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De Hervormde Gemeente te Bodegraven
De Hervormde Gemeente te Bodegraven is in 1594 ontstaan toen daar de eerste predikant, die de calvinistische
leer was toegedaan, werd aangesteld. Daarv66r werd er gepreekt volgens de Augsburgse confessie, Dit was een gevolg
van het feit dat Philips II de heerlijkheid Woerden, waartoe ook Bodegraven behoorde,

in pand had gegeven aan de
/

~ .!

lutherse hertog Erik van Brunswijk; welk pand eerst in
(

1617 door de Staten van Holland werd ingelost1). Bij de
godsdienstvrede van Augsburg van 1555 kreeg de landsheer
het recht de godsdienst van zijn onderdanen te bepalen.
Dit verklaart het relatief grote aantal lutheranen in
Woerden en omgeving,

in tegenstelling tot het overige deel

van Holland. Toen Woerden zich in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
1571 aan de zijde van de 2
prins had geschaard, beloofden de Staten rekening te zullen houden met de uitzonderlijke positie, waarin Woerden
en omgeving verkeerden. Het spreekt vanzelf, dat het
voortbestaan van een lutherse enclave de Hollandse calvinisten ee11 doorn in het oog was. Op hun synode van 1586,
gehouden te

's-Gravenhage, vond men, dat ''zulk tweespalt

van religie uyt de provincie Holland geweerd mogte werden,

om alle wijdere inbreucke te verhoeden112
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
). De Staten van
Holland leenden aan deze klacht een willig oor en gaven
opdracht ''de kerke van Wourde ende Eodegraven te bevorderen'', d.w.z. te zorgen dat de bevolking aldaar zo spoedig
mogelijk tot het calvinisme overging, De enige lutherse
predikant, die Bodegraven heeft gehad, Cornelis Wolfertsz.
van der Laer, aangesteld in 1576, trad zeer gematigd op.
De bevolking te Bodegraven en omliggende plaatsen was
toentertijd in het algemeen niet zozeer rooms of luthers
als wel reformatorisch ingesteld en luisterde naar en deed
als de man die op de preekstoel stond.

2.
Toen dominee Van der Laer naar Woerden werd geroepen,
werd zijn plaats ingenomen door de calivinistische prediker
Seger Koninghsbergen, wat tevens de overgang van de gemeente naar de toenoalige staatskerk betekende. Het Lutheranisme in Bodegraven ging echter niet geheel te niet. Het handhaafde zich in de vorm van een huisgemeente tot op de huidige dag. Bij de Classis en op de Provinciale Synode kwamen
tot ca.

1620 nog klachten binnen over de rebellerende hou-

ding van de luthersen te Bodegraven3
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
), en de slappe houding
die de Staten hier tegenover aannamen, De afgevaardigde van
de Staten verdedigde zich en zei, dat de zaak der luthersen
wel degelijk ter vergadering besproken was, maar dat men
van mening was, dat, waar er nu eenmaal luthersen waren,
het niet geraden was deze uit te stoten. Men zou de zaak
echter in gedachten houden. Als gevolg hiervan werd in 1619
en 1622 de luthersen het gebruik van de kerk voor het houden van lijkpredikaties ontzegd4).
Op de Zuidhollandse Synode van 1594, gehouden te
Rotterdam, gaf ds. Koninghsbergen de wens te kennen dat
zijn gemeente onder een classis gevoegd zou worden. De synode besloot de Kerk van aodegraven samen met die van
;loerden en llaarder te voegen bij de Classis Overrijnland5),
welke dan zou het en de "class is van ":,loerden en Over-Rhi jnland", Deze classis is tot 1816 in stand gebleven. Sindsdien ressorteert Bodegraven onder de Classis Leiden, Ring
TJoerden.
Tijdens de twisten tussen de remonstranten en contraremonstranten hield Bodegraven de contra-remonstrantse zijde,

evenals de andere gemeenten van de classis,
6

uitzondering van Woerden ).

evenwel met

In Bodegraven had men overigens

weinig kerkelijke geschillen en zo ze er waren, waren ze
meestal niet van dien aard, dat ze in de classis ter vergadering gebracht werden. Bij de visitaties, die, naar de
huidige maatstaven gemeten, bliksembezoeken waren, werd
meestal alles in "goede rust ende ordre bevonden"7).

3.
Na het jaar 1699 werden de klachten veelvuldiger,
vooral over de levenswijze van de predikant, Zo had de
kerkeraad bv. onenigheid met de predikanten Isaäc WassenberghS) en Geltsligtor9). In 1843 ontstond er een geschil
tussen de kerkeraad en het gemeentebestuur over het beroepen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tan een rechtzinnig of vrijzinnig predikant, Om zijn

wensen kracht bij te zetten, beriep het gemeentebestuur zyxwvutsrqpo
.
b a t ie
. zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
1 0)
z i c h ze l f sop haar pretense ree_ht van ap- en impro
•
Hoewel de kerkeraad in het gelijk stond en ondersteund
werd door het grootste deel der gemeente, die een rechtzinnig predikant wenste, kreeg het gemeentebestuur toch
~ijn zin en werd een vrijzinnig predikant beroepen, nl. cts

A.J. Schilt. Deze heeft een onaangename tijd gehad in Bodegraven, onder meer doordat een gedeelte van zijn cathechi.

santen naar de rechtzinnige predikant van Waarder ging

1 1 )

•

De afscheiding van 1837 heeft in Bodegraven geen grote navolging gevonden,

omdat het grootste gedeelte ter ge12
meente zelf zeer orthodox was ). Evenmin heeft de doleantie van 1886 in verhouding tot andere plaatsen in het land
in Bodegraven veel leden uit de Hervormde Kerk doen treden13). Wel bestond er medeleven en sympathie voor de mensen van zowel afscheiding als doleantie.
In 1622 bedroeg het aantal belijdende leden 363 personen14).
Hoe vreselijk de terugtrekkende Franse troepen in het
rampjaar 1672 in Bodegraven hebben huisgehouden, blijkt uit
het feit, dat er in dat jaar nog maar 5 à 6 lidmaten overwaren, waaronder één diaken, In het daarop volgende jaar
steeg het aantal weer tot ca.60 lidmaten doordat naar elders gevluchte gemeenteleden langzamerhand terug begonnen
te keren. In 1708 is een aantal van J2J belijdende leden
bereikt15). In de daarop volgende halve eeuw loopt dit aan16
tal echter weer terug tot 231 in het jaar 1755 ). Na de
Franse tijd is er weer een toename, In 1826 telt de gemeente 449 lidmaten. Deze groei heeft zich tot op heden voortgezet,
draagt.

zodat thans het aantal leden der gemeente 4500 bE-

4.
Het kerkelijk gebied der gemeente was nagenoeg gelijk aan dat der Ambachtsheerlijkheid Bodegraven. Hiertoe
behoorde onder meer de buurtschap Nieuwerbrug en sinds
1879 ook Vrije Nes. Over Nieuwerbrug is veel te doen geweest17).
In 1660 wilde Nieuwerbrug zich afscheiden van Bodegraven door een eigen gemeente te stichten met een eigen
predikant. Uit verslagen van de synode te Rotterdam, Gorinchem en 's-Gravenhage blijkt, dat de gedeputeerden van
11verscheyden devoiren"
de synode en ook de classis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hebben
11
aangewend tot vercrijginge van een predikant aldaer11 18) •

Tevergeefs echter door de oppositie van Woerden, Waarder
en Bodegraven. De classis besloot toen om het

predichuys11

11

te Nieuwerbrug toch te openen en de predikanten uit de
classis ieder op hun beurt daar de dienst in de namiddag
te laten waarnemen "gelyck oock alrede van de respective
predicanten desselven classis geschiet; doch dat die van
Bodegraven alleen weygeren haer predicant volgGns de lijste van den classe aldaer te laten predicken"19), wat werkelijk niet zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zo'n grote opgave was als men bedenkt dat bovengenoemde classis negentien gemeenten met twintig pre20
dikanten telde ). De kerkeraad van Bodegraven bleef echter weigeren, maar stond haar predikant toe om ter voorkoming van moeilijkheden zich te verstaan met zijn collega's uit zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d e classis, ter vervulling van de dienst te
21
Nieuwerbrug ). Zo bleef de toestand tot 1733. In dat
jaar kwam de k e r-k e r-a a d op deze zaak terug door er in toe
te stemmen dat ''er bijeenkomste te Nieuwerbrugh en te Bodegrave gehoude wierde, waerin over de waerhede gesproke
wordt soo tot onderwijsinge in de leer der waerheyd als
tot oefeninge in de praktijk tot godzaligheid"22).
In 1879 werd met goedvinden van het Provinciaal
kerkbestuur het onder Sluipwijk ressorterende Vrije Nes
op verzoek van de aldaar wonende lidmaten gevoegd bij het
dichterbij gelegen Bodegraven23).

5. zyxwvutsrqponmlkj

In het staatsbestel van de Republiek bleef de zyxwvutsrqponmlkji
zorg

voor de armen grotendeels aan de kerk toevertrouwd. Ook zyxwvutsrqp
voor hen,

~4 \

1•
"die buyten de kerke zyn"~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
Dat men hiermede

niet bedoelde de remonstranten, l~theranen en rooms-katholieken valt af te leiden uit de processen, met gemeenten
van de kerkgenootschappen gevoerd, over de vraag welk
kerkgenootschap de verplichting had onderstand te verlenen25). Ten aanzien van tot armoede vervallen leden, gedoopt in een Gereformeerde gemeente van een andere plaats,
werd in het algemeen verlangd dat zij door de gemeente van
herkomst werden ondersteund, die er niet aan kon ontkomen
(

aan een verhuizend lid een akte van indemniteit mee te geven, waarin de toezegging tot ondersteuning was vervat. Op
overeenkomstige wijze evenwel moest de gemeente van Bodegraven zich aansprakelijk stellen voor haar leden, die
· h e ld ers vestig
· d en 26) •
zic
Uit een kopie van een testament uit 1627 kan worden
afgeleid, dat Bodegraven in het bezit is geweest van een
"Heylige Geesthuys1127). Hoelang dit huis heeft bestaan,
blijkt niet uit het archief. Waarschijnlijk tot de verwoesting in 1672. Vast staat, dat in 1748 werd overgegaan
tot de stichting van een nieuw armenhuis. Het was bestemd
voor arme en noodlijdende personen in de ruimste zin van
het woord met inbegrip van weeskinderen en ouden van dagen
benevens van "zinnelozen" en genoot lcrachtE:ns een octrooi

van de Staten van Holland van 21 maart 1749 zekere finan- zyxwvutsrqpo
28) •
. "l e voor d een,
1
· "d om van ver~on d ing
·
cie
o.a. vriJ
De leden van de kerkeraad waren regenten en hun echtgenoten de regentessen van dit "Arm- Wees- en Proveniershu±s''· In 1938 werd het een rusthuis, alleen bestemd voor
ouden van dagen29).
Dat men in Bodegraven en omgeving afkerig was van
overheidsbemoeiing met kerkelijke zaken, blijkt onder meer
uit een attestatie uit 1679 van de schepenen in het ambacht
Bodegraven,

gegeven op verzoek van de diakonie,

om de ver-

zorging van de armen aldaar geheel over te laten aan de

6.
door de Kerk aangestelde diakenen zonder enige authorisatie
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lk.h ei'd van po l 1· zyxwvut
tsrqponmlie
· kjihgfedcbk
aZYXWVUTSRQPONMLKJ
IHGFEDCBA
· 'd e JO) •
of a f'h an k e l.iJ
e ziJ
Op 5 oktober 1847 besloot de kerkeraad om met ingang
van 1

januari 1848 afstand te doen van het gedeelte der ad-

ministratie van de armen, die niet tot de kerk behoorden en
voortaan door het gemeentebestuur zouden worden ondersteund.
Zo ontstonden officieel de armen, bedeeld door de wereldlijke gemeente Bodegraven. De op dat moment bestaande
schuld van de diakonie nam de gemeente voor de helft over31).
De kerk genoot regelmatige inkomsten, zgn. kerkmemoriën, uit onroerende goederen, bedoeld als eeuwigdurend legaat en daterende uit pre-reformatorische tijd. Zij waren
door particulieren geschonken ten behoeve van het lezen van
zielemissen in de kerk, de armen of de kerkbedienden, al
naar gelang in de akten, waarbij zij waren ingesteld, be2
paald werd3 ). Over deze memoriën en de goederen waarop

zij rustten, zijn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
in de loop der tijd meermalen geschillen
gerezen, onder meer met de pastoor en de schout van BodegravenJJ) en met de latere eigenaren van de onderliggende
landerijen tot in de 19e eeuw toe34).
De diakonie had naast haar inkomsten uit onroerende
goederen en collecten nog recht op een aandeel in de zgn.
rantsoenpenningenJ5), welke uit de belastingopbrengsten
werden afgescheiden en bestemd waren voor o.m. de geestelijke kantoren, de armen en de predikantstractementen.
Soms werden de desbetreffende quota ook wel oortjesgelden
genoemd36).
Voorts genoot de Kerk nog inmomsten uit de wekelijkse
collecten, uit giften,

schenkingen en legaten.

Het kerkgebouw te Bodegraven, voor de reformatie gewijd aan de H. Gallus,

een heilige van Ierse afkomst, heeft

in de loop der eeuwen veel geleden. De oudste verwoesting,
ons bekend,

is de verbranding tijdens de Hoekse en Kabel-

jauwse twisten in 1489. Daarna werd de kerk verwoest tijdens de strooptochten der Geldersen in 1507 en 151237),
terwijl zij, na pas gerestaureerd te zijn, in 1672 door de

Franse troepen wederom geheel werd vernield en in brand
gestoken.

Nadat het

gebouw weer uit

en het uiterlijk had gekregen,

zijn as was herrezen

dat wij

thans nog kennen,

was het ruim een eeuw later al weer hard aan restauratie
toe.

In de

jaren

1804-1807 werd al het mogelijke gedaan om
38
het kerkgebouw in goede staat te brengen
), maar in 1819
bleek de toestand van het gebouw dermate verergerd,

dat

men geen kans meer zag uit

eigen middelen de hoogn odige

restauratie

De wereldlijke gemeente kon ook

te bekostigen,

geen financiële steun verlenen en zo richtte men zich met
een request
's

tot Koning Willem I om een voorschot uit

lands kas

te mogen ontvangen ten bedrage van f.JOOO,-.

Uiteindelijk gaven Gedeputeerde Staten toestemming een bedrag van f.1800,- op te nemen. Er volgden herstelwerkzaam heden,

die hun voltooiing kregen in de restauratie van de
zuidelijke kant der kerk in 1884 39 ). Sedert dien wordt het

kerkgebouw regelmatig onderhouden.
Tegen het
teling van

1795,

einde van de

18e

vooral na de Omwen-

werd het kerkgebouw ook wel gebruikt voor

niet-godsdienstige doeleinden.
verleend tot

eeuw,

Zo werd in

1786 toestemming

inkwartiering van het bataljon van de luite-

nant-kolonel Onderwater in het koor van de kerk,

waar door-

gaans

geen diensten gehouden werden en dat door een hek
40
van het schip was gescheiden
). Ten tijde der Bataafse Republiek werd het kerkgebouw gebruikt voor het houden van
vergaderingen van stemgerechtigde burgers,

van kiesmannen

ten behoeve van de verkiezing van niuewe leden voor het
Provinciaal bestuur 41 ) van Holland en van de vergaderingen
van ingelan den

42

de kerkmeesters

).

In

1797 ontstond er een geschil tussen

en de municipaliteit

over het houden van

grond- en districtsvergaderingen in de kerk,
der was

toegestaan,

hetgeen eer-

maar nu geweigerd werd onder meer om-

dat Gods naam er gelasterd werd,
paliteit werd toegegeven 43 ).

welk feit door de munici-

8. zyxwvutsrqponmlkji
Was het kerkgebouw altijd min of meer vanzelfsprekend hP-t eigendom van de heersende kerk geweest, in 1798,
toen de grondwet gereed kwam die alle godsdiensten gelijk
stelde,liet de R.K.-kerk van Bodegraven haar rechten
hier0p gelden. Deze stelde uit haar midden twee personen
aan om te bewijzen dat het kerkgebouw en de pastorie haar
eigendom waren44). De hervormden deden insgelijks. Landelijk werd opgericht de "Commissie tot regeling der predikantstraktementen en tot instandhouding der Hervormde
godsdienst",

tot welke commissie ook Bodegraven toetrad.

In 1799 kwamen beide partijen overeen, dat kerkgebouw,
pastorie en school het eigendom waren van de Hervormde
gemeente op grond van stukken, die de Hervormde commissie
van Bodegraven kon overleggen. Toch besloot men wijselijk
deze stukken in handen te stellen van een bekwaam jurist,
wat men blijkbaar verzuimde te doen, daar in 1808 het
Rooms-Katholieke kerkgenootschap bij het gemeentebestuur
een reclamatie indiende ten aanzien van de rechten op de
kerkelijke gebouwen der hervormden, als uitvloeisel van
een decreet van Koning Lodewijk Napoleon van 1808, hetwelk vragen inhield over het eigendomsrecht der hervormden. Hierover ontstond een slepende correspondentie, die
duurde tot 1810, in welk jaar het geschil met de rooms(

katholieken beslecht werd door de landdrost van Maasland45).
46).
De hervormden behielden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
1nm kerkgebouwzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

HET ARCHIBF
In de archieven der Hervormde Kerk te Bodegraven zijn
uit de periode van vóór de reformatie enkele stukken en
procesdossiers bewaard gebleven. Uit de tijd dat de Kerk
tot het lutheranisme was overgegaan is slechts een jaarrekening over. Bij de brand in 1672 is, ten gevolge vàn
brandstichting en plundering door terugtrekkende Franse
troepen van het archief veel verloren gegaan. Over het algemeen kan men zeggen dat men er veel zorg voor heeft ge-

9. zyxwvutsrqponmlkji
had. Uit een inventaris van alle kerkelijke goederen uit
1820 blijkt, dat het archief bewaard werd in twee kisten,
waarvan ~~n met de oudste boeken zich in de consistoriekamer bevond en de andere in het weeshuis47). De secretaris der kerkvoogdij had echter de effecten onder zijn beheer48). In de jaren 1931-1934 is, op advies van het Algemeen Rijksarchief te

1

s-Gravenhage, het archief geordend

door de heer W.M.C. Regt,

archivaris der gemeente Alphen

aan de Rijn, hetgeen echter heeft geleid tot een vermenging van de losse stukken van kerkeraad, diakonie en kerkvoogdij. Kortgeleden heeft de kerkvoogdij een nieuwe kluis
laten bouwen, waarin het thans opnieuw geordende en beschreven archief zal worden opgeborgen. Voor Bodegraven is
dit kerkelijk archief van groot belang, daar tijdens de
. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
grote brand van 1870

!·

de stukken van de burgerlijke gemeen-

te tesamen met die van het weeshuis, van de Lutherse Kerk
en van de R.K. kostschool te niet zijn gegaan49).

Verantwoording van de inventarisatie
Door de reeds genoemde vermenging van de archieven
van kerkeraad, diakonie en kerkvoogdij was het niet altijd
mogelijk te bepalen bij welke organen de stukken ondergebracht moesten worden, waardoor naast genoemde afdelingen
een vierde ontstond van stukken waarvan het verband met
het kerkelijk archief niet duidelijk was. Ten behoeve van
de inventaris is gebruik gemaakt van het ''Schema voor de
ordening en inventarisatie van plaatselijke archieven, zoals dit is opgenomen in de Richtlijnen inzake de zorg voor
de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk", samengesteld
door de Commissie voor de Archieven der Nederlandse Hervormde Kerk.

10.
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o t e n
1. J.W. Pont: Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618, blz. 182.
2. J. Reitsma en S.D, van Veen: Acta der Provinciale en
Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, gedurende 1572-1620,
tweede deel, blz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
374,

J.

W.P.C. Knuttel: Acta der Particuliere Synoden van
Zuid-Holland, R.G.P. kleine serie, deel J,
blz. 6.

4. Reitsma en Van Veen: Acta der Prov. Syn.: deel
blz. 400. - Knuttel, als boven, blz.

J,
42.

5. Reitsma en Van Veen: Acta der Prov. Syn.: deel J'
blz.

19,

20, 21 ,

6. Archief Classis Woerden en Over-Rhijnland,

inv.nr.7.

7.

inv.nr.1J.

Archief Classis Woerden en Over-Rhijnland,

8. Archief Classis Woerden en Over-Rhijnland, inv.nr.17.

9. Inv.nr.2 blz. J06-J44.

(

10. C.M. van der Kemp: "Bericht aangaande de handelingen
van het klassikaal bestuur van Leiden en het
Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland o~trent den Kerkeraad der Hervormde Gemeente
van Bodegraven", 181.i-5. Inv.nr.20 en 21. Zie
hiervoor ook inv.nrs 7 en 8.
11. Inv.nr.181. Zie hiervoor ook inv.nr.7.
12. Inv.nrs Jen 40. Zie ook inv.nr.7.
1J.

Inv.nr.4. Zie hiervoor ook inv.nr.8.

14. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L n v , nr. 1 •
15 •

L rr v ,

nr • 1 •

16. Inv.nr.JO. Zie ook inv.nr.167.
17. W.P.C. Knuttel: Acta der Part. Syn. van Zuid-Holland,
R.G.P., kleine serie, deel 11, blz. 209.
18.

Idem, blz.

235.

1 1 • zyxwvutsr

19.

Idem, blz. 298.

20. Archief van de Classis Woerden en Over-Rhijnland,
inv.nr.2J. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21.

Inv.nr.1 sub f.

22.

Inv.nr.2 blz. 5.

2J. Inv.nr.2J.
24. Archief van de Classis Woerden en Over-Rhijnland,
inv.nr.17.
25. Inv.nr.126.
26.

Inv.nrs 66-67.

27. Inv.nr.8J.
28. Inv.nr.61.
29.

Inv.nr.65.

JO. Inv.nr.59.
31.

Inv.nr.48.

32.

Inv.nrs 260,

318-321.

JJ.

Inv.nrs 259,

260, 261.

Bijlage I op blz. 66-67.

34. Inv.nrs 262-267.
35. Inv.nrs

122,

36. Inv.nrs

11 9, Groot Placcaatboek, deel 7, blz.

37.

123,

125,

126.
722.

Inv.nr.217.

J8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Inv.nr.218.
3 9 • In v • nr s

1 zyxwvutsrqponml
5 9- 1 k6jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2, 212 , 21J,

40.

Inv.nr.7 en 219.

41.

Inv.nr.221.

42. Inv.nr.222.
43.

Inv.nr.220.

44.

Inv.nr.200.

218•

1 2 •

45.

Inv.nr.200. Zie hiervoor ook inv.nr.159.

46.

Inv.nr.200.

47.

Inv.nr.204, Zie ook inv.nrs

48.

Inv,nr.207.

49. Inv,nr.J96.

159 en 162.

zyxwvutsrqpo
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K E R K E R A A D

ALGEMEEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

Kerkeboeken en notulen
1-2.

"Kerkeboeken", houdende acta van de kerkeraad etc.,
1662-1825.
2 delen
1.

1662-1741.

N.B. Bevat:
a. Reglement tot conservatie van de rust ende
vrede in de kerken, gegeven vanwege de
Staten van Holland en Westvriesland, 1694.
(fo 2 vo - fo 3).
b. Memorie van de Classis van Woerden en

Over-Rhijnland, betreffende het afleggen
van een zuiveringseed, door predikanten,
beroepen uit een andere provincie, 1700
( fo 3 VO) ,
c.

"Kerckelijke middelen tot stuytinge des
steygerende Pausdoms" en tegen het vloecken en sweeren, comedien, en danserijen;
richtlijnen vastgesteld op diverse synoden,
1651-1663 (fo 4 - fo 6).

d. Placcaat tegen de simonie, gegeven vanwege
de Staten van Holland en Westvriesland,
1698 (fo 6 vo - fo 7).
e,

"Articulen aengaende de Sabbath off Dagh
des Heeren". Vastgesteld in de post acta
der Nationale Synode (fo 7),

Deze verordeningen, reglementen en richtlijnen
moesten jaarlijks in de kerkeraad worden voorgelezen.
f. Acta van de kerkeraad, 1662, mei 29 - 1717,
mei 17 (fo 8 - fo 85 verso).
g. Lijsten van jaarlijks aangenomen lidmaten
en van lidmaten, die met attestatie ingekomen zijn, 1662-1724 (fo 86 - fo 113 vo).

14.

h,

Lijst van gestorven lidmaten en van lidmaten, die met attestatie vertrokken zijn,
1662-1727 (fo 114 - fo 117 vo).

i.

Beroepingsacta met betrekking tot het beroepen van predikanten met goedkeuringsacta van schout en amtachtbewaarders en de
classis Woerden en Overrhijnland, 1662-1741
(fo 118 - fo 119 vo; fo 122 - fo 129 vo), zyxwvutsrqponmlk

j, Overeenkomst tussen de magistraat van Woerden en de classis Voerden en Overrhijnlandt,
o.m. over het zendon van deputaties naar de
Synode van Zuid-Holland en het houden van
classicale vergaderingen, ca. 1662 (fo 120
- fo 121).
(

2.

1718-1825.
N.B. Bevat van voren naar achteren:
a. Aantekeningen betreffende de aanstelling
van een koster - voorlezer - voorzanger,
een doodgraver-klokkenluider en een
schoolmeester, benevens het verhogen van
het tractement van eerstgenoemde, 1722 1723 (p.2-4),
b. Een regeling voor het wonen in de Schans
en de oprichting van een schooltje aldaar,
1726-1732 (p.4-5),
c, Toestemming tot het houden van aparte
kerkdiensten voor de inwoners van Nieuwerbrug, 1733 (p.5). 3lanco zijn hierna
p.6-8, terwijl p.9-16 ontbreken.

(

d. Acta van de kerkeraad, 1718, mei 20 - 1825
dec. J (p.17-41, 43, 44, 46-55, 57-62, 647J, 75, 77, 79-81, BJ-112, 114-125, 127130, 132-1J5, 137-139, 141,142,144,145,
149-156, 157, 158, 160-161.j, 165-185, 186192, 193, 200, 201, é'.04-207, 215, 218,
220-222, 226-228, 2JJ, 234, 236, 239, 240,
242-275, 279, 28J, 285, 286, 288-461).
e. Verkiezing van kerk.meesters door "predikant en kerkmeesters", 1729, juni 5 - 1780
mei 14, (p.42, 45, 51, 56, 6J, 66-72, 74,
76, 78, 82, 113, 126, 131, 136, 140, 143,
146, 147, 156, 159, 165, 185, 192, 201,
202, 203, 204, 208, 209-211, 212-214, 216,
217, 219, 223, 229-232, 235, 236, 238,
241,275,276,277,278,280,281,282,
284, 285, 287, 288).

1

5. zyxwv

N.B. Op 21 mei 1780 werd volgens aantekening in dit
boek besloten de handelingen van "predikant en
kerkmeesters" afzonderlijk te registreren,
waardoor aanvankelijk twee nieuwe boeken ontstonden, nl. een "Hand-Boek van den predikant
en een Hand-Boek voor den Administrerende
Kerkmeester'' (zie inv.nrs 146 en 147), in 1820
voortgezet als de notulen van het college van
kerkvoogden en notabelen (zie inv.nr.148).
f. Kerkelijke reglementen,
1777, p.243-262.
g.

afgeschreven ca.

Inventftris van het synodale archief van de
provincie Zuid-Holland, opgemaakt ca. 1777,
p.267-271.

van achteren naar voren:
h. Lijst van obligaties en rentebrieven,
behorende aan de diakonie, p.5, 6.

toe-

i. Lijst van obligaties en rentebrieven,
behorende aan de Kerk, p.8.

toe-

j. Lijst der nummers van de kerkmemoriën en
hun opbrengsten, p.9.
k. Lijsten van aangenomen en overleden lidmaten, benevens van met attestatie aangekomen en vertrokken lidmaten, 1725-1741,
p.10-17, 23-24, 27.
1.

"Enige aantekeningen van voorgevallene
saken in en buyte ds kerk", 1733-1740,
p.19-22, 25.

m. Acta betreffende de stichting van een Armen Weeshuis te Bodegraven en een regeling
met de gasthuisheren te Woerden, inzake de
uitkering van de rantsoenpenningen van de
gemene landsmiddelen t.b.v. de armen en
wezen, 1748-1752, p.29-36
~. Plichten van de deputaten van de Zuid-Hollandse Christelijke Synodus en van de
daaronder vallende classes, 1739, p.37-46.
o. Extract zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
utt de acta der Christelijke Synodus van het voormalige Zuid-Holland, gehouden te Breda, 1808, PT47-49.

1

J-6. Notulenboeken,

1826-1952.

zyxwvutsrqponmlkjihgfe
6 • zyxwvutsrq

4 delen

N.B. Zie voor de notulen van 1662-1717 en van
1718-1825, resp. nrs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
1 sub fen 2 sub d.

J.

1826, mei 16

4. 1881 , aug. 11
5. 19 37, jan. 8
6.

1

947 ,

j an •

7 -

1881, mei 13,
1936,dec. 2J.
1946,dec, JO,
1 9 5 2 , juni zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
1 2 •

Correspondentie

7.

Ingekomen stukken,

1796-1946.

8. Minuten van uitgegane stukken,
(9) Ingekomen en uitgegane brieven,
ten,

1 omslag
1780-1940.

1 omslag

1868-1872, Afschrif-

N.B. Opgenomen in inv.nr.57.

Inventarissen

10. Lijst met overzicht van het archief v an de kerkeraad
en de diakonie, ca. 1958.
1 stuk

11.

Catalogus van de bibliotheek der Hervormde Gemeente,
z.d.
1 stuk

II ORGANISATIE

Reglementen en regelingen

12. Reglementen van de Koning op de classicale kosten,
de kerkvisitatie, de uitoefening van kerkelijk opzicht en tucht, de behandeling van kerkelijke aanklachten en geschillen en het godsdienstig onderwijs in de Nederlandse Hervormde kerk, met een lijst
van de verdeling der classen in ringen, 1816,
1 omslag

13. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Besluit van de Algemene Synode, houdende een voorlopige

regeling inzake de samenstelling om werkzaamheden van
de kerkeraden zolang er nog geen reglement voor deze
zaken is vastgesteld, 1816.
1 stuk
14. Grondschets van een huishoudelijk reglement voor de
kerke raden, ca. 1825 ( copie).
1 s t uk
15.

Stukken van de Algemene Synode met en inzake het ontwerp van een herzien "Reglement voor kerkelijk opzicht
en tucht en voor de behandeling der kerkelijke geschillen", 1855.
1 katern

16. Stukken van de Algemene Synode met het herziene Reglement op het godsdienstonderwijs in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1860.
1 katern

Ambtsdragers zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. Lijsten van predikanten te 5odegraven van 1583-1935,
ca.

1935.

2 stukken

18. Besluit van de Synode van Den Briel, dat er weringe
van degenen, die beinvloed zouden zijn door de leer
van Prof. H.A. Röell en Dr. B. Bekker, de studenten,
proponenten en van buiten inkomende predikanten op een
aantal genoemde vraagpunten gehoord moeten worden,
1 6 9 3 ( co pi e ) •
1 s tuk
19,

Beschikking van de Minister van Eeredienst n.a.v. een
vraag van de classis Woerden en Overrhijnland of de
beroeping van predikanten door de kerkeraden zonder
meer of met goedkeuring van de gemeenteraden dient te
geschieden, dat hieromtrent op de gebruikelijke wijze
gehandeld kan worden tot nader regeling door het gouvernement, 1 808 ( copie) .
1 stuk

20. Beschikking van de Minister voor de zaken der Hervormde Eeredienst en de Minister van Binnenlandse Zaken
dat is afgewezen het verzoek van het gemeentebestuur
van Bodegraven om als allodiale ambachtsheren te worden hersteld in hun gepretendeerd recht tot het geven
van ap- of improbatie t.a.v. de beroeping van de Hervormde predikant, 1846.
1 stuk

1 8. zyxw

21. Besluit van het Classicaal Bestuur van Leiden inzake
een adres van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1J gemeenteleden naar aanleiding van een
conflict over het beroepen van een al of niet rechtzinnige predikant te Bodegraven, houdende het verzoek,
dat in de plaats van enige ouderlingen en diakenen,
wier zittingstermijn verstreken is, zodanige leden uit
de gemeente zullen worden benoemd als voor een evenredige vertegenwoordiging van alle partijen dienstig is
en dat daartoe een gecombineerde vergadering zal worden gehouden door de fungerende kerkeraadsleden en gecommitteerden uit het Classicaal Bestuur, 1844.
1 stuk

Kosterij
22. Akte van verpachting van de kosterij van Bodegraven
door Anna Sophia Dimmer, Willem Dimmer en Joseff van
Dam heer van D'Audegnie aan schout en ambachtsbewaarders van Bodegraven voor een tijd van acht jaren,
1684. Authentieke copie van 1706.
1 stuk

Territoir

2J. Stukken betreffende de grenswijziging tussen de Hervormde gemeenten van B~degraven en Sluipwijk, waardoor de onder Sluipwijk ressorterende lidmaten te Vrije
Nes bij Bodegraven worden gevoegd, 1879, 1880.
2 stukken

III TAKEN
Kerkdiensten
24. Besluiten van de Koning, door het gemeentebestuur van
Bodegraven toegezonden aan de Hervormde gemeente aldaar, krachtens welke de kerken verplicht worden tijdens de kerkdiensten voor de Koning, de Koningin en
het Koninklijk Huis te bidden volgens opgegeven formulier, 1806.
1 stuk

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
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Registratie

25-27. Doopboeken,

1812-1952.

3

delen

N.B. De doopboeken van 1647-1812 hce;r;:u ±.een in het
Algemeen Ri-aks~Pebie~ e 1s-Gravenhage, zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

25. 1812-1871,
26. 1872-1915.
27. 1916-1952,

1- ,

2 1E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
~061.-1, 1;.JI/. r,.I) .

28-29. "Dubbel-Doopboeken", 1793-1860.
28. 1793-1826.
29. 1827-1860.! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

delen

:l tt/l'
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ tl p-0 - { '/ ' :,
I

N.B. Deze boeken werden aangelegd ingevolgde resolutie van de Staten van Holland en Westvriesland van 15 juni 1792.

JO-J1. Lidmatenboeken, houdende periodieke lijsten van leden der gemeente, benevens opgaven van aangenomen-1
met attestatie ingekomen- en met attestatie vertrokken lidmaten, 1756-1883.
2 delen

JO. 1755-1825,
31. 1826-1883.
N.B. Zie voor de lidmaten van 1662-1724 en van
1725-1741 resp. inv.nrs 1 sub gen hen 2
sub k.

32-JJ. Dubbelen van de lidmatenboeken, 1830-1924,
2 delen

32. 1830-1880.
N.B. Bevat: periodieke lijsten van lidmaten der
gemeente, 1830-1841; jaarlijkse opgaven van
aangenomen lidmaten, 1830-1878; met attestatie ingekomen lidmaten, 1830-1869; met
attestatie vertrokken lidmaten, 1830-1870,

1873-1880.
JJ.

1870-1924.
N.B. Bevat: jaarlijkse opgaven van aangenomen
lidmaten, 1880-1924; met attestatie ingekomen lidmaten, 1870-1905; met attestatie
vertrokken lidmaten, 1871-1872.

/

20.

34-35. Trouwboeken,

1814-1931,

2 delen zyxwvutsrqpo

2 ,ë
zyxwvutsrqponmlkjihgfed
e:,D~;'i
zyxwvutsrqponmlkjih
zyxwvutsrqpon
ii-,11 zyxwvutsrqponmlkjihgf
n tl 5-7

T'
N.B. De trouwboeken van 1653-1795 bQrus en ia zyxwvutsrqpon
h e t l.l.§.e.rr~~ s-a± ~s-,Gra_..venhage.
Het trouwboek van 1795-1814 wordt sinds
942 vermist.

34.
35.

1814-1915.
1845-1931,

36. Doopbewijzen, attestaties en huwelijksbewijzen,
1 omslag
1674-1887,

Gemeenteleven

37. Bekendmaking van een keur van het gemeentebestuur van
Bodegraven inzake de zondagsheiliging ter aanvulling
van de ambachtskeuren van 1690 en 1711, 1803,
1 stuk

38. Besluiten van de in juli 1806 te Woerden gehouden synode van Zuid-Holland door de Classis Voerden ter kennisneming toegezonden aan de kerkeraad van Bodegraven,
betreffende een schoolreglement en het godsdienstonderwijs op de scholen, 1806 (extract).
1 stuk

39, Verslag van de door predikant en ouderlingen beproefde
verzoening tussen Mary Davids enerzijds en Ariaentje
Lanoy en haar man Gijsbert Ravensbergh anderzijds,n,a.
v. een kwestie over het testament van juffrouw Blom,
waarbij Ariaentje Lanoy als dienstmaagd had gewerkt,
1738.
1 stuk

40, Attestatie van de weduwe Dirkje de Koning-van Dijk,
dat zij berouw heeft over haar vroegere overgang tot
de Christelijke Afgescheiden Gemeente en zich met haar
drie kinderen weer voegt bij de Hervormde Gemeente van
Bodegraven en onderwerpt aan de verplichtingen bij het
afleggen van haar geloofsbelijdenis op zich genomen,
1856.
1 stuk

41. Concept van een missive van de kerkeraad aan het Classikaal Bestuur te Leiden n.a.v. het dopen te Bodegraven van een ~ind van Wijnand de Vink, wonende te
Nieuwkoop, 1873.
1 stuk

21.

(

42.

Uitspraak van de kerkeraad in de tuchtzaak tegen de
lidmaten J. van der Schenk, J. Beyen, C. Vrijlandt en
W. Roerhorst, wegens het geven van valse getuigenis
over het onthouden van diakonale onderstand bij het
zenden van kinderen naar de openbare school, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
1913.
1 stuk

43.

"Mededelingen van de Ned. Herv. Gemeenten in de Ring
Woerden", 1944. Gedrukt.
2 stukken zyxwvutsrqp

22.

A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C H I E F
V A N D E D I A C O N I E

I. ALGEMEEN

Memorieboeken en notulen

44-45.

"Diaconij - hemorieboeken", bevattende handelingen
van de diaconie etc., 1678-1862.
2 delen
44.

1678-1764.

N.B. Bevat in hoofdzaak aantekeningen over personen, die door de diaconie zijn uitbesteed dan wel ondersteuning ontvangen in de
vorm van geld, levensmiddelen of kleding.
Daartussen treft men o.a. aan: een lijst
van overledenen (p.1 achterin), lijsten van
obligaties en rentebrieven, die aan de diaconie toebehoren (p.2-6 en 9 achterin), een
lijst van huizen, huisjes en kamers van d~
diaconie (p.7 achterin), "reglementen nopens het eten" met menu's voor bepaalde
maanden (p.1J5-1J6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
voorin), een contract
met twee chirurgijns, die aan het Armenhuis worden verbonden (p.128 achterin), een
memorie over de liefdegift van Maarten de
Leeuw en Bregje Aarts van Gervede, de eerste binnenvader en -moeder van het Armenhuis (p.137-178 achterin).
45.

1764-1862.
N.B. Bevat: van voren naar achteren:
a. Lijsten van personen, wier huishuur betaald wordt, benevens van personen die
door de diaconie uitbesteed worden,
1764-1784 (p.2-J6).
b. Aantekeningen betreffende personen, die
bedeeld worden buiten Bodegraven, 17721780 (p.119, 143-149).
van achteren naar voren:
c. Resolutiën genomen in de vergaderingen
van de regenten van het Arm- Wees- en
Proveniershuis, 1765-1799 (p.1-71).
Hierin zijn opgenomen het reglement voor
de binnenvader en -moeder, anno 1784,
verordeningen voor gealimenteerden uit
de jaren 1788-1789.

23. zyxwv

d. Verklaring van Gijsbert Stierman ZlJn
nichtje Beatrix Ouderkerk tot zijn dood
toe te zullen verzorgen, 1785 (p.J2).
e. Belofte van D. Verkerk jaarlijks te
zullen betalen voor het onderhoud van
zijn kinderen, 1785 (p.JJ).
f. Reglementen voor de regenten en regentessen van het Arm- Wees- en Proven i.e r-ahu Ls ,

1 827 (p. 79-82) •

g. Reglementen voor de binnenvader· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
en -moeder van het Arm- Wees- en Proveniershuis, 1843 (p.87-95), 1845 (p.102-107),
1859

(p.109-119).

h. Verordeningen voor de gealimenteerden
in het Arm- Wees- en Proveniershuis,
1827

46-55. Notulenboeken,
46.

(p.97-100),

1802-1950.

1859

(p.121-127).

10 delen

1802-1820.

N.B. Dit notulenboek draagt als titel: "Hotelboekje van de armenzaken", Achterin consenten gegeven aan de armen.
47,

1820-1841,

N.B. Achterin consenten gegeven aan de armen,
48,

1842-1869.

N.B. Met een hiaat van 1848-1860. Achterin consenten gegeven aan de armen.
49,
50.
51.
52.
53,
54.
55,

1869-1880.
1880-1890,
1890-1909,
1910-1920.
1920-1928.
1928-1 940.
1940-1950,

56. Notulen van een vergadering van alle manlijke lidmaten der Kerk ten einde maatregelen te bespreken
tot versterking van de diaconale fondsen en verbetering van de diaconale hulp; met bijlagen, 18261827.
J stukken

24.
Correspondentie

57.

Brievenboek, bevattende inhoudsopgaven en afschriften
van uitgaande brieven van de Diaconie, 1846-1874.
1 deel
N.B. Hierin ook afschriften van brieven aan en van
de Kerkeraad van 1868-1872.

58. Missiven van de burgemeester van Bodegraven met een
bijlage inzake de samenstelling van de gemeentelijke
kiezerslijst en van B.D. Krüsemann, notaris te Bodegraven, over een hypothecaire schuldvordering van de
diaconie, rustend op percelen, die voor openbare weg
zijn bestemd, 1904 en 1907.
J stukken

II. ORGANISATIE

59.

Attestatie van twee schepenen in het ambacht van Bodegraven ten verzoeke van de diakonie aldaar, dat de
verzorging van de armen alleen geschiedt door diakenen
aangesteld door de Kerk zonder enige authorisatie of
afhankelijkheid van politieke zijde, 1679. 1 stuk zyxwvutsrqponml

60. Stuk, houdende afschrift uit de notulen van diakenen
van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 oktober 1847 en van een schrijven van de Kerke(

raad aan het gemeentebestuur van Bodegraven inzake de
beëindiging van de gemeenschappelijke administratie
door de kerkeraad over de algemene- en diaconiearmen,
de overdracht van de administratie over de algemene
armen aan het gemeentebestuur en de instelling van een
diaconaal armenfonds, 1847,
1 stuk

III, TAKEN
a.

Zorg

voor

de

armen,
b

wezen en zyxwv
e j a a r d e n

Arm- Wees- en Proveniershuis, later rusthuis.
61. oc t ro o i van 1749 ve re t-rek t vapwege de Staten van Holland en Westvriesland,
graven wegens de grote
en exploitatie van een
dende personen aldaar,

waarbij de diaconie te Bodekosten verbonden aan de aankoop
huis voor de armen en noodlijwordt verleend:

25.

1) het recht om tot zich te nemen en te behouden de nalatenschappen van door hen gealimenteerden, die zonder nakomelingen overlijden; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2) het recht om gedurende de opvoeding en alimentatie
te behouden de middelen van kinderen en bejaard~
personen, alsmede het vruchtgebruik van daaraan toegevallen erfenissen, legaten en schenkingen; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
J) vrijdom van verpondingen voor het armhuis;
4) het recht om zinneloze personen in het armhuis in te
sluiteno
Copie van 1759.
1 stuk

62. "Proveniersboek van Bodegraven", tevens register inzake
akten van indemniteit, 177J-18J9.
1 deel
N.B. Bevat:
1. Contracten van inkoop in het Arm-, Wees- en
Proveniershuis, 177J-18J9 (voorin);
2. Lijsten van personen, die een akte van indemniteit hebben ontvangen dan wel van elders
met zulk een akte of met een doopextract zijn
ingekomen, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1687-18tf (achterin).

63. Akten van inkoop in het Arm-, Wees- en Proveniershuis,
1711-1897. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
omslag

64.

(

Akte van regenten van het Wees-, Arm- en Proveniershuis, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
houdende de benoeming van Timen Mojet tot voogd
over Arnoldus van Bergen en Marijtje Talma, die in het
genoemde huis worden verpleegd, 18J8.
1 stuk zyxwvutsrqp
Ontwerptekening voor de aanleg van een centrale verwarming in het Rusthuis der Hervormde ~erneente te Bodegraven, 19J8.
1 stuk

Armenzorg in ruimere zin

66. Akten van indemniteit betreffende in bodegraven ingekomenen, 1700-1830,
1 pak
N.B. Verrel. no.62.
Akten van indemniteit, betreffende uit Bodegraven vertrokkenen, 1734-1825 (copieën).
1 omslag

N.B. Vergel. no.62.
68. Resolutie van Gecommitteerde Raden van de Staten van
Holland en West-Friesland, genomen op verzoek van de
arrnme3sters van Bodegraven, dat de majoor Steven van
der Vlies in de Schans aldaar b~iten de militie, ap-

26.

poinctees of invalides met hun gezinnen geen inwoners
mag opnemen, tenzij van behoorlij~e borgtocht voorzien,
1726.
1 st"L:k

69. Akte houdende een overeenkomst tussen de schout en ambachtsbewaarders van Bodegrave~ en die van Zwammerdam
over het onderhoud van tot armoede vervallen personen,
afkomstig uit en zich gevestigd hebbende in elkaars
ambachten, 1770.
1 s tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
uk

70. Missive van Burgemeester en Wethcuders van Bodegraven
aan het armbestuur van de Hervormde Gemeente zyxwvutsrqponmlkjihg
ove r specificatie van het aantal mannen en vrouwen, die worden
bedeeld, worden verpleegd in een ziekenhuis of werken
in een werkinrichting, 1894. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
stuk

71. Naamregister der bedeelden voor rekening van het Diaconie Armbestuur met opgaven van de verleende uitkeringen, ca. 1900.
1 deel
72. Brief aan de armmeesters, waarin de schrijfster verzoekt het geld te zenden, dat zij zou ontvangen van
Meyndert Cornelissen, verblijvende in haar huis, hetwelk zij nu dringend nodig heeft wegens ziekte van
haar echtgenoot, 1654.
1
stuk

7J. Stukken betreffende de plaatsing als scheepsjongen van
Meyndert Cornelisz. Vroom benevens een vordering op
zijn persoon uit hoofde van het feit, dat hij onderhoud van de armmeesters genoot, 1659.
J stukken

74. Akte, waarbij Louris Pals verklaart, dat op ZlJn ver-

zoek de kerkeraad op bepaalde voorwaarden heeft goedgekeurd, dat de armmeester zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
Y . H . van Swieten hem f.70,zal uitkeren voor de aflossing van door zijn krankzinnige vrouw te Gouda in de "lombaert" in onderpand gegeven kleding, met kwitantie, 1656.
1
stuk
75. Verklaring van Jacob Pietersz. van Suylen aan de armmeesters waarin hij belooft een onderzoek te zullen
instellen naar de gage, die eventueel nog te goed is
van wijlen Willem Gerretsz. van '{eerden, varensgezel
op Oost-Indië, 1660.
1 stuk

76.

Akte, houdende het besluit va~ de regenten van het
"AleDoeseniershuis" te Gouda è.at de stad Gouda de acht
kinderen uit Bodegraven, die in de jaren 1672/73 zijn
overgekomen, zal blijven onderhouden, mits de regenten
van Bodegraven daarvoor gedurende vijf jaar f.100,betalen, 1678 (extract uit het Camerboek van de stad
Gouda). Met copie.
2 stukken

77.

Akte, houdende een verklaring van Cornelis Graves en
Aaltje in 't Hout te Bodegraven, echtgenoten, dat zij,
als zij tot armoede mochten vervallen, geen bijstand
zullen vragen aan de diaconie of de overheid, 1797.
1 stuk

78.

Akte, houdende een verklaring van Cornelis van der
Does, dat zijn kind An na van der Does, verblijvende
ten huize van H. Verwoert, niet ten laste komt van de
diaconie van Bodegraven, 1802.
1 stuk

79.

Akte van ontslag en vrijlating uit het Arm- en Weeshuis voor Mietje Marienet, houdende tevens de belofte
van haar vader de regenten nimmermeer lastig te vallen
1 stuk
met verzoeken om alimentatie e.d., 1802.

80.

Missive van diakenen te Leerdam. aan de diakenen te Bodegraven, met verzoek onderstand te verlenen aan Maarigje van der Waal, die "in de kraam moet", op grond
van hun akte van indemniteit, 18C5,
1 stuk

81.

Akten betreffende een beroep op bijstand aan de diaconie van Bodegraven t.b.v. de ziek geworden Leendert
Breedijk en diens gezin, wonende te Korteraer krachtens de indertijd voor hen afgegeven akte van indemniteit, 1806. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J stukken

82. Concept van een tweetal brieven van de diaconie van
Bodegraven, waarbij ondersteuning wordt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
afgeweZQn voor
de kinderen van A. van der Kwast te Voorschoten en van
L. van Vliet, weduwe van M. Hofland, te Barwoutswaarder en Bekenes, 1847,
1 stuk

28.

b.

Be h e e r

Erfenissen,

va n

de

be z i t t i n g e n

legaten en schenkingen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

8J. Testament van Huybrecht Ghijsbertsz, Schoenmaker en
Geertgen Cornelisdr te Bodegraven, opgemaakt door Nicolaes van der Hagen, notaris te Rotterdam, waarbij
wordt bepaald, dat de porties van die erfgenamen die
daarmede onifl.rreden zijn, zullen vervallen voor de ene
helft aan de huisarmen en voor de andere helft aan het
Heilige Geesthuys te Bodegraven, 1627 (copie van 1628),
1 stuk
84, Testament van Jac9b Jacobz. Molenaar en Maaritgien
Thijsdr, opgemaakt door Mathijs van der Tol notaris te
Bodegraven, waarin ~ij de armen aldaar de helft van al
wat zij bezitten schenken, indien hun erfgenamen overleden mochten zijn, 1624 ( copie van 1642).
1 stuk
85, Akte van legatering door Cornelis Dircxz. van Blesgraeff, opgemaakt door notaris Claes Pietersz. Nieuwbrugh te Bodegraven, van een losrentebrief, groot 700
Carolus guldens, t.b.v. de armen te Bodegraven, 1644.
1 stuk
86. Testament van Neeltje Symons1 weduwe van Claes Andriesz. Clomphouwer, opgemaakt door notaris Robert
Vos te Bodegraven, waarbij f.100,- worden gelegateerd
aan haar zoon Jan Claesz,, welke moeten worden uitbetaald aan de armmeesters te Bodegraven tot onderhoud
van haar zoon en diens kinderen, 1671.
1 stuk
87. Testament van Harmen Maartensz. Scheepmaker, en Engeltien Gerrits van Beyeren, wonende te Bodegraven, opgemaakt door notaris Adriaen Schoonhoven te Gouda, waarbij de testateur f.50,- aan de armen te Bodegraven en
de testatrice f,50,- aan de Kerk aldaar legateren,
1671 met een extract, 1674.
2 stukken
88, Testament van Willem Hendrikse van IJsendooren en Cornelia Klaas Valk te Bodegraven, waarin zij legateren
aan de diaconie-armen van Bodegraven: 4 obligaties,
tesamen groot 1039 guldens en 7 stuivers, en een huis
en een erf op de Hoge dijk aldaar, 1726 (extract van
1727).
1 stuk

29.

89.

Akte van scheiding van de nalatenschap van Aaltje Cornelis Backer, waarbij 1/J part wordt toebedeeld aan de
gereformeerde armen te Bodegraven ten bate van Hendrikje Cornelis Verweert, 1751. In duplo.
2 stukk en

90.

Bewijs van ontvangst van f.750,- van J, van Beusekom,
welke door de diaconie bij diens dood aan de erfgenamen ter han d zullen worden gesteld onder aftrek van
f.50,- ten bate van de diaconie, 1837,
1 stuk

91.

Stukk en betreffende het legaat, groot f.1000,- van mejuffrouw Geertrui van der Lee te Alphen voor de diaconie te Bodegraven, 1885,
1 omslag

92.

Stukken betreffende het legaat, groot f.200,- van Pieter Jonker Brun t te Bodegraven voor de diaconie aldaa~
1886-1887.
1 omslag

93.

groot f.100 1- van Cornelis Domburg voor het Diaconiearmbestuur te Bodegraven, 1890,
1 omslag
Stuk ken betreffende het legaat,

94, Stukken betreffende de Floris Beyen Stichting te Bodegraven, in het leven geroepen op grond van een testamentaire bepaling van Floris Beyen, bouwman te Bodegraven, inhoudende dat f.JOOO,- uit zijn nalatenschap
moeten worden afgezonderd, teneinde uit de renten
daarvan jaarlijks op de zesde maart een extra uitdeling te doen aan de tijdelijk verpleegden in het Weeshuis van de Armen der Hervormde gemeente te Bodegraven, 1901-1936,
1 omslag
95. Stukken betreffende een legaat, groot f.5001- van Jan
van Donk te Bodegraven aan de diaconie aldaar, 1928.
1 omslag
96. Testament van Grietje Dikstaal, naaister te Bodegraven, waarbij zij de diaconie aldaar benoemt tot universele erfgename van haar nalatenschap, 1936,
1 stuk
97, Testament van Maria Blommendal te Bodegraven, waarbij
zij de diaconie aldaar benoemt tot haar universele
erfgenaam en voorts legateert ten behoeve van het
Rusthuis dier diaconie een bedrag van f.100,- en haar
ledikant, 1941,
1 stuk

JO.
Schuldvorderingen

98. Attestatie van Willem Adriaensz. koster te Bodegraven

omtrent het advies, dat Nr. Erick Dinmer, advocaat te
tfoerden, aan de diaconie verstrekte inzake een schuldvordering van 100 carolus guldens op Paulus "\'fillemsz.
Campus, waarvoor Hr. Guilian de Segers van Wassenhoven,
predikant te Bodegraven, borg was gebleven, 1610. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
1
stuk
99. Akte van schuldbeke?:1.tenis, groot 50 Carolus guldens
van Jan Ariaensz, ,Smit te Zwammerdam, onder verband
van zijn goederen, ten behoeve van de armmeesters van
Bodegraven, welk bedrag hem is geleend door Hilletgen
Pietersdr, weduwe van Pieter Barentsz,, moeder van zijn
vrouw en door haar is bestemd voor de armen tot "copinge van haar cost", 1 G24,
1 stuk

10 0 .

Akte van schuldbekentenis groot 50 Carolus guldens van
Ghijsbert Aelberts, wonende aan de Kerkweg te Bodegraven ten behoeve van de armen aldaar, 1644,
1 stuk

10 1 ,

Authentiek extract uit het Vierschaarboek van Bodegraven, houdende een gedeelte van een schepenvonnis van
17 mei 1651, gewezen tussen Jacob Jacobsz. Verhorst en
Cars Jacobsz. Verhorst enerzijds en Daniel Pietersz.
anderzijds, waarbij de laatste o,m, wordt verplicht
jaarlijks in mei f.1,- uit te ~eren aan de armmeesters van Bodegraven, 1659,
1 stuk
N.B. Blijkens een marginale notitie van 1664 was deze gulden verschuldigd voor het gebruik van een
overpad en tot het gencemèe jaar betaald.

102. Akte van schuldbekentenis groot JOO Carolus guldens
van Jan Dammusz, van Dusseldorp, wonende op de Zuidzijde van Bodegraven, ten behoeve van de diaconie onder verband van zijn goederen er. met borgstelling van
zijn zwager Dirck Dircxz, de Bruyn, 1667.
1
stuk

10 J .

Attestaties van twee armmeesters van Bodegraven, dat
een obligatie en een rentebrief ten laste van de
Staten van Holland en West-Friesland, groot resp.
f.1000,- en f,1400,- aan de armen van Bodegraven toebehoren, 1 676.
2 stukken

31.
104. Akte van schuldbekentenis groot f.500,- van Willem
Dircxz. Ramp, wonende in 't Weylandt onder Bodegraven
ten behoeve van de diaconie-armen aldaar, met borgstelling van Pieter Aertsen Verweyn en Uillem Claessen Ruyt, 1685.
1 stuk

N.B. De schuld is afgelost op 10 n ov ernb e r-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
1695.

105, Akte van schuldbekentenis groot f.150,- van Pieter
Romboutse Attefort ten behoeve van predikant en kerkmeesters onder verband van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
zijn huis en erf; met bijlage, 1716.
1 charter en 1 stuk
N.B.

In dorso van het charter een aantekening, dat
de rentebrief is afgelost door de diaconiearmmeesters als alimenterende Pieter Rombouts
Attefoort, 1720,

Boelhuizen
106. Boedelcedule van door de armmeesters in het openbaar
geveilde lijf- en meubilaire goederen, 1665. 1 stuk
107. Boedelcedule van de door de armmeesters in het openbaar geveilde goederen van Jan Gerrits Outshoorn,
1719. (copie)
1 stuk

Landerijen en opstallen
108. Akte van transport van een aandeel in zeker huis en
erf te Bodegraven door de erfgenamen van Heyndrick
Jansz. Smit en Jannetgen Gijsbertsdr. aan Jan Heyndricxz. Lijndraijer, 1612.
1 charter
N.B. In dorso rn e t een latere hand:
Weeshuis".

"Eigendom

109. Akten van de erfgenamen van Elisabeth Jansdr. gewoond
hebbende te Bodegraven en van Ghijsbert Pietersz.,
oudwolwever te Zwammerdam, voor de diakenen of armmeesters te Bodegraven, houdende kwijting van de koopsom van twee stukken land in het Broekveld onder Zwammerdam, door de armmeesters gekocht, 1631 en 1633.
1 stuk

J2.

110. Akte van aanbesteding door de armmeesters van Bodegraven van het afmaaien en afbranden van 4 kampen
land, afkomstig van Gijsbert ~ietersz. ~olenaar, aan
Cornelis Willernsz. van der Swaen, met verklaring van
laatstgenoemde, dat de bedragen, waarvoor hij het
werk heeft aangenomen, zijn voldaan, 1675.
1 stuk

111.

Akte van openbare verkoop door schout en armm eesters
van Bodegraven als alimenterende Jan Jacobse Verburgh
en Claas Jacobse Verburg van 2 morgen land gelegen
onder Nieuwkloop hun door Diri< Simonse Outshoorn gelegateerd, 1719.
1 stuk

112, Akte van transport van een huis en erf aan het kerkplein te Bodegraven van Hendrik Ariensz, Ridder aan
de diaconie-armen aldaar, op voorwaarde dat de diaconie hem voor de koopsom van f,400,- levenslang zal
onderhouden, 172J.
1 charter

11J. Akte van openbare verhuring ten overstaan van schout
en schepenen van Bodegraven door de armmeesters aldaar van 4 kampen land, tesamen groot ca. 11 morgen,
toebehorende aan de erfgenamen van Johan Filip baron
de Raat van Voort, 1727.
1 stuk

114,

Contract tussen Arie Bos enerzijds en de predikant en
kerkeraad van Bodegraven anderzijds over de afgrenzing en het gebruik van de steeg tussen het Weeshuis
en de woning van Arie Bos, met een gelijktijdige copie, 1770,
2 stukken
N.B.

Op deze

11Pro
stukken staat: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Diaconia".

115, Extract uit Het Verbaal van het verhandelde bij de
Heeren Gedeputeerde Staten van Z~idholland voor de
armmeesters van de Hervormde ~emeente en regenten van
het Arm-, Vees- en lroveniershuis te Bodegraven,
waarin wordt goedgekeurd de aankoop van een stuk land,
dat niet nader wordt aangegeven, 1821.
1 stuk

116. Akte van openbare verhuring van een perceel teelland
onder Zwammerdam, groot 47 aren 85 centiaren, door
het armbestuur der Hervormde Femeente te Bodegraven
aan Nicolaas Griffioen aldaar voor 10 jaren tegen een
huur van f.115,- per jaar, met een akte van wijziging,
1877.
2 stukken

JJ.

117.

Kennisgevingen aan de diaconie-armen van Bodegraven
door de Commissie voor de herziening van de belastbare opbrengsten der gebouwde eigendommen in het
schattingsdistrict Alphen, dat voor hun percelen te
Bodegraven en Zwammerdam een belastbare opbrengst is
vastgesteld van resp. f.49,- en f.12,-, 1900.
2 stukk en

118.

Akte van overeenk omst tussen de diaconie te Bodegraven en het Departement Bodegraven der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, waarbij de diaconie aan genoemd departement in gebruik geeft een strookje
grond ter besparing van de kosten van het aanbrengen
van een afscheiding tussen beider percelen, 1935.
Met retroacta.
2 stukken

Geschillen

119.

Akten van overeenk omst tussen de predikant, schout en
diakenen van Bodegraven en die van Zwammerdam ter regeling van een geschil over de verdeling van de oortjesgelden, door de Staten van Holland tot ondersteuning van de armen bestemd uit de verpachting van de
gemene middelen, 1605; met een afschrift.
3 stuk ken

120.

Request van diakenen en armm eesters te Bodegraven aan
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en
Westfriesland wegens de weigerachtigheid van Lauris
Luytensz. Padenburch, een van de pachters van de belasting op de wollen lakenen in het district Woerden.Bodegraven, het aan de armen in Bodegraven toekomende aandeel in de door HeyndricY: Claasz. Lakenkoper
betaalde boete uit te keren, met last aan genoemde
pachter zijn desbetreffende stukk en over te leggen en
de betekening van dit bevel aan de in gebreke gestelde pachter, 1634.
1 stuk

121.

Stukk en betreffende een geschil tussen schout en armmeesters van Bodegraven en de erfgenacen van Marye
Joosten, weduwe van Thonis Cornelisz. Mandemaecker,
over de codillaire beschikk ing van de erflaatster,
waarbij f.JOO,- werden gelegateerd aan genoemde armmeesters, 1654-1659.
1 omslag

122,

Dossier inzake een proces voor Gecommitteerde Raden
van de Staten van Holland en Westfriesland tussen de
armmeesters van Bodegraven enerzijds en de burgemeesters resp. gasthuismeesters voor de Heilige
geest-armen van Woerden anderzijds, over het niet
voldoen door die van Woerden van de jaarlijkse betaling van f.45,- wegens de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
r-a ri tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
s o e n e n van de gemene-

lands verpachtingen voor de armen te Bodegraven,
1679-1680.
1 omslag
12J, Dossier inzake een proces voor Gecommitteerde Raden
van de Staten van Holland en l!estfriesland tussen de
armmeesters van Bodegraven enerzijds en de Baljuw
van stad en :ande van Woerden, de burgemeesters en
de gasthuismeesters van Woerden anderzijds, over het
niet voldoen door die van Woerden van het aan de armen van Bodegraven toekomende aandeel uit een te Bodegraven opgelegde boete, welke door de genoemde
Baljuw aan de armen van Woerden was uitgekeerd, 1686,
Met akte van overeenkomst, die voor dit geval en in
de toekomst zal gelden, van 1687 in afschrift.
1 omslag
124, Stukken inzake een proces voor het Hof van Holland
over de nalatenschap van Gerrit Jansz, de Veer, afkomstig uit Kuilenburg, constabel in dienst van de
V,O.C., waarbij armmeesters van Bodegraven, wegens
hun toezicht en alimentatie opkomen voor de rechten
van Johannes de Veer en Aechje de Veer, kinderen van
Willem Jansz. de Veer, 1702-1703.
1 omslag
125, Stukken inzake een proces voor Gecommitteerde Raden
van de Staten van Holland en Westfriesland tussen
diakenen en armmeesters te Bodegraven als requiranten en regenten van het St, Barbera Gasthuys te
Woerden als gerequireerden, waarbij de partijen tot
een schikking komen over de ontvangst en uitkering
van de oortjesgelden ten behoeve van de armen uit de
rantsoenpenningen over de belasting op turf en kolen
en over verdere gemenelandsmiddelen en rechten,
1751-1752.
2 stukken
126, Dossier inzake een proces voor het Hof van Holland
tussen de kerkeraad te Bodegraven, vertegenwoordigende de armen aldaar, als
~l8e~s, en de diakenen
van de Remonstrantse Gemeente te Zwammerdam en de
regenten van de buitenarmen van Alphen als gedaagden, over de verplichting tot alimentatie van Jan
van der Neut te Bodegraven, 1774-1777,
1 omslag

35.

127.

Concept van een resolutie van diak enen te Bodegraven,
om de procureur Dirk van der Linden, te machtigen
voor hen op te treden in een proces voor het Hof van
Holland tussen hen als eisers en àe predikant en
armbezorgers van Waarder en Lange Ruige Weide als gedaagden, 1792. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
stuk

c. Fin an c i ë 1 e

ad mini s tra tie

128-139. Diaconierekeningen, jaarlijks afgehoord in het
openbaar in het bijzijn van de kerkeraad,
1683-1937.
4 stukken en 8 delen

N.B. De rekeningen van 1683-1821 lopen van
Pinksteren tot Pinksteren; vanaf 1822
lopen de rekeningen van januari-december. De schout was zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
v66r 1795 bij de afhoring betrokken.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

1683/84.
1684/85.
1688/90.
1724/25.
17J3/34-1742/43.
1766/67-1781/82.

stuk

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
"
lt
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

1
1

lt

deel
lt

N.B. Achterin een lijst van obligaties en
rentebrieven.
134.

1782/83-1799/1800.

1 deel

N.B. In 1796 en 1797 lopen de rekeningen van
januari tot december.
135.
136.
137.
138.

1819/20-1842.
1843-1866.
1867-1883.
1884-1902.

1 deel
1

lt

1

lt

1

Il

N.B. De rekeningen van 1898-1900 zijn niet
gesloten.
139.

1903-1937.

1 deel

N.B. De rekeningen van 1903 en 1904 zijn niet
gesloten.

14 0 - 1 4 1 .

Bijlagen tot al dan niet bewaarde diaconierekeningen, 1664-1705 en 1855-1936.
2 omslagen

142-143. Kasboeken~ 1873-1880 en 1881-1884.
144. Collecteboek, 1857-1900.

2 delen.
1 deel.

36. zyxwvutsrqponmlk

ARCHIEF

VAN

DE

KERKVOODDIJ.

I. ALGEMEEN

145. Resoluties van kerkmeesters,

1670,

1793-1796.
1 omslag

N.B. De resolutie van 1670 werd genomen in een
vergadering van "schout, predikant en regerende kerkmeesteren".
146-155. Resolutiën en notulen van de vergaderingen van
het college van kerkmeesters (later kerkvoogden)
en notabelen, soms ook van stembevoegde leden,
1780-1948,
10 delen
N.B. Resolutiën: 1780 mei 21 - 1820 mei

4.

146,

"Handboek. van den Predikant", 1780 mei 21 1820 mei 4.
147. "Handboek voor den administrerend KerkMees t er " , 1 7 8 1 me i 2 1 - 1 8 1 8 jan • 2 4 •
N.B. De pagina's 1-19 bevatten reglementen
afgeschreven uit het Oude acte-boek;
zie hiervoor ook inv.nr.2.
148, Notulen,
149. Notulen,

1820 mei 24 - 18}5 dec. 16.
1 8 JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
jan • 6 - 1 8 6 1 mrt • 1 9 .

N,B. Voorin staat een aantekening over uitgescheurde bladzijden uit de periode
1836-1851.

151 • Notulen 1869 oct.

19

-

152. Notulen 1889 aug.

1

-

150. Notulen 1861 april

9

9

153, Notulen 1917 juni

7

154. Notulen 1925 jan.

20

-

1869 oct.

4.

1889 aug.

J.

1917 april

J.

1919 nov.

3.

1937 juli 1 3 •

N.B. Achterin afschriften van verzonden brieven,
155. Notulen 1937 juli

1J

-

1948 oct.

1 9.

37.

156,

Kladnotulen van de vergaderingen van het
kerkvoogden en notabelen, 1875-1885,
N.B.

college van
1 deel

Van achteren naar voren: lijsten van aangekomen en vertrokk en leden, 1873-1877, Los
hierin: kladnotulen van 1868-1869.

1 deel
157, Notulenboek van de kerkvoogden, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1887-1906, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
J O ' R f!' L
1r j , A ,·
,,
,..
J /f t76 - ~j 6 J
..,..
11.>-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b.-; /r71 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IA /R ! ' " - ~ R / A l', l t 'n 158, Notulenboek van de notabelen,

1883-1937,

1 deel

159-160, Stukken ingekomen bij en m i.rru tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
e n van stukken
verzonden door de kerkvoogdij, ongenummerd,
1796-1870 en 1873-1942,
2 pakken
N.B. Zie voor afschriften van verzonden
brieven uit de periode 1925-1937 inv.
nr.154,
161-162. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door de kerkvoogdij, genummerd 1-502,
1820-1844.
2 pakken
161.

1820-1827, genummerd

1-298.

N.B. 1'.1et hiaten.
162.

1828-1844, genummerd 302-502,

N.B. Met hiaten,
163-164. Brievenboeken,
163,
164,

1845-1894,

2 delen

1845, febr, 24 - 1869 aug, 23
1869, nov.
1 3 - 1894 mei.

165. Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, ten behoeve van de kerken in Zuid-Holland genomen, dat de wijn voor het Heilig Avondmaal gebruikt, vrij zal zijn van de wijnimpost, 1632 (copie).
1 stuk
166. Lijsten der Gereformeerde h~isgezinnen in het ambacht Bodegraven (eind 18de eeuw).
1 omslag
167, Verslagen betreffende de stand van zaken in de gemeente, 1796, 1821, 1921, 1925-1931,
l omslag
N.B. Vermoedelijk opgesteld met het oog op de
kerkelijke omslag.

38.

II. ORGANISATIE
168, Aanzeggingen van het Provinciaal Bestuur van Holland
en van de municipaliteit van Bcdegraven aan Kerkmeesters aldaar, dat ingevolge het decreet van 5
april 1796 alle ambtsdragers en beambten van de kerkelijke geneente voor de municipaliteit moeten verschijnen om een belofte van trouw aan de huidige
regering af te leggen, 1796,
2 stukken
169. Koninklijk Besluit houdende de benoeming van kerkvoogden, notabelen en hun plaatsvervangers, 1820
(copie).
1 stuk
170.

"Reglement wegens den uitkoop", d.w.z. uitkoopgelden, verschuldigd door gemeetlteleden, die een hun
opgedragen kerkelijke bediening weigeren te aanvaarden of tussentijds aftreden; met begeleidende circulaire van het Kollegie van Toezigt over de Kerkelijke Administratie der Hervormden in Zuid-Holland,
1821-1822. Gedrukt,
2 stukken

171, Bekendmakingen aan de gemeente betreffende de verkiezingen van kerkvoogden en notabelen, 1825.
2 stukken

172, Brieven betreffende aanvaarding van een betrekking
van kerkvoogd, c.q. het nemen van ontslag, 1850-ca.
1900, 1931.
1 omslag zyxwvutsrq
(

17,J. Stemboek ter verkiezing van notabelen,

1820-1853,
1 deel

N.B. Bevat:
a. De namen van de stemgerechtigden, die hun
s t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e rr, hebben ·,i tgebracht,
b. De namen van personen waarop gestemd is.
c. De uitslagen van de stemmingen.
174, Lijsten van stemgerechtigden, die hun stem hebben
uitgebracht ter verkiezing van notabelen en van de
personen waarop is gestemd, met de desbetreffende
processen-verbaal, 1860-1902.
1 pak

39.
175, Lijsten van stemgerechtigden voor de verkiezing van
notabelen, 1861-1932,
1 pak
N.B. Met hiaten.

176, Biljetten betreffende de kandidaatstelling van personen voor de verkiezing tot notabele, 1933-1941, Met
brieven van een tweetal candidaten, 1934,
1 omslag

177, Brieven betreffende aanvaaraing van de betrekking van
notabele, 1876-1883, 1926-1939.
1 omslag zyxwvutsrq
178. Lijst met namen en dienstjaren van kerkvoogden, notabelen, godsdienstonderwijzers, secretarissen, kerkelijke ontvangers, organisten, kosters, opzichters en
collectanten vanaf de Doleantie, 1886-1942. 1 stuk

(

179, Lijsten van personen, die voor of tegen de invoering
van het eigen beheer der kerkelijke goederen hebben
gestemd en van de uitslag van de stemming, 1869.
2 stukken

III. TAKEN

a.

Ho nor erin g

van

de

predikant

180. Stukken betreffende de predikantstractementen, 17981857. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
omslag
18 1 .

Dossier inzake de moeilijkheden tussen kerkvoogden en
Ds A.J. Schilt over zijn tractements- en emiritaatsgelden, 1847-1855.
1 omslag

182. Legger van het predikantstractement en bijbehorende
emolunenten, opgemaakt door kerkeraad, kerkvoogden en
notabelen, goedgekeurd door het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland, 1886.
1 stuk

18J. Koninklijk Besluit waarbij de kinder-, school- en
academiegelden voor de pred~kanten worden geregeld,
1 8 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 ( c op ie ) .
1 s tuk

40.

184.

Missive van de scriba-quaestor van het klassikaal
kerkbestuur van Leiden aan de Y-erkvoogden dat Bodegraven is ingeschreven bij het hulppensioenfonds ten
behoeve van de predikan t, 1876,
1 stuk
N.B.

b.

De bijlage, het eigenlijke bewijs van
schrijving ontbreekt.

Pe r s

on e

in-

e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 s be 1 ei d

Hulppredikant

185. Brief van de Kerl~eraad aan de kerkvoogdij betreffende de aanstelling van de heer A.J. Dekker uit Alphen
aan de Rijn tot hulpprediker, 1941.
1 stuk

Godsdienstonderwij~er

186. Verzoekschrift aan de Minister van Binnenlandse Zaken
tot verlening van een Koninklijke onderscheiding aan
Chr. Muller. wegens diens 50-jarige dienst als gods1 stuk
dienstonderwijzer, 1937. Copie.
187. Stukken betreffende de pensioenregeling voor de godsdienstonderwijzer Chr. Muller, 1939-1940,
1 omslag
Koster zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'

188.

Instructies voor de koster met een desbetreffende
brief, 1796, 1880, 1933,
4 stukken

189. Stukken betreffende het jaargeld en het ontslag van
de koster-voorlezer G. de Jager, 1861, 1868.
3 stukken
190, Brief van het College van Kerkvoogden en notabelen
aan J. van Kruyl betreffende diens aanstelling tot
koster, 1921.
1 stuk

41.
Organist

191. Instructies voor de organist met twee desbetreffende
brieven, 1924, 19JJ.
4 stukken
192, Contracten tussen de kerkmeesters van Bodegraven eneren Adrianus van Adrichem anderzijds betreffende diens
aanstelling tot organist, 1762, 1768.
2 stukken
19J, Stukken betreffende de kwestie tussen de kerkmeesters
en de municipaliteit over het ontslag van de organist
Gerrit van der Giesen wegens diens weigering de belofte van trouw aan de regering af te leggen, 1796.
1 omslag
(

N.B. Zie in dit verband inv.nr.168.

194, Brief van de organist D. van Rossum over de werkzaamheden van een orgeltrapper benevens stukken betreffende zijn ontslag en vervanging door zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
J, van der Vlist
aan het eind van het jaar 1883,
1 omslag

Kerkelijke ontvanger en secretaris
N.E. Deze betrekkingen werden soms gecombineerd,
195, Sollicitatiebrieven naar de functie van kerkelijk
ontvanger, 1 820, 1827, 1 849, 1880 en z, d.
1 omslag
196. Akten van borgtocht of approbatie van dien voor de
kerkelijke ontvangers Willem Goedhart, Yillem Turkenburg en Gerrit van Haaften, 1820, 1851, 1856,
3 stukken
197. Extract uit het verbaal van het verhandelde bij het
Kollege van Toezigt over de Kerkelijke Administratie
der Hervormden in Zuid-Holland over de financiële
verantwoordelijkheid van Kerkvoogden flR het overlijden van de ontvanger Willem Goedhart, 1827.
1 stuk
198, Brieven van G. van Haaften, L. van Doorn en D. Meurs
over aanvaarding dan wel ontslag van de betrekking
van kerkelijk ontvanger en/of secretaris, 1869, 1880
en 1887.
3 stukken

42.

c.

Be h e e r

va n

de

be z i t t i n g en

Algemeen

199.

"Conditiën ende voorwaerden" waarop Gecommitteerde
Raden van de Staten van Holland en West-Friesland
voornemens ZlJn in beslag genomen kerkelijke goederen
te verkopen, 1594. Copie.
1 stuk

200.

Stukk en betreffende de moeilijkheden van de Bataafse
omwenteling ondervonden, vooral met betrekking tot de
rechten op de kerkelijke gebouwen en fondsen en de
aanspraken daarop van Rooms-Katholieke kant, 17951810.
1 omslag

201.

Generale lijst van ink omsten uit kerkmemories, renten
en erfpachten van huizen en landerijen, opgemaakt ingevolge K.B. van 5 maart 1823, no.139, ten behoeve
van registratie, met minuut van een begeleidende missive
aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1824.
2 stukken

202.

Uittreksel uit de perseelsgewijze Kadastrale Legger
der gemeente oodegraven met opgave van de eigendommen
van de Burgerlijke- en de Hervormde femeente aldaar,
1886.
1 stuk

203.

Lijst van kerkerekeningen en bijbehorende stukken van
1622-1724, opgemaakt door de koster A. Boezel op last
van kerkmeesters, 1781.
1 stuk

204.

Inventaris van eigendommen der Hervormde Kerk van Bodegraven bestaande uit roerende goederen en archivalia, voor zoverre die bij de kerkmeesters berustten
en aan de door Z.M. den Koning benoemde kerkvoogden
ten overstaan van notabelen zijn overgegeven, 1820.
Met een lijst van de losse goederen der kerk, welke
onder het toezicht van de schoolonderwijzer als koster en doodgraver zijn gesteld, z.d.
2 stuk ken

205.

Inventaris van alle stukken, die zich bevinden in de
kerkelijke kist in het Weeshuis, opgemaakt door de
secretaris J. van Leeuwen en de ontvanger W. Goed-

hart op last van de kerkvoogden,

1822.

1 stuk

206.

Brieven betreffende de ordening van het kerkarchief
met behulp van W.M.C, Regt, archivaris der gemeente
Alphen aan den Rijn, 1931-1934,
1 omslag

207,

Attestatie van Dirk van Wijk, president kerkvoogd,
dat overeenkom3tig het besluit van het college van
kerkvoogden de onder de secretaris berust hebbende
effecten van de Kerk bi~ hem zijn gedeponeerd, 1825.
1 stuk

208.

Assurantiepolissen van de Onderlinge Erandwaarborg
Maatschappij te Amsterdam en de Onderlinge Oorlogs1 s-Gravenhage,
schadeverzekerings Maatschappij te zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

1 8 34 ,

1 889 ,

1 942 .

3 s tukken

Kapitaal

209. Akt~ van schuldbekentenis groot 200 carolus gulden
van Arien Claesz., wonende aan de Mije, aan de kerkmeesters van Bodegraven, 1638, met aantekeningen omtrent de betaling van de rente tot 1669.
1 stuk
210. Akte van overdracht door Cornelis Vuerens te Gouda
aan de kerkmeesters te Bodegraven, van een obligatie
groot f.800,- ten laste van het "Gemeene Land van
Holland en ~estvriesland'' geregistreerd ten kantore
van de Gemeene Middelen te Gouda, 1733. Met bijlagen.
4 stukken
211. Lijsten van losrenten en van een obligatie ten laste
van de provincie Holland en Best-Friesland, toebehorend aan de Kerk van Bodegraven, 1790 en z.d.
4 stukken
212. Stukken betreffende inschrijvingen in de Grootboeken
der Publieke resp. Nationale Schuld, mede betreffende
vijf kansbiljetten, 1811-1891.
1 omslag
213. Aandelen in geldleningen van de Hervormde gemeente te
Bodegraven ten behoeve van de vergroting van het kerkgebouw, de aanleg van gaspijpen en ornamenten benevens
het herstel van het orgel en het verven van het plafond, 1859, 1863, 1873.
1 omslag

44.

214.

Brief van de diaconie aan de kerkvoogdij met het verzoek een gedeelte van een geleend bedrag van f.5000 1-

te mogen terug ontvangen met de daarbij behorende
rent e , 1 9 3 6 .
1 s tuk

215. Stukken betreffende de legaten van Pieter Jonker
Brunt, Jan van Donk en de weduwe J, van Drunen-Rietveld, resp. groot f.200,-, f.500,-,en f.500.-, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
1886-1887 1 1928, 1935.
1 omslag
N.B. Zie voor een legaat van 1674 inv,nr.87.
216, Brieven betreffende schenkingen van mej. W.M. Rozen
en de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
weduwe M . Turkenburg-Batelaan, resp. groot
f.100,- en f.2500,-, 1932, 1934.
2 stukken

Kerkgebouw

217. Akte van de provisor en deken van Delfland houdende
een oproep aan de pastoors met de verdere geestelijkheid en alle gelovigen in het dekanaat om in hun parochies een collecte toe te staan voor de wederopbouw
van de parochiekerk van de H. Gallus te Bodegraven,
welke tengevolge van oorlogshandelingen in een tijdsbestek van vijf jaren tweemaal is verbrand, 1513.
1 charter

218. Akten van aanbesteding en andere stukken betreffende
herbouw, restauratie en onderhoud van het kerkgebouw,
1664-1935,
1 omslag zyxwvutsrqponmlkjih
J.; ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,.; : ót 5, F lt o,,,
1 /e- .- :- 1 &o/ o

,ç-~ ,

219. Akten betreffende het gebruik van de kerkekamer door
de Burgerkrijgsraad en het koor van de kerk met de
consistoriekamer voor inkwartiering van het bataljon
van de luitenant-kolonel Onderwater, 1785-1786.
2 stukken
220, Stukken betreffende de weigering van predikant en
kerkmeesters om op last van de burgerlijke overheid
het kerkgebouw ter beschiklcing te stellen voor het
houden van grond- en kiesvergaderingen, 1797.
1 omslag
221. Brieven over een verzoek van soortgelijke strekking
van de municipaliteit van Bodegraven, dat thans werd
ingewilligd, 1798,
2 stukken

222.

Missive van Mr. D. Costerus, dijkgraaf van het Grootwaterschap Woerden, aan de president-kerkvoogd D. van
Wijck met verzoek om voor een vergadering van ingelanden tegen betaling van het koor der kerk gebruik
te mogen maken, 1798.
1 stuk

223.

Brieven betreïfende de

a arrs p r-a.a
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
k van het gemeentebestuur van Bodegraven op v a s te zi tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
p La a t sen, 1 804, 1807,
1809.
1 omslag

224. Contract tussen de schout en een commissie uit de gemeenteraad van Bodegraven enerzijds en kerkmeesters
der Hervormde gemeente anderzijds over het baarhok
van de kerk, dat voor de gemeentelijke brandspuit zal
worden ingericht, en andere r~imten bij de kerktoren,
1818 (copie).
Met latere stukken over de onderlinge verhouding van
4 stuhlcen
beide partijenj 1888 en 1938.
225. Brieven. betreffende de reservering van zitplaatsen
voor militairen, al dan niet tegen vergoeding, 1861,
1865.
2 stukken
226. Reglement op de verhuring van zitplaatsen, 1888, 1898,
Met bijbehorende circulaire, 1920.
4 stukken
227. Verdere stukken over de huur en het gebruik van zitplaatsen en daarover ontstane moeilijkheden, 1809194 1 •
1 omslag
228. Ingekomen stukken van rijks- en gemeente-overheid
inzake vervanging oï restauratie van de gebrandschilderde ramen, 1841 , 1 886.
2 stukken
229. Brieven van kerkvoogden van de Hervormde gemeente van
Olst over de aankoop van drie koperen kYonen uit de
kerk van Bodegraven, 1853. Met bijbehorende stukken1
1855.
1 omslag
N.B. Op een der brieven is de minuut van het antwoord gesteld.
230. Brieven van de firma R.S. Stokvis en Zonen te Rotterdam over de levering van gaskronen voor de kerk; met
een tekening van zulk een kroon, 1883-1885.
3 stukken

231.

Brieven en rapporten van G.A.D.J. Gabry te Gouda, zyxwvutsrqponmlkjihgfe
A.M .T . van Ingen te Haarlem, J. de Koffen Zonen te

Utrecht benevens van anderen over onderhoud, reparatie en vernieuwing van het kerkorgel, 1883-1940,
1 omslag
N.B. Hierbij een fotografische afbeelding van omstreeks 1900. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

232. Akte van schuldbekentenis vah de kerkmeesters van Bodegraven groot 68 carolus guldens voor Huych Claesz.
Hopcooper te Gouda, zijnde het restant van het hem
toebehorende bedrag voor het herstel van het uurwerk
in de toren, 1589.
stuk
N.B. Midden in de akte is een gat aangebracht,
kennelijk als teken, dat de schuld is afgelost en vervallen, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

2JJ. Akte van schuldbekentenis van de kerkmeesters van Bodegraven groot 262 gulden 10 stuivers voor Cornelis
Willem Diertensz., die dit bedrag vanwege de kerk van
Bodegraven in 1614 uitbetaalde aan Heyndrick Aeltgen
van Nuers, klokkegieter te Utrecht, 1615,
1 stuk
N.B. De handtekeningen onder de akte zijn afgescheurd, kennelijk als teken, dat de schuld
is afgelost en vervallen.

Pastorie

234, Akten van aanbesteding en andere stukken betreffende
het onderhoud van de pastorie, 1822-1850,
1 omslag
235, Stukken betreffende de bouw en financiering van een
1 omslag
nieuwe pastorie, 1864-1866.

236. Brieven van het Gemeentebestuur van nodegraven aan de
kerkvoogden houdende het voorstel~~ voor de kerk
een met erfpacht belast terrein te kopen, dat door
het tuinhek der pastorie is afgesneden van het marktplein en toegevoegd is aan de pastorietuin, 1886. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
3 stukken

47.

237. Bestek inzake een voorgenomen verbo1..:.wing en verdere
stukken betreffende de pastorie, de bijbehorende tuin
en het dempen van een belende~èe sloot, 1893, 19291941.
1 omslag

238. Brieven betreffende een plan tot verkoop van de pastarie met de bijbehorende tuin aan het gemeentebestuur
van Bodegraven, 1939.
3 stukken

Verenigingsgebouwen

239. Brieven betreffende de v e r-hutrrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
van het gebouw "Rehoboth II aan de Christelijke Nijverheidsschool voor
Me is j es , 1 zyxwvutsrqponml
9 3 9 • kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 s tukken

240. Stukken betreffende de inkwartiering van militairen
in het wijkgebouw "Rehoboth" en de regeling van de
daaruit voortgevloeide schade, 1939-1943.
1 omslag

241. Brieven betreffende de subsi0iëring van het wijkgebouw "De Ster" te Nieuwerbrug, 1934-1938.
1 omslag

Begraafplaatsen
242. Verzoekschrift van schout en kerkmeesters van Bodegraven aan Gecoomitteerde Raden van de Staten van
Holland en West-Friesland om dwangmaatregelen te mogen toepassen tegen ingezetenen van Bodegraven, die
weigeren "het vloeren en overleggen" van hun graven
te betalen, met desbetreffende apostille van Gecomnitteerde Raden, 1625.
1 s tu k .

243. Lijsten van personen, die in gebreke zijn gebleven
hun nieuwe grafstenen te betalen of hun graven nog
niet hebben laten overboeken, en van de graven, die
de kerk toekomen, ca. 1735.
1 stuk

244. Akte van overdracht van een graf door Jacoba van
Kraalingen, weduwe van Wijnnant van Adrichem, wonende
te Noordell9aan Gerrit Swarts, 178J.
1 stuk
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245. Akte van afstand door Cornelis Elonck mede namens
zijn broeders van aandelen in de graven nr.218 en nr,
80 , 1 783 .
1 s tuk
246. Lijst van eigenaars van graven in de kerk van Bodegraven met stukken betreïfende het verhogen en overboeken van de graven benevens nieuwe zerken (1e
helft 19e eeuw), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J stukken
247, Missive van het Gemeentebestuur van Bodegraven aan
de kerkmeesters met last het knekelhuis naast de kerk
af te breken en de beenderen en schedels in grafkuio ï kelders te begraven; met bijbehorend briefje,
len zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1809.
2 stukken
248, Akte van predikant en kerkmeesters van de Hervormde
gemeente van Bodegraven houdende de bereidverklaring
een stuk grond ten noorden van de Kerk aan de gemeente Bodegraven voor de getaxeerde som van 1239 francs
over te dragen tot een algemene begraaîplaats behoudens de goedkeuring van de ~r~fect van het departement, 1813. Met vertaling uit het Frans in het Nederlands.
2 stukken
249. Missive van de maire van Bodegraven aan de kerkmeesters waarin hij herinnert aan de wet, die het begraven in de kerken verbiedt en gelast de graven in de
kerk dicht te metselen, 1813,
1 stuk
250, Besluit van Gedeputeerde Staten van Zu.id-Holland,
dat de kerkelijke adninistratiën in de provincie geen
retrubutiën mogen hefïen bij het begraven van lijken,
tenzij deze ter aarde worden besteld in de grond behorende tot de kerkgebouwen, die onder het bestuur
van bedoelde administratiën staan, 1815, Gedrukt.
1 stuk
251, Kennisgeving van de kerkvoogden aan àe eigenaren van
graven in de kerk, dat wegens ophoging der graven en
het vernieuwen van gebroken zerKen, bepaalde bedragen
moeten worden betaald op verbeurte van hun recht op
de graven, 1825,
1 stuk
252, Attestatie van J, van der Stal, dat de steenhouwer A.
Palet 175 nummers heeft gehakt op zerken in de kerk,
1826,
1 stuk

25J. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Missive van de burgemeester

van Bodegraven vergezeld
van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdende voorwaardelijke goedkeuring van de
overeenkomst door kerkvoogde4 en notabelen met het
gemeentebestuur van Bodegraven gesloten betreffende
de afstand van het kerkhof aan de gemeente, 1828.
2 stukken

254. Eigendomsbewijzen van twee grafsterlen op de algemene
begraafplaats, door Burgemeester en assessoren der
gemeente Bodegraven toegewezen aan de Hervormde gemeente om er overleden predikanten in te begraven,
1830,
2 stukken

Kerkmemoriën
N.B. Betreft zielemissen en dergel, daterend van v66r
de kerkhervorming en de daaraan verbonden inkomsten.
255, Advies van de rechtsgeleerden~. van Strijen en Hugo
van Strijen te 's-Gravenhage inzake de vraag of ingevolge de ordonnantie van 1590 àe 8ste penning in mindering mag gebracht worden op de te betalen kerkmemoriën en de afkoop van kerkmemoriën nnoet worden gedoogd, 1669,
1 stuk
256. Akte van schout, predikant en kerkmeesterSbetreffende
de afkoop van een kerkmemorie door Jan Heijerse Swanenbeecq, wonende onder de jurisdictie van Alphen,
gevestigd op een morgen land, gelegen op de Hoge Burg
onder Alphen, 1711. Concept en copie,
2 stukken
N.B. Hierbij een copie van het advies van 1669
(inv.nr,255),
257, Xwitantie van kerkvoogden en van de kerkelijke ontvanger voor E. de Ruiter inzake de afkoop van diens
kerkmemorie voor een bedrag van ~.28,-, 1872.
1 stuk
N.B. Belanghebbende schijnt deze kwitantie niet in
ontvangst te hebben genomen.

258. Brief van Mr. L. van der Lee, notaris te Aarlanderveen, aan kerkvoogden met bericht, dat bij akte van
10 januari 1913 de percelen 3odegraven sectie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
B nrs
67-70 en 3648 door M. van Muiswinkel zijn overgedragen aan Jacob de Bruijn te Zwammerdam met de daarop
gevestigde memorie ad f.1,75 's- jaars, 1913,
1 stuk

50.
Geschillen

259.

Concept van een request om mandement pfnal, door Mr.
Jan Cornelisz. pastoon te Bo·egraven bij het Hof van
Holland in te dienen tegen zekere Pieter of Jan Dirricxzn., die aanspraak maakt op de eigendom van zyxwvutsrqponmlk
J of

4½ morgen land,

ca.

1550.

1

stuk

260. Stukken inzake een proces voor het gerecht van Bodegraven en voor het Hof van Holland t~ssen de kerkmeesters van Bodegraven en Willem Cornelisz., schout
aldaar, over hun rechten op zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
4½ morgen land, 1554 en
z.d.
1 omslag
N.B. Hierbij akten betreffende de vestiging van
kerkmemoriën van 147C en 1L76 in afschrift.

Zie voor regesten~ bijlage I op blz.66-670
261. Stukken inzake een proces voor het Hof van Holland
tussen de kerkmeesters van Bodegraven en Dirck Willemsz. over de eigendom van 8 morgen land, leenroerig aan de heren van Assendelft, gelegen in het kerspel van Bodegraven, ca. 1557-1561.
1 omslag
262. Brieven gewisseld met J.D. Viruly te Rijswijk over
achterstallige of geweigerde betaling van kerkrnemoriën, 1810-1820.
1 omslag
263. Stukken inzake
Brans te Gouda
digde erfpacht
afkoop daarvan

een proces tussen kerkvoogden en A.
over de door laatstgenoemde verschulen kerkmemorie, er. de uiteindelijke
door I. Baelde, 1820-1823 en 1851.
1 omslag

264. Stukken inzake een geschil tussen kerkvoogden en P.
van der Elst te Gouda over de docr laatstgenoemde
verschuldigde kerkmemorie, 1822-1829.
1 omslag
265. Stukken inzake de procedures van kerkvoogden tegen de
erven van H. van Schaik, met name de weduwe Cornelia
Zijerveld, hertrouwd met P. Ca~teijn, en de schoonzoon N. de Rijk over verschuldigde kerkmemories, 18511854.
1 omslag

51 • zyxwvutsrqpon

266. Ii Lrru u tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
van een brief van de k e r-k e Lä j k e ontvanger U.
Turkenburg aan het R.K. armbestu·r te Bodegraven over
achterstallige betaling van een door dit armbestuur
van zekere landerijen in de Noordzijde-polder verschuldigde kerkmemorie; met een tweede minuut-brief
in dorso, 1853,
1 stuk

267. Stukken inzake een proces tussen kerkvoogden van Bodegraven en A. Okkerse wegens het niet voldoen door
de laatste van een kerkmemorie, gevestigd op diens
landerijen, 1881-1882.
1 omslag

d.

Fin an c i ë 1 e

ad mini s tra tie

Inkomsten annex uitgaven

268-272, Kerkrekeningen, gehouden door de kerkmeesters,
1553-1554, 1590-1594,
5 stukken
N.B. Elke rekening loopt over een jaar, van
Pinksteren tot Pinksteren.

268. 1553/54.
N.B. Onvolledig; slechts de uitgaven voorhanden.

269,
270,
271.
272.

1590/91.
1591/92.
1592/93.
1593/94.

273. Attestatie van Johannes Vergeer, predikant, Gerrit
Diercxz. , schout, en Hendrick Cornelisz., ouderling,
dat de nieuwe kerkmeesters het batig saldo van de
rekening der aftredende kerl<"..meesters ten bedrage van
76 gulden 11 stuivers hebben overgenomen, 1631,
1 stuk

274-282. Kerkrekeningboeken, bevattende de rekeningen van
de kerkmeesters, sedert 1820 van de kerkelijke
ontvanger 1666-1843,
8 delen en 1 band
N.B. De rekeningen lopen in de regel over een
jaar, van Pinksteren tot Pinksteren, van
1821 af over het kalenderjaar. Bij de
afhoring was tot 1795 de schout, tot 1820
de predikant betrokken,
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274,
275,
276,
277.
278.
279,

1666/67-1688/89.
1690/91-1712/14,
1713/15-1722/23.
1723/24-1736/37.
1737/J8-1762/6J.
1763/64-1778/79

N.B. Voorin geschreven het reglement voor de
schoolmeester, tevens voorzanger, voorlezer, koster, doodgraver en klokkeluider, Gerrit Baas Jansz. van 27 december
1762 en een regeling van het tractement
voor de schoolmeester Aldert Boesel van
20 mei 1770,

280.

1779/80-1791/92,

N.B. Voorin geschreven een lijst van obligaties en rentebrieven behorende aan de
kerk van Bodegraven.

281.
282.

1792/93-1815/16.
1816/17-1843,

283-284, Kerkrekeningen,

1869 en 1872,

2

stukken zyxwvuts

N.B. Afgehoord door kerkvoogden en notabelen,
zoals sedert 1820 gebruikelijk was.

285, Kerkrekeningboek, bevattend de kerkelijke rekeningen
van 1874-1898,
1 deel zyxwvutsrqpo
N.B .

Afgehoord alsvoren.

286. Kerkrekening,

1947, Gestencild, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1
stuk

287, Bijlagen tot al dan niet bewaarde kerkrekeningen,
1623-1947.
1 pak
288. Restantlijsten van nog te ontvangen en te betalen
posten over de jaren 1793-1795 en 1811-1826.
1 omslag

289. Begrotingen,

1933-1941,

194 7.

290. Registers van inkomsten en uitgaven,

1 omslag

1873-1879.
1 pak

5J. zyxwvu
291-295. Registers van inkomsten,
291.
292.
293.
294.
295.

1880-1900.

5 delen

1880-1882.
1882-1886.
1886-1890.
1893.
1894-1900.

296. Register van uitgaven,

1889-1899.

297-300. Registers van inkomsten en uitgaven,
297.
298.
299.
JOO.

1900-1909.
1910-1925.
1926-1938.
1939-1948.

301. Kasboek,

1886-1892.

1

deel

1900-1948.
4 delen

1

deel

Begraafgelden
302. Lijsten van begravenen en begraafgelden,
1767/68, 1812/13-1816/17.

1671/721 pak

N.B. In de eerste periode hiaten van 1672/731702/03, 1704/05-1710/11, 1756/57, 1759/601761/62.

Collecten
303-305. Collecteboeken,
JO J.
304.
305.

1711-1930.

3 delen

1 71 1 - 1 7 5 3.
1863-1904.
1902-1930.

Hoofdelijke omslag
306.

Lijst van de gequotiseerden en van de ontvangst van
de omslag, die moest dienen ter aanvulling van het
predikantstractement, 1814.
1 omslag

.54 • zyxwvutsrqpon
307. Lijst van de contribuabelen in de hoofdelijke omslag
ter bestrijding van het tekort in de gewone en buitengewone uitgaven der kerkelijke administratie voor
het jaar 1822, 1821.
1 stuk
J08-J09, Lijsten van de hoofdelijke omslag ter bestrijding
van de gewone uitgaven der kerkelijke administratie, 1821-1902,
2 pakken
JOS.
309.

1821, 182J-184J, 1845, 1853.
1862-1880, 1882-1887, 1890, 1893-1902.

310-317. Registers van hoofdelijke omslag aJsroren, 19071930.
8 delen zyxwvutsrq
(

Kerkmemoriën

318-321. Kerkmemorieboeken, bevattend de jaarlijkse inkomsten uit onroerend goed, die veelal nog zyxwvutsrqponm
v66r
de kerkhervorming voor het houden van zielemissen en dergelijke werden gegeven, 1653-1854.
4 delen
318. 1653-1700.
319. 1698-1726.
320. 1726-1769.
321. 1769-1854.

Zitplaatsengeld
322-331. Zitplaatsenboeken,

1731-1939.

322. 1731-1749.
323. 1773-1785.
324. 1889-1894.
325. ca.1900 (niet gedateerd).
N.B. Alfabetisch ingericht.
326.

ca.1900 (niet gedateerd).

N.B. Als voren.
327. ca.1900 (niet gedateerd).
N.B. Als voren.
328, ca.1900 (niet gedateerd).

10 delen
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329.

1911-1919.

N.B. Als voren.

JJO. 1920-1929.
331.

1930-1939.

Rijksbelastingen

332. Stukken betreffende heffing van de belasting van de
dode hand, 1826-1828, 1934-1939,
1 omslag
333. Brieven gewisseld met de Inspecteur der directe belastingen te Woerden over de heffing van couponbelasting, 1934,
2 stukken

334. Loonstaten en andere stukken betreffende de loonbelasting door de Hervormde gemeente van Bodegraven
voor haar personeel verschuldigd, 1935-1944.
1 omslag

5 ó " zyxwvu

PARTICULIERE STUKKEN WAARVAN DE ;..;AMENHANG MET DE KERKELIJKE ARCHIEVEN VEELAL ONDUIDELIJK IS
N.B. De stukken in deze afdeling waren in eerste
instantie voor particalieren bestemd en betreffen particuliere belangen. Men mag aannemen, dat hetzij de onderhavige personen
zelf1 hetzij hun erven of recht verkrijgenden in enige relatie tot de Hervormde gemeente van Bodegraven hebben gestaan. In enkele
gevallen is dit inderdaad aantoonbaar, Zo is
Hendrik Ariensz, Ridder, wiens huwelijkse
voorwaarden met Jannechie Andries Hovesteijn
bewaard zijn gebleven (inv.no.J37) op latere
leeftijd door de diaconie onderhouden (inv.
nr,112). Hierdoor zal de betrokken akte in
het bezit van de diaconie zijn geraakt. De
aanwezigheid van een brief gericht aan P. van
Dam (inv.nr.380) kan op andere wijze worden
verklaard. P. van Dam was lid van de kerkeraad; L. van Doorn, door wiens bemiddeling de
brief hem moest bereiken, was kerkelijk ontvanger en secretaris. Door onachtzaamheid
zal een brief als deze bij de kerkelijke archieven terecht zijn gekomen.

I. T:SSTAJ<ENTEN, H-mIELIJKSE VOOR1vA.ARDEN EN AKTEN VAN VOOGDIJ

335. Testament van Cornelis Aelbertsz. van ~avensberch en
Lijsbeth Crijnendr. Beeckenes, wonende te Aarlanderveen, 1654. Authentieke copie, 1663.
1 stuk zyxwvutsrqpo
(

336. Testament van Aelbert Gijsbertsz. Eavensbergh en
Geertruijdt Dirckx van Ravesteijn, wonende onder
Bodegraven, 1693.
1 stuk
337, Akte van huwelijkse voorwaarden van Hendrik Ariensz.
Ridder, weduwnaar van Dirkje Dircx Muijt, wonende
te Bodegraven, en Jannechie Andries Hovesteijn, weduwe van Dirck Pietersz. Swanenbeeck, wonende te
Zwammerdam, 1699.
1 stuk
N.B. Zie ook inv.nr.112.

338. Akte inzake het benoemen van voogden over hun minderjarige kinderen door Cornelis Jacobz, Verwoert en
Aaltie Gerrits ~an der Sluys, voor het geval een van
hen beiden of beiden zouden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
kom en te overlijden, 1720.
1 stuk

JJ9. Testament van Klaas Cornelisz. de Bruijn en Rebecca
Dirksdr, Hogervorst, wonende te Bodegraven,

1727.

1 stuk

J4D. Testament van Gijsbert Sijmonsz. Plemper, wonende te
Bodegraven, 17J3,
1 stuk
J41. Akte inzake het benoemen van voogden over hun minder-

jarige of toezicht behoevende nakomelingen door Willem Hendriksz. Snel en Trijntje Jans de Jong, voor
het geval een van hem beiden zou komen te overlijden,
1745.
1 stuk zyxwvutsrqpon

(

342. Testament van Gerrit Vosman en Geertruij van Heinsbergen, wonende te Oudewater, 1764.
1 stuk

343.

Testament van Joost Aartsz. van Vreeswijk en Niesje
Jansdr, Verweert, wonende aan de Nieuwerbrug onder
Bodegraven, 1772.
1 stuk

344.

Testament van Huijbert Snel en Geertruijd Gerrits
van Vliet, weduwe van Willem Panken den Hollander,
wonende onder Waarder; r.1et bijlagen, 1782.
3 stukken

II. BESCHEIDEN BETREFFENDE BOEDELAF'i!IK~-:ELING

345. Rekening door Gerrit Mathi~sen Bosch aan zijn kinderen gedaan terzake van de erfenis hunner moeder annex akte van scheiding en deling, 1643.
1 stuk

J46. Boedelinventaris van Aryaentgien Jansd. Coperdraet,
overleden huisvrouw van Harmen Adriaensz. Plemper,
1650.
1 stuk

J47. Boedelinventaris van Jacob Cornelissen Graeff, zaagmolenaar in het ambacht Gnephoek onder Oudshoorn,
door zijn weduwe Grietgen Pieters, hertrouwd met
Dirck Frans van Oostsaene, gewaarmerkt, 1656. Met
bijlage, 1654.
2 stukken

348. Boedelinventaris van Jan Hermen Aeriensz. Plemper,
overleden aan de Driebruggen onder Lange Ruige Weide,
opgemaakt door Neeltgen Pieters van Snaij, zijn weduwe, 1669.
1 stuk

5 8. zyxwvut

349. Staat en verantwoording vanwege de erven van Jan Cornelisz. van der Wolff, gewezen voogd van het weeskind
van Harmen Ariensz. van der Laen en Claesge Jansdr.
Rijnevelt, inzake het aandeel van dit kind in de nalatenschap van de grootmoeder, Grietge Dircxdr. we1 stuk
duwe van Jan Theunisz, Rijnevelt, 1677,
N.B. Deze staat en verantwoording, die moest worden overgeleverd aan het gerecht van Bodegraven, maakt de indruk onvoltooid te zijn geblever.,

350. Boedelinventaris van wijlen Dirck Dircxsz. de Bruijn
en van Marrigje Dircx de Bruijn, die vertrokken is,
opgemaakt door schout en schepenen van Bodegraven,
1688.
1 stuk
( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'

351. Akte van scheiding en deling van een drietal boedels
uit de familie van der Neut, 1677. Authentiek extract betreffende het aandeel van Dirck Willemsz.van
der Neut, 1689.
1 stuk

352. Akte van volmacht van Jan Hoevenaar, wonende te Bode-

graven, voor Jerfaas van Eghtolt en Hendrick Verkerk,
om zijn belangen waar te nemen tegenover de executeurs-testamentair van zijn zuster Cornelia Hoevenaar,
1753, Met extract van het testament van deze zuster,
1752.
2 stukken zyxwvuts

353, Tiende rekening van Michiel Baelde, mr. hannus Hoog
(

en dr. Petrus Gornofredus Sprenger van Eyk als administateurs van de erfportie toekomende aan de kinderen van Isaäc Baelde uit de nalatenschap van diens
vader Hendrik Baelde, 180J.
1 stuk

354. Akte van volmacht van Jacob van Leverink te Winkel
en Matthijs Kroon, secretaris van Oudkarspel als
voogd van de minderjarige Jan en Niesje van Leverink
voor Pieter van Rijn te Nieuwerbrug onder Bodegraven
om hun belangen waar te nemen in de nalatenschap van
Jacob Bosman, te Bodegraven overleden, 1823. Authentieke copie.
1 stuk

355. Nota van C.J. Grendel, directeur van het Venduhuis

te Gouda, voor Arie van Rijn wegens voor hem verkochte goederen, 1835.
1 stuk

5 9. zyxwvu

356. Akte van decharge verleend door Dirk Cornelis Voordouw te Nalang aan zijn vroegere voogd Jacob Verburg
te Bodegraven voor het door deze over zijn goederen
gevoerde beheer1 1892.
1 stuk
III. KOOP- EN TRANSPORTAKTEN, C1JNTRACTEN BETREFFEtTDE ONROEREND GOED

357. Akte van transport van een boomgaard achter het dorp
Bodegraven door de erven van Pieter Adriaensz. van
der Hout, aan de bejaarde vrijster Elsgie Cornelisdr.
van der Hout, 1654. Met een akte van overeenkomst,
waarbij de genoemde Pieter Adriaensz, van der Hout
recht van overpad verkreeg van de ttdijck ofte straet"
tot in zijn boomgaard over de steeg ten westen daarvan, 1617.
1 charter en 1 stuk

358, Akte van verkoop van een huis en erf gelegen in het
ambacht Bodegraven in de Brugsteeg door Huybert
Ghijsbertsz. Bueckel Ghijsbertsz. en Annetghen Hendricksdr., gehuwd met Lauwers Jansen, aan Andries
Hendricksz,, 1622. Copie met aantekeningen omtrent
betaling van de koopsom tot 1627.
1 stuk

359. Akte van Jan Vredericxz. Raemaecker wonende te zyxwvutsrqponmlkj
Zwam-

merdam, waarbij hij krachtens een overeenkomst met
Mathijs van der Thol, secretaris van Bodegraven, de
verplichting op zich neemt alle bomen aan de westzijde van zijn erf, aan de oostkant van de tuin van
Van àer Thol om te hakken, daar geen bomen meer te
zullen planten of op enigerlei wijze de zon uit de
genoemde tuin te zullen weren, met erkenning hiervoor een bedrag van zeven g,.,..lden te hebben ontvangen,
16 JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
1 stuk zyxwvutsrqp
N .B .

In dorso: "Acte dat geen hout gepoot mach
werden ten oosten van mijn thuyn noch dat
aldaer geen verhandering mach werden gedaen
van de sonne off lucht"o

360. Akte van transport van een huis, erf en boomgaard gelegen aan de dijk of heerweg te Bodegraven door Claes
Jansz. van Rijnevelt, burger van Uoerden, aan Dirck
Cornelisz •. Rosmalenaar, 1646,
charter
N.B. De verhouding van de koper tot ZlJn buurvrouw
Neeltgen Sijmonsdr, werd in deze akte mede
geregeld; zekere erfpacht blijkens een aentekening in dorso afgekocht.

60.

361. Akte van verkoop door Carel du Mo u Li.n , wonende te

Haarlem, aan Jacob Theunisz. van Stralen van zyxwvutsrqponmlkjihgfe
41 mcrgen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
12 9 r-o e den land bij het Hof te 1faarder in het kerfland, strekkende van de Papen Cadijxe kade tot de
kerflandse wetering, met een vrije in- en uitvaart
naar en van de Rijn door de nieuw gegraven vaart naast
de laan van het Hof en een vrije wagen-, not- en voetweg over de nieuwe laan van het Hof, 1650.
1 stuk
:U.B. Zie ook inv.nrs 382 en 389.

362. Akte van verkoop van een huis en erf gelegen onder
Lange Ruige Weide aan de Drie~ruggen aan de Oostzijde
van de dubbele Viericke door Rijck Corneliszn. van
der Cats aan Barman Adriaenszn. Plemper, 1662. Net
bijlage.
2 stukken

363. Akte van verkoop van een huis en erf staande naast de
kerk te Bodeg~aven strekkende van af de straat tot
achter aan de Rijn toe door Quirijn van Dijck aan
Pieter Pauwelus van Hillema, 1669,
1 stuk

364. Akte van overeenkomst tussen Aelbert Gijsbertsen Ravensbergh en I-Ieijndrick Reynaerts, zwagers en buren
aan de Mije Kerckwegh onder Bodegraven, over zeker
erf door de eerste aan de tweede ten gebruike afgestaen en over een gemeenschappelijk secreet, 1694.
1

s t u k zyxwvutsrq

365. Akte van verkoop van een ventjagersschuitje door Maria
(

Andries Vlisserus, weduwe van Dirk Cornelis de Haes,
aan M:erritie Hillems, huisvrouw van Gijsbert Pieterse
van Meel, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1714 . Copie met kwitantie van Gijsbert Pz.
van Meel.
1 stuk zyxwvutsrq
N.B.

De kwitantie wijst erop, dat het schuitje
aan een ongenoemde derde werd doorverkocht.

366. Akte van transport van een huis en erf te Bodegraven

door Casparus Parasiers, apctheker, aan Bart Jacobz.
Kalkoan, 1728. Met een oudere transportakte benevens
een akte van overeenkomst met de buurman Cornelis
Claasse Poel over de waterafvoer van het dak van een
bijbehorende loods, 1709.
2 charters en zyxwvutsrqponmlkjihgfe
1
stuk

367. Akte van transport van een huis en erf, schuur en
boomgaard benevens de klok en de gehele bijbehorende
winkel mitsgaders twee kleinere huisjes en erven aan
de Nieuwerbrug onder Bodegraven door Joost Ariensz.

6 1 • zyxwvutsrqpon

Van Vreeswijk en Niesje Jansz. Verwoert aan Paulus van
Leeuwen, 1780.
1 stuk

368. Huurcontract tussen Jan van Staveren als eigenaar en
Pieter Kley als huurder betreffende het achterste gedeelte van een huis en erf aan het Jaagpad te Eodegraven, 1786. Met aantekeningen omtrent betaling van
de huur tot zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1789,
1 stuk

369. Onderhandse akte van verkoop van een huis, schuur,
erf en bakkerij door Symen Ha:n aan zijn zoon Hendrik
Ham , 1 7 9 3 .
1 stuk

370, Akte van transport van 8 morgen 450 roeden land, gelegen op Kortenhoven onder het gerecht van Lange Ruige Weide, met daaraan verbonden recht en last van
overpad door Hendrik Snel aan Huibert Snel, wonende
aan de Nieuwerbrug, 1804 .Me t retroacte 1 1786. 2 charter0 .

371, Akte van transport van een huis, erf en schuur in het
dorp Bodegraven door Ary Bos, wonende onder Zwammerdam, aan Cornelis de Jong, meester-kleermaer te Bodegraven, 1806,
1 stuk

IV.

SCHULDBEKENTENISSEN,

K1lITAlJTIES EN ANDERE STUKJCEN OVER

GELDZAKEN

372, Akte van schuldbekentenis van Aelbert Dircxsz. Lange
Dircxs wonende in het ambacht ~odegraven aan de Mije
Kerckwech ter zake van een som van 25 carolus gulden
door Pieter Janssen Cuyper o~der bepaalde voorwaarden geschonken aan zijn innocente zoontje genaamd
1 stuk
Jan Aelbertsz., 1625.

373. Kwitantie van Cornelis Jansz. wonende te Zwammerdam
voor Abraham Danielsz. Clomp ter zake van de ontvangen koopsom van diens huis, 1629,
1 stuk

374, Kwitantie van de kinderen en erfgenamen van Aelbert
Lange Dircken voor hun broeder Ghijsbert Aelbertszn.
ter zake van de vergoeding voor zijn huis en erf
verschuldigd; met een kwitantie voor Aelbert Ghijsbertsz., die dit huis aan de Ker~weg weer van zijn
vader had gekocht, 1643 en 1676.
2 aangehechte stukken

375.

Akte van schuldbekentenis groot 200 carolus gulden
1t
van Hendrick Cornelisz. Ramp, wonende in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
Weylant

onder Bodegraven, aan Willem Franse Lijndraijer,
1670.
1 stuk
376. Kwitantie van Alfert Jansen ter zake van de ontvangst van negen jaren erfpacht van St. Maarten 1669
tot St. Maarten 1677 uit handen van Cornelis van der
To c h t , 1 6 7 8 ,
1 s tuk
377. Brief aan Cles Jossten met bericht van toezending
van 10 pond vlas voor drie gulden, die Trien Buis
heeft laten maken, tevens kennisgeving van de ziekte
van schrijvers zuster, 17e eeuw,
1 stuk

378. Aanslagbiljet van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
de pachter van I t zout-, zeep-,
heere- en redemptiegeld over de stad Woerden, Bodegraven, Waarder, Indijk en Tekkop voor de weduwe van
Cornelis Verwoert te Bodegraven met
op de achterzijde een haar door de schout en ambachtsbewaarders
van Bodegraven verleende vrijstelling van deze belasting, 1724.
1 stuk
379, Akte van schuldbekentenis groot 700 gld,, gegeven
door Pieter Snel te Koudekerk aan zijn vader Willem
Snel, wonende te Barwoutswaarder of Bekenes, onder
belofte de schuld bij het overlijden van zijn vader
geheel te zullen aflossen, 1800, Met aantekeningen
omtrent vermeerdering van de schuld van 1800-1804 en
een akte verband houdende met de dood van Willem Snel,
1805,
2 stukken
380. Brief van H.J, van Vulpen te Amsterdam aan P. van Dam,
waarbij een stuk bouwgrond~ f.1,JO per vierkante meter te koop wordt aangeboden, 1879,
1 stuk
N.B. Deze brieî moest de geadresseerde bereiken
"door vriendelijke bezorging van den Heer
L, van Doorn".
J81. Akte van schuldbekentenis groot f,200,- onder verband
van hypotheek, gegeven door Jacob Verburg te Bodegraven aan Jan van der Meulen te Woerden, 1899, Met bijlage.
2 stukken

6J.
V.

PROCESSTUK KE N

J82.

Stukk en inzake het proces door Jacob Theun isz. van
Stralen, koopman te Amsterdam, gevoerd tegen Jhr.
Johan Nicolaes van Malapert ten einde te bewerkstelligen, dat de brug, die de Papedijk met zijn land te
Waarder verbindt, hersteld zou worden en de geplante
bomen gekapt, 1655-1656.
3 stukk en
N.B.

38J.

ook inv.nr.361.

Relaas van de schout van Bodegraven P. van Strijp in
zijn hoedanigheid van gerechtsbode betreffende een
aanzegging door hem ten verzoeke van Pieter Pauwelsz.
van Hillema en Harmen Grauh art namens zijn huisvrouw
Teetje Pauwelsdr. van Hillema gedaan aan de weduwe
van hun vroegere voogd, 1663.
1 stuk
N.B.

J84.

Zie

De namen van de vroegere voogd en van de weduwe zijn uit de ak te geknipt of gesneden.

Repliek van Johannes Wichm ans, procureur van de solliciteur Jacobus Cambier in diens proces tegen de
solliciteuf Gualterus Donck betreffende "den saecke
van den L.
Collonel Packm oer", 1680. 1 stuk

385-387.

Processtukk en van Gerrit Thijsse Bosch, bakk er
aan de Nieuwerbrug onder Bodegraven, 1681-1710.
J omslagen
385.

Attestatie en twee deurwaardersecploiten
betreffende de broodprijs en de impost op
het ge ma a 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, 1 6 8 1 , 1 704 , 1 707 .

3 stukken
386, Stukken betreffende de procedures aangespannen door de erven van Joost Gijsbertsz. Butterman en Jannitje Jans Velthuijsen uit
hoofde van een schuldvordering, 1695-1710.
7 stukken
387. Declaraties van kosten gevallen in zijn proces tegen Steven Ariensz. van Beijeren en
blijkens aangetekende kwijting voldaan,
1698-1699,
2 stukken
J88. Akte van sommatie door Pieter Abrah. Gosenson, deurwaarder van het Hof van Holland, aan Jan Willemsz.
Ruijt wonende onder Sluipwijk tot betaling van f.104,aan Adriaen Bisdom, secretaris van Haastrecht, als
koopsom voor twee koebeesten uit de vendutie van Gijsbert Dircksen Heij te Gouderak, 1703. 1 stuk

389. Dossier betreffende het proces voor de Hoge Raad
van Holland en Zeeland gevoerd door Huibert Snel,
gehuwd met Geertruid van Vliet1 over de vrije in- en
uitvaart naar en van de Rijn door de vaart gegraven
naast de laan van het Hof te Waarder, waarin Krijn
Romein, eigenaar van het Hof, hem met de sluitboom
aan de Scheelebrug had belemmerd, 1774-1777,
1 omslag

GEDEPONEERDE ARCHIVALIA VAN EEN DRIETAL VERENIGINGEN
I. HET LEESGEZELSCHAP TOT BEVORDERING VAN GODSDIENSTIGE
KENNIS EN BELANGSTELLING
N.B. Opgericht te Bodegraven 4 januari 1861.

390. Reglement met de handtekeningen der leden, die zich
tot nakoming hebben verbonden, 1861, voorts aanvullingen en wijzigingen tot 1894. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 stuk
391. Reglement van 1861, bijgewerkt tot 1864. Gedrukt.

392. Notulenboek,

1884-1899.

1

stuk

1

deel

II. DE HULPVERENIGING VOOR UIT- EN INWENDIGE ZENDING
N.B. Opgericht te Bodegraven 10 december 1866.

393. Notulenboek,

1866-1894.

394. Jaarverslagen, 1866-1872,

1

deel

1

omslag

III. HET LETTERLIEVEND GEZELSCHAP "JONATHAN"
N.B.

Opgericht te Bodegraven 16 november 1882 op
iniatief van Ds G. Limperg, predikant van de
Evangelisch Luthersche gemeente.

395. Notulenboek,

1882-1883.

1 deel

VARIA

396.

"Lotgevallen van Bodegraven" tot en met de brand van
1870. Deels in duplo.
2 stukken

397,

"De Rijngids - R.K. Weekbl. v. Alphen a/d Rijn,
Aarlanderveen-Dorp, Oudshoorn, Woubrugge, Zwammerdam, Nieuwkoop, Noorden, Langeraar, Ter Aar, Nieuwveen, Meye-Zegveld, Zevenhoven, Hazerswoude, Koudekerk, Nieuwerbr. en Bodegraven", 4e jrg, no, 175
van zaterdag 19 maart 1927. Gedrukt. 1 stuk
N.B. Hierin o.a. artikelen over Maria Boodschap
en over het vasten.
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I

KERKMEMORIEN: Regesten van een drietal akten. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

1.

1470 december Jl. Matijs Martensz., schout van Bodegraven, verklaart, dat ten overstaan van hem en buurlieden
Eerst Claesz. een eeuwige memorie heeft gemaakt voor
zijn broeder Harmen Claesz. en diens vrouw Margriet,
waarvoor een halve nobel of 24 stuivers jaarlijks op
St. Pietersdach ad cathedram 22 februari gaan zal uit
een morgen land, gelegen in een weer land van 4½ morgen aan de noordzijde van de Rijn in Bodegraven, belend aan de oostzijde door Werrnbout Pietersz. en aan
de westzijde door Jan Andriesz., strekkende van de
Rijndijk tot het achterland van Jan Arijsz .• , van welk
bedrag de kerk.meesters jaarlijks zullen betalen aan de
cureyt J stuivers, aan de kapelaan 1 stuiver, aan de
koster 1 stuiver en aan de schoolmeester 1 stuiver voor
het zingen van de vigilie op Onser Vrouwendach Annunciacio, voorts met de bepaling dat dan aan de armen
huyssitten zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 stuivers en aan de kerk het restant voor
het branden van kaarsen zullen worden gegeven.
Copie van een authentiek afschrif't,
260). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.

(
1

ca.1554 (inv.nr.

1476 juni J. Mathijs Maertensz,, schout van Bodegraven,
verklaart, dat ten overstaan van hem en buurlieden
Eerst Claesz. een eeuwige memorie heeft gemaakt voor
hemzelf, zijn vrouw Clemeyns en hun dochter Margriet,
waarvoor een halve nobel of 24 stuivers jaarlijks op
St. Pietersdach ad cathedram gaan zal uit een morgen
land gelegen in een weer land van 4½ morgen aan de
noordzijde van de Rijn in Bodegraven, belend aan de
oostzijde door Wermbout Pietersz. en aan de westzijde
door Jan Andriesz., strekkende van de Rijndijk tot het
.Mijevelt, van welk bedrag kerk.meesters jaarlijks zullen betalen aan de cureyt J stuivers, aan de koster 1
stuiver en aan de schoolmeester 1 stuiver voor het
zingen van de vigilie op St. Mathijsdach, voorts met
de bepaling dat dan aan de armen 9 stuivers en aan de
kerk het restant voor het branden van kaarsen zullen
worden gegeven,
Copie van een authentiek afschrift, ca.1554 (inv.nr.
260).

J.

1476 juni 24. Matijus Martijnsz., schout te Bodegraven,verklaa
dat ten overstaan van hem, buurlieden en landgenoten Eerst
Claesz. en diens vrouw Clemens hebben overgedragen aan
kerkmeesters van Bodegraven de vrije eigendom van 2½ morgen land, gelegen in een weer land van 4½ morgen aan de
noordzijde van de Rijndijk in Bodegraven, belend aan de
oostzijde door Wermhout Pietersz. en aan de westzijde door
Jan Andriesz., strekkende van de Rijndijk tot het Mijevelt,
ten behoeve van een eeuwige mis, waarvoor de fabrielaneesters jaarlijks de priester zullen betalen 5 Beyerse guldens, met de bepaling, dat bij gebreke van het doen van
genoemde mis aan de armen een braspenning aan brood zal
worden gegeven en dat bij gebreke daarvan de erfgenamen
het land weer aan zich mogen trekken op voorwaarde, dat
zij de armen wekelijks een braspenning aan brood geven.
Copie van een authentiek afschrift, ca.1554 (inv.nr.260).

68.
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II

LIJST VAN PREDIKANTEN DER HERVORMDE GEMEENTE TE BODEGRAVEN

Eerste predikantsplaats
Dirck Pietersz.,
van Aarlanderveen(?)

1575

Cornelis Wolfaertsz. van
de Laer,
gekomen van Woerden

1576-1594 ontslagen

Seger Coninxbergen,
van Woerden

1594-1600 overleden

Guiliam de Seeghers van
Wassenhove,
van Rijnsaterwoude

1600-c.1608 overleden (ca.1608?)

Cornelis Vryaeus

c.1608-1619 n.

Isaac Wassenburgh

1619-1627 ontslagen
16JJ n. Hoogblokland

Johannes Vergeer,
van Waarder

1628-1662 overleden

Bartholomeus Tijcken,
proponent

1662-1682 overleden

Jacobus Plancius,
van Waddinxveen

1682-1696 n, Maassluis

vermoedel.n.Voorburg

's-Gravenhage

Franciscus van Bremen,
1696-1728 overleden
I t
van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Waal
M. Westerhout, prop.

1728-1741 n. Brouwershaven

c.

1742-1754 overleden

Box, van Ammerstol

H. Huydekoper,
van Alblasserdam

1755

Th. te Bokkel,
van Lienden

1756-1764 n. Leeuwarden

Th. Appels,
van Maartensdijk

1764-1783 n. Tiel

J. Geltsligter,
van Doorn

1784-1789 gedeporteerd

F. van Grasstek,
van Warmenhuizen

1790-1795 overleden

L. van Maas,
van Dirksland

1795-1808 overleden

n. Voorburg

W.N. Munting,
van Eemnes-binnen

1809-1812 n. Wageningen

G. Romijn,
van Poortugaal

1812-1843 overleden

A.J.Schilt,
van Nootdorp

1845-1855 emer.,

1857 overleden

J,E. Steenbakker Morilyon
Loysen,
1856-1863 n, Koudekerke
van Langerak bez.de Lek
J.D.B. Brouwer,
van Ede

1864-1865 n. Harderwijk

W. Mense,
van Voorthuizen

1866-1872 n. Heeg

W. Krayenbelt,
van Ede

1873-1878 n. Putten

J.G. Verhoeff,
van Heeg

1879-1905 emeritus

W. Hellemans,
van Maassluis

1905-1909 overleden

S. van Dorp,
van Zeg-.reld

1910-1917 n, Rotterdam

F. Kijftenbelt,
van Leerdam

1918-1920 n. Feijenoord

H,A. Leenmans,
van Oudemirdum

1920-1924 n, Delft

G,A. Pott,
van Oud-Beijerland

1924-1929 n. Kralingen

J.C.W. Kruishoop,
van Soest

1930-1934 n. Ermelo

P.A.A. Kllisener,
van Vinkeveen

1935-1945 n. Feijenoord

H. Roelofsen, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1946-1951 n. Zeist
Reeuwijk

v an

J, Vermaas,
v a n Amersfoort

1951-1956 n. Veenendaal

J.C. Terlouw,
1956-1958 n, Lage Vuursche
van Otterloo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A, den Hartogh,
van Amersfoort

1961-

70.
Tweede predikantsplaats
H. Jonker,
van Molenaarsgraaf

1946-1950 n. Amsterdam

Joh. Verwelius,
van Hei- en Boeicop

1950-1954 n. Oldebroek

G. v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d , Bosch,
1954-1961 n. Gorinchem
van Bruchem
s

W. Balke,
van Langerak

1962

Derde predikantsplaats
C.A. van Harten,
van Delft

1964

71. zyxwvu

I N D E X

Inv.nrs zyxwvutsrqponmlkjih
Aar,

Ter

397

Korteraar

81.

Aarlanderveen

258,

Adrichern, Adrianus van

192

de wed. Wijnnant van

335, 397

244

Afscheidinr; de
Inl.blz.3.
Albert Dirc:i§s~ .- ·of .Lange Dircke:p.
-Ghidsbertsz. (Ravensbergh)

372, 374
374

Alfert Jansen

376

Algemeen Rijksarchief

Inl.blz.9

Algemene Synode der Ned. Herv.
Kerk
Alphen aan den Rijn

25-27,34-35
13,

Inl.blz.9

15,

16

91, 126, 185,
206, 256,397

, Hoge Burg

256

, Schattingsdistrict

117

Amsterdam

208, J80,382
, Onderl. Brandwaarborg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Mij
208
Andries Hendricksz.
J58
Annetghen Hendricksdr.

358

Arien Claesz.

209

Assendelft, heren van

261

Attefo(o)rt, Pieter Rombouts

105

Audegnie, heer van d'

22

Augsburg, Godsdienstvrede

Inl.blz.1

Augsburgse Confessie

Inl.blz.1

Baas, Gerrit Jansz.

279

Backer, Aeltje Cornelis

89

Baelde, Hendrik

J53

,

Isaac

26J, J5J

, Michiel

353

Barwoutswaarder en Bekenes
Bataafse omwenteling
Republiek

:I:nl.blz.7
Inl.blz.7

82, 379
200

72.
Inv.nrs
Batelaan wed. Turkenburg, M.

216

Beeckenes, Lysbeth Crijnendr.

335

Bekenes

82, 379

Bekker, Dr. B.

18

Bergen, Arnoldus van

64

Beukel (Bueckel) Ghijsbertsz.

358

Beusekom,

90

J, van

Beyen, Floris

94

- , J.

42

Beyeren, Engeltien Gerrits van

87

, Steven Ariensz. van

J87

Binnenlandse Zaken, Minister van

20,

Bisdom, Adriaen

388

Blesgraeff, Cornelis Dircxz. van

85

Blom, Juffr.

39

Blommendal, Maria

97

Blonck, Cornelis

245

Bodegraven

passim

186

, Arm- wees- en prove- Inl.blz.5,7
2m,44,45c,
niershuis
45f-h,61-64,
76,79,94,108,
114,115,205
, Brugsteeg
358
, Chr. Nijverheidsschool
voor Meisjes

239

, Heilige geesthuis

8J

Inl.blz.5

, Hoge dijk

88

, Jaagpad

368 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

, Kerkplein

1 1 2

, Kerkweg of Mije Kerckwegh

100,364,372,
374

, Mijevelt

Kerkm.reg.2,3

, Rehoboth,wijkgebouw
Rusthuis der Herv.
gemeente

239,240
65,

97

, Rijndijk zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
Kerkm.reg.1-3
, Weylandt

104,375

N.B. Zie voorts onder Nieuwerbrug en de Schans

73.
inv.nrs
Boezel, Albert

203,279

Bos, Arie

114

- , Ary (te Zwammerdam)

371

Bosch, Gerrit Mathijsen

345

Gerrit Thijsse

385-387

Bo s mari , Jacob

354

Brandwaarborg Mij, Onderl.

208

Brans, A.

263

Breda

20

Breedijk, Leendert

81

Brielle

18

Erunswijk, Erik hertog van

Inl.blz.1

Brrmt, Pieter Jonker

92,215

Bruyn, Dirck Dircxsz, de

102,350 zyxwvutsrqponmlkjihgfe

, Jacob de

258

, Klaas Cornelisz. de

339

, Marrigje Dircx de

350

Buis, Trien

377

Burgerkrijgsraad (Bodegraven)

219 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Butterman, Joost Gijsbertsz,

J86

Calvinisme en Calvinisten

I:nl.blz.1

Cambier, Jacobus

384

Campus,

98

Paulus Willemsz.

Capteyn, P.

265

-Zijderveld, Cornelia

265

Cats, Rijck Corneliszn. van der

362

Christelijk Afgescheiden gemeente(Bodegraven)

40

Claes Andriesz.

86

(Clomphouwer)

(Cles) Jossten
Clemens Eerst Claesz,'s vrouw

377
Kerkm.reg.2,3

Clomp, Ambraham Danielsz.

373

Clomphouwer, Claes Andriesz.

86

, Jan Claesz,
Contra-remonstranten

86
Inl.blz.2

Coperdraet, Aryaentgien Jansdr.

346

Cornelis Jansz.

373

Willem Diertensz.

233

74.

inv.nrs zyxwvutsrqponmlkjihgfed
Costerus, Mr. D.

222

Cule~borg (Kuilenburg)

124

Cuyper,

372
22

Pieter Janssen

Dam, Joseff van
P. van
Daniël Pietersz.

380
101

Dekker, A,J.

185

Delfland, provisor en deken

217

Dik.staal, Grietje

96

Dimmer, Anna Sophia

22

, Mr. Erick
(

98
22

Willem
Dirck Cornelisz,

(Rosmalenaar)

360

Willemsz,

261

Does, Anna van der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
78

-

' Cornelis van der

Doleantie, de

Inl.blz.3

78
178

Domburg, Cornelis

93

Donck, Gualterus

384

Donk, Jan van

95,215

Doorn, L. van

198,380
348,J62

Drie bruggen
Drunen-Rietveld,

J, van

215

Dusseldorp, Jan Dammusz. van

102

Dijck, Quirijn van

J6J

Dijk wed, de Koning, Dirkje van

40

Eeredienst,

c.q. de zaken der Hervormde Eeredienst,
Minister van

19, 20

Eghtelt, Jerfaas van

352

Elisabeth Jansdr,

109

Elst, P. van der

264

Ernst (Eerst) Claesz.

Kerkm,reg.1-3

Evangelisch Luthersche gemeente
(Bodegraven)

Inl.blz.9

Filips

Inl.blz.1

(Philips) II, koning

Floris Beyen Stichting

395

94

75.
inv.nrs
Franse troepen

Inl.blz.3,

7,8

Gabry, G.A.D.J.
Gallus, patroonheilige

Inl.blz.6

Geertgen Cornelisdr.

231
217
83

Geldersen

InlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
blz.6

Geltsligter,Ds J.

Inl.blz.3

0

Gerrit Diercx 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
273
Gervede, Bregje Aarts van
44
Giesen, Gerrit van der

193

Gnephoek

347

Goedhart, Willem

196,197,205

Gorinchem

Inl.blz.4

GosensOn, Pieter Abr.

388

Gouda

76,87,210,231,
232,263,264
, Aalmoezeniershuis

76

, Kantoor van de Gemeene
middelen

210

, Lommerd

74

, Venduhuis

355

Gouderak

388

Graeff, Jacob Cornelissen

347

Grauhart, Harmen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
383
1
s-Gravenhage
Inl.blz.1,4 208,255
,Algemeen Rijksarchief

Inl.blz.9

25-27,34-35

Graves, Cornelis

77

Grendel, C.J.

355

Grietje Dircxdr.

349

Pieters
N.B. Zie voorts onder Margriet

347 zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Griffioen, Nicolaes

1 1

Gijsbert

100,374

(Ghijsbert) Aelbertszn.

6

Pietersz.

309

Pietersz.(Molenaar)

310

Haaften, Gerrit van

196,

198

HaarJem

231,

361

Haas (Haes), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dirk Cornelis de

365

76.
inv.nrs
Haastrecht

388

Hagen, Nicolaes van der

83

Ham, Hendrik

369

-

, Symen

369

Harmen Claesz.

kerkm.reg.1

Maartensz.(Scheepmaker)

87

Hazerswoude

397 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Hei ( Hey
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
) ; ·B-i,jBh.e:rt, Dircksen

388

Heinsbergen, Geertruy van

342

Hendrick {Heyndrick) Claasz.
{Lakenkoper)

1 20

Cornelisz.

273

Jans z •

108

{ Sm i t )

Reynaerts

364

Hillema, Pieter Pauwelsz. van

363,383

, Teetje Pauwelsdr. van

383

Hilletgen Pietersdr.
Hoekse en Kabeljauwse twisten

99
Inl.blz.6

Hoevenaar, Cornelia

352

Jan

352

Hof' van Holland
Hof'land,

124,126,127,
259-261,388

de wed.M.

82

Hoge Raad

389

Hogervorst, Rebecca Dirksdr.

339

Holland

Inl.blz.1
, Hof' van

124,126,127,
259-261,338
168

, Provinciaal Bestuur van Inl.blz.7
Holland en West-Friesland,
Inl.blz.1,2,5
Staten en Gecommitteerde
1a, ld,28,29,
Raden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
van
61 ,68, 103,
1 1 5 , 1 1 9 , 1 20 ,
122,123,125,
165,199,210,
211,242
Hol:and en Zeeland, Hoge Raad van
389
HollandQr, Willem Panken den

344

Hoog, Mr. Mannus

353

inv.nrs
Hopcooper, Huych Claesz.

232

1t
Hout, Aaltje in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
77
, Elsgie Cornelisdr. van der
357

, Pieter Adriaensz. van der

(

Hovesteyn, Jannechie Andries

337

Hu:brecht Ghijsbertsz.(Schoenmaker)

83,358 zyxwvutsrqponmlkjihgfe

Hulpvereniging voor uit- en
inwendige zending
(Bodegraven)

393,394

Indijk

378

Ingen, A.M.T. van

231

Jacob Jacobsz.

84

(Molenaar)

Jager, G.de

189

Jan Aelbertsz.

372

Andriesz.
Ariaensz.

kerkm.reg.1-3
(Smit)

Arysz.

(

357

99
kerkm.reg.1

Claesz.(Clomphouwer)

86

Cornelisz., Mr.

259

(?) Dircxzn.

259

Heyndricxz.

(Lijndrayer)

108

Vredericxz.

(Raemaecker)

359

Jannetgen Gijsbertsdr.

108

"Jonathan ,Letterlievend gezelschap

395
371

11

Jong, Cornelis de
, Trijntje Jans de

341

Kalkman, Bart Jacobz.

366

Kley Pieter

368

Koffen Zonen, J. de

231

Koning-van Dijk, Dirkje de

40

Koninghsbergen, Ds Seger

Inl.blz.2

Kortenhoven (Lange Ruige Weide)

370

Korteraar

81

Koudekerk

397

Kraalingen, Jacoba van

244

Kroon, Mathijs

354

78.
inv.nrs
Krüsemann,
Kr uyl,

B.D.

58

J. van

190

Kuilenburg (Culemborg)

124

Kwast, A. van der

82

Laen, Harmen Ariensz. van der

349

Laer, Ds Cornelis Wolfertsz.
van der

Inl.blz.1,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

Lakenkoper, Heyndrick Claasz.

120

Laage Dircxs

372,374

(Dircken), Aelbert Dz.

Langeraar

397

Lange Ruige Weide

127
, Driebruggen

348,362

, Kortenhoven

370

Lanoy, Ariaentje

39

Laurens (Lauwers) Jansen

358

Lee, Geertrui van der

91

- , mr. L. van der

258

Leerdam

80

Leesgezelschap tot bevordering van
godsdienstige kennis en
belangstelling (Bodegraven)

390-392

Leeuw, Maarten de

44

Leeuwen, J. van

205

Paulus van
(

367

Leiden, Classis resp. Classikaal
bestuur
Inl,blz.2

21 , 4 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
, 184

Leverink,

Jacob van

354

Jan van

354

,

, Miesje van

354

Limperg, Ds G.

395

Linden, Dirk van der

127

Lodewijk Napoleon, koning,
diens huis
Lutheranen en Lutheranisme

en
Inl.blz.8

24

Inl.blz.1,2,

N.B. Zi~ voorts onder Evangelisch-

5,8

Lutherse geneente
Lijndrayer, Jan Heyndricxz.
Willem Franse

108
375

79.
inv.nrs
Maasland, landdrost

Inl.blz.8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

Maatschappij tot Nut van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
1
t AlgeEJeen
1 1 8
Ma.lang

356

Malapert, Jhr. Johan N. van

382

Mandemaecker, Thonis Cornelisz.

1 2 1

Margriet Eerst Claesz.'s dr. kerkm.reg.2
Harmen Claesz.1 s
vrouw
kerkm.reg.1
N.B. Zie voorts onder Grietge.
Maria-Boodschap
(Hary) Davids

39

(Marye) Joosten

1 21

(Maaritgien) Thijsdr.

84

(Merritie) Willems

J65

Marienet, Mietje

79

Mathijs Maertensz.

kerkm. reg.1-J

Meel, Gijsbert Pieterse van

365

Meije

209

(Mije), de

Mei je-Zegveld
Meindert Cornelisz,

397
(Vroom)

72,73

Meulen, Jan van der

381

Meurs

198

(Muers), D.
, Heyndrick Aeltgen van

(

397

233

Mojet, Timen

64

Molenaar, Gijsbert Pietersz.

110

, Jacob Jacobsz.

84

Monden van de Maas,
departement der

248

Moulin, Carel du

361

Muiswinkel, M. van

258

Muller, Chr.

186,187

Muyt, Dirkje Dircx

337

Nationale Synode

1 e

Nederl. Hervormde Kerk

12, 1 6

, Algemene Synode

13,15,16

Commissie voor de
Archieven zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Inl.blz.9

80. zyxwvutsrqponmlkjihg
l1ï

inv.nrs zyxwvutsrqponmlk
ederl. Hervormde Kerk
, Commissie tot regeling der
predikantstractementen en
tot instandhouding der Hervormde godsdienst zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Inl.bl.8
Nationale Synode

9

1

Neeltje Symonsdr.

86,J60

Neut, van der

J51

Dirck Uillemsz. van der

J51

Jan van der

126

Nieuwbrugh, Claes Pietcrsz.

(

85

Nieuwerbrug (bij Bodegraven) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Inl.blz.4
2 c,343,354,
367,370,
J85-J87,J97
, predikhuis
Inl.blz.4
, wijk.gebouw "De Ster"

241

Nieuwkoop

41

Nieuwveen

397

Noorden

244,397

Noordzijdepolder

266

Okkerse, A.

267

Olat

229

Onderwater, Luit.Kol.

(

e

Inl.blz.7

, 11 1 ,

219

Oorlogsverzekerings Mij,Onderl.

208

Oost-Indië

75

Oost-Indische Compagnie

124

Oostsaene, Dirck FrQns van

347

Ouderkerk, Beatrix

45 d

Oudewater

J42

Oudkarspel

354

Ouds hoorn

J97
, Gnepboek

347

Outshoorn, Dirk Simonse

1 1 1

, Jan Gerrits
Overrijnland, Classis

107
Inl.blz.2

Packmoer, Luit.Kol.

384

Padenburch, Lauris Luytensz.

120

Pals, Louris

74

Parasiers, Casparus

366

397

81.
inv.nrs
Pieter Barentsz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

99

(?) Dircxzn.

259

Janssen (Cuyper)

J72

Plemper, Gijsbert Symonsz,

J40

, Harmen Adriaensz.

J46,J62

, Jan Harmen Aeriensz,

J48

Poel, Cornelis Claasse

J66

Polet, A.

252

Provinciaal Bestuur van Holland

Inl.blz.7

168

Raat van Voort, Johan F. baron de

1 1J

Raemaecker, Jan Vredericxz.

359

Ramp, Hendrick Cornelisz.

J75

-

, Willem Dircxz.

104

Ravonsbergh
(-berch), Aelbert Gijsbertsz,

336,364

, Cornelis Aelbertsz.

JJ5

, Gijsbert

J9

Ravcsteyn, Goertruydt Dirckx van

JJ6

Regt, W.M.C.

Inl.blz.9

Remonstranten

Inl.blz.2,5

Remonstrantse gemeente
(Zwammerdam)

206

126

Ridder, Hendrik Ariensz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
112,)37
R d.e

t v e Ld wed. van Drunen,

J. van

215

Rtlell, Prof. H.A.

18

Roerhorst, W.

42

Romein, Krijn
Rooms-Katholieken (Bodegraven}
kostschool
Rossum, D. van
Rotterdam

J89
Inl.blz,5,8 200,266
Inl.blz.9
194
Inl.blz.2,4 230

Rozen, mej.W.M.

216

Ruit (Ruyt), Jan Willemsz.

J88

- , Willem Claessen

104

Ruiter, E. de

257

Rijk, N. de

265

Rijn, de

kerkm.reg.1,2 J61,J6J,
J89

82.
inv.nrs
Rijn, Arie van zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
355

-

vanHGFEDCBA
' zyxwvutPieter
srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI

354
360

Rijnevelt, Claes Jansz. van
ClaesgE: Jansdr.

J49

Jan Theunisz.

J49
397
262
265
2 b, 68
87
42
181
83
87
98
23,388

Rij~gids, De
Rijswijk
Schaik, Erven H. van
Schans (bij Bodegraven), de
Scheepmaker, Harmen Maartensz.
Schenk, J. van der
(

Schilt, Ds A.J.

Inl.blz.J

Schoenmaker, Huybrecht Ghijsbertsz.
Schoonhoven, Adriaen
Segers van 1/assenhoven, Ds G. de
Sluipwijk

Inl.blz.4

Sluys, Aaltie Gerrits van der

JJ8

Smit, Heyndrick Jansz.

108

, Jan A.riaensz.

99

Snay, Neeltgen Pieters van

348

Snel, Hendrik

370
344,370,389
379
J41,J79
353
252

Huibert (Huybert)
Pieter
Willem Hendriksz.
Sprenger van Eyk, Dr. P.G.
Stal, J, van der
Staten van Holland en West-Friesland
of hun Gecommitteerde Raden Inl.blz.1,2,
5

Staveren,

Jan van

1

a,

1

J68

Stierman, Gijsbert

45 d

Stokvis en Zonen, Firma R.S.

2JO

Stralen, Jacob Thenisz. van

361,382
255

Strijen, Hugo van

d,

28,29,61,68,
103,115,119,
120,122,123,
125,165,199,
210,211,241

83.
inv.nrs
Strijen, W. van
Suylen, Jacob Pietersz. van

255
383
75

Swaen, Cornelis Willemsz. van der

110

Swanenbeeck (-beecq), Dirck Pietersz.

Swieter., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il.H. van

337
256
244
74

Talma, }!ari j t je

64

Tee kop

378

Teunis (Thonis) Cornelisz.
(Handernaecker)

121

Tocht, Cornelis van der

376

Tol (Thol), Mathijs van der

84,359

Turkenburg, Willem

196,266

Strijp, P. van

, Jan Reyerse
Swarts, Gerrit

-Batelaan, M.

, Gerrit Jansz. de

216
231,233
88
124
124

, Johannes de

124

, Willem Jansz. de

124

Utrecht
Valk, Cornelia Klaas
Veer, Aechje de

Velthuysen, Jannitje Jans

J86

Verburg, Claas Jacobse

1 1 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

Jacob

356,381

Jan Jacobse

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
1 1

Vergeer, Ds Johannes
Verhorst, Cars Jacobsz.
, Jacob Jacobsz.
Verkerk, D.
Hendrick

273
101
10 1

45 e
352

Verweyn, Pieter Aertsen

104

Verwoert, Cornelis Jacobsz.

JJ8

de wed. Cornelis
, Hendrik.je Cornelis

J78
78
89

, Niesjc Jansdr.

J4J,J67

, H.

inv.nrs
Vink, Wijnand de

41

Viruly, J.D.

262

Vlies, Steven van der

68

Vliet, Geertruid Gerritsdr. van

344,389

- , wed. liofland, L. van

82

Vlisserus, Muria Andries

365

Vlist, J. van der

194

Voordouw, Dirk Cornelis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
356
Vo o r-s c ho t e n

82

Vos, Robert

86

Vosman, Gerrit

342

Vreeswijk, Joost Az. van

343,367

Vroom, Meyndert Cornelisz.

72,73

Vrije Nes

Inl.blz.4

Vrijlandt,

c.

23
42

Vulpen, H.J. van

380

Vurens ( VU.erens~-, Cornelis

210

Waal, Maarigje van der

80

Waarder

Inl.blz.2-4
Hof te

127, 344, 361 ,
378,382,389

361 , 389

, Papendijk en
Papendijkse kade

361,382

, Scheelebrug
Wassenbergh, Ds Isaac
Wermbout Pietersz.
Wichmans,

389
Inl.blz.3
kerkm.reg.1-3

Johannes

384

Wiericke, de Dubbele
Willem I, prins van Oranje
, Koning

362
Inl.blz.1
Inl.blz.7

Willem Adriaensz.

98

Cornelisz.

260

Franse (Lijndrayer)

375

Winkel
Woerden

12,204

354
Inl.blz.1,2,
4

1 j, 2 m,38,
98,122,123,
133,360,378,

J81

85.
inv.nrs
Woerden, Grootwaterschap

222 zyxwvutsrqponmlkjihgfed

, heerlijkheid

Inl.blz.1

, Ring van

Inl.blz.2

, St. Barberagasthuis

125

Woerden, Willem Gerretsz. van
Woerden-Dodegraven, belastingdistrict
Woerden en Overrhijnland,

43

Classis Inl.blz.2,4

Wolff, Jan Cornelisz. van der

75
120 zyxwvutsrqponmlkjihg
b,

1

j , 1

9 , 38

349

Woubrugge
Wijk, Dirk van

397
207,222

IJsendooren, Willem Hendrikse van

88

Zevenhoven

397
165

Zuid-Holland
, Gedeputeerde Staten van

i,

1

1

Inl.blz.7

, Kollege van Toezi&t over de
Kerkelijke Administratie der
Hervormden in
, Provinciaal Kerkbestuur van

115,201,
250,253

170,197
182

, Synode en Synodaal archief
1
j, 2 g,
van
Inl.blz.1,2, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
2 n, 2 O,
18,38
4

Zuylen (Suylen), Jacob Pietersz. van
Zwammerdam

75
69,99,109,
11 6 ,1 1 7 ,1 1 9 ,

Broekveld
Zijderveld, wed. van Schaik, Cornelia

126,258,337,
J59,J71,37J,
397
109
265

N.B. Deze index verenigt personen, plaatsen en zaken.
Dubbele geslachtsnamen vindt men op de eerste naam; personen zonder feslachtsnaam op de voornaam. Twijfelachtip.
is vaak, of aanduidingen als Clomphouwer en Molenaar louter
op het beroep van de betrokkene wijzen of als reslachtsnaam,
al dan niet in wording, mogen worden opp.evat. In zulke zyxwvutsrqponmlk
pevallen is de persoon Óp de voornaam opp.enomen en tevens op
de ar.n twijfel onderhevire geslachtsnaam.

