse vluchtelingen,
1940-1941, 1,2 m (bnr. 501).
Haags comité voor hulpverlening aan gezinnen van Nederlandse
krijgsgevangenen, 1941-1945, 0,4 m (bnr. 551).
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2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Vak- en standsorganisaties
Ambachtsgilden, 1392-1806, 2,6 m (bnr. 376.1).
N.B. Betreft gilden der: apothekers (St. Lucasmedicijngilde), 1629-1806; boekverkopers, -binders, -drukkers en plaatdrukkers (Boekverkopersgilde), 1702-1797; chirurgijns en barbiers (Cosmas- en Damianusgilde), 1591-1806; glas- en aardewerkverkopers, sedert 1712 ook tabaksverkopers (Christallijne Gilde), 1698-1750; goud- en zilversmeden en juweliers (St. Andriesgilde), 1656-1797; hoedemakers (St. Jacobsgilde),
1621-1657; oude-klerenkopers (St. Maartensgilde), 1631-1775; vleeshouwers (St. Anthonisgilde), 1750; metselaars, lei- en pannedekkers en steenhouwers (St. Barbaragilde), 1630-1742; tappers, grossiers in sterke drank en logementshouders (St. Christoffelsgilde), 1785; blikslagers, grofsmeden, harnasmakers, hoefsmeden, kopergieters, koperslagers, loodgieters, messenmakers, slotenmakers, tinnegieters en ijzerkramers (St.
Eloysgilde), 1627-1644; knoopmakers (St. Franciscusgilde), 1662-1722; kleermakers
(St. Jansgilde), (1505) 1623-1750; doodkistenmakers, houtkopers, houtzagers, koffermakers, kuipers, schoepmakers, schrijnwerkers, spaansestoelenmakers, stoeldraaiers,
timmerlieden en wielmakers (St. Joseph- en St. Ewoutsgilde), 1392-1795; glazenmakers, goudslagers, kladschilders, verf- en glashandelaren, vergulders, verluchters, witwerkers, en oorspronkelijk óók: apothekers, boekverkopers, beeldhouwers, borduurwerkers, graveurs en kunstschilders (St. Lucas-, St. Anna- en St. Rochusgilde),
1463-1795; manufacturiers, vettewariërs en allen die met droge maten meten en met
kleine pennewaarden omgaan (St. Nicolaasgilde), 1553-1798; brood-, koek-,
krakelingen- en pasteibakkers, broodslijters en molenaars (St. Obertsgilde), 1715-1798;
wolwevers (St. Severusgilde), 1545; huurkoetsiers, melkkoehouders, schippers en voerluiden (St. Valentijnsgilde), 1600-1678; wijnkopers en sedert 1684 de kuipers (Wijnkopersgilde), 1705-1791.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de ambachtsgilden, de
bussen, het College van Stadsdoctoren en de confrerie Pictura ('s- Gravenhage 1958).
[waarin tevens opgenomen gegevens omtrent de overige ambachtsgilden en verenigingen van bedrijfsgenoten en verwijzingen naar vindplaatsen van buiten dit fonds berustende archiefstukken], nrs. 1-149.

Vereeniging tot verbetering van den werkenden en dienstbaren stand,
1846-1876, 0,19 m (bnr. 303).
Inventaris.
Boekdrukkersvereeniging Laurens

Coster, 1847-1854, 0,04 m (bnr.

256.2).
Inventaris: C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging; catalogus van de bibliotheek samengesteld door
A.C.G. Direks-Fleurkens ('s-Gravenhage 1978), nrs. 281-294.
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's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging, 1854-1958, 4,3 m
(bnr. 256.1).
Inventaris: als voren, nrs. 1-280.

Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der pharmacie, departement 's-Gravenhage, 1856-1905, 0,10 m (bnr. 619).
Nederlandsche boekverkopersbond, afdeeling 's-Gravenhage,
1930-1971, 0,24 m (bnr. 256.6).
Inventaris: C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging; catalogus van de bibliotheek samengesteld door
A.C.G. Direks-Fleurkens ('s- Gravenhage 1978), nrs. 441-458.

Christelijke volksbond, 1891-1933, 0,71 m (bnr. 203.7).*
Plaatsingslijst van de aanvulling, nrs. 224-279.

Fondsen
Bussen, 1708-1791, 0,10 m (bnr. 376.2).
N.B. betreft bussen (ondersteuningsfondsen) der: hoedemakersknechten, 1743;
knoopmakers- en passementswerkersknechten, 1780; metselaars- en leidekkersknechten, 1708-1791; oudeschoenmakers, z.d.; timmermans-, schrijnwerkers- en wielmakersknechten, 1720-1770.
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de ambachtsgilden, de
bussen, het College van stadsdoctoren en de Confrerie Pictura ('s- Gravenhage 1958),
[waarin tevens opgenomen gegevens omtrent andere bussen en vewijzingen naar vindplaatsen van buiten dit fonds berustende archiefbescheiden], nrs. 150-162.

Leenfonds Weldadig en zorgvuldig, 1818-1933 (1941), 1,2 m (bnr. 12).
Inventaris.

Sociëteit onder de zinspreuk `Wij zorgen voor elkander', sedert 1902
Vereeniging tot het verleenen van genees- en heelkundige hulp en leveren van geneesmiddelen onder de zinspreuk `Wij zorgen voor elkander', 1824-1941, 1,3 m (bnr. 13).
N.B. Een ziekenfonds.
Inventaris.

Nutsziekenfonds en nutsbegrafenisfonds, 1848-1940, 0,31 m (bnr.
202.6).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het archief van het departement 's-Gravenhage
van de Maatschappij tot nut van het algemeen 1796-1940, ('s-Gravenhage 1967), nrs.
249-260.
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Maatschappij De toekomst, persioenfonds voor toonkunstenaren en
hunne weduwen, 1880-1908, 0,05 m (bnr. 107).
Vereniging tot verwerving van kapitaal, ook genoemd Onderlinge
spaarkas van officieren en officiersechtgenoten of officiersweduwen
tot een beperkt getal van tweehonderd, 1881-1922, 0,57 m (bnr. 107).
Stukken van G.L. Domhoff, kleermakerspatroon te 's-Gravenhage,
als lid van de raden van beheer van de bedrijfsvereniging De centrale
onderlinge en de Verzekeringsmaatschappij individueele risico onderlinge (IRO), 1924-1943, 0,34 m (bnr. 283).
Vereeniging Ziekenzorg, 1933-1949, 0,12 m (bnr. 250).
N.B. Een ziekenfonds.
Inventaris.

Stichting 's-Gravenhaagsch ondersteuningsfonds voor boekhandelaren en uitgevers, 1942-1970, 0,05 m (bnr. 256.7).
Inventaris: C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging; catalogus van de bibliotheek samengesteld door
A.C.G. Direks-Fleurkens ('s- Gravenhage 1978), nrs. 459-473.

Stichting 's-Gravenhaagsche onderlinge waarborgmaatschappij voor
boekhandelaren, 1943-1946, 0,01 m (bnr. 256.8).
Inventaris: als voren, nrs. 474-476.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Maatschappelijke gezondheidszorg
Genootschap van moederlijke liefdadigheid, 1841-1937, 0,19 m (bnr.
19).
N.B. Het genootschap verstrekte kraamzorg aan armen en behoeftigen.
Inventaris.

Commissie tot het verleenen van hulp aan choleralijders en hunne
nagelaten betrekkingen, 1866-1867, 0,01 m (bnr. 35).
Inventaris.
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Vereeniging tot verbetering van den gezondheidstoestand te
's-Gravenhage, 1866-1903, 0,48 m (bnr. 36).
Inventaris.

NV 's-Gravenhaagsche volksgaarkeukens, 1869-1914, 1,1 m (bnr. 217).
Inventaris.

's-Gravenhaagsche vereeniging voor koepokinenting, sedert 1928
's-Gravenhaagsche vereeniging voor koepokinenting en immunisatie,
1871-1930, 0,24 m (bnr. 37).
Inventaris.

Nederlandsche vereeniging tot bevordering der koepokinenting, afdeeling 's-Gravenhage en omstreken, 1872-1881, 0,04 m (bnr. 38).
Inventaris.

Commissie tot bestrijding der cholera, 1873-1893, 0,10 m (bnr. 534).
Vereeniging voor verpleging van minvermogenden, sedert 1900 Vereeniging 's-Gravenhaagsche wijkverpleging, 1892-1951, 0,27 m (bnr.
270.1.
Inventaris, nrs. 1-31.

Vereeniging tot versterking van reconvalescente behoeftige kinderen
uit het kinderziekenhuis en het gemeenteziekenhuis, 1892-1920, 0,16 m
(bnr. 18).
Inventaris.

Vereeniging wijkverpleging Twentstraat, 1908-1951, 0,57 m (bnr. 270.2).
Inventaris, nrs. 32-49.

Vereeniging Het wit - gele kruis, 1921 - 1977, 7,4 m (bnr. 292).*
N.B. Hierin bevinden zich tevens archiefbescheiden van de Stichting kraamcentrum
van het wit-gele kruis.

Vereniging voor wijkverpleging, 1951-1973, 0,67 m (bnr. 270.3).
Inventaris, nrs. 50-99.

RK Stichting geestelijke gezondheidszorg, 1961-1972, 1,0 m (bnr.
284).*
N.B. Hierin bevinden zich ook archiefbescheiden van de Stichting Sint Willibald.
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Ziekenhuizen en klinieken
Voor de archieven van gasthuizen belast met de `medische' zorg voor bejaarden, zie
blz. 345-347.

Pest- en dolhuis, sedert 1827 Verbeterhuis, sedert 1844 Geneeskundig
gesticht voor krankzinnigen, (1556) 1578-1896 (1903), 5,8 m (bnr. 33).
Inventaris.

Vereeniging Diaconessen-inrichting te 's-Gravenhage, sedert 1926
Vereeniging 's-Gravenhaagsche diaconesseninrichting, sedert 1960
Vereniging Diaconesseninrichting Bronovo, 1865-1970, 11,5 m (bnr.
582).*
Plaatsingslijst.

Israëlitisch ziekenhuis, 1873-1924, 0,22 m (bnr. 131.10).
Inventaris, nrs. 1655-1668.

Vereeniging Algemeene Haagsche polikliniek, 1893-1975, 0,33 m
(bnr. 269).
Inventaris.

Hospitaalkerkschip De Hoop, 1898-1972, zie blz. 382.
Vereeniging Zuider-polikliniek, 1901-1958, 0,15 m (bnr. 186).
Inventaris.

Begraafplaatsen
Begraafplaats Ter Navolging, thans Stichting Begraafplaats Ter Navolging, (1780) 1793-1973, 1,5 m (bnr. 243).*
Inventaris en plaatsingslijst.

2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Bijzonder onderwijs
Gewoon lager onderwijs
School, tevens diaconiehuis van de waals-hervormde gemeente,
(1679) 1700-1964, 9,9 m (bnr. 241.5).*
Inventaris, nrs. 1100-1425 en 1595-1665.
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Charitable sociëteit, sedert 1877 Vereeniging tot instandhouding der
in 1719 opgerigte bijzondere school genaamd `De charitable sociëteitsschool', sedert 1920 Vereeniging tot instandhouding der in 1719
opgerigte charitable sociëteit, 1719-1928, 0,70 m (bnr. 61).
Plaatsingslijst.

Nutsscholen voor GLO, later ook voor MULO, 1803-1973:
a Commissie tot beheer der nutsscholen, 1803-1972, 8,0 m (bnr.
623.1).*
Inventaris, nrs. 1-293.

b Eerste school (Laan van Poot), 1844-1973, 1,5 m (bnr. 623.2).*
Inventaris, nrs. 294-374.

c School in de Hollanderstraat, 1918-1924, 0,10 m (bnr. 623.5).
Inventaris, nrs. 375-385.

d Vereeniging nutsscholenfonds, 1921-1926, 0,10 m (bnr. 623.3).
Inventaris, nrs. 386-394.

e Stichting steunfonds der nutsscholen, 1926-1960, 0,10 m (bnr.
623.4).
Inventaris, nrs. 395-406.
Inventaris, a-e, de aangegeven nummers.

Commissie voor de lagere school verbonden aan het weeshuis van de
evangelisch-luthersche gemeente, 1861-1876, 0,06 m (bnr. 3.14).
Inventaris, nrs. 463-468.

Sint Jacobus-vereeniging (tot voorziening in de behoefte aan RK lager onderwijs voor jongens en meisjes in het dekenaat 's-Gravenhage), 1885-1921, 0,08 m (bnr. 299.2).
RK schoolvereeniging der parochie van den Heiligen Jozef, (1920)
1921-1968 (1971), 0,35 m (bnr. 257.47.*
Inventaris: M. van Doorn, Inventaris van de archieven van de pastoor, het kerkbestuur en parochiale instellingen ('s- Gravenhage 1977), nrs. 335-387.

Buitengewoon onderwijs
Idiotenschool, sedert 1858 het Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten in Nederland (sedert 1885: te 's-Gravenhage), sedert 1914
geheten het Geneeskundig opvoedingsgesticht voor zwakzinnige en
achterlijke kinderen, 1855-1920, 7,0 m (bnr. 34).
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N.B. Tussen de bescheiden bevinden zich ook stukken van de Vereeniging tot daarstelling (sedert 1885: instandhouding) van het gesticht, welke vereniging geen zelfstandig
archief vormde.
Plaatsingslijst.

Algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Dag- en avondlyceum Noctua, sedert 1950 Avondlyceum van de
stichting Noctua, sedert 1963 Stichting avondcollege Noctua,
1936-1971, 1,7 m (bnr. 561).*
Huishoud- en nijverheidsonderwijs
Vereeniging De Haagsche kookschool, (1886) 1887-1900, 0,12 m
(bnr. 279.2).
Vereeniging 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes, 1902-1975,
5,0 m (bnr. 279.1).
Vereeniging De Nederlandsche kantwerkschool, sedert 1909 Vereeniging De koninklijke Nederlandsche kantwerkschool, 1902-1918, 0,05 m
(bnr. 63).
Technisch onderwijs
Tekeninstituut van de Maatschappij tot nut van 't algemeen,
1809-1856, 0,35 m (bnr. 202.4).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het archief van het departement 's-Gravenhage
van de Maatschappij tot nut van het algemeen 1796-1940 ('s-Gravenhage 1967), nrs.
211-222.

Andere inrichtingen van onderwijs
Teekenacademie, van de confrerie Pictura, sedert 1780 Vrije Teekenacademie, 1682-1815, 0,19 m (bnr. 164.2).
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van ambachtsgilden, de
bussen, het college van stadsdoctoren en de confrerie Pictura ('s-Gravenhage 1958),
blz. 62, inv. nrs. 17-25.
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Vereeniging 's-Gravenhaagsche Teeken-akademie, sedert 1859 Academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen, 1821-1915,
4,8 m (bnr. 58.1).
Inventaris, nrs. 1-504.
Nadere toegang: alfabetische persoonsnamenindex op de leerlingen en de leden,
1821-1915.

Raad van beheer (Commissie) voor de vakcursus voor den boekhandel en uitgeverij, 1924-1951, 0,45 m (bnr. 256.3).
Inventaris: C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging; catalogus van de bibliotheek samengesteld door
A.C.G. Direks-Fleurkens ('s- Gravenhage 1978), nrs. 295-329.

Stichting Volksmuziekschool aangesloten bij de Maatschappij tot bevordering der toonkunst, sedert 1965 Stichting volksmuziekschool,
1935-1974, 4,2 m (bnr. 263).
Plaatsingslijst.

Stichting School voor taal- en letterkunde, 1955-1980, 14,5 m (bnr.
617).*
Verenigingen, commissies e. d.
Vereeniging tot bevordering van katholiek bijzonder onderwijs in het
bisdom Haarlem, onderafdeeling 's-Gravenhage, St. Josephparochie,
1869-1895, 0,03 m (bnr. 257.9).
Inventaris: M. van Doorn, Inventaris van de archieven van de pastoor, het kerkbestuur en parochiale instellingen ('s- Gravenhage 1977), nrs. 388-396.

Vereeniging tot wering van schoolverzuim, 1876-1921, 0,08 m (bnr.
117).
N.B. Dit is een particuliere vereniging die los staat van de wettelijk voorgeschreven
commissies tot wering van schoolverzuim.

Volksontwikkeling
Onder deze categorie zijn tevens begrepen de moderne instellingen van sociaalcultureel werk.
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Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, 1796-1967, 6,8 m (bnr. 202.1).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het archief van het departement 's-Gravenhage
van de maatschappij tot nut van 't algemeen 1796-1940 ('s-Gravenhage 1967) nrs.
1-130 en 223-232; plaatsingslijst van de aanvulling.

Commissie voor de volksvoorleezingen voor den minderen man (uit
de Maatschappij tot nut van 't algemeen), 1823-1920, 0,22 m (bnr.
202.3).
Inventaris: als voren, nrs. 203-210.

Maatschappij tot nut der israëlieten in Nederland, afdeling 's-Gravenhage, 1848-1940, 0,60 m (bnr. 131.16).
Inventaris, nrs. 1540-1604.

's-Gravenhaagsche Toynbee-vereeniging Ons huis, 1895-1949, 0,33 m
(bnr. 138).
N.B. Aanvankelijk hield de vereniging zich bezig met volksontwikkelingswerk voor
volwassenen. Later richtte zij zich op jeugdwerk en buurthuiswerk voor jeugdigen en
jongeren.

Stichting vormingscentrum Meer en Bosch, (1961) 1963-1980. 1,2 m
(bnr. 626).*
Inventaris.
N.B. In dit archief bevinden zich ook de archiefbescheiden van het Peuterhuis De
paddestoel, 1964-1980.

RK Stichting voor sociaal-cultureel werk, 1967-1972, 1,0 m (bnr.
290).*
Wetenschap
Zie voor de leesgezelschappen en letterlievende verenigingen blz. 360-362.

Godgeleerdheid en wijsbegeerte
Comité tot oprichting van een gedenkteken ter eere van Spinoza,
1875-1880 (1883), 0,29 m (bnr. 86).
Stichting Domus Spinozana, 1927-1971 (1977), 0,30 m (bnr. 206).*
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Rechtsgeleerdheid
Rechtskundig genootschap Door tijd en vlijt, 1777-1958, 4,4 m (bnr.
47).*
Inventaris.

Rechtskundig collegie Qui discat, capiat, 1810-1813, 0,03 m (bnr. 202.7).
Inventaris, nrs. 261-262.

Geschiedenis
Vereeniging ter beoefening van de geschiedenis van 's-Gravenhage,
1851-1885, 0,90 m (bnr. 54).
Geschiedkundige vereeniging Die Haghe, 1890-1981, 7,0 m (bnr. 57).*
Historisch gezelschap te 's-Gravenhage, 1899-1976, 0,33 m (bnr. 267).*
Inventaris.

Vereeniging geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche
zeewezen, 1898-1901, 0,58 m (bnr. 99).
Commissie voor een standbeeld voor Johan de Witt te 's-Gravenhage, 1913-1919. 0.10 m (bnr. 92).
Comité tot oprichting van een monument voor Johan van Oldenbarneveldt te 's-Gravenhage, sedert 1947 Stichting fonds tot het oprichten te 's-Gravenhage van een monument voor de raadspensionaris
Johan van Oldenbarneveldt, 1919, 1935-1955, 0,07 m (bnr. 154).
Inventaris.

Comité voor de tentoonstelling De abdij van Egmond, 1934, 0,03 m
(bnr. 103).
Commissie voor het verzamelen van bouwstoffen voor de geschiedenis van de boekhandel te 's-Gravenhage, 1963-1967, 0,36 m (bnr.
256.4).
Inventaris: C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging; catalogus van de bibliotheek samengesteld door
A.C.G. Direks-Fleurkens ('s-Gravenhage 1978), nrs. 330-344.
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Wiskunde en natuurwetenschappen
Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke natuurkunde, sedert 1805 de Maatschappij voor natuur- en letterkunde Diligentia, sedert 1859 de Maatschappij voor natuurkunde onder de zinspreuk Diligentia, 1792-1980, 17,9 m (bnr. 197).*
Inventaris en plaatsingslijst.

Schei-, artsenij-, meng- en kruidkundig leesgezelschap Tot onderrigt,
ook genoemd het Pharmaceutisch leesgezelschap, 1856-1881, 0,08 m
(bnr. 126).
Plaatselijk comité voor de uitrusting eener expeditie naar Nova Zembla, 1877-1879, 0,01 m (bnr. 159).
Vereniging De Huygens-commissie, 1895-1896, 0,27 m (bnr. 98).
Plaatsingslijst.

Commissie voor de oprichting van een gedenkteeken voor Constantijn Huygens, 1895-1897, 0,05 m (bnr. 88).
Vereeniging tuinfonds (ten dienste van het Koninklijk zoologisch botanisch genootschap), 1905-1930, 0,06 m (bnr. 127).
Haagsche natuurhistorische vereeniging Hydra, 1911-1969, 0,8 m
(bnr. 553).
Kiesvereniging (van aandeelhouders van het) Koninklijk zoologisch
botanisch genootschap, 1922-1932, 0,05 m (bnr. 118).
Polytechnische studieclub, 1934-1972, 1,0 m (bnr. 235).
Inventaris.

Cultuur
Letterkunde
Dichtlievende kunstgenootschap onder de spreuk `Kunstliefde spaart
geen vlijt', sedert 1818 Hollandsche maatschappij van fraaye kunsten
en wetenschappen, afdeeling 's-Gravenhage, 1772-1883, 3,7 m
(bnr. 46).
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N.B. In dit archief bevinden zich verzamelde, afgedwaalde archiefbescheiden over de
periode 1533-1760.
Inventaris en plaatsingslijst.
Nadere toegang: persoonsnamenregister op de notulen, 1772-1818; alfabetische index
op de ledenlijst, 1772-1786.

Letterkundig gezelschap, geheten College de passerij van het oog onder de zinspreuk `Oculus in metam', 1792-1798, 0,03 m (bnr. 48).
Inventaris.

Leesgezelschap De Eendragt, 1795-1903, 0,41 m (bnr. 49).
Letterkundig gezelschap, geheten College onder de zinspreuk `Fabricando fabri fimus', 1797-1802, 0,04 m (bnr. 50).
Inventaris.

Leesgezelschap onder de zinspreuk `Voor kennis en waarheid',
1814-1893, 0,18 m (bnr. 52).
Plaatsingslijst.

Leesgezelschap Vriendschap en oefening, te Scheveningen, 1817-1976,
0,42 m (bnr. 618).*
Letterlievend genootschap onder de zinspreuk `Oefening kweekt kennis', 1834-1934 (1937), 2,0 m (bnr. 53.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-56 en 58-62.

Leesmuseum, 1836-1843, 0,07 m (bnr. 160).
N.B. Een leesgezelschap.

Gezelschap tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid, genaamd
Mnemosyne, (1838) 1843-1850, 0,03 m (bnr. 53.2).
Plaatsingslijst, nr. 57.

Leesgezelschap l'Union, 1846-1901, 0,04 m (bnr. 124).
Vereeniging Nieuwland onder de zinspreuk `Tot nut en genoegen',
voortgezet als Koninklijke letterlievende vereeniging Nieuwland,
1863-1930, 5,3 m (bnr. 132).
Inventaris.
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Stukken van J.J.F. Wap als initiatiefnemer tot het plaatsen van een
gedenksteen voor W. Bilderdijk in diens woning Prinsegracht 32,
1867, 0,04 m (bnr. 85).
Regelingscommissie voor het Tiende Nederlandsch taal- en letterkundig congres te 's-Gravenhage, 1867-1869, 0,07 m (bnr. 55).
Letterkundige vereeniging Oefening en vriendschap, sedert 1887 Rederijkerskamer Oefening en vriendschap, 1876-1893, 0,06 m (bnr.
56).
Commissie voor de stichting van een herinneringsteken aan de volksdichter en industrieel W.J. van Zeggelen, 1879-1880, 0,05 m (bnr.
87).
Commissie Tentoonstelling voor letterkunde, 1922-1924, 0,14 m (bnr.
108).
Plaatsingslijst.

Beeldende kunsten

Confrerie Pictura, 1656-1816, 0,50 m (bnr. 164.1).
Inventaris: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de ambachtsgilden, de
bussen, het college van stadsdoctoren en de confrerie Pictura ('s-Gravenhage 1958),
blz. 58-61, inv. nrs. 1-16.

Commissie tot oprigting van een monument voor W.J.J. Nuyen,
1840-1842, 0,05 m (bnr. 83).
Schilderkundig genootschap onder de zinspreuk `Pulchri Studio',
1847-1973, 16,9 m (bnr. 59.1).*
Inventaris, nrs. 1-472 en 476-496 en plaatsingslijst van de aanvulling.

Hollandsche teekenmaatschappij, 1876-1922, 0,04 m (bnr. 60).
N.B. Deze maatschappij organiseerde tentoonstellingen van werken van beeldende
kunstenaars.

Haagse kunstkring, 1891-1971:
a Vereeniging Haagsche kunstkring, 1891-1971, 8,0 m (bnr. 253.1).*
Inventaris, nrs. 1-502.
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b Commissie van beheer der verloting van kunstwerken, 1895-1947,
0,15 m (bnr. 253.2).
Inventaris, nrs. 503-515.

c Stichting Haagsche kunstkring, 1934-1960, 0,04 m (bnr. 253.3).
Inventaris, nrs. 516-522.
Inventaris a-e: F.R. Biesta, Inventaris van de archieven van de vereniging Haagse
Kunstkring, 1891-1971 ('s-Gravenhage 1982), de aangegeven inventarisnummers.
Nadere toegang: chronologische tabellen in de inventaris; lijst van kunstactiviteiten
met index daarop.

Vereenigd comité voor buitenlandsche tentoonstellingen, 1893-1916,
0,06 m (bnr. 59.2).
Inventaris, nrs. 473-474.

Comité tot oprichting van een gedenkteeken voor Jacob en Willem
Maris, 1911-1916, 0,04 m (bnr. 59.3).
inventaris, nr. 475.

Vereeninging tot het houden eener eere-tentoonstelling van werken
van Johannes Bosboom, 1916-1917, 0,25 m (bnr. 100).
Vereeniging Joan Blaeu, 1917-1939, 0,06 m (bnr. 123).
Uitvoerende commissie voor de eretentoonstelling van werken van
H.J. Haverman, 1918-1919, 0,06 m (bnr. 101).
Subcommissie van uitvoering voor de tentoonstelling van oude en
nieuwe boekkunst in de Nederlanden, uitgaande van de vereeniging
Joan Blaeu, 1920-1921, 0,19 m (bnr. 102).
Hoofdbestuur, tevens bestuur van de afdeling 's-Gravenhage van het
Nederlandsch kunstverbond, (1921) 1922-1979, 1,0 m (bnr. 192).
Plaatsingslijst.

Comité tot oprichting van een monument voor Jan Toorop,
1928-1938, 0,05 m (bnr. 94).
Stichting De Haagsche salon, 1950-1971, 0,12 m (bnr. 216).
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Toonkunst
Commissarissen van het Concert Harmonica, 1818-1821, 0,02 m
(bnr. 64.2).
Plaatsingslijst, nrs. 108-109.

Genootschap Concert Diligentia, 1821-1922 (1925), 1,2 m (bnr. 64.1).
Plaatsingslijst, nrs. 1-107 en 110-111.

Maatschappij tot bevordering der toonkunst, afdeeling 's-Gravenhage, 1840-1972, 0,75 m (bnr. 237).
Liedertafel Caecilia, sedert 1869 Mannenzangvereeniging Cecilia, sedert 1877 Koninklijke zangvereeniging Cecilia, 1840-1932, 3,5 m
(bnr. 65.1).
Inventaris, nrs. 1-433 en 435.

Gecommitteerden uit de vier liedertafels, 1854-1855, 0,01 m (bnr.
65.2).
Inventaris, nr. 434.

Commissie tot voorbereiding en regeling van de muziekuitvoeringen
door de Société Royale de Ste. Cécile te Mechelen op den 5en juni
1855 te 's-Gravenhage gegeven, 1855, 0,01 m (bnr. 446).
(Koninklijke) nationale zangschool voor handwerkslieden, sedert
1886 (1892) de (Vereeniging) Koninklijke nationale zangschool,
1860-1971, 1,6 m (bnr. 191.1).
Inventaris, nrs. 1-70.

Commissie voor de huldebetuiging aan de nagedachtenis van F.C.
Kist, 1863-1865, 0,02 m (bnr. 65.3).
Inventaris, nrs. 436-438.

Vereeniging Strijkorkest Euterpe, sedert 1896 Orkestvereeniging Euterpe, 1891-1961, 1,5 m (bnr. 281).
Inventaris.

Commissie voor het huldeblijk van de Koninklijke militaire kapel ter
herdenking van het feit dat zij vóór 25 jaren het predicaat `Koninklijke' ontving, 1901-1902, 0,01 m (bnr. 69).
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Feestcomité voor het groot nationaal concours voor harmonie- en
fanfaregezelschappen, 1902-1903, 0,02 m (bnr. 67).
Commissie tot onderzoek van de mogelijkheden der oprichting van
een nieuwe kleine concertzaal, 1908-1909, 0,03 m (bnr. 68).
NV Opera Italiana, 1911-1944, 11,6 m (bnr. 190).
Plaatsingslijst.

Christelijke gemengde zangvereeniging Prijst den Heer, sedert 1958
Christelijke gemengde zangvereniging Laus Deo, 1923-1974, 0,25 m
(bnr. 275).
Inventaris.

Commissie voor het huldeblijk aan de Koninklijke militaire kapel ter
herdenking van het feit dat zij vóór 50 jaren het predicaat `Koninklijke' ontving, 1926, 0,01 m (bnr. 70).
Commissie van uitvoering voor de huldiging van Arnold Spoel bij
gelegenheid van de 70e herdenking van zijn geboortedag, 1929-1930,
0,02 m (bnr. 80).
Bachkoor van de Bethlehemkerk, later Haagse Bachvereniging,
1948-1951, 0,04 m (bnr. 541).
Christelijke gemengde zangvereniging Johanneskoor, 1948-1959, 0,05
m (bnr. 191.2).
Inventaris, nrs. 71-75.

Toneel en theater
NV Gebouw voor kunsten en wetenschappen, 1873-1965, 14,5 m
(bnr. 158).
Inventaris.

Gezelschap Louis Bouwmeester, 1913-1952, 2,0 m (bnr. 170).
N.B. Bevat tevens archiefbescheiden van het Haagsch blijspel ensemble, de NV
Schouwburg maatschappij, de NV Louis Bouwmeester revue, de Scala record company, het operettegezelschap Die Haghesangers en het dubbelmannenkwartet Neerlandia.

Haagse kunststichting Haagse comedie, teven HOT-theater,
1947-1973, 13,7 m (bnr. 315).
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Foto en film
Haagsche amateurfotografenvereeniging, 1907-1960, 1,0 m (bnr.
627).
Bibliotheken en musea
Commissie tot de leesbibliotheek van het departement 's-Gravenhage
van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, 1798-1921, 1,4 m (bnr.
202.2).
Inventaris: G. 't Hart, Inventaris van het archief van het departement 's-Gravenhage
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1796-1940 en Catalogus van de bibliotheken van dat departement. ('s-Gravenhage 1967), nrs. 131-168.

Vereeniging tot het oprichten van een museum voor moderne kunst,
sedert 1935 Vereniging van Haagse museumvrienden, 1873-1961, 1,1
m (bnr. 583).
Haagsch museum van kunstnijverheid, 1890-1899, 0,01 m (bnr.
58.2).
Inventaris, nrs. 505-507.

Vereeniging openbare leeszaal en bibliotheek, 1905-1968, 8,1 m (in
bnr. 572).*
Vereeniging openbare muziekbibliotheek, 1913-1958, 0,11 m (bnr.
571).*
Plaatsingslijst.

Vereeniging RK openbare leeszaal en bibliotheek, 1916-1980, 6,5 m
(bnr. 628).*
Vereeniging openbare christelijke leeszaal en bibliotheek, 1926-1961,
0,10 m (in bnr. 572).*
Particuliere perscollectie van W.N. van der Hout, voortgezet als
Stichting internationaal persmuseum, 1924-1978, 1,0 m (bnr. 313).
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Schrijvende pers
Nederlandsche journalistenkring, tevens afdeeling 's-Gravenhage, genaamd De Haagsche journalistenvereeniging, 1883-1961, 0,80 m
(bnr. 312).
Sociëteit De Wigwam, 1929-1930, 0,02 m (bnr. 150).
N.B. Voor journalisten en kunstenaars.

Haagsche journalistenkring Tien Mei, 1943-1965, 0,24 m (bnr. 214).
Internationaal persmuseum, zie blz. 366.
Dagblad Het Vaderland, 1946-1968, 2,0 m (bnr. 580).
Plaatsingslijst.

2.6

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen

Sport
Confrerie van den ridder Sint Joris, 1453-1850, 3,3 m (in bnr. 40).
Inventaris: H.E. van Gelder, Inventaris van het archief der Haagsche broederschap
van Sint Joris ('s-Gravenhage 1916), nrs. 1-395.

Confrerie van Sint Hubertus, 1542-1650, 0,07 m (in bnr. 40).
Inventaris: als voren, nrs. 396-401.

Société de tir a l'hotel des bains de Scheveningue, sedert 1850 voortgezet als Société de tir Petit Saint Hubert of Scherpschuttersgilde
Petit Saint Hubert, 1835-1914, 0,60 m (bnr. 41).
Inventaris.

Genootschap onder de zinspreuk `Tot oefening en vermaak', sedert
1851 Koninklijk scherpschuttersgilde Oefening en vermaak,
1839-1936, 0,95 m (bnr. 42).
Inventaris.

's-Gravenhaagsch schaakgenootschap Discendo discimus, sedert 1952
Koninklijk 's-Gravenhaagsch schaakgenootschap Discendo discimus,
1852-1976, 1,6 m (bnr. 261).
Inventaris.
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Kegelclub Poedelhaat, 1893-1911, 0,20 m (bnr. 44).
Inventaris.
Haagsche ijsclub, later het Haagsche ijsclubfonds, 1907-1972, 0,45 m
(bnr. 391).*
Roeivereeniging De Laak, 1916-1968, 10,0 m (bnr. 45).*
Inventaris.
Westelijke roeibond, 1925-1956, 0,23 m (bnr. 278).*
Inventaris.

Scherpschuttersvereeniging Oranje Nassau, 1927-1940, 0,02 m (bnr.
522).
Riouwmanege, sedert 1958 Riouwrijschool, 1956-1968, 6,0 m (bnr.
212).
Inventaris.

Recreatie
Nieuwe of litteraire sociëteit De Witte, 1802-1930, 28 m (bnr. 612).*
Plaatsingslijst.

Sociëteit De nieuwe harmonie, sedert 1840 Sociëteit De harmonie,
1829-1869, 0,05 m (bnr. 113).
Bond van Haagse gymnasiasten, 1904-1978, 1,5 m (bnr. 544).
N.B. In het archief bevinden zich ook bescheiden van de Vereniging van oudleerlingen van het gymnasium Socialiter, 1945-1978.

Vereeniging Haagsche volksspeelterreinen, 1906-1927, 0,23 m (bnr.
39).
Inventaris.

Commissie van voorbereiding van een reis van scholieren naar de
wereldtentoonstelling in Brussel (Commissie Deen), 1910, 0,01 m
(bnr. 511).
Vereeniging voor zwembaden, 1923-1929, 0,03 m (bnr. 601.3).
Plaatsingslijst, nr. 74.
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Haagsche studentenvereeniging, 1929-1980, 6,4 m (bnr. 258).*
Inventaris.

Haagsche jeugdherbergstichting, 1932-1980, 7,8 m (bnr. 308).*
inventaris.

Oudleerlingenvereniging van de Dalton-scholengemeenschap Ex Lebo, 1935-1973, 0,16 m (bnr. 574).
Reinigingsharmonie Door muziek verbonden, 1936-1949, zie blz. 323.
Stichting Groen en bloemen, 1945-1962, 0,48 m (bnr. 175).
Vereeniging Heelsumstraat, 1945-1949, 0,10 m (bnr. 142).
Plaatsingslijst.

Haagsch werkcomité vacantie 1946, voortgezet als Stichting Haagsch
vacantie-comité, 1946-1963, 1,5 m (bnr. 143).
Inventaris.

Comité Groenteweg-Parallelweg, 1947-1960, 0,16 m (bnr. 213).
Inventaris.

Stichting tot explotatie van een internationaal jeugdhotel te 's-Gravenhage, 1956-1969, 23,4 m 504).*
Coöperatieve werkgemeenschap Sterk door werk, U.A., 1962-1970,
0,55 m (bnr. 178).
N.B. De werkgemeenschap stelde zich ten doel de gezondheid van gepensioneerden te
bevorderen door de explotatie van een op recreatie gerichte vrijetijd-werkplaats.

Stichting scouting Den Haag-Zuid, 1965-1978, 0,40 m (bnr. 254).
Evenementen
Evenementen in verband met het koninklijk huis
Commissie voor de viering van de 25-jarige regeering van koning
Willem III, 1873-1874, 0,04 m (bnr. 71).
Inventaris.
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Feestcommissie voor de luisterrijke viering van den 70en verjaardag
van koning Willem III, 1887, 0,54 m (bnr. 72).
Hoofdcomité voor de feestviering ter gelegenheid van de inhuldiging
van koningin Wilhelmina te 's-Gravenhage, 1896-1899, 0,69 m (bnr.
73).
Inventaris.

Commissie tot oprichting van een gedenkzuil ter herinnering aan de
inhuldiging van koningin Wilhelmina te 's-Gravenhage, 1897-1898,
0,01 m (bnr. 89).
Haagse commissie tot het aanbieden van een huldeblijk van H.M. de
koningin-weduwe regentes, 1897-1898, 0,04 m (bnr. 74).
Haagse commissie voor inzameling van gelden voor de hoofdcommissie tot het aanbieden van een nationaal geschenk aan koningin
Wilhelmina ter gelegenheid van haar huwelijk, 1900-1901, 0,04 m
(bnr. 141).
Comité voor een volkshulde bij het huwelijk van koningin Wilhelmina, 1900-1901, 0,51 m (bnr. 76).
Gewestelijke commissie van Zuid-Holland voor de oprichting van een
standbeeld voor den stadhouder Willem III, 1904-1911, 0,03 m (bnr.
90).
Comité voor de luisterijke viering van de 25-jarige regeering van koningin Wilhelmina, 1921-1925, 0,27 m (in bnr. 77).
Nationaal comité tot het oprichten van een gedenkteken voor Juliana, gravin van Stolberg, (1924) 1925-1931, 0,28 m (bnr. 93).
Haagsch comité 1926 ter herdenking van het zilveren huwelijksfeest
van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, 1925-1926, 0,07 m (in
bnr. 77).
Haagsch comité 1929 tot huldiging van de koningin-moeder,
1927-1929, 0,13 m (in bnr. 77).
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Hoofdcomité voor een huldeblijk van de Nederlandsche vrouwen aan
de koningin-moeder, 1928-1929, 0,09 m (in bnr. 81).
Plaatselijk comité voor een huldeblijk van de Nederlandsche vrouwen aan de koningin-moeder, 1928, 0,03 m (in bnr. 81).
Commissie voor het bloemencorso bij de 70ste verjaardag van de
koningin-moeder, 1928, 0,05 m (in bnr. 77).
Comité voor het lichtfeest bij de 50ste verjaardag van koningin Wilhelmina, 1930-1931, 0,20 m (in bnr. 77).
Haagsch comité 1933 voor de 400-ste geboortedag van prins Willem
van Oranje, 1932-1934, 0,02 m (in bnr. 77).
Comité gedenkteken H.M. de koningin-moeder, 1934-1936, 0,70 m
(bnr. 95).
Comité voor de luisterrijke viering van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1936-1938, 0,41 m (in bnr. 77).
Commissie voor de versiering van de Zeestraat ter gelegenheid van
het huwelijk van prinses Juliana, 1936-1937, 0,04 m (bnr. 82).
Comité voor de luisterrijke viering van het 40-jarig regeringsjublileum van koningin Wilhelmina, 1936-1939, 0,45 m (in bnr. 77).
Stichting Haags jubileum comité 1948, 1946-1951, 1,2 m (bnr. 148).
N.B. In dit archief bevinden zich ook de bescheiden van alle commissies die een uitvoerende taak hadden in het kader van de viering van het 700-jarig bestaan van
's-Gravenhage als residentie en van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina.

Overige evenementen
Haagse commissie van erkentenis voor de strijders op de citadel van
Antwerpen en de Schelde, 1832-1835, 0,06 m (bnr. 14).
Inventaris.
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Hoofdcommissie tot oprigting van een nationaal gedenkteken voor
november 1813, 1863-1871 (1881), 4,2 m (bnr. 84).
Inventaris: H. Bordewijk, Inventaris van het archief van de hoofdcommissie tot oprigting van een nationaal gedenkteken voor november 1813, aangevuld met een catalogus
van in het gemeentearchief aanwezige documentatie, samengesteld door J.R.H. Soer,
1863-1871 ('s-Gravenhage 1979).

Commissies belast met het organiseren van besloten bals masqués,
1903-1908, 0,02 m (bnr. 128).
Haagsch comité voor volksfeesten, 1903-1951, 1,8 m (in bnr. 77).
Haags comité voor de luisterrijke viering van het eeuwfeest van
Neerlandsch onafhankelijkheid, 1909-1919, 0,34 m (in bnr. 77).
Loosduins Comité voor de luisterrijke viering van het eeuwfeest van
Neerlandsch onafhankelijkheid, 1913, 0,05 m (bnr. 79).
Comité ter huldiging van de nagedachtenis der tijdens den wereldoorlog verongelukte Scheveningsche visschers, 1919-1922, 0,07 m
(bnr. 144).
Stichting Algemeen Haags comité, 1948-1964, 39 m (bnr. 149).
2.7

Instellingen op politieke en ideële grondslag
Politieke groeperingen
Gemeenebestgezinde burgersociëteit, 1797-1798, 0,06 m (bnr. 51).
Inventaris.

Kiesvereeniging vaderland en koning, 1853-1912, 0,22 m (bnr. 109).
Nationaal historische partij, (1903) 1904-1912, 0,25 m (bnr. 110).
Stukken van D. Hoek als bestuurslid van de Nationale unie,
1925-1932, 0,21 m (bnr. 179).
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Centrale raad van het verbond van actualisten, 1926-1928, 0,36 m
(bnr. 168).*
Politieke partij Demokraten '66 (D '66), afdeling Den Haag,
1966-1979, 0,20 m (bnr. 584).*
Plaatsingslijst.
Ideële groeperingen

Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk `Unitas', departement
's-Gravenhage, 1845-1901, 0,21 m (bnr. 121).
Plaatsingslijst.

Vereeniging Het metalen kruis, afdeeling 's-Gravenhage, le sectie,
1853-1884, 0,20 m (bnr. 105).
Plaatsingslijst.

Hoofdbestuur, tevens bestuur van de afdeling 's-Gravenhage van de
Vereeniging Het zilveren kruis, 1865-1880, 0,03 m (bnr. 161).
Algemeen israëlitisch verbond/Alliance israélite universelle, afdeling
Den Haag, (1864) 1867-1879, 0,01 m (bnr. 131.18).
Inventaris, nr. 1654.

Algemeene vereeniging ter verschaffing van naar de joodsche voorschriften toebereide spijzen aan joodsche militairen die zulks verlangen Tereph chaloetsiem, (1877) 1878-1882, 0,02 m (bnr. 131.17).
Inventaris, nrs. 1669-1670.

Vereeniging Nederlandsch toevluchtsoord voor noodlijdende dieren,
1886-1970, 6,3 m (bnr. 576).
Plaatsingslijst.

Afdeeling 's-Gravenhage van de Nederlandsche kinderbond,
1899-1941, 0,22 m (bnr. 266).
Inventaris.

Vereeniging (Bond) ter behartiging van de belangen van het kind,
1908-1910, 0,11 m (bnr. 218).
Inventaris.
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Vereniging Steun aan doortrekkenden Hachnosas Ourechiem,
1933-1941, 0,01 m (bnr. 131.13).*
Inventaris, nrs. 1675-1676.
Joodsche coördinatiecommissie, afdeling 's-Gravenhage, 1945-1951,
0,10 m (bnr. 639.6).*
Plaatsingslijst, nrs. 377-389.

Stichting tot verzorging en huisvesting van Joodse verplaatste personen, afdeling 's-Gravenhage, 1947-1951, 0,06 m (bnr. 639.7).*
Plaatsingslijst, nrs. 392-395.

Sociëteit voor cultureele samenwerking, (1929) 1946-1979, 0,06 m
(bnr. 259).
Inventaris.
Stichting Bewoners Oranjeplein-Schilderswijk, 1969-1974, 2,0 m (bnr.
318) *
Stuurgroep vitalisering Den Haag, sedert 1971 Stichting voorbereidend culturele raad, 1970-1974, 1,4 m (bnr. 298).
2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
N.B. De archieven van commissies voor en besturen van onderwijsinstellingen op levensbeschouwelijke basis zijn opgenomen in categorie 2.5 (bijzonder onderwijs), zie
blz. 354-357. Dat geldt evenwel niet voor de zondagsscholen.

Rooms-katholieke kerk
Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere, 1431-1973:
a Rentmeester van de memorie in de Sint Jacobskerk, 1431-1568,
0,05 m (bnr. 543.2).
N.B. Een ander gedeelte van dit archief berust bij het Rijksarchief in ZuidHolland.

b Kerkmeesters van de Sint Jacobskerk, 1437-1572, 0,27 m (bnr.
282.1).
Inventaris, nrs. 1-28.
Nadere toegang: regestenlijst.

c Parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere, 1567-1973, 15,0 m
(bnr. 543.1).*
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Parochie van de Heilige Theresia van Avila, 1743-1969, 5,2 m (bnr.
518).*
Parochie van Sint Anthonius Abt te Scheveningen, 1830-1975, 10,0
m (bnr. 517).*
Sint Josephparochie, (1867) 1871-1976:
a Pastoor, (1868) 1871-1976, 2,0 m (bnr. 257.1).*
Inventaris, nrs. 1-140.

b Kerkbestuur, (1867) 1871-1972, 1,8 m (bnr. 257.2).*
Inventaris, nrs. 141-322 en 405-408.
c

RK Armbestuur, 1908-1964, 0,15 m (bnr. 257.3).*
Inventaris, nrs. 324-334.

d Liefdewerk van den schoolpenning (Het studiefonds), afdeeling
St. Joseph en de Vereeniging tot steun aan priesterstudenten, afdeeling St. Josephparochie, 1885-1956, 0,06 m (bnr. 257.5).*
Inventaris, nrs. 397-404.

e (Wereldlijke) Derde orde van de Heilige Franciscus van Assisië,
afdeeling St. Josephparochie, 1914-1955, 0,08 m (bnr. 257.6).*
Inventaris, nrs. 409-416.

f Aartsbroederschap van de Heilige Familie, 1916-1953, 0,04 m
(bnr. 257.7).*
Inventaris, nrs. 417-424.

g St. Joseph patronaatscommissie, 1923-1971, 0,02 m (bnr. 257.8).*
Inventaris, nrs. 425-429.
Inventaris a-g: M. van Doorn, Inventaris van de archieven van de pastoor, het kerkbestuur en parochiale instellingen ('s-Gravenhage 1977), de aangegeven inventarisnummers.

Parochie van de Heilige Gerardus Majella, 1924-1980, 14,0 m (bnr.
526).*
Dekenaat 's-Gravenhage, (1844) 1853-1965, 5,0 m (bnr. 299.1).*
Priester-Mariacongregatie in het dekenaat 's-Gravenhage, 1925-1936,
0,04 m (bnr. 299.3).
Nederlandse Hervormde kerk
Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, 1572-1969:
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a Kerkeraad, 1608-1948, 5,1 m (bnr. 203.1).
Inventaris, ns. 1-77, 101-333, 355-387 en aanvulling, nrs. 1-68.
Nadere toegang: alfabetische index op de lidmaten, 1700-1719.

b Commissie uit den kerkeraad voor het godsdienstonderwijs,
1817-1952, 0,47 m (bnr. 203.3).*
Inventaris, nrs. 334-351, 388 en aanvulling nrs. 198-220.

c Commissie uit den kerkeraad van toezigt op de overgangen tot de
roomsch-katholieke kerk, 1842-1857, 0,04 m (bnr. 203.4).
Inventaris, nrs. 352-354.

d College (Gezelschap) van ouderlingen, 1787-1904, 1949-1956, 0,64
m (bnr. 203.5).
Plaatsingslijst aanvulling nrs. 76-130.

e Kerkmeesters der Groote of Sint Jacobskerk, 1572-1810, 3,5 m
(bnr. 282.2).
N.B. Voor de archiefbescheiden tot 1572 zie onder rooms-katholieke kerk.
Inventaris, nrs. 29-384.

f Stukken afkomstig van Hendrik van Slichtenhorst en zijn erfgenamen als rentmeester van de Groote of Sint Jacobskerk, (1621)
1629-1650, 0,38 m (bnr. 1).
g Kerkmeesters der Kloosterkerk, 1572-1811, 0,55 m (bnr. 282.3).
Inventaris, nrs. 385-409.
h Kerkmeesters der Nieuwe kerk, 1648-1810, 5,9 m (bnr. 282.4).
Inventaris, nrs. 410-629.
i Diaconie, 1583-1956, 45,0 m (bnr. 133).*
Inventaris en plaatsingslijst.

k Commissie tot instandhouding en bevordering van den openbare
godsdienst der Nederduitsch hervormde gemeente, 1798-1826, 2,1
m (bnr. 282.5).
Inventaris, nrs. 630-759.

1 Kerkvoogden en notabelen, 1826-1946, 14,0 m (bnr. 282.6)*
Inventaris, nrs. 760-1153 en aanvulling nrs. 1-149.

m Wijkvereeniging Nieuwe Kerk, 1903-1941, 0,06 m (bnr. 203.6).*
Plaatsingslijst aanvulling, nr. 223.

n (Vereeniging) Ministerie van predikanten, 1717-1948, 0,55 m (bnr.
203.2).*
Inventaris, nrs. 78-100 en aanvulling, nrs. 69-75.
Beknopte inventaris van het oud-archief der Groote of Sint Jacobskerk te 's-Gravenhage door W. Snouckaert van Schauburg, geldt als vervallen.
De in 1908 verschenen

p Moderamen, kerkeraad en wijkbestuur van wijkgemeente XIV:
Maranatakerk, 1946-1969, 0,35 m (bnr. 317).*
q Wijkvereeniging Eben Haezer, 1880-1940, 1,8 m (bnr. 568).
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Hervormde gemeente te Loosduinen, 1579-1967, 8,0 m (bnr. 300).*
Hervormde gemeente te Scheveningen, 1584-1955:
a Kerkeraad, 1634-1953, 3,7 m (bnr. 539.1).*
Inventaris, nrs. 1-78.

b Kerkmeesters, (1563) 1584-1637, 0,08 m (bnr. 2).
Inventaris.

c Diaconie, 1666-1940 (1951), 3,5 m (bnr. 539.2).*
Inventaris, nrs. 79-260.

d Kerkvoogdij, (1729) 1809-1963, 8,2 m (bnr. 540).*
Inventaris.

Commissie, sedert 1918 Stichting Duinoordkerk, 1914-1975, 16,0 m
(bnr. 546).*
N.B. a. Tot 1934 vormden de gemeenteleden een vrije gemeente buiten kerkelijk verband. Sedertdien onderhield de gemeente relaties met de hervormde gemeente te Scheveningen. In 1942 werd de Duinoorkerk, die op het grondgebied van kerkelijk Scheveningen stond, gesloopt. Sedertdien gaat de gemeente in de Haagse Kloosterkerk ter
kerke en onderhoudt zij op een bijzondere status relaties met de hervormde gemeente
te 's-Gravenhage.
b. In het archief bevinden zich ook bescheiden van de Stichting dr. de Geushuis en de
Stichting Kloosterkerkgemeente.

Collatores van een beneficie gesticht door Andries de Fresne ten behoeve van studenten in de protestantse theologie, 1698-1820, 0,06 m
(bnr. 524).
Kiesvereniging onder de zinspreuk `De Bijbel', 1871-1878, 0,04 m
(bnr. 111).
N.B. De kiesvereniging beoogde de keuze van hervormde predikanten voor Den Haag
te beinvloeden.

Waals-hervormde kerk
Waals-hervormde gemeente te 's-Gravenhage, (1563) 1608-1963:
a Kerkeraad, (1563) 1608-1963, 7,3 m (bnr. 241.1).*
Inventaris, nrs. 1-157 en 1567-1577.
Nadere toegang: transcriptie van en alfabetische index op het oudste lidmatenregister, 1632-1710.

b Diaconie, 1614-1955, 11,3 m (bnr. 241.4).*
Inventaris, nrs. 249-1099 en 1578-1594.
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c Commissie voor de eredienst, 1797-1947, 2,6 m (bnr. 241.2).*
N.B. De commissie vervulde de taken die elders door de kerkvoogdij werden
vervuld.
Inventaris, nrs. 158-233.

d College van notabelen, 1824-1928, 0,14 m (bnr. 241.3).
Inventaris, nrs. 243-248.

e Kiescollege, 1867-1951, 0,10 m (bnr. 241.7).*
Inventaris, nrs. 234-242.

Waals-hervormde gemeente te Voorburg, 1710-1948, 1,5 m (bnr.
241.6).*
Inventaris, nrs. 1473-1566.

Gereformeerde kerken
Gereformeerde kerken te 's-Gravenhage, 1842-1967, 10,5 m (bnr.
513).*:
a Christelijk afgescheiden gemeente 's-Gravenhage (afdeling Nobelstraat), sedert 1869 Christelijk gereformeerde gemeente(kerk)
(Nobelstraat), sedert 1892 Gereformeerde kerk 's-Gravenhage A,
1842-1904.
b Gereformeerde Kerk (Gereformeerde gemeente onder het kruis,
afdeling Wagenstraat), sedert 1863 Oud-Gereformeerde gemeente
(Wagenstraat), sedert 1869 Christelijk gereformeerde gemeente
(kerk) (Wagenstraat), sedert 1892 Gereformeerde kerk 's-Gravenhage B, 1858-1904.
N.B. a. Het totale bestand bevat misschien ook archiefbescheiden van de Gereformeerde gemeente onder het kruis, afdeling Hoogezand (Haagse straatnaam),
1846-1858, die in 1858 uiteenviel in de afdelingen Hoogezand en Wagenstraat.
b. In 1892 ging slechts een gedeelte der gemeente over naar kerk B; anderen stichtten de Christelijk gereformeerde gemeente (in nieuwe zin).

c Nederduitsch gereformeerde gemeente (dolerend) 's-Gravenhage,
sedert 1892 Gereformeerde kerk 's-Gravenhage B, 1887-1904.
d Gereformeerde kerk 's-Gravenhage (vanaf de ineensmelting), sedert 1925 Gereformeerde kerk 's-Gravenhage-West, 1904-1967.
N.B. In 1925 kwam een zuiver organisatorische splitsing in 's-Gravenhage-Oost en
's-Gravenhage-West tot stand. De archiefvorming op basis van de oude bescheiden
werd door West voortgezet. Het archief van Oost berust nog bij de Kerk.

e Classis 's-Gravenhage, 1893-1967.
N.B. Tot het jaar 1892 maakten de Haagse kerken deel uit van de classis-Delft.

f Provinciale synode in Zuid-Holland van de Christelijk afgeschei-
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den gereformeerde kerken, sedert 1869 van de Christelijk gereformeerde kerken, sedert 1892 Particuliere synode der gereformeerde
kerken in Zuid-Holland, later Zuid-Holland-West, 1842-1967.
g (Tweede voorlopige) synode van de Nederduitsch gereformeerde
kerken in de provincie Zuid-Holland, 1890-1892.
N.B. De hier genoemde archiefbescheiden vormen één geheel wat de herkomst betreft.
Nagenoeg alle bescheiden hebben vocht- en schimmelschade, sommige za ernstig dat
restauratie waarschijnlijk niet mogelijk zal blijken. Het merendeel der archiefbescheiden kan dan ook niet worden geraadpleegd. Evenmin is een scheiding naar archiefvormende instelling mogelijk, noch kan worden vastgesteld in hoeverre series volledig
zijn. Hun die het archief willen raadplegen, wordt verzocht zich tevoren schriftelijk
met de gemeentearchivaris te verstaan teneinde teleurstelling te voorkomen.

Remonstrantse broederschap
Remonstrants-gereformeerde gemeente, 1631-1940, 7,1 m (bnr. 205).
Plaatsingslijst.

Doopgezinde broederschap
Doopsgezinde gemeente, 1632-1752, 1878-1956, 6,0 m (bnr. 4).*
N.B. In de periode 1753-1877 heeft deze gemeente niet bestaan.

Evangelisch-Lutherse gemeenten
Evangelisch-Lutherse gemeente, 1620-1970:
a Grote en kleine kerkeraad, 1620-1970, 11,3 m (bnr. 3.1).*
Inventaris, nrs. 1-291 en aanvulling nrs. 1-41b.

b College van kerkrentmeesters, (1773) 1824-1970, 6,8 m (bnr. 3.2).*
Inventaris, nrs. 332-351 en aanvulling nrs. 86-182a.

c Diaconie, 1824-1970, 8,0 m (bnr. 3.3).*
Inventaris, nrs. 292-331 en aanvulling nrs. 42-85.
De in 1911 verschenen Inventaris van het oud-archief der Evangelisch-Luthersche gemeente te 's-Gravenhage door W. Snouckaert van Schauburg, in: Jaarboek van de
Nederlandsch Evangelisch-luthersche kerkgeschiedenis, dl. 4 (1911), geldt als
verouderd.

d Beheerders van het orgelfonds, 1913-1968, 0,24 m (bnr. 3.4).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 208-209.

e Redactie van Gemeenteleven, 1915-1970, 1,5 m (bnr. 3.5).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 219-230.
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f Zondagsschool, (1911) 1951-1964, 0,24 m (bnr. 3.7).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 206-207.

g Beheerder van het restauratiefonds, 1961-1970, 1,2 m (bnr. 3.6).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 183-191.

Evangelisch-Luthersche jongelingsvereeniging Behoudt het woord des
levens, 1891-1898, 0,14 m (bnr. 3.8).
Inventaris, nrs. 469-494.

Vereeniging Maarten Luther, 1916-1959, 0,36 m (bnr. 3.9).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 216-218.

Vrijzinnig-Lutherse jongerenkring, 1932-1958, 0,36 m (bnr. 3.10).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 213-215.

Evangelisch-Lutherse spelgroep Het kleine masker, 1950-1965, 0,71 m
(bnr. 3.11).*
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 192-197.

Lutherse jongerengroep, 1959-1970, 0,36 m (bnr. 3.12).
Plaatsingslijst aanvulling, nrs. 210-212.

Andere christelijke geloofsgemeenschappen
Engelsche kerk, 1715-1822, 0,16 m (bnr. 311).
N.B. Een gedeelte van het archief van de Engelsche kerk berust bij het General Register Office te Londen, een ander gedeelte bij het Public Record Office te Londen.
Het gemeentearchief beschikt over microfilms van de originele bescheiden bij het General Register Office.
Inventaris.

Nederlandsche protestantenbond, afdeling 's-Gravenhage, 1891-1965,
2,1 m (bnr. 180).
Nederlandsche protestantenbond, afdeling Wassenaar, 1919-1970, 4,0 m
(bnr. 547).*
Israëlitische kerkgenootschappen
Nederlandsch-Portugeesch israëlitische gemeente, 1708-1941, 7,8 m
(bnr. 130).
Inventaris.
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Nederlands-israëlitische gemeente, 1723-1943:
a Nederlandsche-israëlitische gemeente, 1723-1943, 18,7 m (bnr.
131.1).*
Inventaris, nrs. 1-913.

b Vereniging Gemiloet chadadiem (voor het begraven), 1770-1934,
0,10 m (bnr. 131.8).*
Inventaris, nrs. 999-1010.

c Armbestuur, 1804-1943, 3,1 m (bnr. 131.15).
Inventaris, nrs. 1011-1535.

d Synagogaal ressort 's-Gravenhage, 1822-1930, 0,07 m (bnr. 131.4).*
Inventaris, nrs. 939-941.

e Godsdienstige israëlitische schoolcommissie, ressort 's-Gravenhage, 1833-1918, 0,75 m (bnr. 131.5).*
Inventaris, nrs. 942-966.

f Weldadigheidsfonds Eleazer Levy, 1848-1896, 0,07 m (bnr. 131.9).
Inventaris, nrs. 1536-1539.

g Opperrabbijn Tobias Tal, 1866-1898, 0,20 m (bnr. 131.6).*
Inventaris, nrs. 967-990.

h Commissie van beheer der israëlitische godsdienstschool voor betalenden, 1871-1919, 0,05 m (bnr. 131.2).*
Inventaris, nrs. 914-928.

k Commissie van classificatie, sedert 1926 Commissie van bijstand
voor de financiën, 1894-1935, 0,22 m (bnr. 131.3).*
Inventaris, nrs. 929-937.

1 Levi Simonsstichting tot het uitgeven van winterjassen, 1899-1821,
0,01 m (bnr. 131.11).*
Inventaris, nr. 1671.

m Stichting en de vereniging Achoezas Kewer, 1908-1942, 0,06 m
(bnr. 131.12).*
Inventaris, nrs. 1672-1674.

n Stichting opperrabbijn Van Loenfonds, 1922-1942, 0,01 m (bnr.
131.14).*
Inventaris, nrs. 1677-1679.

p Oppperrabbijn Izak Maarsen, 1927-1942, 0,40 m (bnr. 131.7).*
Inventaris, nrs. 991-998.
Inventaris a-p, de aangegeven inventarisnummers.
De in 1933 verschenen inventaris De archieven berustend onder het kerkbestuur der
Nederlandsch-israëlietische gemeente 's-Gravenhage door A. Frank, geldt als
verouderd.
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Nederlands-israëlitische gemeente, 1945-1975:
a Nederlands-israëlitische gemeente, 1945-1975, 9,1 m (bnr. 639.1).*
Plaatsingslijst, nrs. 1-347 en 360-366.

b Armbestuur, 1945-1975, 1,5 m (bnr. 639.5).*
Plaatsingslijst, nrs. 367-376.

c Synagogaal ressort 's-Gravenhage, 1946, 0,01 m (bnr. 639.2).*
Plaatsingslijst, nr. 348.

d Stichting en de vereniging Achoezas Kewer, 1948-1971, 0,20 m
(bnr. 639.9).*
Plaatsingslijst, nrs. 396-406.

e Stichting opperrabbijn Van Loenfonds, 1947-1975, 0,02 m (bnr.
639.8).*
Plaatsingslijst, nrs. 390-391.

f Stichting pensioenfonds Nederlands-israëlitische gemeente,
1959-1974, 0,20 m (bnr. 639.10).*
Plaatsingslijst, nrs. 407-420.

g David Roosweijlstichting, 1964-1977, 0,10 m (bnr. 639.11).*
Plaatsingslijst, nrs. 421-425.

h Opperrabbijn, S. Beerf, 1967-1971, 0,01 m (bnr. 639.3).*
Plaatsingslijst, nr. 349.

k Opperrabbijn M. Fink, 1971-1976, 0,80 m (bnr. 639.4).*
Plaatsingslijst, nrs. 350-359.

1 Stichting Beth Midrasj, afdeling 's-Gravenhage, 1972-1975, 0,10 m
(bnr. 639.12).*
Plaatsingslijst, nrs. 426-491.
Plaatsingslijst a-1, de aangegeven nummers.

Andere instellingen van godsdienstige aard
Gezelschap Bijbeloefening, 1816-1859, 0,04 m (bnr. 310).
Inventaris.
Afdeling 's-Gravenhage van het Nederlandsch bijbelgenootschap,
1835-1894, 0,12 m (bnr. 305).
Inventaris.
Nederlandsche vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit, sedert 1964 Vereniging hospitaalkerkschip De hoop,
1898-1972, 9,0 m (bnr. 234).
Inventaris: A.M.J. de Haan, Inventaris van het archief van de Nederlandsche vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit sinds 1964 genaamd Vereniging
hospitaalkerkschip `De hoop', 1898-1972 ('s-Gravenhage 1978).
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Oecumenische jeugdraad, 1955-1965, 0,24 m (bnr. 3.15).*
Plaatsingslijst, nrs. 199-200.

2.9

Huizen en heerlijkheden
Ambachtsheerlijkheid Rijswijk, 1316-1873, 2,0 m (bnr. 375).
N.R. Deze heerlijkheid werd in 1688 door de magistraat van Den Haag gekocht.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in de inventaris.

Leengoed Kortenbosch, 1384-1877, 0,53 m (bnr. 112).
Plaatsingslijst.
Nadere toegang: regestenlijst.

`Eigendomsbewijzen en kaarten Marlot en Clingendaal', (1481)
1564-1881 (1952), zie: Gemeentesecretarie, afdeling SV/ROS, Register van eigendommen der gemeente 's-Gravenhage; dit overzicht
blz. 310.
Hofstede Sion en aanhorige landen, voorzover afkomstig van de familie Viruly-Schimmel, 1555-1886, 0,75 m (bnr. 183).
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in de inventaris.

2.10 Families
Arntzenius, 1589-1971, 7,0 m (bnr. 240).*
Inventaris.

Bosboom, 1779-1941, 0,26 m (bnr. 163).
Van Brienen van de Groote Lindt, 1400-1927, 0,24 m (bnr. 171).
N.B. Bescheiden van dit familiearchief berusten ook bij het Rijksarchief in Gelderland
en bij het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te
's-Gravenhage
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in de inventaris.

Bron, 1585-1936, 0,15 m (bnr. 198).
Inventaris.
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Van Bylandt, 1432-1905 (1924), 1,3 m.
N.B. Het archief van de familie Van Bylandt is over verschillende archiefbewaarplaatsen in Nederland verspreid, t.w. Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling (drie verschillende bestanddelen), Rijksarchief in Gelderland (twee verschillende bestanddelen),
Rijksarchief in Utrecht en Gemeentearchief 's-Gravenhage. Alhier bestaat het archief
eveneens uit twee verschillende bestanddelen, namelijk de papieren van Willem Frederik graaf van Bylandt (1771-1855) en zijn nakomelingen, (1459) 1790-1884 (1924), 0,85
m (bnr. 176), en de papieren van diens broer Jean Charles graaf van Bylandt
(1776-1841) en diens nakomelingen, voor zover deze bescheiden betrekking hebben op
de bezittingen Arendsdorp, Oostduin, Waalsdorp en Westerhoek, 1432-1905, 0,42 m
(bnr. 172). De overige papieren afkomstig van deze laatste tak werden in 1952 naar
het Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling, overgebracht.

Van Hille, 1640-1675, 0,06 m (bnr. 535).
Inventaris.

Van de Kemp, 1608-1897, 0,35 m (bnr. 512).
Pansier-Waterreus, 1749-1846, 0,25 m (bnr. 165).
N.B. Een ander gedeelte berust bij het Rijksarchief in Zuid-Holland, zie blz. 111 en
144.

Rollin Couquerque, 1846-1964, 0,25 m (bnr. 189).
Seeligman-Koikman, 1927-1971, 0,17 m (bnr. 271).
Inventaris.
Voorhoeve, ca. 1765-1980, 3,5 m (bnr. 625).*
2.11 Personen
H.F. de Groot (1860) 1896-1946 (1966), 1,8 m (bnr. 296).
L. Hardenberg, 1845-1908, 0,38 m (bnr. 59.4).
Inventaris, nrs. 476-483.

L.P. van der Heijden, 1885-1947, 0,48 m (bnr. 139).
Prof. dr. J.C. Hooykaas, (1875) 1913-1974 (1976), 0,12 m
(bnr. 297).
Inventaris.
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A. Kapteijn, 1878-1925, 4,4 m (bnr. 222).
Plaatsingslijst.
N.B. De plaatsingslijst in: Economisch-historisch jaarboek, 25 (1951) blz. XXIXXXX, geldt als verouderd.

C. Philippi-Siewertsz van Reesema, 1920-1965, 6,0 m (bnr. 255).
Prof. dr. G.A. van Poelje, 1915-1960 (1972), 0,25 m (bnr. 233).
N.B. Andere bestanddelen berusten bij de tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief er bij de gemeente Naaldwijk. De archiefbescheiden betreffende Haagse
activiteiten zijn door de archiefvormer bij het Haagse Gemeentearchief ondergebracht.

Mr. A. Steenis, (1688) 1738-1748 (1751), 1,5 m (bnr. 366.6).
Plaatsingslijst, nrs. 1-17.

Dr. W.J.A. Visser, 1930-1982, 7,2 m (bnr. 208).*
D.G.M. de Vries, 1938, 0,03 m (bnr. 207).
B.E.A. van der Walle-Bosch, 1948-1974, 2,4 m (bnr. 532).*
J.P. Weyand, 1897-1941, 0,24 m (bnr. 173).
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B

ATLAS
De Atlas van het Haagse Gemeentearchief is het hoofdverzamelgebied van beeld- en geluidsmateriaal dat betrekking heeft op de
plaatsbeschrijving, geschiedenis en het maatschappelijk leven in de
ruimste zin van het woord van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen in heden en verleden.

1

SECTOR FILM EN GELUID

Deze sector bevat ongeveer 60 films en 106 videotapes, 100 geluidsbanden, 750 grammofoonplaten en 7.000 dia's.
Met ingang van 1 januari 1985 zal het voor het publiek mogelijk zijn om van dit bezit
kennis te nemen. Er zullen dan catalogi in de studiezaal staan. Na voorafgaande afspraak zal men de geluidsopnamen vanaf moderne kopieën kunnen beluisteren en de
beeldopnames door middel van moderne kopieën kunnen bestuderen.

2

SECTOR FOTO'S

Deze sector bevat foto's vanaf omstreeks 1850 tot heden n een ongemeen rijke schakering. De indeling is als volgt:
2.1

Individuele foto's (97.200 stuks), die als volgt zijn onderverdeeld:
a Topografiefoto's (62.000), geordend op de straat of plaats die op
de foto is afgebeeld.
Toegankelijk op de wijze van ordening en voorts volgens een summiere standcatalogus, een alfabetische index op de fotografen, een alfabetische index op architecten van huizen en gebouwen (voorzover bekend).

b Historiefoto's (24.000), chronologisch geordend naar de gebeurtenis die op de foto is afgebeeld.
Toegankelijk op de wijze van ordening en voorts volgens een summiere standcatalogus, een alfabetische index op fotografen en een `historieklapper' waarin de
historiefoto's tot 1976 toegankelijk zijn op de topografische aanduiding waar de
gebeurtenis zich afspeelde, alsmede op trefwoorden als `branden', `voetbalwedstrijden', en dergelijke.

c Portretfoto's (8.000), onderverdeeld in Haagse portretfoto's en
Oranje-portretfoto's.
Onder `Oranje' treft men niet alleen de leden van het Koninklijk Huis aan, doch
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tevens andere personen van vorstelijke of adelijke komaf. De Haagse portretfoto's
omvatten foto's van (andere) inwoners van deze gemeente of daarbuiten, die in het
(Haagse) openbare en maatschappelijke leven een rol spelen of speelden.
Beide bestanden zijn geordend op persoonsnaam.
Toegankelijk op de wijze van ordening en voorts volgens twee summiere standcatalogi en een alfabetische index op fotografen.

d Variafoto's (3.200), dat zijn foto's waarvan de afbeelding het
midden houdt tussen topografie en historie. Ze zijn geordend volgens een eigen systematiek op onderwerp.
Toegankelijk op de wijze van ordening en voorts volgens een summiere standcatalogus en een alfabetische index op fotografen.
De catalogi van de individuele foto's bevinden zich niet op de studiezaal. Voor het
raadplegen van foto's kunt u zich met de chef-studiezaal verstaan.

2.2

Fotoalbums (40 stuks). Fotoalbums blijven in principe als geheel intact. Er is geen plaatsingslijst beschikbaar.

2.3

Fotonegatieven (ca. 25.000 stuks). Deze collectie bestaat voor ongeveer de helft uit glasnegatieven en uit negatieven op celluloid.
Een groot deel van de negatievencollectie is toegankelijk volgens een fichestandcatalogus op nummer en op topografie, historie, portretten en varia. De fotonegatieven
kunnen wegens hun grote kwetsbaarheid alleen door het publiek geraadpleegd worden
na toestemming van het hoofd van de afdeling Atlas.
Enkele bijzondere opmerkingen over de sector Foto's. Luchtfoto's vormen een apart
onderdeel van de topografiefoto's evenals perspectieffoto's die vanaf hoge gebouwen
zijn genomen. Groepsfoto's van schoolklassen zijn voor het grootste gedeelte op de
naam van de straat geplaatst, wanneer de ligging van de school bekend is (klapper
voorhanden). Overige groepsfoto's naar aanleiding van scherp dateerbare historische
gebeurtenissen zijn in het algemeen in de historiefoto's opgenomen. Prentbriefkaarten
zijn behandeld als foto's en opgenomen in de categorie waar ze naar de aard van de
afbeelding thuishoren. Maquettes worden door het Gemeentearchief niet verzameld.
Wel is er een aparte groep foto's van maquettes als onderdeel van de topografiefoto's.
Foto's van toneeluitvoeringen in Den Haag en Scheveningen vormen een zeer groot en
waardevol onderdeel van de variafoto's, met dien verstande echter dat foto's van premières veelal onder de historiefoto's zijn opgenomen. De toneelfoto's (ca. 1.500 stuks)
lopen terug tot het jaar 1915 en zijn geordend volgens de namen van een veertigtal
uitvoerende Haagse en niet-Haagse gezelschappen. De fotocollectie over de Tweede
Wereldoorlog is rijk voorzien. Naast deze foto's in het bestand historiefoto's, gebruikte men ook de foto's van de straten die door de aanleg van de Atlantikwal of het
bombardement op het Bezuidenhout zijn verwoest of beschadigd. Fotoboeken zijn niet
opgenomen in de Atlas, maar in de Bibliotheek van het Gemeentearchief.
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3

SECTOR PRENTEN, TEKENINGEN EN KAARTEN

3.1 Individuele prenten en tekeningen (11.080 stuks). Getekende afbeeldingen (tekeningen) en gedrukte afbeeldingen (prenten) worden vanouds als één geheel beheerd. Onder tekeningen worden ook geschilderde afbeeldingen verstaan, mits papier de informatiedrager is. De
afgebeelde informatie geldt als ordeningscriterium, niet de techniek
van de afbeeldingen (gravure, litho, gouache, enz.). De materiële opberging geschiedt binnen de hierna beschreven indeling apart op formaten (klein, groot, zeer groot, extra groot en buitengewoon groot).
Voor gebruik dient men deze formaat-catagorieën elk afzonderlijk
aan te vragen. Technische tekeningen worden niet door de Atlas beheerd, daar zij archiefbescheiden zijn. De individuele prenten en tekeningen zijn als volgt onderverdeeld:
a Prenten en tekeningen met topografische afbeeldingen (6.600
stuks). Zij brengen de Gemeente 's-Gravenhage of haar omgeving
geheel of gedeeltelijk in beeld volgens de topografische werkelijkheid zoals die zich aan het oog vertoont of vertoonde. Men denke
aan stads- en straatbeelden, perspectieftekeningen, interieurs,
plantsoenen e.d. De ordening geschiedt naar formaten en daarbinnen op straatnamen.
Toegankelijk op de wijze van ordening en formaatopberging en voorts volgens een
summiere standcatalogus, een uitgebreide beschrijvende catalogus (gedrukt tot
1935), een alfabetische catalogus op de vervaardigers en een zeer onvolledige geillustreerde catalogus.

b Prenten en tekeningen met een historische afbeelding (1.300
stuks), geordend naar formaten en daarbinnen op datum van de
gebeurtenis die is afgebeeld.
Toegankelijk op dezelfde wijze als onder a. is beschreven.

c Portrettekeningen en portretprenten (PTPP) (2.950 stuks), verdeeld in Haagse PTPP (2.150 stuks) en Oranje-PTPP (800 stuks).
Spotprenten zijn als portretprenten behandeld. Onder `Oranje' zijn tevens afbeeldingen van graven van Holland en landvoogden der Nederlanden opgenomen. De
Oranje-PTPP zijn geordend naar regeringsperiode, later dynastieke periode in series per formaat; de Haagse-PTPP op persoonsnaam in series per formaat.
Toegankelijk op de wijze van ordening en formaat-opberging en een summiere
standcatalogus. Nieuwe catalogi zijn in opbouw.
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d Varia-prenten en tekeningen (430 stuks), waarin voorstellingen
zijn afgebeeld die in de eerdergenoemde categorieën niet ondergebracht konden worden, zoals Scheveningse klederdrachten, nietHaagse prenten, militaria e.d. De inhoud is buitengewoon divers.
De ordening geschiedt volgens een eigen onderwerpsgewijze indeling in series per formaat.
Deze prenten en tekeningen zijn alleen op de wijze van ordening en formaatopberging toegankelijk.

3.2

Kaarten en plattegronden (5.300 stuks). Deze categorie is zowel naar
inhoud als naar indeling vrij complex. De hoofdbestanddelen bestaan
uit een serie (min of meer commerciële) plattegronden van Den Haag
vanaf het jaar 1530 tot heden; voorts enkele series grootschalige
stadsplattegronden 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 en 1:10.000 vanaf het
jaar 1914 tot heden uitgegeven door de Gemeentelijke Dienst voor de
Volkshuisvesting en zijn voorgangers; een serie topografische kaarten
1:25.000 uitgegeven door de Topografische Dienst en tenslotte twee
series kaarten van (kleinere) gedeelten van de gemeente (de `afdelingen') en van (belangrijke) gebouwen.
De kaarten, behorende tot archieven, vindt men niet in de Atlas,
doch bij het betreffende archief, behalve de `kaarten Oud-Archief',
die van oudsher met de Atlas zijn verweven.
De wijze van ordening en opberging is steeds aangepast aan de specifieke vereisten
van dit uiteenlopende materiaal.
In de studiezaal kan men de volgende hulpmiddelen rechtstreeks raadplegen: een recent
kaartboek van de Gemeente 's-Gravenhage in kleur, schaal 1:5.000 met verwijzingen
naar de nummers van de kaartbladen 1:1.000 en 1:2.000; een recent kaartboek op
schaal 1:2.000 in zwart-wit en een gedetailleerd overzicht van de aanwezige kaartbladen 1:1.000. Als aanvulling op deze atlas-kaarten kan men in de studiezaal rechtstreeks de foto's op A3-formaat raadplegen van een aantal oude kadastrale kaarten
van de gemeenten 's-Gravenhage en Loosduinen. Voor verder onderzoek wende men
zich tot de chef-studiezaal.

3.3

Atlassen (36 stuks). Deze kaartenboeken bevatten eveneens prenten,
tekeningen en plattegronden. Ook de afdeling Bibliotheek beschikt
over atlassen en prentenboeken.
Als algemene gedragsregel voor de gehele Atlas geldt, dat het materiaal over Loosduinen en Scheveningen met het Haagse materiaal is geïntegreerd tot één gemeentelijke
topografisch en historisch bestand. Er geldt echter een uitzondering voor een twintigtal tekeningen en prenten van Loosduinen, die vanouds berusten onder het hoofd
`Loosduinen' in de zogeheten `Topografie-Omstreken'. Dat is een aparte groep waarin

389

'S-GRAVENHAGE

men, in de 19de eeuw alleen voor de prenten en tekeningen, het beeldmateriaal over
Wassenaar, Voorburg, Rijswijk en andere randgemeenten opborg. Hoewel thans geen
actieve acquisitie meer plaatsvindt, is dit bezit behouden. Het omvat ruim 4.500 foto's
en 600 prenten en tekeningen. Foto's (ca. 3.000 stuks), prenten en tekeningen over de
zee, het strand en het strandleven kunnen worden aangevraagd onder de topografische
aanduiding `Zeezijde'.
LITERATUUR
Catalogus van het historisch-topografische prentenverzameling door L.J. van der
Haer. Eerste deel ('s- Gravenhagel942), XII en 392 blz., met register van
kunstenaarsnamen.
N.B.: Hoewel gedrukt in 1942, is deze catalogus eerst in 1947 verspreid. Een tweede
deel is nooit verschenen. De catalogus beschrijft prenten en tekeningen voor de onderdelen historie en topografie, naar de stand in 1934. De signatuuraanduidingen gelden
nog steeds en zullen geldig blijven.
Den Haag in pen en perseel; drie eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografischhistorische atlas van het Gemeentearchief; samengest. en ingel. door C.H. Slechte,
met medew. van P. Wander ('s-Gravenhage1977, 1979 2), 120 blz., afbn.
N.B.: Bevat een inleiding over de geschiedenis van de prentenverzameling van de
Atlas.
Den Haag en omstreken in 19de eeuwse foto's, samengest. door Kees Nieuwenhuijzen,
met een nawoord van C.H. Slechte (Amsterdam 1975), 193 blz., afbn.
Vier eeuwen Haagse prenten, ingel. door C.H. Slechte ('s-Gravenhage 1978). 9 blz.
Klomp, J.W.M., De kunstenaarsfamilie La Fargue, in: Jaarboek Die Haghe, 1960,
blz. 43-66. Ook afzonderlijk verschenen ('s-Gravenhage 1962).
Mensonides, H.M., Een nieuwe kunst in Den Haag; encyclopedisch overzicht van de
eerste Haagse fotografen; in: Die Haghe Jaarboek 1977, blz. 47-104, afbn.
Hart, G. 't, Inventaris van het oud-archief der Gemeente 's-Gravenhage ('s- Gravenhage 1957), blz. 500-522 (lijst van plattegronden) en 523-537 (lijst van Burnier: prenten en tekeningen).
Slobbe, A.(M.) van, Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland (Amersfoort/
Alphen aan den Rijn, 1980), blz. 45.
's-Gravenhage, gephotographeerd tusschen de jaren 1860-1870, ingel. en tekst bij de
foto's (door) mej. L.J. van der Haer (Delft 1968), 95 blz.
Gids voor topografisch-historische atlassen in Nederland, samengest. door E.H.A.
Verhees (Alphen aan den Rijn 1982), blz. 57-58.
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C

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is het hoofdverzamelgebied van publikaties over de
geschiedenis van Den Haag - daaronder Scheveningen en Loosduinen begrepen - aangevuld met literatuur die nodig is voor de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis en het functioneren van
het Gemeentearchief als dienst van de Gemeente 's-Gravenhage. De
bibliotheek telt ongeveer 33.000 boeken en brochures (520 strekkende
meter) en ruim 2.000 seriële publikaties of tijdschriften, waaronder
een vijftigtal Haagse dag-, week- en maandbladen. De tijdschriften
beslaan 870 strekkende meter, zodat de totale bibliotheek 1.390
strekkende meter groot is.

1

HAAGSE BIBLIOTHEEK EN HANDBIBLIOTHEEK

1.1

Algemeen
In 1980 werd besloten tot een ingrijpend project van herbeschrijven,
gepaard aan de invoering van een systematische catalogus op basis
van de SISO-code en de opbouw van een nieuwe ondersteunende
trefwoordencatalogus. De oude catalogi zullen door inkrimping
tenslotte worden opgeheven.
Voorlopig zal de bezoeker derhalve van de volgende catalogi gebruik
kunnen, respectievelijk moeten maken:
- alfabetische hoofdwoordencatalogus voor de Haagse- en handbibliotheek geïntegreerd.
- systematische catalogi:
a. geïntegreerd volgens SISO.
b. afgesloten voor de Haagse bibliotheek.
c. afgesloten voor de handbibliotheek.
- trefwoordencatalogus.
a. nieuw voor het herbeschreven bezit.
b. afgesloten voor de Haagse bibliotheek.
c. afgesloten voor de handbibliotheek.
- adrescatalogus voor de periodieken.
- standcatalogi:
a. voor de Haagse bibliotheek.
b. voor de handbibliotheek.
- aanwinstencatalogus (geïntegreerd).
De specifieke werking van deze catalogi is nader beschreven in een
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Handleiding voor het gebruik van de bibliotheek van het gemeentearchief van 's-Gravenhage (Gemeentearchief 1980), die men gratis bij
de chef-studiezaal kan krijgen.
1.2

Monografieën
Over de tijd verdeeld is ongeveer 13% van de werken verschenen
vóór 1815, 21 07o tussen 1815 en 1900 en 60% van de werken is uit de
twintigste eeuw. Er is een representatieve selectie van Haagse drukken tot ca. het jaar 1800 aanwezig. De bibliotheek beschikt voorts
over waardevolle collecties over beroemde Hagenaars als Jacob Cats,
Benedictus Spinoza, Constantijn en Christiaan Huygens. Literatuur
over de Haagse school in de schilderkunst is rijk voorhanden; evenzo
de typisch Haagse romans. Niettemin ligt het accent duidelijk op de
`gewone' stadsgeschiedenis, de geschiedenis van plaatselijke instellingen, het gemeentelijke apparaat en het wel en wee van Hagenaars in
de loop der tijden.

1.3

Seriële publikaties
Algemeen

De seriële publikaties beslaan 870 strekkende meter. Daarvan nemen
de grote Haagse dagbladen vanaf het jaar 1711 tot heden 180 meter
voor hun rekening. De publikaties van de Gemeente 's-Gravenhage
en haar instellingen, beslaan, samen met uitgaven van de provinciale
en rijksoverheid, 150 meter. De algemeen erkende vaktijdschriften
van de geschiedenis en het archiefwezen vullen 80 meter. De rest,
540 meter, vormt het kostbare bezit aan vele honderden Haagse tijdschriften waarop de bibliotheek van het gemeentearchief is gespecialiseerd: de jaarboeken van de Geschiedkundige vereniging `Die Haghe',
andere jaarboeken, jaarverslagen van bedrijven en verenigingen,
wijkbladen, club- en schoolbladen, commerciële Haagse tijdschriften,
kerkbodes, veilingcatalogi, personeelsbladen, Haagse herenboekjes,
adres-, telefoonboeken en almanakken. Via de eerdergenoemde catalogi zijn vele banden ook op individuele artikelen ontsloten. Van de
aanwezige dag-, week- en maandbladen volgt hierna een specificatie.
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Dag-, week- en maandbladen
Alleen de plaatselijke kranten van Den Haag, Scheveningen, Loosduinen en de omliggende gemeenten zijn gespecificeerd, plus de algemene dag-, week- en maandbladen
van regionale of landelijke opzet waarover het Gemeentearchief beschikt. De aangegeven jaren hebben betrekking op de jaren, waarover het betreffende blad compleet of
redelijk volledig aanwezig is.
Aankondiger, De; nieuws- en advertentieblad van Loosduinen, 1911-1929; Advertentieblad van verkopingen van roerende en onroerende goederen, 1857-1876; Algemeen Nederlandsch advertentieblad van verkoopingen, verhuringen, enz., 1877-1919; Avondpost, De; dagblad voor stad en lande, 1885-1940; Bataafsche Staatscourant,
1805-1806; Belgisch dagblad, 1915-1918; Binnenhof, Het; katholiek dagblad voor 'sGravenhage en omstreken, 1945-heden (ook op microfiche beschikbaar); Courrier, Le;
de Schéveningue, 1886-1912; Dagblad van 's-Gravenhage, 1827-1853; Dagblad van het
departement der monden van de Maas/Journal du département des bouches de la
Meuse, 1811-1813; Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 1853-1904,
1911-1922; Dagblad, Het; voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1945-1948; Deutsche
Zeitung in den Niederlanden, 1940-1945; Echo, L'; universel de la presse catholique;
Journal des Pays-Bas, 1851-1857; Eigen Haard, wekelijk tijdschrift voor het gezin,
1875-1927; Familieblad, Het; 's-Gravenhaagsch nieuws- en advertentieblad, 1896-1904;
Gazette, La; de Hollande, 1911-1935; 's-Gravenhaagsch Weekblad, 1855-1856;
's-Gravenhaegs(ch)e Courant, 1710-1826; 's-Gravenhaagsche, De; nieuwsbode, weekblad, 1840-1856; 's-Gravenhage in beeld, geïllustreerd weekblad, 1924-1941; Groot
Rijswijk, 1968-heden; Groot Voorburg (Westernieuwsblad), 1969-heden; Haagsch
Nieuwsblad; nieuws- en advertentieblad, 1904-1915; Haags Weekblad, 1927-1928;
Haagsche Courant, 1795-1811 ( = 's-Gravenhaegse Courant); Haagsche Courant, ed.
Belinfante, 1864-1865; Haagsche Courant, ed. Sijthoff, 1883-heden (ook op microfiche beschikbaar); Haagsche Groene, De; algemeen Nederlandsch dagblad, 1943-1945;
Haagsch Maandblad, 1924-1942; Haagsche Post, een Hollandsch weekblad,
1914-heden; Haagsche, De; nieuwsbode, een weekblad, 1836-1839; Haagsche, Het;
Volk, dagblad van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 's-Gravenhage; editie
Den Haag van `Het Volk', 1924-1931; Haagsche, De; Vrouwenkroniek, weekblad,
1913-1935; Hofstad, De; nieuws- en advertentieblad voor 's-Gravenhage, 1899-1927;
Joodsche, De; Courant, 1902-1904; Journal de La Haye, 1830-1849; Katholieke, De,
Illustratie, 1882-1961; Keesings Historisch Archief, weekblad, 1931-heden; Koninglijke
Staatscourant, 1806; Koninklijke Courant, 1807-1810; Kroniek, de; maandblad,
1915-1932; Kroniek, De; een algemeen weekblad, 1895-1907; Land en Volk; dagblad
voor 's-Gravenhage en omstreken (tevens partijorgaan van de VrijzinnigDemocratische Bond), 1905-1911; Leidschendammer, 1971-1979; Leven, Het; algemeen
geïllustreerd weekblad, 1907-1941; Loosduinsche Courant (Loosduinse Krant),
1930-heden; Nederlander, De; dagblad tot verbreiding van de christelijk-nationale beginselen, 1893-1941, 1946-1949; Nederlandsch Dagblad, 1940-1941; Nederlandsche Gedachten, 1829-1831; Nederlandsche Spectator, weekblad van den Ouden Heer Smits,
1856-1859; Nederlandsche, De; Spectator, 1860-1906; Nederlands(ch)e Staatscourant,
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1814-heden (ten dele op microfiche); Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage, 1861-1863;
Nieuwe, De; Courant, 1901-1936; Nieuwe Haags(ch)e Courant; christelijk-nationaal
dagblad, 1914-1941, 1945-1975; Nieuwe Haagsche Courant, editie West, 1966-1971;
Nieuwe, De; Nederlander, onafhankelijk protestantsch dagblad, 1945-1947; Nieuwe,
De; Nederlandsche Courant, 1795-1803; Nieuwe, De; Scheveningsche Koerier,
1922-1936; Nieuwe Voorburgsche Courant, 1928-1940; Nieuws, Het; dagblad voor 'sGravenhage en omstreken; algemeen Nederlands dagblad, 1945-1946; Nieuws, Het;
van den dag, 1896-1906; Nieuwsblad Vooruit, 1907-1910; Nieuwsbode, De; 'sGravenhaagsch nieuws- en advertentieblad, 1866-1867; Nieuwsbron, De; algemeen Nederlandsch dagblad, 1929-1944; Nieuwsgier, De; dagblad voor (Westelijk) 'sGravenhage, 1927-1929; NRC-Handelsblad, 1975-1982 (ten dele op microfiche); Nieuwe Courant (Het Vaderland), 1945-1951; Nu, weekblad voor Den Haag en omgeving,
1976-heden; Ochtendblad, Het; voortzetting van De avondpost, 1940-1944; Origineele
Rijswijksche Courant, 1933-1949; Panorama, geïllustreerd weekblad, 1913-1930,
1942-1944; Parool, Het; dagblad voor Den Haag, 1941-1964; Petit Courrier de La
Haye, de Schéveningue en du littoral du Nord, 1881-1883; Posthoorn, De; wekelijks
nieuws- en advertentieblad, 1955-heden; Prins, De; der geillustreerde bladen,
1903-1942, 1946-1947; Residentieblad 1856-1857; Residentiebode, De; katholiek dagblad, 1895-1945; Rijswijkse Courant, 1950-1979; Scheveningsch Dagblad, 1898-1911;
Scheveningsch Nieuwblad, 1908-1914; Scheveningsche Courant, 1934-1941,
1949-heden; Scheveningse, De; Koerier, 1919-1921, 1937-1964; Scheveningsche Post,
waarin opgenomen het Weekblad voor Scheveningen, 1937-1941; Spiegel, De; weekillustratie voor het christelijk gezin, 1906-1940, 1948-1961; Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1813-heden (ten dele op microfiche); Staatscourant, Nederlands(ch)e, 1814-heden (ten dele op microfiche); Stedelijke, De; Courant, algemeen
nieuws- en advertentieblad, 1907-1913; Telex, De; algemeen staatkundig en cultureel
dagblad, 1945-1946; Trouw, christelijk dagblad voor Nederland, 1943-1982 (ten dele
op microfiche); Tijd, De; merkwaardigen der letterkunde en geschiedenis van den dag,
1847-1850; Vaderland, Het, 1869-1982; Volk, Het; dagblad voor de Arbeiderspartij,
1900-1923, 1942-1945; Volk, Het; zondagsblad, 1904-1906; Volk en Vaderland, weekblad der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, 1933-1945; Voorburgsch
nieuws- en advertentieblad, 1928-1940; Voorburgse Courant, 1955-1981; Vooruit, dagblad van de Arbeiderspartij te 's-Gravenhage, 1931-1942; Vrij Nederland, onafhankelijk weekblad, 1940-1945, 1967-heden; Vrije, Het; Volk, 1945-1972; Vrijheid, De;
volksdagblad voor Nederland, 1921-1940; Waarheid, De; volksdagblad voor Nederland, 1940-1982 (ten dele op microfiche); Wassenaarder, De; weekblad voor Wassenaar, 1972-1979; Wassenaarsche Courant, 1919-1941 (incompleet); Wassenaars
Nieuwsblad, 1958-heden; Wereldkroniek, geïllustreerd weekblad, 1899-1938,
1961-1970; Westland, 1967-1971.
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2

OVERIGE BIBLIOTHEKEN

De werken in de Haagse bibliotheek en in de handbibliotheek zijn te
vinden via een geïntegreerde alfabetische hoofwoordencatalogus,
waarmee de andere catalogi, hoewel per bibliotheek gescheiden, voor
de gebruikers een soort geheel vormen. Het is derhalve begrijpelijk
dat de genoemde bibliotheken in de wandeling `de bibliotheek van
het gemeentearchief' worden genoemd. Niettemin wordt daardoor
het feitelijke beeld vertekend, want de afdeling Bibliotheek van het
Gemeentearchief beheert nog elf afzonderlijke, of in oorsprong afzonderlijke bibliotheken. Deze kunnen in twee groepen worden ingedeeld, namelijk de bibliotheken die de gebruikers kunnen raadplegen
via de genoemde hoofdwoordencatalogus en de andere bibliotheken,
waarbij per bibliotheek een zelfstandig ontsluitingssysteem voorhanden is. De eerste categorie noemen wij de geïntegreerde; de tweede
de niet-geïntegreerde bibliotheken.
2.1

Geïntegreerde bibliotheken
De volgende bibliotheken zijn geïntegreerd met de Haagse en/of
handbibliotheek.
1 De voormalige Magistraatbibliotheek.
2 De Nutsbibliotheek van het Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot
nut van 't algemeen: werken uit de periode 1786-1890 (1940), voornamelijk uitgaven van 't Nut over volksonderwijs en volksontwikkeling.
3 De voormalige bibliotheek van de Geschiedkundige vereniging `Die Haghe'.
4 Familiebibliotheek Arntzenius van de Stichting familiebibliotheek en -archief Arntzenius: werken van en over leden van het geslacht Arntzenius 1725-1963.
5 Bibliotheek van de 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging, voornamelijk
betrekking hebbende op de geschiedenis van de boekhandel in Nederland.
6 Bibliotheek Nationaal gedenkteken 1813: brochures, pamfletten, muziekwerken
aangevuld met andere stukken van documentaire aard over en naar aanleiding van
de totstandkoming van een nationaal gedenkteken 1813 op het Plein te 's-Gravenhage in de periode 1863-1871.
7 Juridische bibliotheek Door Tijd en Vlijt. Rechtskundige werken, bijeengebracht
door het Rechtskundig genootschap `Door tijd en vlijt', (1616) 1805-1929, voornamelijk academische proefschriften die door leden van het genootschap zijn
verdedigd.
8 Bibliotheek Haagse dierentuin: voornamelijk tijdschriften betreffende plant- en
dierkunde over de periode 1859-1910, bijeengebracht door het Koninklijk
zoologisch-botanisch genootschap (de dierentuin).
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2.2

Niet-geintegreerde bibliotheken

Om werken uit de onderstaande bibliotheken te raadplegen, dient de
gebruiker aparte catalogi te hanteren.
9 Medisch-pharmaceutische bibliotheek. In 1721 liet dr. Joan de Cocq, een vermogend Haagse medicus, zijn vakbibliotheek na aan het Haagse Theatrum Anatomicum. Het fonds telde 536 medische werken over de periode 1506 tot 1721. In 1795
kwam dit bezit aan de gemeente. Datzelfde gebeurde met de bibliotheek van het
Collegium pharmaceuticum; het gilde der apothekers. Beide bibliotheken werden
verenigd tot de medisch-pharmaceutische bibliotheek, die thans 563 werken telt in
596 delen (21,7 m.). Voor de kennis van de medische wetenschap is deze bibliotheek van groot belang. Uiteraard zijn er vele Pharmacopoeae uit geheel Europa
in te vinden. Over het bestand De Cocq werden in 1724 en 1794 catalogi gepubliceerd. Via de chef-studiezaal kan men voorts inzage verkrijgen in een gedetailleerde auteurscatalogus (1919) en (oude) standcatalogi per formaat, een catalogus op
63 portretten die in de werken zijn opgenomen en op de graveurs, wier werk in de
delen voorkomt.
10 Toneelbibliotheek Nieuwland. De Koninklijke letterlievende vereeniging Nieuwland, onder de zinspreuk `Tot nut en genoegen', schonk haar bibliotheek aan de
Gemeente 's-Gravenhage. De boekerij omvat 476 nummers (4,2 m.), waarvan 380
gedrukte teksten van opgevoerde toneelstukken. De werken beslaan de periode
1785-1922, met een duidelijk accent op het tijdvak 1820-1890. Een summiere catalogus is opgenomen bij de inventaris van het verenigingsarchief. Via de chefstudiezaal is een uitvoerige auteurscatalogus beschikbaar.
11 Morrenbibliotheek. Deze bibliotheek, bijeengebracht door de beoefenaar van de
Haagse historie Theodorus Morren, is het eigendom van de Stichting tehuis voor
archiefambtenaren. De werken beslaan de periode 1652 tot 1911, met een accent
op de tweede helft van de negentiende eeuw. Het is een klassieke bibliotheek van
een historicus, tevens archiefambtenaar, van die dagen. Recent is het legaat mr.
H. Hardenberg aan deze boekerij toegevoegd. Het bezit (23,0 m.) wordt ontsloten
door een afzonderlijke alfabetische hoofdwoordencatalogus en een systematische
catalogus volgens een eigen systeem.
LITERATUUR

Catalogi
Catalogus insignium librorum medicorum, anatomicorum, chirurgicorum, pharmaceuticorum, botanicorum, etc. quibusdum viveret usus est doctissimus expertissimusque
vir Johannes de Cocq, medicinae doctor ac practicus felicissimus, post obitum publico
usui in Theatro Anatomico Hagano esse voluit, ac dono hoc ornavit (Hagae-Comitum
1724), 28 blz.
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Catalogus van de anatomische, medicynsche, chirurgische, botanische en pharmaceutische boeken, door wylen Johannes de Cocq, (...) geschonken in den jaare 1721 (uitgebreide herdruk) ('s Hage 1794), 64 blz.
Catalogus van de bibliotheek der Gemeente 's-Gravenhage samengesteld door A.J.
Servaas van Rooijen, archivaris der gemeente ('s-Gravenhage 1892-1899), 3 dln. (6.005
nummers). (De aangekondigde alfabetische registers zijn niet verschenen).
Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek, door W. Moll, adjunctarchivaris ('s-Gravenhage 1921), 2 dln., 943 blz. met uitvoerig register.
Inventaris van het archief van het departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot
nut van het algemeen 1796-1940 en Catalogus van de bibliotheek van dat departement
door G. 't Hart ('s-Gravenhage 1967), catalogus 46 blz.
C.J.J. Stal, Inventaris van de archieven overgedragen door de 's-Gravenhaagsche
Boekhandelaarsvereeniging. Catalogus van de bibliotheek samengesteld door A.C.G.
Direks-Fleurkens ('s-Gravenhage 1978), blz. 63-111.
H. Bordewijk, Inventaris van het archief van de hoofdcommissie tot oprigting van een
nationaal gedenkteken voor november 1813, aangevuld met een catalogus van in het
gemeentearchief aanwezige documentatie, samengesteld door J.R.H. Soer ('s-Gravenhage 1979), blz. 10-33.

Werken over de bibliotheek
Moll, W., Een vrijwel onbekende medische boekerij, in: Mededeelingen van den dienst
voor kunsten en wetenschappen der gemeente 's-Gravenhage 1 (1919/1920) 29-35.
(over de medische bibliotheek De Cocq en de bibliotheek van het Collegium pharmaceuticum; verkorte versie onder dezelfde titel in: Nederlandsch tijdschrift voor Geneeskunde jrg. 1920, le helft, nr. 2, blz. 157-160.)
(Moll. W.) Diensten en bedrijven. De Gemeente-bibliotheek, in: De crisiscourant gemeente 's-Gravenhage, 3 jrg. nr. 21, 20 maart 1920.
Kossmann, E.F., De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders,
enz. Met vermelding van hun uitgaven en de veilingen door hen gehouden. ('s-Gravenhage 1937), 490 blz. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, XIII).
Brummel, L. Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek (Leiden 1939), blz. 53 (de latere Koninklijke bibliotheek in het bezit van de stad).
De bibliotheek van de vereniging `Die Haghe' door dr. H.E. van Gelder, medegedeeld
door J. Fox, in: De Haghe jaarboek, 1960, blz. 119-122.
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D OVERIGE VERZAMELINGEN
Het Gemeentearchief beschikt over collecties of verzamelingen van
materiaal dat voor de geschiedenis van Den Haag, Scheveningen en
Loosduinen van groot belang is, doch dat naar zijn aard niet past in
de hoofdverzamelgebieden Archieven, Atlas en Bibliotheek. Derhalve
zijn deze collecties ondergebracht in het hoofdverzamelgebied Overige Verzamelingen (OV). Helaas kan van deze verzamelingen — totale
omvang 280 strekkende meter — niet worden gezegd dat ze elkaar
uitsluiten. De gebruiker dient derhalve zelf op overlapping bedacht te
zijn. Inzage van deze bescheiden is mogelijk via het tussen haakjes
geplaatste OV-nummer. De plaatsingslijsten en catalogi staan in volgorde van het OV-nummer in de studiezaal opgesteld. Voor alle vragen kunt u zich wenden tot de chef-studiezaal.
Afbeeldingen elders, z.d. 15,0 m (OV 6). Reproduktiefoto's en knipsels van reprodukties (zgn. reprobestand), aangevuld met documentaire gegevens over beeldmateriaal betreffende de plaatsbeschrijving en geschiedenis van Den Haag dat zich niet bij het Gemeentearchief bevindt. In eerste instantie heeft deze collectie betrekking op schilderijen en originele tekeningen en kaarten die bij andere instellingen of bij particulieren
berusten. Er bestaat eveneens een kaartsysteem op Haagse afbeeldingen in boeken en
tijdschriften. Deze zogeheten bibliotheekklapper is onvolledig, doch desalniettemin
nuttig (55 laden).
Bekendmakingen, 1595-heden, 52 m (OV 9). Aanplakbiljetten en andere uitgaven die
ter openbare kennis gebracht moe(s)ten worden. Deze collectie bestaat uit de volgende
onderdelen:
a Officiële bekendmakingen, 1595-1918, 1940-1945, 26,3 m.
Plaatselijke vrijheden en rechten (keuren), verordeningen tot 1851, reglementen en
bepalingen (ordonnanties), plakkaten, kennisgevingen en (andere) bekendmakingen
voornamelijk van de plaatselijke overheid, doch aangevuld met bekendmakingen
van andere overheden.
Chronologisch geordend.
N.B. Tot 1816 is deze serie grotendeels een dubbelen-serie. De officiële exemplaren
bevinden zich over die periode in het archief van de Gemeentesecretarie, Oudarchief, inv. nrs. 606-693. Daar treft men ook verschillende indexen op deze collectie aan.
b Verordeningen van de Gemeente 's-Gravenhage, 1851-heden, 3,5 m. Wegens de invoering van de Gemeentewet 1851 werd de in a genoemde serie abrupt afgebroken
en vervangen door een (nieuwe) serie (nieuwe) verordeningen in brochurevorm.
Met verordeningen werden gelijkgesteld bepaalde tarieven en voorwaarden, instructies en reglementen. De uitvaardigende lichamen zijn de gemeenteraad, het college
van burgemeester en wethouders en het burgerlijk armbestuur. Geordend op het
nummer der verordening. Deze serie is een dubbelen-serie.
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De officiële werkserie van het gemeentebestuur bevindt zich in het archief van de
Gemeentesecretarie, afdeling Bestuurlijke en juridische zaken (BJZ). De officiële
exemplaren zijn verspreid over agendanummers in het archief van de Gemeentesecretarie, algemene gedeelte sedert 1851.
Gedrukte registers op de verordeningen. In de studiezaal bevindt zich een werkserie voor dagelijks gebruik.
c Aanplakbiljetten (affiches en aangepaste programma's).
c.1 Aanplakbiljetten van de Koninklijke Schouwburg, 1921-1973, 20,0 m.
Chronologisch geordend.
c.2 Overige aanplakbiljetten, (1918) 1946-heden, 1,7 m (staande opberging in
portefeuilles).
Chronologisch geordend.
Bladmuziek, 1805-1924 (1971), 8,0 m (OV 7).
a Bladmuziek die in Den Haag is uitgegeven, voornamelijk door de uitgevers: Fa.
F.J. Weygand, 1805-1839; Fa. Weygand en Beuster, 1839-1858; Fa. F.J. Weygand
en Comp., 1859-1895; F.L. Dony, 1825-1852; Gebr. Van Lier, 1833-1844; A. Desforssez, later Gebr. Revius, 1840-1884 (de Correspondance Musicale), 1805-1895,
6,0 m. Geordend op fonds. Alle fondsen en aanvullingen daarop, behalve dat van
de Correspondance Musicale, zijn in de alfabetische hoofdwoordencatalogus geïntegreerd. Bijzondere muziekstukken, bijvoorbeeld over Den Haag, zijn eveneens in
de systematische catalogus opgenomen.
Literatuur: E.F. Kossmann, Eenige Haagsche muziekuitgevers der negentiende
eeuw, in: Die Haghe. Jaarboek 1928/29, blz. 227-272. (De collectie werd door
Kossmann bijeengebracht).
b Muziekbibliotheek van de Vereeniging `Koninklijke Nationale Zangschool',
1833-1971, 2,0 m.
Charterverzameling [1311-1811] (OV 17). De charters zijn teruggevoerd naar de archieven waaruit ze afkomstig waren of de overige verzamelingen waarbinnen ze een logische plaats konden verwerven. Onderzoekers die beschikken over oude
literatuurverwijzingen naar deze collectie en de moderne vindplaats niet kunnen achterhalen, kunnen zich door de chef-studiezaal de oude catalogi van de charterverzameling laten voorleggen. Voor de klapper op de waszegels zie de verzameling
zegelafbeeldingen. Als overblijfsel van deze verzameling kan men op de studiezaal een
onvolledig chronologisch overzicht van regesten van Haagse charters uit de periode
1311-1811 aantreffen.
Gebeurtenissen, 1831-heden, 34,0 m (OV 10). Incidenteel afgedwaalde archiefbescheiden, knipsels, programma's en aanverwant materiaal per gebeurtenis geordend. Deze
verzameling bestaat uit de volgende hoofdgroepen:
a Culturele evenementen, 1831-heden, 22,3 m. Voornamelijk opgebouwd uit pro-
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gramma's van uitvoeringen en voorstellingen op de gebieden van opera, operette,
overige muziekuitvoeringen, toneel en theater, waaronder revue en variété, ballet,
dans, film en circus. Chronologisch geordend per soort evenement.
N.B. In deze verzameling vindt men de programma's. De aanplakbiljetten bevinden zich in OV 9. Repertoires en overige gegevens per gezelschap vindt men in
OV 3 (instellingen) en in de Atlas voorzover het foto's betreft.
b Congressen en tentoonstellingen, 1951-1961, 1,1 m.
c Wereldoorlogen, 1914-1918, 1940-1945, 9,0 m. Er bestaat een inventaris voor dat
gedeelte van het materiaal dat werd bijeengebracht voor een (niet tot stand gekomen) geschiedenis van Den Haag gedurende de tweede wereldoorlog.
d Overige evenementen, 1954-1961, 1,6 m.
Handschriften, 1500- heden, 21,5 m (OV 4). De verzameling `handschriften' is in het
verleden opgebouwd uit zeer uiteenlopend materiaal zoals brieven, andere afgedwaalde
archiefbescheiden, fotoalbums, (albums met) originele tekeningen, dagboeken, reisjournalen, bladmuziek, lofdichten, diploma's (getuigschriften), affiches, nieuwjaarswensen, kalenders, Haagse gezelschapsspelen, enzovoorts, die in enkele numerieke
reeksen zijn beschreven. De inhoud van deze overige verzameling overlapt derhalve
vrijwel alle andere overige verzamelingen alsmede het verzamelgebied van de afdeling
Atlas. De (titel-)beschrijvingen van deze handschriften zijn ingevoegd in de catalogi
van de bibliotheek, als golden het monografieën.
Instellingen, 19e eeuw-heden, 34,0 m (OV 3). Incidenteel afgedwaalde archiefbescheiden, knipsels, folders en reclame-materiaal per instelling geordend.
Koopbrieven, 1395-1911, 46,6 m (OV 1). Straatsgewijze geordende eigendomsbewijzen
van en andere particuliere stukken betreffende huizen, gelegen in de gemeente
's-Gravenhage, en de omliggende gemeenten. Inventaris per straat van de aanwezige
stukken. Regesten tot en met het jaar 1579. Alfabetische index op verouderde straatnamen, huizen, buitenplaatsen, kerken, en andere zaaknamen op fiches. Gedetailleerde
beschrijvingen in de omslagen per perceel. Charters opgenomen in de chonologische
index van charters; zegels opgenomen in de zegelklapper.
Letterkundige verzameling, (OV 15). De Tentoonstelling voor Letterkunde, die in 1923
werd gehouden (archief bnr. 108), vormde de aanzet tot de opbouw van een collectie
brieven, handschriften en fotografische portretten van Nederlandse letterkundigen,
vaak aangevuld met hun persoonlijke bibliotheek. In 1953 besloeg de verzameling
ruim 40 meter handgeschreven stukken en ongeveer 100 meter boeken. In datzelfde
jaar werd het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, gevestigd te
's-Gravenhage, opgericht. De Gemeente 's-Gravenhage stond de Letterkundige verzameling in bruikleen af aan het Letterkundig Museum.
Menuverzameling, 1840-1920, 1,6 m (OV 5). Menu's voornamelijk bijeengebracht
door Th. Morren, na diens dood verder bijgehouden. De menu's hebben in overwe-
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gende mate betrekking op diners bij of vanwege leden van het Koninklijk Huis, Haagse particuliere personen, overheidsinstellingen en Haagse hotels en restaurants.
Inventaris.
Nieuwjaarswensen, 1634-1908, 1 lade (OV 8). Heil- en zegenwensen ter gelegenheid
van het Nieuwe Jaar in gedrukte vorm onder de bevolking verspreid mede ter verkrijging van extra inkomsten. Ook vrijwel alle randgemeenten zijn in deze collectie
vertegenwoordigd.
Ordening op de ca. 40 wensbrengers. Beschrijvingen op fiches.
Persdocumentatie, 1940-1977, 20,9 m (OV 16). Deze verzameling bestaat uit de persdocumentatie van het dagblad Het Vrije Volk over de periode 1940-1970 en de zogeheten `krantenklapper', die door het Gemeentearchief is aangelegd en waarin een aantal bladen op Haags nieuws zijn gedocumenteerd. Het betreft de Haagsche Courant,
Nieuwe Haagsche Courant, Haags Dagblad, Het Binnenhof, Het Vaderland, Het Vrije
Volk, De Waarheid, Trouw en NRC-Handelsblad (na 1974) over de periode 1952-1977.
Personalia, 1413-1954, 12,7 m (OV 2). Incidenteel afgedwaalde archiefbescheiden,
knipsels en egoducumenten, per persoon geordend. Deze collectie bestaat uit de volgende hoofdgroepen:
a Brieven van schilders, 1842-1953 (collectie opgebouwd door W. Moll), 2,6 m. Het
accent ligt bij de schilders van de Haagse school.
Fichecatalogus op de personen, zowel naar adressant als geadresseerde. Fichecatalogus op de buitenlandse schilders, met verwijzing naar de eerste catalogus.
b Brievenverzameling Bremmer, 1904-1951, 0,6 m. De collectie is opgebouwd door
H.P. Bremmer en mevr. A.M. Bremmer-Beekhuis. Zij bestaat voornamelijk uit
brieven van en aan schilders in hun relatie met het echtpaar Bremmer.
De collectie bevindt zich in ongeordende toestand.
c Brievenverzameling Bienfait, 1826-1954, 0,1 m. De collectie is opgebouwd door
mevr. Claudine Bienfait. Zij bestaat uit verzamelde brieven van bekende persoonlijkheden, aangevuld met eigen briefwisseling.
Catalogus op fiches geïntegreerd met e.
d Brievenverzameling Lejeune, 1808-1856, 0,2 m. Brieven gericht aan H.W. Lejeune,
commies bij het Departement van Eeredienst en J.C.W. Lejeune, commies bij het
Departement van Binnenlandsche Zaken.
Catalogus op fiches geïntegreerd met e.
e Overige brieven, 1636-1947, 0,2 m. Afgesloten bestand van verspreid verkregen
brieven. Fichecatalogus op adressant en afzender.
f `Oude archivalia-personalia', 1413-1818 (1973), 5,8 m. Afgedwaalde archiefbescheiden over personen, waaronder een honderdtal Franse lijfrentebriefen ten name van
Haagse ingezetenen. Dit bestand is afgesloten. Alfabetische, chronologische en zakenindex op fiches. Regesten tot en met het jaar 1579.
g Personalia, 17e eeuw-1930, 3,2 m. Deze bescheiden zijn volgens archiefprincipes
geordend.
Plaatsingslijst.
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Restanten Bibliotheek, z.d. 2,7 m (OV 12). Deze verzameling is opgebouwd uit materiaal dat in de oude gedrukte catalogi van de bibliotheek is beschreven en later uit de
bibliotheek is verwijderd omdat het geen monografie- of periodiekkarakter had.
Voor de ordening is de destijds ingevoerde signatuur gehandhaafd gebleven. Toegankelijk via de gedrukte catalogi, een standcatalogus en een trefwoordencatalogus.
Schaduwarchief, [1381-1907], 2,5 m (OV 11). Van een zeer beperkt aantal archiefbescheiden die voor de geschiedenis van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen van
groot belang zijn, doch zich niet in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen bevinden,
beschikt het gemeentearchief over microfilms. Van een aantal microfilms staan volledige transcripties in de studiezaal. Er is een catalogus van de microfilms voorhanden.
De microfiches die het resultaat zijn van de verfilming van alhier berustende archiefbescheiden zijn niet in deze overige verzameling begrepen. Zij worden gerekend bij de
archieven waaruit ze gefilmd werden. Datzelfde geldt voor micro-edities van kranten
en andere periodieken. Voorts beschikt het Gemeentearchief over foto's en fotokopieën op papier van elders berustende archiefbescheiden alsmede over uittreksels met
indexen van elders berustende bescheiden.
Topografie, 1694-heden, 27,2 m (OV 14). Incidenteel afgedwaalde archiefbescheiden,
bestekken en voorwaarden, knipsels en bekendmakingen (affiches) op topografische
indelingen geordend. In deze verzamling worden de volgende hoofdgroepen
onderscheiden:
a `Openbare werken-algemeen', 1854-1976, 20,1 m. Gedrukte bestekken en voorwaarden (meestal zonder de bijbehorende tekeningen) van aan te besteden openbare werken, vrijwel uitsluitend van de zijde van de gemeentelijke overheid, in het
bijzonder de Dienst der gemeentewerken, 1854-1967, en knipsels over openbare
werken, 1957-1976. Op de studiezaal bevindt zich een systematisch-alfabetisch opgezette index op de bestekken en voorwaarden over de periode 1876-1952. De originele akten van aanbesteding, waarvan het bestek en voorwaarden wederom deel
uitmaakt, treft men aan in het archief van de Gemeentesecretarie, afdeling Belastingen, categorie Repertoire/Repertorium, 1811-1922 (1955), (bnr. 359).
b Wijken, (1955) 1973-heden, 3,7 m. Knipsels per wijk geordend, voornamelijk de
`wijkendocumentatie' van het Bureau Bibliotheek en Documentatie ter Gemeentesecretarie, (1955) 1973-1976 (heden) en de `wijkboeken' van de Afdeling Wijkaangelegenheden ter Gemeentesecretarie, 1978-1981.
c Straten, 1694-heden, 2,5 m. Uiteenlopende documentatie waaronder bekendmakingen van openbare verkopingen (van individuele gebouwen, echter per straat geordend), teruglopend tot 1694, alsmede een (onvolledig) kaartsysteem met de naamsverklaring van straten, pleinen en bruggen.
d Gebouwen, 1921-1961 (1972), 0,7 m. Betreft opvallende gebouwen zoals openbare
gebouwen, ziekenhuizen, warenhuizen, kantoren, stations, buitenplaatsen e.d. Zie
voor de kerkgebouwen echter de verzameling Instellingen. Zie voor individuele
woonhuizen c. voornoemd.
e Overige topografische eenheden, 1901-1962, 0,3 m. Zoals molens, de Scheveningse
pier, de havens, waterwegen, parken, monumenten, gevelstenen, parkeerplaatsen,
e.d.
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Zegelafbeeldingen, 1311-1926, 3,3 m (0V 13). Er bestaat een oude alfabetische index
op alle zegelaars, wier zegel geheel of gedeelteljk bewaard is gebleven, ongeacht de
vorm van het zegel (was, inkt, aanhangend, uithangend, opgedrukt, getekend). Aparte
zegels van één zegelaar worden afzonderlijk beschreven (groot-, klein- secreet-, contrazegel). Van elk zegel zijn alle vindplaatsen binnen de eigen archieven opgegeven.
Daarnaast kan de onderzoeker beschikken over een nieuw opgezette zegelklapper,
waarin van elk zegel de drie beste exemplaren (of zoveel minder als aanwezig) zijn gefotografeerd. De foto's treft men op de fichekaarten aan.
Daarnaast bestaat er een collectie in metaal gestoken zegelstempels en in metaal en
rubber vervaardigde inktstempels - totaal 121 stuks - van (de gemeente) 's-Gravenhage, gemeentelijke bedrijven en takken van dienst, de gemeentesecretarie en afdelingen daarvan, belastingstempels, zegelstempels van de gilden en van individuele personen, meestal Haagse schepenen of leden van de Hoge Instellingen van Staat. Er
bestaat een standcatalogus, tevens uitvoerige beschrijvende catalogus van een gedeelte
van deze collectie.
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GEMEENTE 'S-GRAVENZANDE

Adres
Van Geeststraat 1, 2691 BE 's-Gravenzande.
01748-2101.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.15 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1255-1975, 41 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de Heilige Geest en Klooster der Bagijnen.
Inventaris: code VNG sedert 1936.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.

GEMEENTE GROOT-AMMERS

Adres
Telefoon
N. B.

Binnenhaven 16, 2965 AC Nieuwpoort.
01843-1200.
de gemeenten Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak hebben een gemeenschappelijke secretarie en
archiefbewaarplaats in de gemeente Nieuwpoort.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur,

± 1817-1980, 21 m.

Code VNG sedert 1936.

405

HAASTRECHT

GEMEENTE HAASTRECHT

Adres

Marktveld 20, 2851 BR Haastrecht.
01821-1944.
de gemeenten Vliet en Stein (gedeeltelijk) werden
respectievelijk in 1845 en 1870 opgeheven en bij de
gemeente Haastrecht gevoegd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeentebestuur van Haastrecht, 1585-1980, 55,5 m.
Inventaris: voor de periode tot 1939: A.J. Kdlker, Inventaris van de archieven van de
gemeente Haastrecht (Haastrecht 1967) nrs. 1-1469; code VNG sedert 1939.

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Commissie van toezicht op de buitengewone belasting van 2% op de
bezittingen, volgens de publikatie van 8 augustus 1803, 1803-1805,
ca. 0,15 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1652-1665.

Commissie voor de oprichting van een gasfabriek, 1906, 0,15 m.
Inventaris: als voren, nr. 1667.

Gemeentelijke elektriciteits- en waterbedrijf, 1909-1965, ca. 0,25 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1729-1765.

Commissie `Voor weg en brug', 1931-1936, ca. 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1668-1670.

Burgerlijk armbestuur, 1655-1964, ca. 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1691-1728.

De `Knegtsbosse', 1747-1948, ca. 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1671-1690.
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Commissie tot wering van het schoolverzuim, 1901, 0,15 m.
Inventaris: als voren, nr. 1666.

1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Gemeentebestuur van Vliet, 1667-1846, ca. 1,8 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1470-1569.

1.5

Organen van waterschappen
Gezamenlijke polders of het ambacht Haastrecht, 1812-1898, 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1766-1817.

Polder Achterpoort, 1632-1955, 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1818-1881.

Polder Beneden Haastrecht, 1657-1958, 1,5 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1882-1983.

Polder Hoog en laag Bilwijk, (1473) 1613-1959, 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1984-2022.

Polder Galgoord, 1615-1964, 0,4 m.
Inventaris: als voren, nrs. 2023-2049.

Polder Honaard, 1596-1964, 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 2050-2106.

Polder Groot-Keulevaart, 1551-1959, 1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 2107-2171.

Polder Groot-Keulevaart Buitendijks, 1736-1876, 1 omslag.
Inventaris: als voren, nrs. 2172-2175.

Polder Klein-Keulevaart, 1608-1959, 0,75 m.
N.B. Dit archief is zeer onvolledig. Vele stukken kan men echter ook vinden in de archieven van Honaard en Groot-Keulevaart.
Inventaris: als voren, nrs. 2176-2193.

Polder Rozendaal, 1650-1956, 2,5 m.
Inventaris: als voren, nrs. 2194-2301.
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Polder Snelrewaard of Honaard-Buitendijks, 1617-1878, 0,1 m.
N.B. Dit archief is zeer fragmentarisch overgebleven.
Inventaris: als voren, nrs. 2302-2311.

Polder Vliet en Dijkveld, 1711-1878, 0,8 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1570-1651.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Zanen-Muller, 1600-1936, ca. 1,4 m.
Inventaris: als voren, nrs. 2312-2467.

Stukken van particuliere aard in het archief achtergelaten, 1697-1919,
0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 2468-2477.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
Catalogus.
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HAGESTEIN

GEMEENTE HAGESTEIN

Adres

Graaf Huibertlaan 15, 4121 EM Everdingen.
03472-1644 en 1674.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 en 13.30-16.30
uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1813-1969, 15 m.
N.B. Het archief van de gemeente Hagestein is geplaatst in de archiefbewaarplaats
van de gemeente Everdingen (zie blz. 243). De financiële bescheiden van Hagestein en
Everdingen berusten in de bewaarplaats van Hagestein.
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GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

Damstraat 24, 3371 AD Hardinxveld-Giessendam.
01846-2244.
de gemeenten Hardinxveld (gedeeltelijk) en Giessendam (gedeeltelijk) werden in 1957 opgeheven en samengevoegd tot de gemeente HardinxveldGiessendam.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

Adres

Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Hardinxveld-Giessendam, 1957-1980, 55 m.
Code VNG.

Gemeentebestuur van Hardinxveld, 1283-1956, 39 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Giessendam, 1668-1956, 51 m.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Prentbriefkaarten.
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HAZERSWOUDE/HEERJANSDAM

GEMEENTE HAZERSWOUDE

Adres
Telefoon
Openingstijden
Faciliteiten

1

Frederik van Eedenplein 4,
2394 EB Hazerswoude-Rijndijk.
01714-9015.
maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.
vervaardiging van foto's, afluisteren van geluidsbanden, projectie van films.

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1604-1980, 118 m.
Inventaris: code VNG sedert 1927.

GEMEENTE HEERJANSDAM

Adres
Telefoon
Territoir
Openingstijden

1

Dorpsstraat 33, 2995 XD Heerjansdam.
01857-2048.
de gemeente Kleine Lindt werd in 1857 opgeheven
en gevoegd bij de gemeente Heerjansdam.
maandag t/m vrijdag 8.30-11.00 uur.

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Heerjansdam, 1793-1980, 19,75 m.
Inventaris: voor de periode tot 1814; code VNG sedert 1946.

Gemeentebestuur van Kleine Lindt, 1817-1857, 0,75 m.
Inventaris: voor de periode tot 1814.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
411

HEI- EN BOEICOP

GEMEENTE HEI- EN BOEICOP

Dorpsstraat 47, postbus 1308, 4145 ZG
Schoonrewoerd.
03454-1200.
Telefoon
Het archief is geplaatst in de bewaarplaats van de
N.B.
gemeente Schoonrewoerd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.
Adres

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1588-1980, 23 m.
Inventaris: H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, Het archief der gemeente Hei- en Boeicop, in: VROA 39 (1916) I, 440-476, en H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, Het oudarchief der gemeente Hei- en Boeicop. Supplement, in: VROA 43 (1920) 509-601.
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HEINENOORD

GEMEENTE HEINENOORD

Hofweg 1, postbus 3204, 3274 ZG Heinenoord.
Adres
01862-2400.
Telefoon
Territoir de gemeenten Oost-Zomerland en Goidschalxoord
werden respectievelijk in 1811 en 1855 opgeheven
en bij de gemeente Heinenoord gevoegd.
N. B.
de oude archieven van de gemeenten Heinenoord
met Oost-Zomerland en Goidschalxoord zijn geplaatst in de archiefbewaarplaats in het gemaal `De
Bosschen', Goidschalxoordsche dijk, 62 te
Heinenoord.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Heinenoord, 1617-1961, 43 m.
Inventaris: voor de periode tot 1946; code VNG sedert 1938.

Plaatselijk bestuur van Oost-Zomerland, 1715-1795, 0,05 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Goidschalxoord, 1757-1856, 5 m.
Inventaris.
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GEMEENTE HELLEVOETSLUIS

Adres

Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis.
01883-12300.
de gemeente Oude en Nieuwe Struiten werd in 1855
opgeheven en gevoegd bij de gemeenten NieuwHelvoet. De gemeenten Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn (gedeeltelijk) werden in 1960 opgeheven en
gevoegd bij de gemeente Hellevoetsluis.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.00
uur.
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeentebestuur van Hellevoetsluis, 1591-1941, 70 m.
Inventaris: J.G.B. Nieuwenhuis, Inventaris van het archief der 'emeente Hellevoetsluis
(Rotterdam 1957).

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
College van brandmeesters, 1884-1918, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 71.

Schuttersraad en kapitein-commandant van de schutterij, 1814-1886,
0,25 m.
Inventaris: als voren, blz. 68.

Plaatselijke commissie ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, 1815-1844, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 69.

Commissie van toezicht op het algemeen of burgerlijk armbestuur en
het gesticht van liefdadigheid, 1812-1925, 3 m.
Inventaris: als voren, blz. 63-67.
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Openbare gezondheidscommissie, 1856-1888, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 70.

Plaatselijke schoolcommissie, 1868-1893, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 70-71.

Plaatselijke commissie van toezicht op de bioscopen, 1928-1929,
0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 72.

1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Gemeentebestuur van Nieuw-Helvoet, 1808-1959, 16 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Oude en Nieuwe Struiten, 1817-1855, 0,75 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Nieuwenhoorn, 1648-1959, 11 m.
Inventaris.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Plaatselijke subcommissie van weldadigheid, 1818-1830, 0,1 m.
Inventaris: J.G.B. Nieuwenhuis, Inventaris van het archief der gemeente Hellevoetsluis
(Rotterdam 1957) blz. 69.

Begrafenisbus te Hellevoetsluis, 1823-1850, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 70.

Commissie tot ondersteuning van de nagelaten betrekkingen van de
op 25 october 1852 omgekomen zeelieden, bij het brengen van hulp
aan de brik 'Pegno di Amicizia', 1852-1902, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 70.

Vereniging ter bevordering van het ambachtsonderwijs op de eilanden Voorne en Putten, afdeling Hellevoetsluis, 1898-1907, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 72.
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Vereniging tot oefening in het voeren van debatten, 1870-1900, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 71.

Vereniging `Groote Societeit', 1886-1916, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 71-72.

3

VERZAMELINGEN
Prentbriefkaarten
Catalogus: van een gedeelte.

Foto's vanaf 1960.
Catalogus: van een gedeelte.

416

HENDRIK-IDO-AMBACHT

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

Adres
Telefoon
Territoir

Raadhuisplein 1, 3341 XT Hendrik-Ido-Ambacht.
01858-2677.
de gemeente Sandelingen-Ambacht werd in 1855
opgeheven en bij de gemeente Hendrik-IdoAmbacht gevoegd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1858-1980, 120 m.
N.B. Het archief van de in 1855 opgeheven gemeente Sandelingen-Ambacht en van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is bij een brand in 1858 verloren gegaan.
Dossierinventaris en code VNG sedert 1931.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.

417

HEUKELUM

GEMEENTE HEUKELUM

Gasthuisstraat 4, 4161 CC Heukelum.
03451-6434.
de gemeente Spijk werd in 1855 opgeheven en bij
de gemeente Heukelum gevoegd.
Openingstijden maandag t/m donderdag 8.30-12.30 uur en
13.30-17.15 uur, donderdag 18.00-20.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
Faciliteiten
mogelijkheid voor groepswerk.
Adres
Telefoon
Territoir

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Heukelum, 1617-1978, 51 m.
Inventaris; code VNG.
Nadere toegang: alfabetische trefwoordenindex 1814-1938.

Gemeentebestuur van Spijk, 1817-1855, 1 m.
2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Hervormde gemeente te Heukelum, 1663-1967, 1,5 m.
Inventaris.
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GEMEENTE HILLEGOM

Adres
Telefoon
Territoir
Openingstijden
Faciliteiten

1

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom.
02520-16874.
de gemeente De Vennep werd in 1855 opgeheven en
bij de gemeente Hillegom gevoegd.
maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.
afluisteren van geluidsbanden.

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Hillegom, 1631-1980, 124 m.
Inventaris: code VNG sedert 1928.

Ambachtsheerlijkheid Hillegom, 1627-1820, 1 m.
Inventaris.

Ambacht De Vennep, 1629-1867, 0,3 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van De Vennep, 1592-1855, 2 m.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Foto's en prentbriefkaarten.
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HOOGBLOKLAND/HOORNAAR

GEMEENTE HOOGBLOKLAND

Adres
Telefoon
N.B.

Grotewaard 9a, 4225 PA Noordeloos.
01838-1844 tst. 4.
de gemeenten Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos hebben een gemeenschappelijke secretarie en
archiefbewaarplaats in de gemeente Noordeloos.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.45-11.45 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1735-1980, 2,4 m.
Inventaris: voor de periode tot 1829; code VNG sedert 1954.

GEMEENTE HOORNAAR

Adres
Telefoon
N.B.

Grotewaard 9a, 4225 PA Noordeloos.
01838-1844 tst. 4.
de gemeenten Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos hebben een gemeeschappelijke secretarie en archiefbewaarplaats in de gemeente Noordeloos
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.45-11.45 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1712-1980, 2,4 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813; code VNG sedert 1954.
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GEMEENTE KATWIJK

Adres
Zeeweg 127, postbus 589, 2220 AN Katwijk.
Telefoon
01718-24034.
Territoir van 1811 tot 1 april 1917 was de gemeente der beide Katwijken en het Zand verenigd met de gemeente Valkenburg.
Openingstijden bezoek slechts na afspraak met chef Bureau
Registratuur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Bestuur der beide Katwijken, 1655-1811, 1,5 m.
N.B. Een groot deel van de stukken van de oude dorpsadministraties van Katwijk aan
Zee en Katwijk aan den Rijn zijn door tussenkomst van de baljuw/rentmeester, die in
de 18e eeuw tevens het ambt van secretaris vervulde, terechtgekomen in de archieven
van de heren van de beide Katwijken en het Zand en van Valkenburg (1203-1927), berustende in het Rijksarchief in Zuid-Holland (zie blz. 129).
Inventaris: L. Hovy en A.C. Meijer, Inventaris van de archieven der gemeente Katwijk 1656-1931 (1975) (Katwijk 1981).
Nadere toegang: Repertorium I; tafels en indices op de registers en publicaties van het
bestuur van Katwijk 1705-1817 (1837) (Werkgroep archivistiek studierichting geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, studiejaar 1977/1978) (Katwijk 1981).

Gemeentebestuur, 1811-1931, 120 m.
N.B. Bevat ook de archieven van: a. enige burgemeesters (in nevenfuncties), waarvan
de belangrijkste zijn die van T.A.O. de Ridder (1873-1914) betreffende de zeevisserij;
b. de burgemeesters als strandvonder (-1928) en waterschout (-1927); c plaatselijke
commissies, gemeentediensten en -bedrijven (w.o. een spaarbank, 1875-1967); d. intercommunale gezondheidscommissie (1902-1933) en vleeskeuringsdienst (1922-1932); e.
het Koningshofje (1802-1974) een particuliere instelling van weldadigheid, die aan de
gemeente Katwijk is overgegaan.
Inventaris: als voren.
Nadere toegang: als voren, en: P.F. Schevenhoven, Repertorium II; index op de notulen van de gemeenteraad van Katwijk 1817-1912 (1940) (Katwijk 1981).
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2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Hervormde gemeente van Katwijk aan Zee, eind 16e eeuw-1930, 7,5 m.
Hervormde gemeente van Katwijk aan den Rijn, eind 16e eeuw-1960,
5 m.
Inventaris.

Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee, midden 19e eeuw-1960, 8 m.
Inventaris.
Bestuur van de Katwijkse groenteveiling, 1912-1975, 5 m.
Inventaris.

Christelijke besturenbond C.N.V. afd. Katwijk, 1918-1969, 0,5 m.
N.B. Betreft notulenboeken van besturen van aangesloten vakbonden.
Inventaris

Werkliedenvereniging De Eendracht, 1898-1953, 0,3 m.
Inventaris.

Familie Meerburg, 1827-1932, 1 m.
N.B. Zie voor het archief van Meerburg's Noordzeevisserij en haringexport blz. 116.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Bibliotheek.
Alfabetische en systematische catalogus op fiches.

Kaarten, prenten en foto's betreffende Katwijk.
Literatuur: J. van der Hucht, Bibliografie en inconografie van de beide Katwijken en
't Zand (Katwijk 1969).
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KEDICHEM

GEMEENTE KEDICHEM

Dam 1, 4241 BL Arkel.
01831-1241.
het archief van de gemeente Kedichem is geplaatst
in de archiefbewaarplaats van de gemeente Arkel.
de gemeente Oosterwijk is in 1811 opgeheven en bij
Territoir
de gemeente Kedichem gevoegd.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur.

Adres
Telefoon
N. B.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur van Kedichem, 1816-1980, 27,5 m.
Inventaris.

Gemeentebestuur van Oosterwijk, 1791-1811, 0,1 m.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN
Foto's.
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KLAASWAAL/KOUDEKERK AAN DEN RIJN

GEMEENTE KLAASWAAL

Adres
Kerkstraat 14, postbus 7004, 3286 ZG Klaaswaal.
Telefoon
01864-2000.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1742-1980, 99 m.
Inventaris: voor de periode tot 1813; code VNG sedert 1940.

GEMEENTE KOUDEKERK AAN DEN RIJN

Adres
Dorpsstraat 70, 2396 HE Koudekerk aan den Rijn.
Telefoon
01714-9005.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1532, 1690-1980, 116 m.
Inventaris: voor de periode tot en met 1870; code VNG sedert 1937.
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KRIMPEN AAN DE LEK/KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

GEMEENTE KRIMPEN AAN DE LEK

De gemeente Krimpen aan de Lek is aangesloten bij het Streekarchivariaat Krimpenerwaard. De archieven van deze gemeente zijn naar de centrale archiefbewaarplaats van
het streekarchivariaat overgebracht (zie blz. 713-714).

GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

De gemeente Krimpen aan den IJssel is aangesloten bij het Streekarchivariaat Krimpenerwaard. De archieven van deze gemeente zijn naar de centrale archiefbewaarplaats
van het streekarchivariaat overgebracht (zie blz. 714-715).
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GEMEENTE LANGERAK

Binnenhaven 16, 2965 AC Nieuwpoort.
01843-1200.
de gemeenten Langerak, Groot-Ammers en Nieuwpoort hebben een gemeenschappelijke secretarie en
archiefbewaarplaats in de gemeente Nieuwpoort.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

Adres
Telefoon
N.B.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1460-1980, 26 m.
Inventaris: H. Bordewijk, Archieven betreffende Langerak ('s- Gravenhage 1970); code
VNG sedert 1935.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Papieren Jan van der Stok, 1757-1801, 0,01 m.
Inventaris: als voren, blz. 139-140.

Papieren Pieter van der Stok, 1769 -1848, 0,1 m.
Inventaris: als voren, blz. 140-153.
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GEMEENTE LEERBROEK

Adres
Telefoon
N. B.

Prinses Marijkeweg 1, 4231 BP Meerkerk.
01837-1644.
Het archief van de gemeente Leerbroek is geplaatst
in de archiefbewaarplaats van de gemeente Meerkerk en deels in de archiefruimte van het dorpshuis
in de gemeente Leerbroek.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID
Gemeentebestuur, 1808-1980, 45,5 m.
Inventaris: voor de periode tot en met 1813; code VNG sedert 1932.
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GEMEENTE LEERDAM

Kerkstraat 18, 4141 AW Leerdam.
Adres
03451-2241.
Telefoon
Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-17.00
uur.

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur
Gemeentebestuur van Leerdam, ca. 1530-1931, 50 m.*
Inventaris: voor de periode tot 1812 in handschrift; daarna B.J. de Groot, Inventaris
van het archief der gemeente Leerdam, 1812-1931 (Leerdam 1963).
Nadere toegang: indices op enkele registers.

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Burgemeester als hulpofficier van justitie, 1882-1914, 0,2 m.
Inventaris: B.J. de Groot, Inventaris van het archief der gemeente Leerdam,
1812-1931 (Leerdam 1963) blz. 22.

Inspecteur van politie, 1918-1940, 6 m.
Inventaris: als voren, blz. 22-25.

Commissie van bijstand in het beheer van de gemeentewerken en eigendommen, 1928-1931, 0,03 m.
Inventaris: als voren, blz. 20.

Gasbedrijf, later Gemeente-lichtbedrijven, 1902-1930, 0,25 m.
Inventaris: als voren, blz. 28-29.

Gascommissie, later Commissie voor de lichtbedrijven, 1915-1931,
0,08 m.
Inventaris: als voren, blz. 18-19.
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Elektriciteitscommissie, 1928, 0,01 m.
Inventaris: als voren, blz. 20.

Burgerlijk armbestuur, 1854-1872, 1917-1932, 0,28 m.
Inventaris: als voren, blz. 27-28.

Huurcommissie, 1917-1924, 0,05 m.
Inventaris: als voren, blz. 19.

2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN
Diaconie-armen van de hervormde gemeente, 1821-1853, 0,17 m.
Inventaris: als voren, blz. 25-26.

Hofje van Aerden, 1761-1934, 2 m.
Werkinrichting Tehuis voor ouden van dagen, 1856-1944, 0,85 m.
Plaatselijke commissie voor de oprichting van een nationaal gedenkteken ter herinnering aan het herstel van Nederlands onafhankelijkheid in 1813, 1863-1868, 0,02 m.
Inventaris: als voren, blz. 18.

Evangelisch-Lutherse gemeente, 1777-1973, 0,12 m.
3

VERZAMELINGEN

Bibliotheek.
Prenten, kaarten en foto's.
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GEMEENTEARCHIEF VAN LEIDEN

Adres
Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden.
Telefoon
071- 120191 en 134421.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag
9.00-12.15 uur.

Faciliteiten kwartslamp, leesapparatuur en reader-printer voor
microfiches, fotografische en filmapparatuur, diaprojector enz.

Gids

Gids tot de gemeentelijke archiefdienst van Leiden
(Leiden 1967); Gids gemeentelijke archiefdienst van
Leiden. Bibliotheek, Prentverzameling (Leiden
1969).

1

ARCHIEVEN VAN DE OVERHEID

1.1

Algemeen plaatselijk bestuur

Stadsbestuur, (1253) 1290-1575 (1858), 20 m.
Inventaris: J.C. Overvoorde, J.W. Verburgt, Archief der secretarie van de stad Leiden
1253-1575 (Leiden 1937).
Nadere toegang: indices op poorterboeken, 1364-1574; gerechtsdagboek, 1567-1574;
stedeboek, 1348-1522; kohieren van de 10e penning, 1557, 1564; tafels op plakkaten
en ordonnantiën, 1446-1572; aflezingboeken, 1505-1574, kohieren van de hoofdelijke
omslagen, 1498-1502 (in de tresoriersrekeningen); regestenlijst in inventaris.
Bronnenuitgave: H.G. Hamaker, De middeneeuwsche keurboeken (Leiden 1873); A.
Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434) (Amsterdam
1913-1914).

Collectie Ramazzotti, (1572) 1573-1574, 0,1 m.
N.B. Betreft merendeels van het secretarie-archief afgedwaalde stukken betreffende
het beleg van Leiden.
Inventaris.

Stads- en gemeentebestuur, 1574-1851 (1891), 500 m.
Inventaris.
Nadere toegang: indices op poorterboeken, 1575-1811; volkstellingsregister, 1581; kohier schoorsteengeld, 1606; kohier hoofdgeld, 1622; kohier familiegeld, 1674; kohier
familiegeld, 1716; kohier omslag i.p.v. afgeschafte imposten, 1748/49; liste civique,
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1811; bevolkingsregisters, 1762-1796, 1796-1804; aflezingboeken, 1574-1649; registers
van concessies, (1545) 1599-1862; gerechtsdagboeken, 1574-1807; burgemeestersdagboeken, 1587-1726; register diversorum, 1575-1772; registers van de broodzetting,
1596-1700; register van de brooduitdeling, 1597; bongoeken (op de straatnamen); kohier hoofdgeld over de Rijnlandse dorpen, 1623; registers buitenbegravenen,
1663-1811; notulen B & W, 1816-1851; kohieren 1000e penning, 1660; registers immigranten en emigranten, 1813-1852; registers van eigendomsovergang, 1812-1851;
volkstellingsregisters, 1815, 1829, 1839, 1846, 1849; privilegeboeken, 1574-1780.

Gemeentebestuur, 1851-1929, 96 m.
Inventaris.
Nadere toegang: indices op bevolkingsregisters, 1854-ca. 1900; notulen B. en W.,
1851-1880; ingekomen stukken betreffende de schutterij, 1862-1895; registers van eigendomsovergang, 1852-1861.

Gemeentebestuur (1926), 1929-1946 (1971), 307 m.
N.B. Bevat de archieven van: afdeling algemene zaken (rubrieken per jaar en een inventaris volgens code VNG ingericht); afdeling financiën (indices op de dossiers); van
de periode 1946-1971 zijn uitsluitend de bijlagen bij de gemeentelijke rekeningen aanwezig; afdeling onderwijs (rubriekenlijst per jaar); alsmede dossiers radiodistributie
(1927) 1929-1937; stadhuisbrand 1929; stadhuisbouw 1930-1940; uitbreidingsplan 1933.
Hierbij de centrale indicateur van de ter secretarie ingekomen stukken (1929-1946) en
verklaringen van overlijden (1929-1966; verzegeld).

Ingevulde formulieren van de woningtellingen, 1947, 1956, 9 m.
Bronnenuitgave: Uitkomsten van de woning- en gezinstelling, 31 mei 1947. Gemeente
Leiden. Opgemaakt door het CBS.

Instituut van hoofden van diensten en bedrijven der gemeente Leiden, 1946-1976, 0,2 m.*
Inventaris.

1.2

Plaatselijke instellingen met een specifieke taak
Rechtspraak vóór 1811

Schepenbank, 1370-1811, 170 m.
N.B. Bevat ook de archieven van commissarissen van de desolate boedels (1652- 1811),
secretarissen en griffiers als gemachtigden tot het innen der gewestelijke belastingen
(1594-1811), gecommitteerden der gemenelandsmiddelen (1577- 1811), gecommitteerden
tot de echtzaken (1575-1811), schepenmeesteren tot de gebuurquestiën (1583-1809) en
vredemakers (1598-1811).
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Inventaris: G.H.C. Breesnee, Het oude rechterlijke archief van Leiden, in: VROA 44
(1921) I, blz. 383-448.
Nadere toegang: indices op registers van huwelijkse voorwaarden, 1506-1583, en van
testamenten, ca. 1499-1582; transportregisters, 1560-1579; registers impost begravenen
eerste klasse, 1695-1805; getuigenisboeken, 1581-1810; (echt)scheidingen (van tafel en
bed), 1687-1811; registers collaterale successie, 1622-1805.
Bronnenuitgave: A.S. de Blécourt-J.J.A. de Wijs, Kenningboek der stad Leiden
1533/1570 (Utrecht 1936) (Werken OVR, derde reeks nr. 6); M.D. Osinga-W.S. Gelinc, Kenningboek der stad Leiden 1570/1580 ('s-Gravenhage 1928, 1930) (Werken
OVR, tweede reeks nrs. 23, 24); C.W. Delforterie, Het oudste inbrengboek' van Leiden, in: Rijnland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken (1965) blz. 152-160, (1968) blz. 618-632, (1970) blz. 873-903,
940-969; H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811; in:
Rijnland (1977-1978) blz. 1-588.

Burgerlijke stand en bevolking

Doop-, trouw- en begraafboeken 1575-1811 (1859), 20 m.
Inventaris: Brouwer, DTB, blz. 108-121, 254-257 en 309; Brouwer, Supplement, blz.
20-23, 51.
Nadere toegang: klappers.

Burgerlijke stand, 1812-1912, 30,5 m.
N.B. De registers van overlijden zijn tot en met 1932 overgebracht.
Nadere toegang: tienjaarlijkse tafels; personenindex op de ondertrouwregisters, (1811)
1812-1898; kaarten per gezin, 1811-1842 (1852).

Bevolkingsregister, zie: Stads- en gemeentebestuur.
Financiën

Gemeente-ontvanger, in 1954 gecombineerd met de Gemeentelijke
Volkskredietbank tot de Dienst Kasbeheer en Kredietwezen, sedert
1970 de Dienst van Financiën, 1928-1974, 34,6 m.
N.B. Met retroacta betreffende het Buurtfonds sedert 1889.

Rentmeester der kapittel-, memorie- en getijdengoederen, 1574-1828,
29 m.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken (Leiden 1915) nrs. 1102-1358
en 1425-1437.
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Openbare werken
Dienst (van) Gemeentewerken, 1929-1972, 172 m.
Inventaris: voor de periode 1929-1949.

Commissie van fabricage, 1929-1941, 2 m.
Directie van de restauratiewerken van de stadhuisgevel, 1929-1939,
0,3 m.
Inventaris.

Commissie van advies inzake de stadhuisbouw (Raadhuis-AdviesCommissie) (1929) 1932-1934 (1940), 0,2 m.
Inventaris.

Openbare orde en veiligheid, defensie
Gemeentepolitie, 1853-1948 (1975), 162 m.*
Inventaris.

Leidsche vrijwillige brandweer, 1865-1943, 1,6 m.
Inventaris: voor de periode 1865-1934.

Gemeentelijke brandweer, 1943-1967, 2,4 m.
N.B. Enkele tot 1951 doorlopende registers bevinden zich in het archief van de Leidsche vrijwillige brandweer.

Leidse schutterij, 1578-1797, 1814-1907, 7,7 m.
Inventaris: R.C.J. van Maanen, Inventaris van het archief der Leidse Schutterij, c.a.
(Leiden 1976).

Economische zaken
Marktmeester voor de aardappelmarkt, 1808-1811, 1841-1852, 0,1 m.
Hallen, 1544-1886, 14,5 m.
N.B. Bevat, naast stukken betreffende de hallen, ook de archieven van de Baaihal
(1598-1820), de Fusteinhal (1592-1673; sedert 1673 gecombineerd met de Warphal), de
Greinhal (1654-1863; sedert 1823 de gezamenlijke fabrikanten in de greinnering), de
Lakenhal (1561-1886; sedert 1823 de Halle van de Inlandsche Manufacturen), de Rashal (1596-1662; sedert 1662 verenigd met de Saaihal), de Saaihal (1595-1662 verenigd
met de Rashal, in 1787 verenigd met de Warp- en Fusteinhal) en de Warphal
(1652-1816; in 1673 gecombineerd met de Fusteinhal, in 1787 met de Saaihal).

433

LEIDEN

Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de Leidsche Hallen (Leiden 1928).
Bronnenuitgave: N.W. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, 1333-1785, 2-6 ('s-Gravenhage, 1911-1922) (RGP, grote serie, nrs. 14,
18, 22, 39, 49).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Markt- en havendienst, 1895-1970 (1975), 7 m.
Inventaris.

Trekvaarten naar Delft, Haarlem, en Utrecht, 1636-1889, 24 m.
N.B. Bevat ook archivalia van de stadssecretaris, 1636-1890 (met retroacta vanaf
1435); het archief van de commissaris wegens de hoofdmannen van het veer op Delft,
1661-1665, en het archief van de raadscommissie voor de liquidatie van het Utrechtse
jaagpad, 1876-1883.
Inventaris.

Stedelijke fabrieken van gas en electriciteit, 1848-1930, 21 m.
Plaatsingslijst.

Commissarissen der stedelijke fabrieken van gas en electriciteit,
1926-1937, 0,3 m.
Gemeentelijk waschbureau, 1919-1945, 0,9 m.
Gemeentecommissie voor handel en industrie, 1929-1930, 0,1 m.
Inventaris.

Sociale zorg
Weeskamer, (1436) 1447-1860 (1866), 136 m.; verzameling duplicaten
van rekeningen 5 m.
Inventaris.
Nadere toegang: indices op: comparitieboeken 1570-1604; voogdenboeken 1575-1811;
procuratieboeken 1645-1809; registers van kleine bewijzen 1569-1801; registers van
grote bewijzen 1443-1781; penningboeken 1604-1776; kwitanties van voljaarden
1597-1811; kwitanties van onvoljaarden 1605-1733; seclusieboeken 1668-1811; klein
kwitantieboek voor voljaarden en onvoljaarden 1661-1663; compromissen en accoorden 1614-1697; akten van scheidingen, kavelingen en contracten van uitkoop
1645-1809; registers van ter weeskamer gedeponeerde akten 1575-1589; akten van administratie en borgtochten 1666-1687.
Bronnenuitgave: H.J. van de Waag, Grote Bewijzen B, in: Ons Voorgeslacht 29
(1974), blz. 249-328, 30 (1975), blz. 1-146.
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Bank van lening, sedert 1939 Gemeentelijke Volkskredietbank, (1606)
1675-1954, 25,2 m.
N.B. Sedert 1954 zie Dienst kasbeheer en kredietwezen.
Inventaris: voor de periode tot 1934.

Commissie voor de burgerlijke armenzorg, sedert 1930 de Gemeentelijke commissie voor Maatschappelijk hulpbetoon, alsmede de Dienst
voor sociale zaken (sedert 1965 de Gemeentelijke sociale dienst),
(1893) 1918-1949, 19 m.
Stedelijk werkhuis, 1852-1946, 0,3 m.
Inventaris.

Brandstoffencommissie, 1917-1919, 0,5 m.
Distributiedienst, 1943-1950, 4,3 m.
Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf, 1915-1920, 0,4 m.
Inventaris.
Onderafdeling Massavoeding van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, 1944-1945, 1,2 m.
Inventaris.

Huurcommissie, 1917-1927, 0,3 m.
Raadscommissie ad hoc voor de woningbouw (1954), 1955-1956,
m. *

0,1

Leidse Jeugd Aktie, 1947-1979, 34,5 m.*
Commissie wegens de ramp van 12 januari 1807, 1807-1838, 6,5 m.
Inventaris.
Gecommitteerden tot de beurzen en (begrafenis)fondsen, (1768-1812)
1813, 0,2 m.
N.B. Bevat ook stukken van de stadssecretaris betreffende beurzen en fondsen, 1643,
ca. 1670, 1715, 1737-1853.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de gilden, de beurzen en van de rederijkerskamers (Leiden 1922), blz. 162-168.
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Contactcommissie voor de prijsbeheersing, 1946-1954, 0,5 m.
Gezondheidszorg
Keuringsdienst van waren, district Leiden, 1921-1936, 0,2 m.
Openbaar slachthuis, 1903-1933 (1959), 3 m.
Inventaris.
Plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt te Leiden,
1807-1865, 0,7 m.
Plaatselijke Gezondheidscommissie, 1860-1864, 0,1 m.
Onderwijs, wetenschap en cultuur
Openbare kleuterschool `De Eekhoorn', Lorentzkade 61, 1955-1968,
0,5 m.
Openbare kleuterschool `De Parkiet', Zuidsingel 8, 1965-1971, 0,1 m.
Openbare school voor GLO `Da Costaschool', Da Costastraat 104,
1956-1967, 0,5 m.
Plaatsingslijst.

Openbare school voor GLO `De Valk', Rijnsburgersingel 22,
1963-1973, 0,2 m.
Openbare school voor GLO, later voor ULO, Pieterskerkstraat 3,
1864-1953, 1,1 m.
Gemeentelijke HBS voor jongens, 1864-1917, 1,1 m.
N.B. Alleen de rapportenboeken.
Plaatsingslijst.

Curatoren en rector van de Latijnse School, resp. Stedelijk Gymnasium,
(1643) 1739-1964, 4,5 m.
Inventaris.
Nadere toegang: index op de namen van de leerlingen.
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Burgemeesters als medebestuurders der (Rijks)universiteit te Leiden,
1578-1832, 6,2 m.
Inventaris.
Literatuur: H. Hardenberg-E.J. van de Pol, Het archief van curatoren der Leidsche
universteit ('s-Gravenhage, Zaltbommel 1934-1935).

Gemeentelijke instelling voor de opleiding van Oostindische ambtenaren te Leiden, 1877-1891, 0,1 m.
Plaatselijke schoolcommissie, 1806-1867, 0,6 m.
Commissie van toezicht op de bewaarscholen te Leiden, (1855)
1868-1933, 0,5 m.
Inventaris.
Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Leiden,
(1863) 1864-1968, 4,6 m.
N.B. Bevat ook het archief van de vereenigde commissie van toezicht op de gemeenteinstellingen van hooger en middelbaar onderwijs te Leiden, 1865-1879.
Inventaris: voor de periode tot 1933.

J.H. van Swinden als inspecteur der universiteit te Leiden,
1812-1814, 0,1 m.
Stedelijk museum De Lakenhal, (1621) 1867-1968, 10 m.*
N.B. Bevat de archieven van de directie van het Stedelijk museum De Lakenhal, ca.
1874-1968; de commissie voor de bewaring van voorwerpen van waarde of belangrijk
voor de oudheidkunde en de geschiedenis der kunst, sedert 1874 de Commissie
van/voor het Stedelijk museum, 1867-1898, 1931-1944; de tentoonstellingscommissie,
fungerend t.g.v. de opening van de Kunstzaal, 1890-1891.

Gemeentearchief, 1855-1956, 4 m.
Commissie voor het oud-archief, sedert 1967 Commissie voor de gemeentelijke archiefdienst, 1947-1981, 0,1 m.
1.4

Organen van stadsheerlijkheden, geannexeerde ambachten en
gemeenten
Stadsheerlijkheden en vroonwateren, 1360-1908, 20 m.
N.B. De stadsheerlijkheden waren: de Vennip, Leiderdorp, Zoeterwoude (met Stomp-
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wijk, Leidschendam en Tedingerbroek), Oegstgeest, de Burcht te Leiden.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren (Leiden 1914).
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

1.7

Organen van de centrale overheid
Notarissen ter standplaats Leiden, 1564-1895, 529 m.
Inventaris: W.J.J.C. Bijleveld, De oude notariëele archieven van Leiden, in: VROA
28 (1915) I, blz. 422-519; H. Brouwer, Archieven van te Leiden geresideerd hebbende
notarissen 1811-1842, in: VROA 48 (1925), blz. 753-768; plaatsingslijst voor de periode 1843-1895.
Nadere toegang: klappers op inv. nrs. 1 t/m 6, 43 en 44, 50 en 51, 2096-2106 van de
inventaris-Bijleveld en de nrs. 1 t/m 236 van de inventaris-Brouwer.

Rechtbank van eerste aanleg, 1811-1838, 6,3 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, blz. 129-131.

Vredegerecht en rechtbank van enkele politie, 1811-1838, 10,7 m.
Inventaris: Breesnee, Rechterlijke colleges, blz. 132.

College van zetters der directe belastingen te Leiden, 1870-1927,
0,2 m.
Inventaris.

Kamers van arbeid voor de bouwbedrijven en de winkel- en grossiersbedrijven te Leiden, (1892) 1898-1923, 0,4 m.
Inventaris.
Voorzitter van de Kamer van koophandel en fabrieken, P. du Rieu,
(1815) 1824-1844, 0,1 m.
Gezondheidscommissie (1899) 1902-1932, 1,5 m.
Inventaris: tot 1923.
Directeur van het postkantoor, (begin 18e eeuw)-1813, 0,3 m.
Plaatsingslijst.

Prijzenbureau voor onroerende goederen, 1941-1950, 0,1 m.
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2

NIET-OVERHEIDSARCHIEVEN

2.1

Instellingen van economische aard
Instellingen tot bevordering van het economisch leven
Oeconomische tak van de Hollandsche Maatschappij van wetenschappen, sedert 1797 Nationale Huishoudelijke Maatschappij, sedert
1836 Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van nijverheid, sedert 1903 Maatschappij voor nijverheid, sedert 1920 Nederlandsche
Maatschappij voor nijverheid en handel, departement Leiden,
1778-1916, 1954-1966, 3,8 m.
Inventaris: tot 1916.

Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid,
1851-1865, 0,2 m.
(Koninklijke) Nederlandse Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, afdeling Leiden en omstreken, 1877-ca. 1959, 4 m.
Handel
R.K. Coöperatieve bakkerij- en verbruiksvereniging Eendracht u.a.,
1930-1966, 0,5 m.
NV Lisman en Waller (wolhandel), 1802-1935, 5 m.
Inventaris.

Industrie
NV v/h R.M. Beuth en Zonen (donzen en gewatteerde dekens),
1914-1967, 25 m.
NV Sajetfabrieken P. Clos en Leembruggen, (1836) 1862-1978, 7 m.*
N.B. Bevat ook de archieven van NV Sajetfabrieken en breierij J. Parmentier en Zonen (1854-1941), NV Leidsche katoenvlechterij en nettenfabriek v/h Jaeger & Co.
( (1869)1899-1943), Bierbrouwerij De Posthoorn en Bierazijnmakerij De twee sleutels
(1840-1845).

Koninklijke Nederlandse grofsmederij, 1836-1976, 6 m.
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NV Distilleerderij De Fransche Kroon, v/h Hartevelt en Zn.,
1785-1966, 22 m.
Verf- en vernisfabrieken Herfst en Helder NV, 1875-1968, 46 m.*
Leidsche katoenmaatschappij v/h De Heyder en Co NV, 1840-1936,
28 m.
N.B. De collectie stalen bevindt zich in het Stedelijk museum De Lakenhal.
Plaatsingslijst: in: Economisch-Historisch Jaarboek 21 (1937-1939) blz. XXXIVXXXIX.

Persoonlijke archieven van de firmanten en eigenaren van het bedrijf
J.J. Krantz & zoon, (1731) 1797-1970, 16,5 m.
Inventaris: A.B. Hendriks, Inventaris archieven `Krantz' (Leiden 1982).

NV J.J. Krantz & zoon, 1950-1978, 16 m.
Greinrederij J. en A. le Poole, 1680-1935, 20 m.
Plaatsingslijst: in: Economisch-Historisch Jaarboek 21 (1937-1939) blz. LXX-LXXII;
supplement in Economisch-Historisch Jaarboek 22 (1943) blz. 349.

Leidsche Breifabriek v/h P. en J. van Poot en Co. NV, 1888-1958,
9 m.
Inventaris.

Fabriek van wollen dekens en stoffen v/h Fabriek van wollen dekens
v/h J. Scheltema Jansz. NV, 1900-1959, 4,3 m.
Firma J.C. Zaalberg en Zoon, sedert 1923 NV Koninklijke Nederlandsche fabriek van wollen dekens v/h J.C. Zaalberg en Zoon,
(1852) 1880-1932 (1949), 20 m.
N.B. Bevat ook de archieven van Zaalbergs Wollenstoffenfabriek NV (1941-1961) en
de Leidsche dekenfabriek NV (1908-1909).
Inventaris.

De Leidsche Zoutkeet, 1771-1956, 26,5 m.

Overige
Commissarissen voor de straatweg naar Bodegraven, 1824-1854,
0,1 m.
Inventaris.
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Kassiers-firma Lezwijn en Eigeman, 1826-1921, 0,2 m.
Café-restaurant

Zomerzorg, 1847-1899, 0,5 m.

Inventaris.

NV Leidsche Volkskeuken, 1870-1882, 0,1 m.
2.2

Instellingen van sociale zorg

Zorg voor minderjarigen
H.

Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis, 1316-1956, 70 m.

N.B. Bevat ook het archief van het Klooster der Cellebroeders. Archivalia vanaf ca.
1884 berusten nog bij het regentencollege.
Inventaris: voor de periode tot 1885: L.G. le Poole, Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het H. Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden (Leiden
1902)
Bronnenuitgave: C.W. Delforterie, Het inneemboek 1668-1680 van het H. Geest- of
Weeshuis te Leiden, in: Rijnland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, 8 (1971); C.W. Delforterie, De inneemboeken van
het Houhuis en Armekinderhuis te Leiden van 1710-1726, in: Rijnland, 12-13
(1975-1976).

Vereniging Schoolkindervoeding en schoolkinderkleding, 1894-1958,
0,5 m.
Inventaris.

Vereeniging voor tehuizen van schoolgaande kinderen te Leiden,
1904-1920, 0,2 m.
Inventaris.

Bestuur van het Kinderhuis Voordorp te Leiderdorp, 1907-1957, 3 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. G, nrs.
1-53.
Inventaris.

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland,
1918-1926, 0,1 m.
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Hofjes
St. Annahofje, alias Doorninckhofje (Hooigracht), (1370) 1507-1958,
4m
•

N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 130-1443
Inventaris: voor de periode tot 1945.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Annahofje of Joostenpoort (Zegersteeg), 1503-1900, 0,1 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 145-150a en van het archief van
de diaconie der hervormde gemeente, afd. F, nrs. 1 en 26-28.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Van Assendelftshofje, (1614) 1681-1971, 0,1 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 572-586.
Inventaris.

Hofje van Bethanië of Emaus, (1500) 1563-1950, 0,7 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. F, nrs.
2-8, 21, 23-27b, 29-31b en van de archieven van de hofjes, nrs. 185-215.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Bethlehemhofje, (1603) 1630-1811, 0,5 m.
Inventaris.
Hofje van Brouchoven, (1529) 1641-1899, 0,9 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 314-411.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Aalmoeshuisjes van Warnaar van der Does, (1491) 1564-1592, 0,1 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 216-224.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Hofje De Hoeksteen, 1660-1811, 0,4 m.
Inventaris.

Hofje De Hoeksteen, genaamd `Bethlehem', (1799) 1811-1939,
0,9 m.
Inventaris.
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Hofje van Eva van Hoogeveen, (1621) 1652-1868, 0,9 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 456-493.
Inventaris.

Hofje van Francois Houttijn, (1581) 1736-1916, 0,5 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de remonstrants gereformeerde gemeente, nrs.
116-163.
Inventaris.

Hofje van Catharina Jacobsdr., 1717-1950, 0,1 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. F., nrs.
9, 21, 23-27b, 35-36b.
Inventaris.

St. Jacobshofje (fragment), (ca. 1614) 1732-1744, 1863, 1879, 0,5 m.
N.B. Onderdeel van het archief van het RK Armbestuur.
Plaatsingslijst.

St. Jans- of Van der Laanshofje, (1458) 1504-1935, 0,5 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 151-184.
Inventaris.

Jeruzalemshofje, 1467-1937, 1,3 m.*
N.B. Zie ook archieven van de hofjes, inv. nrs. 1-4a. De administratie van dit hofje is
voortgezet in het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. F., nrs. 21,
22a, 27b en 40.
Inventaris.
Nadere toegang: tafel op het cartularium (inv. nr. 1) en regestenlijst in inventaris.

Coninckshofje, (1662) 1772-1845, 0,1 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 560-570.
Inventaris.

Coninckshofje, 1854-1941, 0,1 m.
N.B. Betreft stukken afkomstig van de familie Del Court van Krimpen.

Hofje van Jan de Latere, (1582) 1612-1869 (1929), 0,7 m.*
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 232-305.
Inventaris.

Hofje van Joost Fransz. van der Linden, (1607) 1668-1934, 1,1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de remonstrants gereformeerde gemeente, nrs.
164-234.
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Stichting Pieter Loridanshof, 1655-1975, 1,5 m.
Inventaris: voor de periode tot 1924 in de inventaris van het archief van de Waalse
gemeente.

Hofje van Catharina Maertensdr., 1618-1919, 0,1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. F., nrs.
10, 26-28.
Inventaris.

Hofje Meermansburg, 1680-1970, 7 m.*
Inventaris.
Hofje van Jean Michel, (1540) 1687-1973, 2,3 m.
Inventaris: voor de periode tot 1935.

Hofje van Jean Pesyn, (1642) 1680-1945, 1,5 m.
St. Salvatorhofje, (ca. 1555) 1635-1863, 0,5 m.
N.B. Onderdeel van het archief van het RK Armbestuur.
Plaatsingslijst.

Schachtenhofje, (1633) 1670-1855, 0,6 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 503-550.
Inventaris.

Sionshofje, 1564-1931 (1932), 0,5 m.
N.B. De administratie van dit hofje is voortgezet in het archief van de diaconie der
hervormde gemeente, afd. F., nrs. 22b, 37-39. Een aantal tot dit archief behorende
stukken (1458) 1480-1663, bevindt zich in de archieven van de hofjes, nrs. 5-13
(gedeeltelijk).
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Hofje van Pieter Gerritsz. (van der) Speck, 1645-1867, 0,3 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 425-455.
Inventaris.

Cornelis Sprongh- of Heilige Geesthofje, 1707-1946, 0,3 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van de stichting Erven Cornelis Sprongh, nrs. 70-85.
Inventaris.
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Sint Stevenshofje of Convent van Tetrode, (1451) 1488-1890, 1,3 m.
N.B. Onderdeel van de archieven van de hofjes, nrs. 14-129a.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Hofje van Jan Willemszn. van Woudendorp, (1579) 1646-1950,
0,8 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. F., nrs.
11-21, 23-27b, 32-34b en van de archieven van de hofjes, nrs. 413-424.
Inventaris.

Samuel de Zeehofje, 1724-1973, 0,1 m.
N.B. Zie ook het familiearchief Hubrecht, blz. 467.

Gereformeerd (= hervormd) Minne- of arme oude mannen- en vrouwenhuis, meer bekend als Oudeliedenhuis op de Herengracht, (1622)
1782-1962, 9 m.
Inventaris: voor de periode tot 1936.

Nederlands-hervormd Minnehuis, 1828-1973, 3,6 m.*
N.B. Onderdeel van het archief van de diaconie der hervormde gemeente, afd. E.,
nrs. 1-77.
Inventaris.

Volkshuisvesting
Leidsche Bouwvereeniging, 1891-1897, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Armen-, werklozen- en bejaardenzorg
Huiszittenmeesteren, sedert 1810 regenten van de huiszitten- en
diakonie-armen, sedert 1853 diakenen van de hervormde gemeente,
(1428) 1643-1976, 38 m.*
Inventaris.

College van vrouwen-kraammoeders (de Goemoers) 1652-1969, 1,8 m.
Inventaris.
Diakenen der
Inventaris.

Evangelisch-Lutherse gemeente, 1683-1942, 7 m.
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Diakonie van de Hervormde gemeente Zoeterwoude, 1833-1961,
0,1 m.
Inventaris.

RK Armbestuur, (1737) 1739-1914 (1977), 39,5 m.*
N.B. Bevat ook de archieven van het RK Wees- en oudeliedenhuis (1761-1914), het
RK Parochiaal armbestuur (1876-1914), het RK Parochiaal weeshuis (1882-1914), het
RK Parochiaal armbestuur (na de fusie) (1914-1965), de Interparochiële charitas instelling (1966-1977), het RK Parochiaal wees- en oudeliedenhuis (na fusie), sedert ca.
1955 genaamd `Sint Maarten' (1914-1977).
Plaatsingslijst.

Commissie ter ondersteuning van tijdelijke werkloozen gedurende
den winter 1893-1894, 1893-1894, 0,1 m.
Leidsche Vereeniging ter bestrijding der werkloosheid en van hare
gevolgen, 1901-1916, 0,1 m.
Inventaris.

Weduwenfonds van hervormde predikanten, 1848-1966, 0,2 m.
Hulpverlening in verband met bijzondere omstandigheden
Liefdadigheidscomité tot leniging van nood in de strenge winter
1890-1891, 1890-1891, 0,1 m.
Inventaris.

Leidsch Comité ter inzameling van gelden voor het Fonds ter ondersteuning van de slachtoffers der Russische troebelen, 1905-1906,
0,1 m.
Watersnood Comité te Leiden, 1911-1912, 0,1 m.
Steuncomité Leiden Oorlogstoestand 1914, 1914-1919, 1 m.
Inventaris.

Leidsche Watersnood-Commissie, 1916, 0,1 m.
Overige instellingen van sociale zorg
School voor volwassene behoeftige personen, Middelweg, 1800-1880,
0,2 m.
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Districtscommissie Leiden van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, (1815)
1816-1958, 2,2 m.
Inventaris: voor de periode tot 1947.

Leidsche Subcommissie der Maatschappij van weldadigheid,
1818-1886, 1,7 m.
Inventaris.

Leidsche Maatschappij van weldadigheid tot voorkoming van verval
tot armoede, 1833-1920, 7 m.
Inventaris.

Leidse afdeling van Nederlandsch Mettray, 1851-1880, 0,1 m.
Inventaris.

Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der reederijen te Katwijk aan Zee en
Noordwijk aan Zee, 1856-1961, 0,4 m.
Leidsch Volkshuis, 1897-1974, 3 m.
Plaatsingslijst.

Armenraad, sinds 1948 Sociale Raad, 1913-1964, 39 m.*
N.B. Bevat ook de archieven van de Stichting Leidsch Brokkenhuis en het Leidsch
borgstellingsfonds.
Nadere toegang: alfabetische kaartsystemen op naam van de cliënten.

Leidsche Belastingophaaldienst, 1927-1941, 0,3 m.
2.3

Vak- en standsorganisaties en -fondsen
Gilden, 1443-1917, 10 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Collegium ad negotia artis obstetriciae
(vroedvrouwenopleiding).
In de inventaris zijn zowel archiefbescheiden van de gilden als archivalia betreffende
de gilden opgenomen. In de volgende lijst geeft de datering aan uit welke jaren archivalia van de gilden aanwezig zijn: apothekers, (1611) 1663-1805; bezemmakers; bidders
(sedert 1842 Vereeniging of Corporatie der stedelijke aangestelde noodigers ter begrafenisse), 1601-1875; bierdragers, 1650, 1664, 1771-1812; bierverkopers; boekdrukkers,
1636 -1811 (1835); boomgaardlieden, 1545, 1554, 1564; broodbakkers; brouwers, 1589,
1590, 1604, 1627-1811; chirurgijns, 1446-1807; droogscheerders, 1508-1818; glasschrij-
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vers en glazenmakers, 1615-1812; goud- en zilversmeden, 1558-1805; grutters; herbergiers; hozenverkopers en fraamwerkers; kistenmakers en schrijnwerkers; kleermakers;
korendragers en -meters, 1682-1733; korenkopers; kousen- en mutsenbreiers, 1699,
1717; kraan- of weetwerkers; kuipers; lijwatiers; linnenwevers; lintreders; manden- en
bezemmakers, 1615-1640; mantelverhuurders; molenaars; patijn- of klompenmakers,
1459; rietdekkers; scheepstimmerlieden; schilders, kladschilders en beeldhouwers,
1644-1812; schippers; schoenmakers en huidenvetters; oude schoenmakers; smeden
e.d., 1546, 1552; stoeldraaiers en wielmakers; timmerlieden en metselaars (sedert 1809
het voormalige St. Josephsgilde) 1615-1898; tinnegieters; turfdragers (sedert 1820 de
Vereeniging van turfdragers en turftonsters) 1703-1895; vachtenbloters; vettewariers;
visverkopers; vlasverkopers; vleeshouwers; voerlieden; vollers, 1443-1595; warmoeziers,
1590-1591; wijnkopers; wijnwerkers; witmakers of zeemtouwers; wolkammers,
1700-1812; wolwevers; zijdelakenkopers.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de gilden, de beurzen en van de rederijkerskamers (Leiden 1922).
Nadere toegang: indices op persoonsnamen van apothekers (inv. nrs. 11, 12, 15);
boekdrukkers (inv. nr. 83); chirurgijns (inv. nrs. 348-352); glazenmakers (inv. nrs.
523-526); schilders (inv. nrs. 849-850) en timmerlieden en metselaars (inv. nr. 1115);
regestenlijst in inventaris.
Bronnenuitgave: Stukken uit archief van droogscheerders- en vollersgilde in: N.W.
Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid ('sGravenhage 1910) (RGP, grote serie, nr. 8); inv. nrs. 849-850 in: Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en
mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders..., bijeengebracht
door F.D.O. Obreen, 5e deel, (Rotterdam 1882-1883) blz. 172 ev.; J.C. Overvoorde,
De ordonnanties voor de Leidsche ambachtsbroederschappen, in: Verslagen en mededeelingen OVR 6 (1914), blz. 537-621.

2.4

Instellingen op het gebied van de volksgezondheid
Gast- en ziekenhuizen
St. Elisabethgasthuis, 1428-1773 (1783), 9,5 m.
N.B. In 1773 overgenomen door het St. Catharinagasthuis.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de gasthuizen van Leiden. Inventarissen
en regestenlijsten (Leiden 1913) nrs. 1052-1310.
Nadere toegang: personenindex op inv. nr. 1065; regestenlijst in inventaris.

St. Catharinagasthuis, sedert 1596 Catharina- en Ceciliagasthuis,
1311-1798, 35 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1-948.
Nadere toegang: personenindex op inv. nrs. 52-56; regestenlijst in inventaris.
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Leprooshuis, (1385) 1428-1593, 1,3 m.
N.B. In 1593 gefuseerd met het St. Elisabethgasthuis.
Inventaris: als voren, nrs. 1311-1466.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Pesthuis, (1602) 1635-1799 (1811), 2,4 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1592-1813.
Nadere toegang: personenindex op inv. nr. 1615.

Vereenigde Gast- en Leprooshuizen, (1796) 1799-1873, 12 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1467-1591.

Onze Lieve Vrouwegasthuis, 1395-1583, 0,7 m.
N.B. In 1583 gefuseerd met het St. Elisabethgasthuis.
Inventaris: als voren, nrs. 949-1051.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Instellingen tot bestrijding van bepaalde ziekten
Stukken betreffende cholera-epidemieën, vermoedelijk afkomstig van
dr. J. Baert, 1832, 1848-1849, 1853-1854, 1859-1866, 0,1 m.
Stichting Schooltandverzorging, 1949-1969, 1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de dienst van financiën.

Vereeniging tot bestrijding der tuberculose, 1956-1970, 0,1 m.
Overige instellingen voor de volksgezondheid
Vereeniging van stadsgeneeskundigen, 1839-1924, 0,3 m.
Vereeniging tot verbetering van de volksgezondheid, (1854)
1867-1875, 0,1 m.
Leidsche Vleeschmaatschappij, 1875-1886, 0,1 m.
N.B. Doel: vlees van gezond vee aan de leden verschaffen.

Leidsche Coöperatieve Keuken, 1909-1936, 1 m.
Inventaris.
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Vereniging Maatschappelijk werk in de ziekenhuizen te Leiden,
1915-1953, 0,6 m.
Plaatsingslijst.

Afdeling Leiden van het Prinses Beatrix Fonds, 1962-1978, 0,1 m.
2.5

Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur
Algemeen
Koninklijk genootschap `Mathesis scientiarum genitrix', 1785-1903,
3 M.
N.B. Wis-, bouw-, natuur- en tekenkundig genootschap, opgericht 1785. Een aantal
stukken bevindt zich in het archief van de Leidse schilder- en taken-academie `Ars aemula naturae' (inv. nrs. 153-165).
Inventaris.

Maatschappij tot nut van 't algemeen en haar commissies (departement Leiden), 1786-1959, 5,5 m.
Inventaris.

Onderwijs
Scholen
Kweekschool voor voorbereidend onderwijs (methode Haanstra),
Vliet 8, 1858-1956, 2 m.
N.B. Bevat ook het archief van de Vereniging tot opleiding van bewaarschoolhouderessen te Leiden.

Vereeniging `Het Nederlandsche opvoedingshuis', afdeling Leiden,
1865-1866, 0,1 m.
N.B. Doel: de opleiding van kinderverzorgsters.

Leidsche fabrieksschool, 1892-1913, 0,1 m.
Plaatsingslijst.

Dikshoorn-vereeniging, 1899-1932, 0,1 m.
N.B. Vereniging van leraren, oud-leraren, assistenten en oud-assistenten verbonden
aan de school van het Koninklijk genootschap `Mathesis scientiarum genitrix'.
Inventaris.
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Vereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der
`Kweekschool voor zeevaart' te Leiden, 1914-1955, 0,1 m.
N.B. Bevat ook het archief van de `Arnhemsche Sub-commissie' (1872-1950).
Inventaris.

Vereniging tot opleiding van leidsters bij het christelijk kleuteronderwijs te Leiden, 1950-1961, 0,1 m.
Oudercommissies
Oudercommissie van de openbare school voor ULO, Maresingel 54,
1922-1936, 0,1 m.
Inventaris.

Oudervereniging RK middelbare school voor meisjes `Bijdorp' te
Voorschoten, 1955-1968, 0,5 m.
Studiebeurzen en -fondsen
Theologisch studiefonds Hallet, 1613-1905 (heden), 0,3 m.
Inventaris.

Collatoren der beurzen van Brouckhoven, (1631) 1642-1880, 1,2 m.
Inventaris.

Wetenschap
Leesgezelschap `Miscens utile dulci', 1780-1895, 0,6 m.
(Geneeskundig) leesgezelschap `Nobis et aliis', 1800-1880, 0,2 m.
Pharmaceutisch-chemisch gezelschap `Concordia', 1822-1898, 0,5 m.
Inventaris.

Sodalicium `Literfis sacrum', 1872-1973, 1,8 m.
N.B. Dispuut voor historici.
Inventaris.

Medisch gezelschap `Hippokrates', (1540) 1877-1977, 0,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van het Medisch-etisch gezelschap `Sim sala bim',
1940-1954.
Inventaris.

451

LEIDEN

Technische leesgezelschap, 1886-1890, 0,1 m.
Vereniging van belangstellenden in De Lakenhal, 1918-1951, 0,1 m.
Reuvensfonds, 1928-1937, 0,1 m.
N.B. Doel: ondersteuning van het Rijksmuseum van oudheden.

Juridisch Dispuut `De Costumieren', 1931-1955, 0,1 m.
Inventaris.

Regelingscommissie van het te Leiden gehouden Nederlandsche
Natuur- en geneeskundig congres in 1907, 1906-1907, 0,1 m.
Regelingscommissie voor het XXXste Nederlandsche taal- en letterkundig congres te Leiden, 1907-1909, 0,2 m.
Inventaris.

Regelingscommissie van het te Leiden gehouden Nederlandsche
Natuur- en geneeskundig congres in 1919, 1919, 0,1 m.
Regelingscommissie van het te Leiden gehouden Nederlandsche
Natuur- en geneeskundig congres in 1935, 1935, 0,1 m.

Cultuur
Beeldende kunst
Leidse schilder- en teken-academie `Ars aemula naturae', 1701-1931,
0,8 m.
Inventaris.

Vereeniging `De kunst om de kunst', 1896-1941, 0,3 m.
Subcommissie te Leiden voor de tentoonstelling van kunst toegepast
op nijverheid te Amsterdam in 1877, 1876-1877, 0,1 m.
`De Laeckenhalle', later Leidsche Kunstvereeniging, 1902-1942,
0,4 m.
Inventaris.

Leidsche Schouwburgvereniging, (1825) 1864-1980, 26 m.
Inventaris: 1864-1915, plaatsingslijst voor de periode 1945-1970.
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Theater
Koninklijke Vereniging `Litteris sacrum', 1856-1957, 2 m.
Toonkunst
Maatschappij voor toonkunst, 1834-1972 (1978), 10 m.
N.B. Bevat ook het archief van de Stichting Leidse muziekschool.
Inventaris.

Leidsche Zangvereeniging 'Caecilia', 1879-1882, 0,1 m.
Mandolineclub `Krebustlipo', 1905-1937, 0,1 m.
Christelijk Mannenkoor `Na arbeid kunst', 1923-1925, 0,1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de Christelijke besturenbond.

Leidsche Kunstkring voor allen, 1925-1973, 0,4 m.
Letterkunde
Rederijkerskamer De Palmboom, onder de zinspreuk `In Liefde
Werckende', 1616-1652, 0,1 m.
N.B. Bevat ook stukken betreffende andere rederijkerskamers, alsmede rederijkerswerk, 1561-1628.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de gilden, de beurzen en van de rederijkerskamers (Leiden 1922), blz. 169-172.

Leesgezelschap `Van Tienen', sinds, 1828 `Tot nut en genoegen',
1789-1937, 0,1 m.
Dichtgenootschap `De Democriet', 1795-1799 (1815), 0,1 m.
Alliance francaise, afdeling Leiden, 1895-1899, 0,1 m.
Oudheidkunde
Vereniging `Oud-Leiden', 1902-1965, 3,5 m.
Stichting Leidse hofjes, 1967-1981, 0,4 m.*
Adviesraad voor de binnenstad, 1971-1981, 4 m.
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2.6

Instellingen op het gebied van sport, recreatie en evenementen

Sport
Leidsche IJsclub, 1890-1939, 0,1 m.
Inventaris.

Schietgezelschap `Pro regina', 1892-1909, 0,1 m.
Inventaris.

Leidsche Korfbalclub `Vitesse', 1904-1930, 0,4 m.
Inventaris.

Sportstichting Leiden, 1936-1979, 7,8 m.
Recreatie
Sociëteiten
Nieuwe Sociëteit, 1850-1885, 0,2 m.
Sociëteit Concordia, 1861-1921, 0,3 m.
Inventaris.

Gezelligheidsverenigingen
Weekelijksch Gezelschap van Schout, Schepenen en Griffier der Stad
Leyden, 1756-1811, 0,1 m.
Inventaris.

Vereeniging van onderofficieren en aspirant-onderofficieren der
dienstdoende schutterij `Pugno pro patria' te Leiden, 1877-1901,
0,3 m.
Inventaris: R.C.J. van Maanen, Inventaris van het archief der Leidse schutterij c.a.
(Leiden 1976) blz. 27-31.

Vereeniging Bouwkunst en vriendschap, 1886-1939, 0,1 m.
N.B. Gezelligheidsvereniging van aannemers e.d., waar ook wel lezingen op vakgebied
gehouden werden.
Inventaris.
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Leidsche wielrijders vereeniging `All right', 1894-1913, 0,3 m.
Inventaris.

Vereniging van oud-officieren der dienstdoende schutterij van Leiden, 1898-1938, 0,2 m.
Inventaris: R.C.J. van Maanen, Inventaris van het archief der Leidse schutterij c.a.
(Leiden 1976), blz. 33-36.

Vereeniging W.J. (Wilhelmina Juliana), 1909-1912 (1917), 0,1 m.
N.B. Doel: door toneel- en andere voorstellingen en voordrachten aan de leden gezellige avonden te verschaffen.

Kampvereniging voor Nederlandse gymnasiasten, 1910-1953, 4,5 m.
Inventaris.

Tuintjesvereniging 'Flora lia', 1936-1979, 0,1 m.

`0 en 0', personeelsvereniging van de Nederlandsche Rotogravure
maatschappij te Leiden, 1950-1972, 0,5 m.
Inventaris.

Overige
Organisatoren der soirées dansantes, later soirées a la Strauss,
Straussavonden, 1867-1900, 0,2 m.
Commissie tot ontwikkeling en ontspanning van gemobiliseerden te
Leiden, 1914-1919, 0,1 m.
Commissie kinderfeest 31 augustus, later 30 april, 1921-1972, 0,1 m.
Stichting `Fonds voor aanleg, onderhoud en beheer van wandelparken', ook bekend als `De Leidse hout', (1925) 1926-1968 (1971),
1,2 m.
Commissie voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen,
1935-1944, 0,5 m.
Evenementen
Burgemeester als organisator van een tentoonstelling ter 250-jarige
herdenking van beleg en ontzet, 1824, 0,1 m.
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Commissie voor de herdenking van het derde eeuwfeest van Leidens
ontzet, 1873-1875, 0,1 m.
Comité tot regeling van de feesten te Leiden bij de 25-jarige regering
van koning Willem III, 1874, 0,1 m.
N.B. Bevat ook het archief van de Commissie voor het kinderfeest.

Organisatoren van een gala-voorstelling in de Schouwburg op 10 februari 1875 t.g.v. het derde eeuwfeest der Universiteit, 1875, 0,1 m.
Plaatselijke commissie te Leiden voor het aanbieden van een nationaal geschenk aan de koningin bij haar komst in Nederland,
1878-1879, 0,1 m.
Commissie voor aanbieding van het feest door de burgerij aan het
Leidsch Studenten Corps, 1885 en 1895, 0,1 m.
Penningmeester van de Commissie tot viering van de 70e verjaardag
van Koning Willem III, 1887, 0,1 m.
Commissie van het huldeblijk voor wijlen burgemeester De Laat de
Kanter, 1894, 0,1 m.
Commissie voor de ovatie aan mr. F. Was, 1894, 0,1 m.
Commissies voor de inhuldigingsfeesten in 1898 te Leiden,
1897-1899, 0,1 m.
Vereeniging `Rembrandt Harmensz. van Rijn', 1904-1907, 0,2 m.
Inventaris.

Commissie tot herdenking van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Genootschap `Mathesis scientiarum genitrix' (1906), 1909-1910,
0,1 m.
Penningmeester van het plaatselijk comité nationaal huldeblijk aan
H.M. de Koningin, 1923, 0,1 m.
Commissie tot herdenking van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Genootschap `Mathesis scientiarum genitrix', 1933-1935, 0,1 m.
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Commissie ter aanbieding van een geschenk voor het nieuwe Stadhuis (Carillon-commissie), 1936-1941, 0,1 m.
Inventaris.

Comité huldeblijk 3 October-vereeniging, 1960-1961, 0,1 m.
Plaatselijke commissie te Leiden van het nationaal gedenkteken voor
november 1813, 1863-1870, 0,1 m.
Commissie tot oprichting van het Boerhaave-monument, 1867-1873,
0,1 m.
Standbeeld-Van der Werff-commissie, 1873-1879, 0,1 m.
Subcommissie te Leiden van de `Commissie voor het gedenkteeken
voor wijlen H.M. koningin Sophia', 1877-1878, 0,1 m.
Subcommissie voor Leiden en omstreken voor de oprichting van een
standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, 1888-1890, 0,1 m.
Comité tot restauratie van Boerhaaves geboortehuis, 1906-1909,
0,1 m.
Commissie tot oprichting van het gedenkteken voor de leiders van
het ontzet van Leiden (in het Plantsoen), 1923-1924, 0,1 m.
Penningmeester van het Comité Leidsch glasraam te Gouda, 1925,
0,1 m.
Commissie tot stichting van een oorlogsgedenkteken 1940-1945,
1956-1958, 0,1 m.
2.7

Instellingen op politieke en ideële grondslag
Katholieke volkspartij, afdeling Leiden, 1945-1958, 0,2 m.
Partij van de arbeid, afdeling Leiden, 1945-1975, 0,5 m.
Leids Jongeren Parlement, 1966-1969, 0,1 m.
Vereeniging `Het metalen kruis', afdeeling Leiden, 1853-1897, 0,4 m.
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Algemeene Nederlandsche Bond `Vrede door recht', afdeeling Leiden, 1904-1919, 0,1 m.
Nederlandsche Anti-Oorlogs-Raad, afdeeling Leiden, 1915-1919,
0,3 m.
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, afdeeling Leiden,
1919-1933, 0,1 m.
Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging, afdeeling Leiden,
1899-1922, 0,2 m.
Inventaris.

Pilgrim Fathers Genootschap te Leiden, (1920) 1921-1963, 0,1 m.
Inventaris.

`Nederlandsche Roode ster', afdeling Leiden en omstreken,
1917-1920, 0,1 m.
N.B. Doel: dierenbescherming.

Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren, afdeling Leiden,
(1894) 1918-1953, 2 m.
Inventaris.

Vereniging `Het Leidse dierenasyl', 1921-1954, 0,8 m.
Inventaris.

Korps `De Leidsche burgerwacht', 1918-1940, 0,5 m.
Rotaryclub Leiden, 1926-1975, 2,7 m.*
Inventaris.

Voorzitter van de afdeling Leiden van de St. Adelbertvereniging,
1959-1961, 0,1 m.
Nederlandsche Vereeniging voor luchtbescherming, afdeeling Leiden
(1938), 1939-1944, 0,2 m.
Plaatselijke Commissie Steun wettig gezag, 1948-1958, 0,1 m.
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2.8

Geloofsgemeenschappen en andere instellingen van godsdienstig leven
Rooms-katholieke kerk
Staties en parochies
St. Pieterskerk, 1304-1574, 2,3 m.
N.B. Bevat de archieven van deputaten en memoriemeesters (1436), 1445-1574 (nrs.
1-202, 1359 en 1360); zeven-getijdenmeesters, 1440-1571 (ars. 203-321 en 1361); kerkmeesters (1304), 1398-1562 (nrs. 322-324 en 1362-1364; zie ook archief hervormde
kerkvoogdij); vicarieën (fragmentarisch), 1325-1569 (nrs. 325-329 en 1365-1371) en de
broederschappen St. Nicolaas, 1394-15e eeuw (nrs. 330 en 330 A), H. Sacrament,
1547-1570 (nrs. 331 en 1372-1376; rest in archief H. Geest-weeshuis), O.L. Vrouw,
1519 (nr. 1377), St. Catharina, 1556-1571 (nr. 1378), St. Maria Magdalena, 1548-1561
(nr 1379)
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken van Leiden (Leiden 1915) 2
dln
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
Bronnenuitgave: J.C. Overvoorde, Rekeningen uit de bouwperiode van de St. Pieterskerk te Leiden, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 30
(1906), blz. 61-144.

Kapittel van St. Pancras, (1292) 1366-1572, 4,2 m.
N.B. Bevat de archieven van het St. Pancraskapittel in het algemeen en de afzonderlijke prebenden in het kapittel, (1292) 1366-1572 (nrs. 374-1019 en 1392-1411); vicarieën
in de St. Pancraskerk of onder toezicht van het kapittel buiten de kerk, 1363-1570
(nrs. 1020-1086 en 1412-1419) en de broederschappen van St. Jacob, 1476-1568 (nrs.
1087-1089 en 1420-1422), St. Maria Magdalena, 1553-1558 (nr. 1090), H. Sacrament,
1503-1571 (nrs. 1091, 1423 en 1424), St. Agatha, 1467-1504 (nr. 1092).
Inventaris: als voren.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

OL Vrouwekerk, 1389-1571, 0,7 m.
N.B. Betreft de archieven van: zeven-getijdenmeesters, 1440-1570 (nrs. 333-371); kerkmeesters, 1389-1552 (nrs. 338a en 1389-1391); vicarieën, (1421) 1457-1571 (nrs.
1381-1387) en de broederschappen van het H. Kruis, 1422-1516 (nr. 372), en St. Steven, 1503-1535 (nrs. 373 en 1380).
Inventaris: als voren.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Kerkmeesters van de OL Vrouwe-parochie, 1480-1572, 0,5 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de kerkvoogdij der hervormde gemeente.
Plaatsingslijst.
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RK Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen (Hartebrugkerk),
1650-1980, 10 m.*
N.B. Bevat de archieven van de pastoor, 1650-1980; deken Welters, 1882-1885; het
kerkbestuur, (1835) 1857-1979; de communiteit, 1828-1973; de commissie tot beheer
van de goederen van de gesupprimeerde Dominicuskerk (in de Bakkersteeg),
1857-1915; het collectantencollege, 1857-1973; het zangkoor, 1920-1955; de directeur/voorzitter van de Zita-vereniging, 1905-1967 en de Sint Vincentius-vereniging,
1944-1971.
Inventaris.

RK Parochie van OLV Hemelvaart en de H. Joseph, Herensingel,
1654-1958, 4 m.*
N.B. Bevat, naast stukken van voormalige staties, ook de archieven van: het collectantencollege, het zangkoor, het liefdewerk van de goede herder, de broederschappen
van het H. Sacrament, van het H. Hart van Maria, van de H. Familie, van OLV van
Kevelaer, van het H. Hart van Jezus en het genootschap der drieëndertig, van OLV
van Scherpenheuvel, van de H. Joseph, van de H. Rozenkrans, van OLV ter Nood,
van de H. Kindsheid en van de H. Geest, de besturen over de RK scholen te Leiden,
stukken betreffende het dekenaat Rijnland, stukken betreffende mgr. C.A. van Bommel, bisschop van Luik (overleden 1852).
Inventaris.

Kloosters
St. Agathaklooster (St. Aechten), 1432-1567, 0,1 m.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters te Leiden , 2 dln. (Leiden
1917), nrs. 1-11.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Agnesklooster, 1412-1572 (1655), 0,2 m.
Inventaris: als voren, nrs. 12-69.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Barbaraklooster, genaamd Bethanië, (1390) 1440-1572 (1617), 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 70-92a.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Caeciliaklooster, 1414-1571, 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 93-95b.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Klooster der elfduizer, I maagden te Warmond, (1407) 1410-1570, 0,2 m.
N.B. Zie ook Huisarchief Warmond, inv. nrs. 479-530.
Inventaris: als voren, nrs. 1125-1203.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster Engelendaal te Leiderdorp, (1327) 1396-1571, 2 m.
Inventaris: als voren, nrs. 582-857.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Hieronymusklooster, genaamd Roma, (1416) 1447-1569 (1599),
0,6 m.
Inventaris: als voren, nrs. 378-492.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster St. Hieronymusdal of Lopsen, (1383) 1404-1526 (1540), 0,6 m.
Inventaris: als voren, inv. nrs. 96-230.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Catharinaklooster, 1468-1561, 0,1 m.
Inventaris: als voren, 247 en 247a.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Catharinaklooster, genaamd Schagen, 1438-1570 (1610), 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 231-246a.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Maria Magdalenaklooster, (1463) 1467-1470, 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 248-250.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster Mariënhaven of Convent der Bernardieten in Warmond,
(1364) 1412-1574 (1582), 1,3 m.
N.B. Bevat ook het archief van de rentmeester van de kloostergoederen na opheffing
van het klooster, 1571-1582. Zie ook archief St. Pancraskapittel (inv. nr. 1097) en
huisarchief Warmond (inv. nr. 457-478).
Inventaris: als voren, nrs. 1204-1471.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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Klooster Mariënpoel te Oegstgeest, (1310) 1428-1571, 1,6 m.
Inventaris: als voren, nrs. 858-1124a.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Michielsklooster, (1383) 1404-1570 (1622), 0,6 m.
Inventaris: als voren, nrs. 251-348.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Minderbroedersklooster, 1500-1566, 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 349-351.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Nazarethklooster, of klooster der grauwe zusters, of St. Claraklooster, (1455) 1490-1571, 0,1 m.
N.B. Bevat ook stukken betreffende het St. Caeciliaklooster te Vlaardingen,
1468-1558.
Inventaris: als voren, nrs. 352-377.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Klooster Rodenburg (Roomburg) te Zoeterwoude, (1359) 1463-1568,
1,3 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1472-1652.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

St. Ursulaklooster of klooster van de elfduizend maagden,
1413-1569, 0,2 m.
Inventaris: als voren, nrs. 493-509.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Witte nonnenklooster of Jacobinessenklooster, 1562 (1593), 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 509a-c.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Rentmeester der kloostergoederen en van de goederen van de abdij
Egmond, 1575-1620, 0,3 m.
Inventaris: als voren, nrs. 1653-1674.

Begijnhoven
St. Agnieten begijnhof, 1333-1544 (1802), 2 m.
Inventaris.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.
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St. Pancrasbegijnhof, (1346) 1402-1571, 0,1 m.
Inventaris: J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters te Leiden, 2 dln. (Leiden
1917), nrs. 515-565.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Pieter Symonsbegijnhof, (1383) 1393-1593, 0,1 m.
Inventaris: als voren, nrs. 566-581.
Nadere toegang: regestenlijst in inventaris.

Nederlandse Hervormde kerk
Brede of algemene kerkeraad der hervormde gemeente, 1800-1950,
1,5 m.*
N.B. Onderdeel van de archieven van de kerkeraad der hervormde gemeente.
Inventaris.

Gemeentecommissie der hervormde gemeente 1861-1867, 1861-1867,
0,1 m.
N.B. als voren.
Inventaris.

Kleine of bijzondere kerkeraad der hervormde gemeente, 1584-1951,
13,6 m.*
N.B. als voren.
Bevat ook de archieven van de Commissie van financiën, de Commissie voor het legaat van prof. De Moor's predikatie en de Commissie tot aanwijzing van de besteding
van de provenuën uit het fonds P. Huguetan van Vrijhoeven.
Inventaris.

College van notabelen, (1853) 1861-1867, 1874-1951, 0,2 m.*
N. B. Het gedeelte 1861-1867 is onderdeel van de archieven van de kerkeraad der hervormde gemeente.
Inventaris.

Kiescollege voor de hervormde gemeente, 1867-1951, 0,7 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de Hoofdcommissie voor de verkiezingen voor het
kiescollege, 1869-1950.
Inventaris.

Kiesvereniging `De Nederlandsch hervormde kerk' te Leiden,
1895-1950, 0,1 m.*
Inventaris.
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Ministerie van predikanten der hervormde gemeente, 1684-1950,
l m.*
Inventaris.
Kerkmeesteren van de drie hoofdkerken, (1347) 1572-1819, 36 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de kerkvoogdij der hervormde gemeente.
Inventaris.

Gemeentecommissie van de hervormde gemeente, 1810-1968, 76 m.*
N.B. als voren.
Inventaris.

College van collectanten der hervormde gemeente, 1858-1952,
0,8 m.*
Vrijwilligerscorps in de hervormde kerk, 1921-1964, 0,3 m.*
Inventaris.

Christelijke Jongemannenvereniging Prediker, 1861-1962, 3 m.
N.B. Bevat ook de archieven van Jozua, de Knapenvereniging 1 Kon. 18, JongPrediker, Bidt en werkt, Broederliefde, de Christelijke Jongemannenvereniging Uw bewaarder zal niet sluimeren, de Christelijke Jongemeisjesvereniging Onze hulp is in de
naam des Heren, de Zondagsschool, de Zendelingscommissie, de Zangvereniging Halleluja, het Zangkoor Dejo Preza, de Schut- en Toneelcommissie.
Plaatsingslijst.

Vereeniging tot Bevordering der Zendingszaak (hulpvereniging van
het Nederlandsche Zendelinggenootschap), 1909-1945, 0,1 m.*
Commissie van toezicht op het godsdienstonderwijs, 1836-1909,
0,6 m.
Wijkkerkeraad Het Centrum, 1945-1957, 0,2 m.*
N.B. Bevat ook het archief van de Wijkvereniging Wijk I (Centrum).
Inventaris.

Wijkgemeente Staalwijk (wijk V), 1914-1965, 0,8 m.*
N.B. Bevat de archieven van de Christelijke wijkvereniging Staalwijk en van Kerkeraad van de wijkgemeente Staalwijk, 1950-1964.
Inventaris.
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Chr. Wijkvereniging Levendaal, 1873-1967, 0,5 m.*
Inventaris.

Zondagsschool Levendaal, (1907) 1940-1965 (1966), 0,2 m.*
Wijkvereniging Wijk VIII (rond de Kooikapel), 1921-1951, 0,25 m.*
Kerkeraad van de hervormde gemeente Zoeterwoude, 1665-1965,
0,9 m.*
Inventaris.

Kerkvoogdij van de hervormde gemeente Zoeterwoude, 1682-1961,
0,7 m.*
Inventaris.

Waals-hervormde kerk
Waals-hervormde gemeente, 1584-1971, 34 m.*
Inventaris: voor de periode tot 1951.

Remonstrantse broederschap
Remonstrants-gereformeerde gemeente, (1581) 1636-1972, 13 m.*
Inventaris: voor de periode tot 1939.

Doopsgezinde broederschap
Doopsgezinde gemeente, 1635-1975, 12 m.*
Inventaris: voor de periode tot 1947.

Evangelisch-Lutherse gemeenten
Evangelisch-Lutherse gemeente, 1619-1977, 6 m.*
Inventaris: voor de periode tot 1936; plaatsingslijst.

Andere christelijke geloofsgemeenschappen
Vereniging van vrijzinnig hervormden, Leiden en Oegstgeest,
1898-1964, 4 m.*
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Israëlitisch kerkgenootschap

Nederlands-Israëlitische gemeente, 1730-1942, 8 m.
N.B. Bevat ook de archieven van de pieuze godsdienstige vereniging Gamiloeth Gazadiem Oebikoer Ghouliem, de Vereniging tot hulpbetoon aan behoeftige zieke Israëlieten, de Nederlandsch-Israëlitische godsdienstige school en het armbestuur.
Inventaris.
Nadere toegang: index op ketuba's of trouwakten, inv. nr. 26 (1803-1918).

2.9

Huizen en heerlijkheden
Huizen Endegeest en Rhijngeest, 1658-1877, 0,4 m.
N.B. Bezittingen van de familie Gevers.
Plaatsingslijst.

Heerlijkheid Hoogmade, (1493) 1706-1947.
N.B. Onderdeel van het archief van de Stichting Erven Cornelis Sprongh.
Inventaris: R. van Royen, Het archief van de Stichting Erven Cornelis Sprongh (Leiden 1948), nrs. 110-111, 150-410.

Huis Warmond, 1347-1911, 6 m.
Inventaris.
Nadere toegang: H.M. van den Heuvel-A.G. van der Steur, De onder Warmond gelegen lenen van het huis te Warmond, in: Ons voorgeslacht 23 (1968), blz. 126-146.

2.10 Families
Van Bemmelen en aanverwante geslachten, 1778-1918, 0,3 m.
Bijleveld en Van Eyk Bijleveld, 1750-1926, 0,6 m.
Inventaris.

Van der Does, 1595, 1746, 0,1 m.
Inventaris.

Van Dorp, 1591-1784, 0,1 m.
Inventaris.

Driessen, onbekend, maar vóór 1937, 4 m.*
De Graaf, 1759-1898, 0,2 m.
N.B. Bevat ook het archief van Gijsbert van der Spruyt, (1770) 1790-1846.
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Van Heukelom en Siegenbeek van Heukelom, (1514) 1532-1910,
5,6 m.
Hubrecht, 1618-1926, 7,2 m.*
N.B. Bevat ook het archief van het Samuel de Zee-hofje, 1780-1909.
Inventaris.

De la Court, 1618-1926, 4,5 m.
Inventaris.

Koning, 1792-1947, 0,3 m.
Inventaris.

Machen, 1650-1930, 2,2 m.
N.B. Bevat ook stukken van W.C.H. Machen betreffende Warmond.
Inventaris.

Muller, 1813-1969, 3 m.
Inventaris: van een gedeelte.

Odet, 1682-1774, 0,1 m.
Van Outeren, 1736-1950, 0,3 m.
Inventaris: van een gedeelte.

Van Rhijn, (1686) 1733-1963, 6,5 m.
N.B. Bevat ook het archief van korenmolen De Valk.
Plaatsingslijst: voor de periode tot 1958.

Sala, 1865-1935, 2 m.
N.B. Bevat ook het archief van de kunsthandel D. Sala.

Stichting Erven Cornelis Sprongh van Hoogmade, (1439) 1706-1947,
9,3 m.*
N.B. Doel: het beheer c.a. van het Hof van Cornelis Sprongh van Hoogmade en het
bestuur van de heerlijkheid Hoogmade.
Inventaris: R. van Royen, Het archief van de Stichting Erven Cornelis Sprongh (Leiden 1948).

Timmermans, 1797-1973, 0,3 m.
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Tydeman, (1529) 1727-ca. 1923, 2,5 m.
Plaatsingslijst.

2.11 Personen
W.J.J.C. Bijleveld, adjunct-gemeentearchivaris van Leiden,
1894-1952 (1956), 1,5 m.
Daniël van Eys, (1710) 1724-1751, 5 m.
N.B. Fabrikant en handelaar in lakens, van 1710-1724 onder de compagnie Gilles en
Daniël van Eys.

Prof. mr. H.F.W.D. Fischer, curator, later president-curator van het
Stedelijk Gymnasium, 1946-1963, 0,2 m.
Dr. J.F. Heijbroek, leraar aan het Stedelijk Gymnasium, (1927)
1947-1978, 1 m.
Daniël van der Meulen, koopman, 1550-1600 (1648), 4,8 m.
Inventaris.
Bronnenuitgave: G.M.A. Jongbloet-van Houtte, Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen, 1584-1600, Deel I, aug. 1584-sept. 1585 (zal verschijnen
RGP, Grote serie).

Prof. dr. F. Muller Jzn., president-curator van het Stedelijk Gymnasium, 1937-1939, 0,1 m.
Maerten Tersijden, notaris te Leiden en secretaris van Benthuizen,
1596-1669, 1 m.
N.B. Onderdeel van het archief van de weeskamer.
Inventaris.

3

VERZAMELINGEN

3.2

Bibliotheek
Bibliotheek over Leiden en omgeving, 281 m.
N.B. De verzameling bestaat uit boeken en handschriften en bestrijkt het gebied t/m
Hillegom, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Bodegraven, Zoetermeer, Leidschendam,
Wassenaar en de kust. Zij bevat ook de collectie J. le Francq van Berkhey (5 m).
Systematische catalogus met index op auteurs en trefwoorden.
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Algemene bibliotheek, 250 m
N.B. De verzameling omvat alle bibliotheekstukken, die niet in het bijzonder betrekking hebben op Leiden en omgeving.
Standcatalogus, catalogus alfabetisch op auteurs, trefwoordencatalogus.

Bibliotheek van de Vereniging `Oud-Leiden', 7,2 m.
Catalogus.

Dam-bibliotheek, 1851-1969, 5,2 m.
N.B. Verzameling publikaties over het damspel.

33

Kranten
Kranten.
Opregte Leydse Courant, 1687-1716 (incompl.); Leydse Courant, 1720-1811 (1720,
1762 en 1763 incompl.); Advertentiën, aankondigingen en berigten, 1812 en 1813,
1813 nov./dec.-1885, 1866 (incompl.); Leidsche Courant, Nieuws- en advertentieblad
voor Leiden en omstreken, 1 mei 1885-juni 1890; Leidsche Courant. Nieuws- en advertentieblad voor Leiden en omstreken, 1890-1898 (incompl.), 1900 no. 94-304, 1901,
1902 no. 1-76; Gazette de Leyde: Nouvelles Extraordinaires de divers endroits,
1748-1751, 1763, 1764-4 mei 1798, Nouvelles Politiques, 1 mei 1798-5 okt. 1804, Journal Politique, 23 okt. 1804-28 dec. 1810; De Batavier, 1784-1787; Haagsche Courant
of Dagblad van het Departement der Monden van de Maas, 1811; Predikbeurtenbriefjes, 1839, 1848-1878; Leidsch Predikbeurtenblad, 1894-1939, 1940 2 mrt.-28 dec.;
Leidsch Hervormd Kerkblad, 1941-1950; Hervormd Leiden, 1951-heden; Dagblad van
's-Gravenhage, 1839 (incompl.); Weekblad van Leyden, 8 jan. 1853-2 febr. 1854;
Leidsch Dagblad, 1860-heden; Nieuw Leidsch Dagblad, 12 mrt.-2 sept. 1867; Advertentieblad voor Leiden en omstreken, 1874-1877 (incompl.), 1887-1902; Leidsch Weekblad. Courant voor Leiden en omstreken, 5 juli 1879-21 mrt. 1885; Het Vliegend
Blad: De Leidsche Rijn-bode. Nieuws- en advertentieblad, 4 april 1880-25 nov. 1894;
Advertentieblad voor Leiden en omstreken, 1885, 1886; De Zuidhollander, 1887-6 juli
1896; Nieuw advertentieblad voor Leiden en omliggende gemeenten, 1888-1892;
Nieuws- en advertentieblad voor Leiden en omliggende gemeenten, 5 jan. 1889-18 mrt.
1896; Volksbelang. Weekblad gewijd aan de belangen van staat, provincie en gemeenten, 6 april 1889-26 sept. 1891; Kerkbericht voor Roomsch-Katholieken te Leiden,
1891-1899, 1908-1924, 1926, 1929, 1936-1943; Sursum Corda. Officieel Parochieblad
voor het Dekenaat Leiden, 1945-1968; Onderweg. Weekblad voor het bisdom Rotterdam. Editie voor de dekenaten Leiden, Alkemade, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude, 1969; De Handelspost. Weekblad voor Leiden en omstreken, 23 april 1891-20
juni 1902; De Aanwijzer. Weekblad voor Leiden en omstreken, 8 mei 1891-30 dec.
1916; De Leidenaar. Vrijzinnig blad voor stad en omstreken, maart 1893-30 juni 1894;
De Nederlander. Staatkundig Nieuws- en advertentieblad (voortzetting van De Leidenaar), 7 juli 1894-6 april 1895; De Nieuwe Leidsche Courant voor stad en omstreken,
1903-28 febr. 1906; De Leidsche Courant voor stad en omstreken, 3 mrt. 1906-30 dec.
1908; De Leidenaar. Antirevolutionair weekblad voor Leiden en omstreken, 31 mrt.
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1905-30 dec. 1910; De Leidsche Courant, 1909-1943, 6 mei 1946-heden; Zuidhollandsch Dagblad, april-dec. 1944; De Burcht, 1 okt. 1945-3 mei 1946; De Balans. Democratisch orgaan voor Leiden en omstreken, 1911-1916; Nieuwsblad voor Leiden en
omstreken ( voortzetting van De Leidenaar), 7 jan. 1911-29 juni 1912; Zondagsblad
van de Leidenaar, nieuwsblad voor Leiden en omstreken, 13 jan.-18 febr. 1911; Zondagsblad van het Nieuwsblad voor Leiden en omstreken, 25 febr. 1911-29 juni 1912;
Het Dagblad, 1 okt. 1912-8 febr. 1913; De Meiboom. Antirevolutionair weekblad
voor Leiden en omstreken, 1913, 1914 (incompl.); Leidsch Sportblad, 6 okt. 1915-28
mrt. 1917; Weekblad voor Wassenaar (Wassenaarsche Courant), 9 mrt. 1916-1 nov.
1919 (incompl.); Nieuwe Leidsche Courant, 1920-1 febr. 1975 (incompl.); Trouw, met
Nieuwe Haagse en Nieuwe Leidse Courant, 3 febr. 1975-1982; De Aanwijzer. Advertentieblad voor Leiden en omstreken, 28 mrt. 1924-9 jan. 1925; De Leidsche Post,
weekblad voor Leiden en omstreken, -juni 1927; Algemeen advertentie weekblad voor
Leiden en Oegstgeest, 14 nov. 1930-26 sept. 1941; Het Dagblad voor Leiden en omstreken, 1944 -6 april 1945; Kroniek van de week, 5 mei-31 dec. 1945; De Leidsche
Post, Nationaal weekblad, 5 april 1946-12 okt. 1951 (incompl.); De Oegstgeester Courant, 1950-heden; Katwijkse Post, 1966-heden; Leiderdorps Weekblad, 1966-heden; De
Omroeper, 1966-1978; Groot Voorschoten, 1979-1981; De Zuidwester, 1967-1971,
1974-1975 (incompl.); De Leidse Post, 1970-heden; Leids Nieuwsblad, 1977-heden;
Haagsche Courant editie Leiden, 21 sept. 1979-1981.

3.4

Prenten en kaarten
Prentverzameling.
N.B. De verzameling omvat alle soorten afbeeldingen en kaarten (w.o. prentbriefkaarten, fotonegatieven en lakafdrukken van zegelstempels) en bestrijkt het gebied t/m
Hillegom, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Bodegraven, Zoetermeer, Leidschendam,
Wassenaar en de kust.
Systematisch ingerichte catalogus en index.

Films, 18 stuks.
3.5

Zegels en lakafdrukken van zegelstempels
N.B. Zie ook rubriek 3.4.

Losse zegels en gipsafgietsels.
3.7

Overige verzamelingen
Collectie stukken betreffende de families Van Swieten, Ter Beek van
Coesfelt en Noortwijk, 17e-19e eeuw, 0,2 m.
Charters, 12 m.
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DE ARCHIEVEN IN ZUID-HOLLAND (Band 1)

deel X in de serie
Overzichten van de archieven en
verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland.
De openbaarheid van overheidsarchieven is geregeld
in de Archiefwet 1962: iedereen mag de naar een
overheidsarchiefbewaarplaats overgebrachte
archieven van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kosteloos raadplegen.
Om van dit recht ook werkelijk gebruik te kunnen
maken is het van belang te weten op welke plaats
men deze overheidsarchieven en de door de archiefdiensten beheerde particuliere archieven en
verzamelingen kan vinden. Van enkele gemeentearchieven bestaan daarom overzichten, terwijl de
inhoud van de rijksarchieven is beschreven in „De
rijksarchieven in Nederland" . Deze laatste uitgave
is echter reeds geruime tijd uitverkocht. Verder is
de inhoud van de meeste archiefbewaarplaatsen de
laatste jaren sterk uitgebreid en zijn vele archieven,
die tot nu toe ontoegankelijk waren, geïnventariseerd.
Reden genoeg voor een totaal-overzicht van de
inhoud van alle openbare archiefbewaarplaatsen in
Nederland. Onder auspiciën van de Vereniging van
Archivarissen in Nederland werkten daarom de
Nederlandse archivarissen samen aan de serie
„overzichten van de archieven en verzamelingen in
de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland".
Per provincie wordt inzicht verschaft in de inhoud
van alle archiefbewaarplaatsen van rijk, gemeenten
en waterschappen. Duidelijke, systematische en uitgebreide informatie, waardoor u toegang krijgt tot
de voltooid verleden tijd.
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