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Stadsgerecht OUDEWATER
1537 - 1811
Criminele rechtspraak
132-e.

Ingekomen circulaires en verordeningen van de elkaar opvolgende landelijke en
gewestelijke besturen en departementen betreffende de organisatie van de censuur,
gevangenissen, rechterlijke macht, de handhaving van de openbare orde, met
signalementen van gezochte personen,
1795-1810. Gedrukt.
1 pak

133-136. Rol van lijfstraffelijke en vrijheidsstraffelijke zaken,
1697-1811. Gedeeltelijk afschriften.

4 delen

133. 1697-1724 april. Achterin jaarlijkse lijst van schepenen, 1685-1715.
134. 1724 mrt.-1799 juli
135. 1799 dec-1808 dec.
136. 1808 dec.-1811
137-140. Rol van verhoren en getuigenverklaringen inzake lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken,
1656-1810. Afschriften.
4 delen
137. 1656-1747. Achterin protocol van akten van lijkschouw, 1661-1684.
138. 1748-1797
139. 1798-1806 april
140. 1806 febr.-1810
141-144. Getuigenverklaringen, verhoren en andere stukken betreffende voor het gerecht gevoerde
lijfstraffelijke, vrijheidsstraffelijke en boetstraffelijke zaken,
1610-1810.
4 pakken
141. 1610, 1674, 1688, 1691, 1724-1758
142. 1774, 1795-1800
143. 1801-1808 juli
144. 1808 aug.- 1810
Civiele rechtspraak
145-148. Ordinaris gerechtsrolle, rol van civiele en enkele boetstraffelijke zaken,
1674-1679, 1710-1810.

4 delen

145. 1674-1679
146. 1710-1730 sept.
147. 1730 okt.-1755
148. 1756-1810
149-151a.Extra-ordinaris gerechtsrolle, rol van civiele processen tussen pachters van belastingen (de
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impost) en particulieren wegens achterstallige of ontdoken belastingen,
1604-1624, 1677-1804.

4 delen

149. 1604-1614 febr.
150. 1614 jan.-1624
151. 1677-1729 okt.
Voorin lijst van schepenen, 1677-1691
151-a. 1729 nov.-1804
Met enkele vrijheidsstraffelijke zaken
151-b. Stukken betreffende civiele processen tussen pachters van belastingen (impost) en
particulieren wegens achterstallige of ontdoken belastingen,
1741-1748, 1788-1804.
1 pak
152-154. Rolle van kleijne zaken, rol van civiele zaken, voornamelijkbetreffende kleinere financiële
aangelegenheden en beledigingen,
1677-1811.
N.B. Ter vermindering van proceskosten konden civiele zaken tot een bedrag van 20
gulden vanaf 1677 worden afgehandeld door een speciale commissie, decommissarissen
tot de kleijne zaken.
152. 1677-1736
153. 1737-1774, Voorin ordonnantie van de stad over de afhandeling van de kleijne civiele
zaken, 1677. Afschrift.
154. 1775-1811, Met enkele boetstraffelijke zaken.
154a-b. Register van preferentie, rol van civiele zaken betreffende het voorkeursrecht bij de
afwikkeling van failliete boedels, faillissementen, erfenissen, met bijbehorende stukken,
1677-1673.
2 delen
154-a. 1677-1727, Voorin jaarlijkse lijsten van schepenen, 1677-1702, achterin klapper
over de periode 1677-1689.
154-b. 1728-1763, Achterin klapper over de periode 1728-1742.
154-c.

Stukken betreffende het proces tussen het stadbestuur en Abraham Spiering, voormalig
collectuer, inzake de betaling van de opbrengst van de belasting op de waag, de
beslaglegging op en de verkoop van zijn bezittingen, 1790, met retroakten,
1777-1788.
1 omslag

154-d.

Willecoorboeck, protocol van sententies ter bevestiging van overeenkomsten tussen
particulieren met betrekking tot de betaling van schulden,
1578-1585.
1 deel

155.

Rol van memories van eis, antwoord, repliek, dupliek, enz. inzake civiele en enkele
boetstraffelijk zaken,
1682-1746.
1 deel
N.B. Bijlagen van nrs. 147 en 152.
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Vrijwillige rechtspraak
156-172. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en procuratie,
1640-1810.

17 delen

156. 1640-1649 april, voorin klapper, achterin tafel.
157. 1649 april-1659 mrt., als voren.
158. 1659 mrt.- 1665 mei, als voren.
159. 1665 juni-1674 okt., voorin en achterin klapper.
160. 1674 nov.-1680, voorin en achterin klapper.
161. 1681-1693 mrt., als voren.
162. 1693 april-1706 dec., als voren.
163. 1706 dec.-1718 mei, als voren.
164. 1718 juni-1728 sept., als voren.
165. 1728.-1742 aug., voorin klapper.
166. 1742 aug.-1754, als voren.
167. 1755-1766, achterin klapper
168. 1767-1781 mrt., als voren.
169. 1781 april-1790 okt., als voren.
170. 1790 okt.-1800 juni, als voren.
171. 1800 juli-1807, als voren.
172. 1808-1810
173.

Minuten van akten van overdrachten van onroerende goederen,
1808-1811.
N.B. Voor klapper, zie nr. 177.

174-175. Protocollen van akten van hypotheek,
1754-1810.

2 delen

174. 1754-1802 juni, achterin klapper over de periode 1754-17 64. mrt.
175. 1802 juli-1810
176.

177.

Minuten van akten van hypotheek,
1808-1811.
N.B. Voor klapper, zie nr. 177.
Klapper op nrs. 173 en 176.

178-179. Protocollen van akten van overdracht van en hypotheek op schepen,
1754-1808.

1 band

1 deel

2 delen

178. 1754-1793, achterin klapper.
179. 1794-1808
180.

Minuten van akten van overdracht van schepen,
1777, 1808-1810.

1 omslag
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181.

Register van aangifte van en protocol van akten van verkoop van onroerende goederen, 17301762, 1779-1788.
1 deel

182-184. Minuten van akten van publieke verkoop van onroerende goederen,
1789-1810.
2 pakken en 1 omslag
182. 1789-1797
183. 1798-1805
184. 1806-1810
185-186. Registers van bij executie of door de bank van lening publiek verkochte roerende
goederen,
1789-1808.
2 delen
185. 1789-1794 mrt.
186. 1794 april-1808
187-188. Protocollen van akten van taxatie, opgemaakt in verband met de aangifte voor de heffing van
de 20ste en 40ste penning,
1728-1806. Afschriften.
2 delen
187. 1728-1765 juli, achterin klapper.
188. 1765 sept.-1806
189-190. Protocollen van akten van procuratie, borgstelling, attestatie, testament en enkele andere
akten,
1586-1594, 1674-1743.
2 delen
189. 1586-1594
190. 1674-1743
190-a.

191.

Minuten van akten van procuratie, testament, borgstelling en voogdij,
1789-1809. Voorin klapper.

1 band

Register van testamenten gepasseerd voor de schepenen van Oudewater,
1612 (1626).

1 band

192-193. Registers van rekesten aan het stadsbestuur om functies, vergunningen, attestaties enz. te
verkrijgen,
1743-1809. Afschriften.
2 delen
192. 1743-1789, achterin klapper op zaak- en persoonsnamen over de periode 1743-1751.
193. 1790-1809
194.

Rekesten aan het stadsbestuur om o.a. een functie als procureur te verkrijgen,
c. 1730, 1798-1810.

1 omslag

195-196. Protocollen van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en
van bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht,
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2 delen

195. 1660-1798 juni (= oud nr. 17)
196. 1798 juli-1811 (= oud nr. 18)
197.

Minuten van akten van overige zaken, o.a. van huwelijkse voorwaarden en testament,
1595-1596, 1609-1703, 1742-1809.
1 pak

Bestuurlijke aangelegenheden
198.

Register van bestuurlijke zaken, o.a. uittreksels uit het resolutieboek van het gerecht,
aantekeningen betreffende de benoeming van schepenen, ingekomen rekesten, met
aantekeningen betreffende criminele en civiele processen,
1715-1759, 1790-1794. Gedeeltelijk afschriften.
1 deel

199.

Ingekomen circulaires en verordeningen van de elkaar opvolgende landelijke en
gewestelijke besturen en departementen betreffende bestuurlijke en administratieve
zaken,
1795-1810. Gedrukt.
1 pak

200.

- Register van akten van verpanding,
1579-1581;
- voorgezet als register van voorwaarden voor en akten van verpachting van de
belastinginning op roerende goederen, levensmiddelen en op de waag,
1581-1605;
- register van aantekeningen van uitgaven van het gerecht,
1605.

1 deeltje

201-202. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen,
1696-1732, 1789-1805.
2 delen
201. 1696-1732
202. 1789-1805, achterin register van ondertrouw, 1806-1808.
203.

Register van onvermogenden, die de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen
niet behoeven te voldoen,
1789-1806.
1 deel

204.

Minuten van akten van publieke aanbesteding, verkoop, verhuur en verpachting van de
stedelijke goederen,
1588-1620, 1754, 1783-1810.
1 omslag
204-a. Charters behorend bij invnr. 204
204-a-l. 1535 mei 11
1535 juni 28
1535 juni 30
1602 mei 8
1602 mei 8
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1655 aug.3
204-a-2. 1578 [...]
204-a-3. 1580 okt.12
204-a-4. 1586 juli 29
204-a-5. 1624 nov.7
204-3-6. 1636 febr.16
204-b. Charters behorend bij invnr. 204
204-b-l. 1664 sug.27
204-b-2.1725 mrt.16
204-b-3.1736 juni 29
204-b-4.1750 febr.5
AANVULLING
STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET STADSARCHIEF OUDEWATER
A.

Algemeen

205.

Akte van overeenkomst voor schout en schepenen tussen Ghijsbert Anthonisz. van
Bodegraven met zijn vrouw Elisabeth Adriaensdr. en Cornelis Claesz., olieslager, met zijn
vrouw Aeltje Sijmonsdr. in een geschil over een ‘kruisraam’,
1595.
1 charter

206.

Akten van de benoeming van schepencommissarissen van de gemeenelandsmiddelen door
de prins van Oranje,
1751 en 1771-1795.
1 omslag

207 I-III.

Stukken betreffende de nalatenschap van oud-burgemeester mr. Pieter de Meij, met
boedelinventaris en retroakten 1753-1758,
1775-1778.
2 banden en 1 pak

208.

Ingekomen stukken bij de baljuw,
1797-1808.

209.

B.

1 omslag

Inventaris van charters behorend tot de rechtbank van Oudewater, met correspondentie,
1811.
4 stukken
Transporten

210.

Akte van transport waarbij Cornelis Aertshoven overdraagt aan Reijer Andriesz. een erf aan
de oostzijde van de Leeuwerickstraat, met één van de oorspr. drie zegels,
1589.
1 charter

211.

Akte van transport waarbij Jan Coenensz. overdraagt aan Cornelis Luytensz een huis en erf
aan de zuidzijde van de Huygesteech, op de hoek van de Wijngertstraet, met drie zegels,
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1 charter

212.

Akte van transport waarbij Reynier Cornelisz. van Bueren, wonende te Rotterdam,
overdraagt aan Jan Keesart een huis en erf bij de Wall in het Coppelle vierendeel, met drie
zegels,
1611.
1 charter

213.

Akte van transport waarbij Willem Dircksz. van Dam, lijndraaier, overdraagt aan Jan Jansz.
van Tecxel, schipper, een huis en erf aan de noordzijde van de Oudehuygensteech, met drie
zegels,
1619.
1 charter

214.

Akte van transport waarbij Dionijs Simonsz. vander Smeeden, oud-schepen, raad en
vroedschap van Oudewater, overdraagt aan jonkheer Geleijn Seghers van Wassenhooven,
baljuw en schout van Oudewater, een huis en erf aan de westzijde van de Donckere
Gaerde, met twee van de oorspr. drie zegels,
1620.
1 charter

215.

Akte van transport waarbij Thomas Claesz. van Ingen, gerechtsbode en procureur te
Oudewater, overdraagt aan Jan Cornelisz. Verheul een huis en erf aan de westzijde van de
Achterstraet, met drie zegels,
1633.
1 charter

216.

Akte van transport waarbij Jacob Thonissen Schoenmaker overdraagt aan Cornelis Luijten
Oudecoop een kleingarenbaan met baanhuis in de Schans aan de westzijde van de
Achterstraat, met drie zegels,
1639.
1 charter

217.

Akte van transport waarbij Gerrit Fransz. Canonick, hoedenmaker te Gouda, overdraagt aan
Ghijsbert Jacobsz. Schijff een huis en erf aan de Corte Donckere Gaerde, met drie zegels,
1641.
1 charter

218.

Akte van transport waarbij Tomas Dannen vande Schie overdraagt aan Willem Ariensz.
Oostenrijck, wonend aan de Vlist, een huis en erf aan de noordzijde van de Linschoten bij
de sluis binnen Oudewater, met drie zegels,
1644.
1 charter

219.

Akte van transport waarbij Dirck Avensleij overdraagt aan Bastiaen Jansz. Vlascooper een
huis en erf aan de Nieuwe Conventstraet, met twee van de oorspr. drie zegels,
1645.

220.

Akte van transport waarbij Willem Aertsz. Coorn overdraagt aan Annichge Willemsdr.
Copper een huis en erf aan de westzijde van de Leeuweringherstraet, met drie zegels,
1647.
1 charter

221.

Akte van transport waarbij Cornelis Dircxz. de With overdraagt aan Daem Dirkcxz. een huis
en erf aan de westzijde van de Achterstraet, met twee van de oorspr. drie zegels,
1648.
1 charter
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222.

Akte van transport waarbij Joris Oliviersz. Houwstraten overdraagt aan Cornelis Pietersz.
een huis en erf aan de Nieuwe Conventstraet, met twee van de oorspr. drie zegels,
1649.
1 charter

223.

Akte van transport waarbij Cornelis Edsarts, als gemachtigde van zijn zus Elburch Edsartsdr.
en aangewezen door de schout, burgemeesters, schepenen en weesmeesters van
Amsterdam, overdraagt aan Pieter Pietersz. Backer een huis en erf aan de noordzijde van
de Oudehuygensteech, met twee van de oorspr. drie zegels,
1648.
1 charter

224.

Akte van transport waarbij Mr. Cornelis Willemsz. Steeckelenburch, chirurgijn te
Oudewater, overdraagt aan Jan Haersz. Een huis en erf aan de oostzijde van de Wijngaert
straet, met twee van de oorspr. drie zegels,
1649.
1 charter

226.

Akte van transport waarbij de erfgenamen van Gijsbert Rutten overdragen aan (…) Verheul
een huis en erf aan de Haven bij de sluis, met twee van de oorspr. drie zegels,
1651.
1 charter

225.

Akte van transport waarbij Gijsbert Pietersz. overdraagt aan Ellert Jansz. een huis en erf aan
de oostzijde van de Achterstraat, met twee van de oorspr. drie zegels,
1651.
1 charter

227.

Akte van transport waarbij de erfgenamen van Annichge Jans dr. overdragen aan Hendrick
Andriesz. Strijt een huis met erf aan de Romeijnsbrugge, met drie zegels,
1652.
1 charter

228.

Akte van transport waarbij Jan Hagensz. marktschipper op Gouda, als gemachtigde van zijn
schoonzoon Cornelis Marckusz., overdraagt aan Jan van Schadick een kleingarenbaan in de
schans aan de oostzijde van de Cappellestraet,
1658.
1 charter

229.

Transportakten van huizen en erven voor schout en schepenen van een huis en erf met
twee woninkjes aan de oostzijde van de Capellestraat door Jan Hagens aan Jan van Schadik,
1658.
1 charter

230.

Akte waarbij Adriaan Mathijsz. Versluys transporteert aan Cornelis Tijsz. Versluys een
stuk hoogland te Snelrewaard,
1671.
1 charter

231.

Akte van transport waarbij Coen Jansen Boom overdraagt aan Cornelia Cuijpers,
weduwe van wijlen Laurens Arminius, een huis en erf bestaande uit twee woningen,
aan de westzijde van de Hallebrugge,
1671.
1 charter

232.

Transportakten van huizen en erven voor schout en schepenen van een huis aan de
noordzijde van de Wijdstraat door Lambert Claessen Sonsbeek aan de ergenamen van
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1 charter

233.

Akte van transport waarbij de regenten van het Weeshuis overdragen aan Dirckie Carels,
weduwe van Andries Coren een huis en erf aan de westzijde van de Leeuweringerstraet, op
de hoek van de Verkenstraet of-steeg,
1706.
1 charter

234.

Transportakten van huizen en erven voor schout en schepenen van een erf waar voorheen
twee woningen op stonden aan de Wijngaardstraat door Maria van der Linden, wed. van
Jan Verhoogh c.s. aan Jan Beffert en Lodewijck Hendriksz. Bruijneman als ‘hooftluijden’ van
de Achterstraat,
1720.
1 charter

235.

Transportakten van huizen en erven voor schout en schepenen van een huis op de hoek van
de Mark(t)straat aan de westzijde van de Hallebrug, door Neeltje Lodewijks Aardal c.s. aan
Hendrik Steeckelenburg,
1725.
1 charter

236 I-II.

Transportakten van huizen en erven voor schout en schepenen van een huis en erf aan de
westzijde van de Peperstraat door Kristina Hops, wed. van Fredrik van den Berg, aan Gerrit
Breda den Ouden, met retroakte van transport 1731,
1759.
2 charters

237.

Transportakten van huizen en erven voor schout en schepenen van een huis en erf aan de
oostzijde van de IJssel door Aart Gijsen Vergeer aan Cornelis Willemse van der Hee,
1761.
1 charter

238 I-II.

Transportakten van overdracht gedaan voor schepenen door respectievelijk Willem Smit en
Jan Leenman aan de stad van twee naast elkaar gelegen oevertjes of hoekjes grond met
bijbehorend gedeelte van de Hogendijk gelegen op Klein-Hekendorp,
1775.
2 charters

238b.

Transportakte van overdracht voor schout en schepenen van een huis en erf gelegen aan
het kerkhof bij de Goudse Boom, door Cornelis Langerak aan zijn vader Everd Langerak,
1792.
1 charter

239 I-II.

Akte van overdracht gedaan voor schepenen door Adriana de Groet, weduwe van Gerrit
Kaptein aan stadsschoolmeester Klaas Vermeer, een tuin met beplanting gelegen naast het
schoolhuis en grenzend aan de Nieuwstraat, met retroakte 1791,
1794.
2 charters

