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INLEIDING
Kort overzicht van de geschiedenis van Middelburg (ZH)
Het Zuidhollandse schoutambacht, sedert 1817 de Zuidhollandse gemeente Middelburg, was
gelegen in het oostelijk veengebied. Het grondgebied van het schoutambacht en de latere
gemeente kwam overeen met een gedeelte van de Verenigde Polder aan de Oostzijde van de
Gouwe, nl. het stuk dat sedert 1864 de zelfstandige polder Middelburg vormde alsmede het
blok Spoelwijk van (sedert 1711) de polder Rijneveld. Middelburg werd ten oosten begrensd
door Zwammerdam en Reeuwijk, ten zuiden door Broek ca., ten westen door Broek ca.,
Reeuwijk, Boskoop en Alphen en ten noorden door Alphen.
Een eigenlijke dorpskern had Middelburg niet. Het bestond, van noord naar zuid, uit vier
"blokken": Spoelwijk, Nieuwkoop, Foreest of Vreest en Middelburg. Langs de oostzijde van de
Middelburgsedijk of Middelburgseweg was een lintbebouwing van circa vijftien boerderijen
aanwezig; ondanks de aanwezigheid van een kerk bestond er geen echte dorpskern.
De verklaring van de naam Middelburg is niet duidelijk. Verschillende historici leggen een
verband met een aantal verdedigingsburchten van de bisschop van Utrecht tegen de Hollandse
graven in de elfde eeuw. Bij Middelburg zou dan de "middelste burcht" van een linie, waarvan
ook Randenburg en Den Burch bij Zwammerdam (Swadenburg) deel uitmaakten, hebben
gestaan. Middelburg zou dan tot het Sticht behoren.1
Later is het gebied dan toch in handen van de graaf van Holland geraakt, want deze geeft het in
het tweede kwart van de dertiende eeuw ter ontginning uit. De ontginners, vooral afkomstig uit
het Kennemerland, legden de basis voor de agrarische ontwikkeling van Middelburg.
De landbouw en veeteelt zijn in Middelburg lange tijd de belangrijkste bronnen van inkomsten
geweest. In het begin van de negentiende eeuw kwam hierin verandering. De veengrond maakte
de Middelburgse bodem aantrekkelijk voor de turfwinning. In 1802 verleende het Hoogheemraadschap van Rijnland toestemming voor de vervening van grote delen van de gemeente,
waarbij de verveners verplicht werden het land daarna weer droog te malen.2 De vervening
heeft een belangrijk stempel gedrukt op de economische ontwikkeling van de laatste vijftig jaar
van het bestaan van de zelfstandige gemeente Middelburg. Behalve de boeren kregen nu ook de
veenbazen een belangrijke positie in het plaatsje. Ook kwam er een tweetal scheepswerven van
de grond, die zich waarschijnlijk vooral bezighielden met het bouwen van vletten voor het
transport van turf. De feitelijke drooglegging na vervening vond pas rond 1870 plaats; Middelburg was toen al een deel van de gemeente Reeuwijk geworden.
Middelburg was ongeveer 315 hectare groot. Het inwonertal was laag: rond 1750 zal het
inwonertal circa 70 bedragen hebben. In 1809 woonden er 90 mensen in Middelburg, terwijl er
in 1822 ongeveer 135 inwoners waren. Rond 1840 bedroeg het inwonertal ongeveer 250, terwijl
in 1855, het jaar van de opheffing van de gemeente, 321 inwoners geregistreerd stonden.3
Ongeveer de helft van de inwoners was Hervormd, de andere helft behoorde tot de RoomsKatholieke kerk. Aan de Middelburgseweg, ter hoogte van het huidige nr. 14, stond een klein
kerkgebouwtje. Dit kerkje dateerde vermoedelijk uit de vijftiende eeuw en was tot halverwege
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de zeventiende eeuw nog als Rooms-Katholiek kerkje in gebruik. In 1639 werd hier de RoomsKatholieke priester Martinus van (den) Velden door de plaatselijke overheid van de preekstoel
gesleurd, ernstig verwond en naar Gouda overgebracht, alwaar hij werd opgesloten. Later werd
hij in Den Haag veroordeeld; kort daarop is hij in Leiden gestorven.
Vanaf die tijd is de kerk waarschijnlijk in Hervormde handen overgegaan. Daar het aantal
Hervormden te klein was voor een eigen kerkelijke gemeente werd het kerkje een "bijkerk" van
de Hervormde gemeente van Boskoop, waar de Hervormde Middelburgers onder ressorteerden.
Al in de achttiende eeuw was het aantal kerkdiensten in het kerkje beperkt tot twee per jaar: de
Boskoopse dominee kwam alleen op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag in Middelburg
preken. In 1845 gebeurde dat voor het laatst. In 1860 tenslotte werd het in verregaande staat
van verval verkerende gebouw aan de gemeente Reeuwijk verkocht, die het kort daarop liet
slopen.4
De Middelburgers waren voornamelijk georiënteerd op de buurgemeente Boskoop. Tot 1805
bestond er een gezamenlijke "buitenarmenbeurs" van de schoutambachten Boskoop en
Middelburg.5 Kerkelijk behoorden de Hervormde Middelburgers, zoals al eerder vermeld, tot
de gemeente van Boskoop-en-Middelburg, terwijl de Rooms-Katholieken in de statie van
Reeuwijk-Randenburg ter kerke gingen. Onderwijs volgden de Middelburgse kinderen ook in
Boskoop of Reeuwijk.6
Nadat in 1846 een poging van het provinciaal bestuur om Middelburg samen te voegen met
Boskoop (zoals dat tussen 1811 en 1817 ook het geval was geweest) schipbreuk had geleden,
had een dergelijk fusieplan, maar dan met de gemeente Reeuwijk, meer succes.7 Gezien de
ligging van Middelburg was het op zich niet onlogisch om met Reeuwijk samen te gaan, daar
het Reeuwijkse buurtje Randenburg door Middelburg van de rest van de gemeente Reeuwijk
werd afgescheiden; door samenvoeging zou het grondgebied van Reeuwijk aansluitend worden.
De laatste jaren was de band met Reeuwijk toch al sterker geworden ten gevolge van de
benoeming van de Reeuwijkse burgemeester Cornelis Brack tot burgemeester van Middelburg
en de verplaatsing van de Middelburgse raadszaal van Boskoop naar Reeuwijk. Bij wet van 11
juli 1855 (Stb. 77) kwam de definitieve samenvoeging van de gemeenten Reeuwijk en Middelburg met ingang van 1 september 1855, tot stand.
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Ttestuur van het schoutambacht en de gemeente
Middelburg behoorde (in elk geval vanaf de dertiende eeuw) tot het gebied van de graven van
Holland. Kort na de ontginning van het gebied, waarvan ook Middelburg deel uitmaakte, heeft
de graaf de ambachtsheerlijkheid met de bijbehorende rechten overgedragen aan verschillende
leenmannen. Rond 1250 moet het gebied van Middelburg aldus in leen zijn gegeven aan de
familie Van Foreest, die de ambachtsheerlijkheid tot aan het begin van de zestiende eeuw in de
familie hield. Later ging de ambachtsheerlijkheid met alle bijbehorende rechten (zoals de lage
rechtspraak, het benoemingsrecht van functionarissen etc.) over naar andere aanzienlijke
personen als leden van de familie Van Borselen, de Leidse burgemeester Pieter van Leyden en
een groot aantal aanzienlijke militairen uit de geslachten Van Liere, Van Friesheim en De
Milly. In 1815 werd de familie Berg eigenaar van de ambachtsheerlijkheid. De laatste
ambachtsheer van Middelburg, die, vóór 1848, nog enige rechten aan die titel kon ontlenen was
mr. Willem Ernst Joan Berg van Middelburg.8
De hoge jurisdictie over Middelburg bleef in handen van de graaf van Holland en, na de
vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in die van zijn rechtsopvolgers
de Staten van Holland. Als vertegenwoordiger van graaf en Staten, met name bij de uitoefening
van de criminele rechtspraak en bij beroepszaken tegen vonnissen van de schepenen van
Middelburg, trad de baljuw van Rijnland, gezeteld in Leiden, op.
Op lokaal niveau week de bestuurlijke organisatie maar weinig af van die in veel andere
Hollandse schoutambachten. De door de ambachtsheer benoemde schout was de spil van het
bestuur. Hij zat op rechtdagen de vergaderingen van schout en schepenen voor, hij had de
leiding van het polderbestuur van de Verenigde Polder ten oosten van de Gouwe (waartoe het
grondgebied van Middelburg behoorde) en had daarnaast een vinger in de pap bij het beheer
van het kerkgebouw en de armenkas. Meestal combineerde de schout zijn functie met het
secretarisschap en vaak was hij ook gaardermeester van de landsbelastingen. De schout woonde
nooit in Middelburg zelf; vaak was het een nevenbetrekking van de schout van Reeuwijk of die
van Boskoop, terwijl ook notarissen en zelfs een Goudse bierbrouwer (Jacob Kumsius) het ambt
waarnamen.
Het burgerlijk bestuur en de lage rechtspraak waren in handen van de vijf schepenen (soms ook
burgemeesters genoemd), die jaarlijks op voordracht door de ambachtsheer werden benoemd.
Daarnaast waren er nog de ambachtsbewaarders, belast met een gedeelte van het lokaal bestuur
en met waterstaatszaken binnen de Verenigde Polder ten oosten van de Gouwe.
Waar de vergaderingen van de diverse bestuurscolleges werden gehouden is niet duidelijk. In de
zeventiende eeuw gebeurde dit vaak in een woning in Middelburg, bijvoorbeeld die van de
bode9; wellicht is ook het kerkgebouw gebruikt. Rond 1700 is het rechthuis van Middelburg in
Boskoop gevestigd, terwijl in 1788 melding gemaakt wordt van de 'secretarye' van Middelburg
in Gouda, vermoedelijk ten huize van de schout/secretaris Kumsius.
De komst van de Fransen in 1795 bracht grote veranderingen in het plaatselijk bestuur. Schout
en schepenen werden vervangen door een nieuwe vorm van bestuur, het "Comité Civiel".
Vanaf 1805 keerde men in Middelburg weer terug naar het oude systeem van schout en
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schepenen en dat bleef zo tot 1811, toen in het kader van de invoering van een op Franse leest
geschoeide bestuursvorm. Middelburg een onderdeel werd van de "mairie" Boskoop.
Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid werd aan deze situatie een eind gemaakt.
Per 1 april 1817 werd de gemeente Middelburg heropgericht. Er werden een schout (vanaf
1825 burgemeester genoemd), een gemeenteraad (aanvankelijk vier, vanaf 1825 zeven leden) en
twee assessoren benoemd. Het bleek in Middelburg niet altijd makkelijk om geschikte
raadsleden te vinden, hetgeen er nogal eens toe leidde dat vacatures meer dan twee jaar
onvervuld bleven. In 1851 trad de nieuwe Gemeentewet in werking, die voor Middelburg
bestuurlijk weinig verandering bracht: de assessoren kregen nu de titel van wethouder en
werden niet meer benoemd maar gekozen uit en door de gemeenteraad. Slechts vier jaar heeft
Middelburg onder de nieuwe Gemeentewet gefunctioneerd; per 1 september 1855 werd de
gemeente samengevoegd met Reeuwijk.
Tussen 1817 en 1852 bleef het burgemeesterschap van Middelburg gecombineerd met het
secretariaat van de gemeente. In laatstgenoemd jaar werd burgemeester Ravensteijn Medenblik
vervangen door zijn collega Cornelis Brack van het naburige Reeuwijk; hij mocht echter nog
wel secretaris blijven tot aan de opheffing van de gemeente.
De 19e-eeuwse burgemeesters/secretarissen van Middelburg waren ook niet in Middelburg
woonachtig. De eerste drie burgemeesters woonden in Boskoop, de vierde (Ravensteijn
Medenblik) in Gouda terwijl de laatste burgemeester van Middelburg, Cornelis Brack, in
Reeuwijk woonachtig was. Het raadhuis van Middelburg was in de negentiende eeuw gevestigd
in een herberg in Boskoop, terwijl in de laatste jaren van Middelburgs bestaan een kamer in het
latere café De Rustende Jager in Reeuwijk-dorp als raadszaal fungeerde.10 De burgemeesters
hielden in de negentiende eeuw secretarie aan huis. Het overig gemeentelijk personeel beperkte
zich tot de gemeente-ontvanger (tot 1836 een neventaak van de burgemeester/secretaris) en een
bode.
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SfifaflHJBL burgemeesters en secretarissen van Middelburg (ZIJ). 1664-1811. 1817-1855
1664-1697
1697-1733
1733-1761
1762-1795
1795-1805
g
•3

1805-1811

l

1817-1821
1821-1836
1836-1840
1841-1855
1852-1855

Boudewijn Gerritsz van Hijselendoorn, schout en secretaris
Vincent van Eijck, schout en secretaris
Jan Comelis van Eijck, schout en secretaris
Jacob Kumsius, schout en secretaris
"Comité Civiel" met wisselende presidenten
Jan van der Snoek, secretaris
Jan Mauritius van Kempen, schout
Jan van Nes Klaaszoon, secretaris
Anthony Medenblik, burgemeester en secretaris
Jan van Nes Klaaszoon, burgemeester en secretaris
Klaas van Nes jr., burgemeester en secretaris
mr. Anthony Henricus Ravensteijn Medenblik,
burgemeester (tot 1852) en secretaris
Cornelis Brack, burgemeester

:

Raadsleden, assessoren en wethouders van Middelburg (ZH). 1817-1855
1817-1822
1817-1829
1817-1839
1822-1834
1825-1854
1825-1834
1825-1847
1829-1847
1834-1844
1834-1838
1839-1855
1840-1850
1848-1849
1848-1855
1849-1855
1851 -1855
1851 -1855

Klaas van der Laan (assessor 1817-1818 en 1819-1820)
Jan Wildenburg (assessor 1817-1829)
Jan Hooftman (assessor 1818-1819 en 1820-1839)
Cornelis van der Schilden (assessor 1829-1834)
Gijsbert de Jong (assessor 1834-1851)
Comelis Kooü
Dirk Bosman (assessor 1840-1847)
Cornelis Vermeulen
Cornelis van Oosterom
Wülem van der Maat
Jan Pellekooren (assessor en wethouder 1848-1855)
Maarten Hoosbeek
Arie van Oosterom
Comelis Wildenburg (wethouder 1851-1855)
Hendrik Bosman
Anthony Heemskerk
Jacobus van Oosterom

•
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Het archief en de inventarisatie
Omtrent het beheer van de archieven van Middelburg tot 1855 is maar weinig bekend. We
kunnen aannemen dat, zoals in meer kleine plaatsen gebruikelijk was, de secretaris het archief
bij zich aan huis hield en dat, met de wisseling van de secretarissen, ook het archief regelmatig
van verblijfplaats wisselde.
Het archief over de periode voor 1811 is deerlijk gehavend. Veel stukken zijn verdwenen en het
archief is verre van compleet. Voor de periode 1818-1855 is de situatie minder somber;
notulen, rekeningen en correspondentieseries, stukken die de basis voor een archief vormen,
zijn grotendeels bewaard gebleven. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het grotere belang dat
in de negentiende eeuw aan het archief gehecht werd: de opeenvolgende burgemeesters/secretarissen, met name Jan van Nes Kz. en Ravensteijn Medenblik, hebben de bescheiden in een
zekere orde bewaard.
Na de opheffing van de gemeente Middelburg werd het archief overgebracht naar de gemeentesecretarie van Reeuwijk ten huize van burgemeester C. Brack, die secretarie aan huis hield. In
1918 kreeg Reeuwijk een nieuw gemeentehuis, waar het archief met die van de andere
opgeheven gemeenten onder Reeuwijk in de kelder werd ondergebracht. Deze kelder ging in de
loop der jaren steeds minder voldoen aan de eisen die aan een archiefbewaarplaats worden
gesteld; desondanks is de materiële staat van het archief niet veel slechter geworden. In 1985
werd het archief overgebracht naar de goedgekeurde en aan de normen voldoende archiefbewaarplaats van Reeuwijk in het in dat jaar gereedgekomen nieuwe gemeentehuis.
De huidige omvang van het archief beslaat 3 meter. De materiële staat is vrij goed. Enkele
stukken zijn gerestaureerd en een aantal registers is opnieuw ingebonden.
Bij de inventarisatie van het archief is gekozen voor de logische scheiding, die de bestuurlijke
geschiedenis van Middelburg kenmerkt: de periode 1639-1811 en de periode 1817-1855. Het
beperkte aantal stukken uit de eerste periode ontbeerde elke ordening, reden waarom gekozen is
voor herordening. Het archief over de periode 1811-1855 kent de gebruikelijke ordening van
19e-eeuwse plattelandsgemeentearchieven, gebaseerd op een aantal chronologische series
(notulen, correspondentie, begrotingen, rekeningen, militaire registers) met daarnaast archiefstukken, die om hun vorm of inhoud apart bewaard werden. De correspondentie is chronologisch geordend en toegankelijk met behulp van agenda's.
Voor de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen is gekozen voor een ordening, die
grotendeels gebaseerd is op de hoofdindeling van de Basisarchiefcode van de VNG. Verschillende rubrieken zijn samengevoegd. Uit het archief is, gezien de periode waarover het loopt,
slechts in zeer geringe mate vernietigd. Het betrof hier voornamelijk circulaires en afschriften
van aanwezige stukken uit de periode 1851-1855.
Het hierna beschreven archief beperkt zich slechts tot het dorps- en gemeentebestuur van
Middelburg. Over het verleden van Middelburg is ook in andere archieven nog veel informatie
te vinden.
Een bijzonder belangrijk archief in dit kader is het archief van de familie Berg, de laatste
ambachtsheren van Middelburg." Dit archief bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag en bevat veel stukken over met name de 17e- en 18e-eeuwse geschiedenis van
10
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Middelburg. Stukken over het waterstaatkundig beheer en de vervening van Middelburg zijn te
vinden in het archief van de Verenigde Polder aan de Oostzijde van de Gouwe12, dat beheerd
wordt door de archivaris van het Hoogheemraadschap Rijnland. Het rechterlijk archief van
Middelburg bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Gezien de verwevenheid
met het naburige Boskoop is het nuttig om ook het archief van die gemeente, berustend ter
gemeentesecretarie aldaar, te raadplegen, evenals de archieven van de Nederlands Hervormde
gemeente van Boskoop(-en-Middelburg) en van de Rooms-Katholieke parochie van RandenburgReeuwijk.
Noten
1. Zie o.a. H. van der Linde De Cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging
der Utrechts-Hollandse laagvlakte (Assen, 1955), p. 263-264.
2. Monumenten Inventarisatie Project jongere bouwkunst en stedebouw 1800-1845: Reeuwijk
(Den Haag, 1991), p. 18.
3. De bevolkingsgegevens zijn onder meer gebaseerd op: Is. Tïrion Hedendaagsche historie of
tegenwoordige staat van alle volkeren (Amsterdam, 1746); AJ. van der Aa Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 1839-1851); begrotingen en rekeningen, inv.nrs.
79-80.
4. CJ. van Veen De parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Reeuwijk (Reeuwijk, 1990),
p. 5-10.
5. Inv.nr. 18.
6. Inv.nr. 59.
7. Inv.nrs. 68-69.
8. G.A.F. Maatje "De ambachtsheren van Middelburg" in: Reeuwijkse Reeks 1 (Reeuwijk,
1989), p. 15-24.
9. Algemeen Rijksarchief, Oud-rechterlijk archief Middelburg, inv.nr. 2.
10. Inv.nr. 78.
11. J.P.A. Louman Archief van de familie Berg 1338-1977 (Den Haag, 1980), p. 36-40 en
164-181.
12. W.A. Fasel Inventaris van het archief der Verenigde Polder aan de Oostzijde van de
Gouwe (Den Haag, 1952).
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE MIDDELBURG (ZH),
(1803) 1817-1855

ik
ig

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Notulen
22-28.

jk

è

Registers houdende
-notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1823-1841;
-minuten en afschriften van uitgaande brieven, 1823-1844;
-afschriften van bekendmakingen, 1823-1844.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29-30.

januari
januari
augustus
juni
april
juü
februari

1823
1825
1827
1830
1833
1836
1839

december
juü
mei
maart
juni
januari
december

1824;
1827;
1830;
1833;
1836;
1839;
1844.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1842-1847 en 18511855.
1 omslag en 1 deel
29. 1842-1847;
30. 1851-1855.

31-32.

7 delen

1 omslag
ldeel

Notulen van de vergaderingen van burgemeester en assessoren, 18451847, en van burgemeester en wethouders, 1852-1855.
2 delen
31. 1845-1847;
32. 1852-1855.

Bekendmakingen
Registers houdende
-notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1823-1841;
-minuten en afschriften van uitgaande brieven, 1823-1844;
-afschriften van bekendmakingen, 1823-1844.
N.B. Zie inv.nrs. 22-28

15
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Correspondentie
33-58.

Ingekomen stukken, 1817-1830, 1833, 1838, 1844-1850 en 1853-1855.
26 omslagen
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

59.

1817;
1818;
1819;
1820;
1821;
1822;
1823;
1824;
1825;
1826;
1827;
1828;
1829;

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

1830;
1833 (april-december);
1838 (hiaten);
1844;
1845;
1846;
1847;
1848;
1849;
1850 (hiaten);
1853;
1854;
1855.

Uitgaande stukken, 1817.
Afschriften.

1 omslag

Registers houdende
-notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1823-1841;
-minuten en afschriften van uitgaande brieven, 1823-1844;
-afschriften van bekendmakingen, 1823-1844.

7 delen

N.B.: Bevat vanaf 1841 ook afschriften van uitgaande brieven van het
bestuur van de Verenigde Polder beoosten de Gouwe; zie inv.nrs. 22-28.
60-61.

Register van afschriften van uitgaande brieven, 1845-1855.

2 delen

60. 1845-1848;
61. 1849-1855.
62.

Register van afschriften van uitgaande brieven van de burgemeester, april
1852-1855.
1 deel

63-64.

Agenda's van ingekomen stukken, 1817-1840.
63. april
64. januari

1817 - december 1825;
1826 - juni
1840.
16
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en

65.

Agentia van ingekomen stukken met alfabetische trefwoordenindex, 18451854.
1 deel

66-67.

Agenda's van ingekomen stukken bij de burgemeester, 1852-1855.
1 katern en 1 deel
66. januari
67 april

1852 - maart
1852.
1852 - augustus 1855

17

1 katern
ldeel

INVENTARIS ARCHIEVEN GEMEENTE MIDDELBURG (ZH)

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
DE ORGANISATffi VAN DE GEMEENTE
Grondgebied en grensbepaling
68.

Proces-verbaal van een bijeenkomst van het gemeentebestuur met de
hoogstaangeslagen grondeigenaars betreffende een voorgenomen samenvoeging met de gemeente Boskoop, 1846.
1 stuk

69.

Proces-verbaal van een bijeenkomst van het gemeentebestuur met de
hoogstaangeslagen grondeigenaars betreffende een samenvoeging met de
gemeente Reeuwijk, 1853.
1 stuk

Inrichting van het bestuur
70.

Verordening op de afkondiging van publikaties, 1852.

1 stuk

71.

Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1852.
1 stuk

72.

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1854.
1 stuk

Bestuursfunctionarissen
73.

Proces-verbaal van de installatie van Cornelis Brack als burgemeester,
1852.
1 stuk

74.

Raadsbesluit tot toekenning van een tijdelijke salarisverhoging aan de
burgemeester, de secretaris en de wethouders, 1853.
1 stuk

75.

Proces-verbaal van de verkiezing van Cornelis Wildenburg tot wethouder,
1854.
1 stuk

Personeel
76.

Instructies voor de gemeenteontvanger, 1852 en 1853.

77.

Akte van eedsaflegging door Frederik Harting te Gouda als deurwaarder
van de plaatselijke belastingen, 1852.
1 stuk

18

2 stukken

.: •?;'-*=>•
.

«

Cornelis Brack (1794-1877), de laatste burgemeester van Middelburg (ZH).
Collectie gemeente Reeuwijk.
i^ma?

Gezicht op de Middelburgseweg, circa 1905.
Collectie gemeente Reeuwijk.

m

Middelburg (ZH); fragment van de Provinciale Kaart van Zuid-Holland, 1867.
Collectie Streekarchivariaat Rijnstreek.
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Raadkamer
78.

Onderhandse akten van huur van een kamer in de herberg van Gerrit
Streng te Reeuwijk om te dienen als raadkamer, 1853 en 1854.
2 stukken

Financiën
* Begrotingen en rekeningen
79.

Begrotingen, 1817-1827, 1829, 1836-1855, met Memories van Toelichting, 1836-1837, 1839, 1841, 1843-1850 en 1852-1855.
1 pak

80.

Rekeningen, 1826-1835 en 1837-1854.

1 omslag

N.B. De rekening over 1855 is vastgesteld door de gemeenteraad van
Reeuwijk en bevindt zich in het archief van die gemeente.
81-95.

Bijlagen bij de rekeningen, 1836 en 1841-1854.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

1836;
1841;
1842;
1843;
1844;
1845;
1846;
1847;

15 omslagen

1848;
1849;
1850;
1851;
1852;
1853;
1854.

* Controle
96.

Processen-verbaal van kasopneming van de gemeenteontvanger, 18361855.
1 omslag

* Verwerving van inkomsten door heffing van gemeenteüjke belastingen en retributies
97.

Raadsbesluiten tot vaststelling van de totaalbedragen van de te heffen
personele omslag, 1835, 1836 en 1838.
3 stukken

98.

Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1841-1842, 1845-1853 en 1855.
1 omslag

99.

Staten van geheven plaatselijke belastingen, 1849.
.
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100.

Proces-verbaal van de behandeling van reclames tegen de heffing van de
personele omslag, 1849.
1 stuk

101.

Staten van bestaande en voorgestelde plaatselijke belastingen, 1850-1851.
Afschriften.
2 stukken

102.

Memorie van Toelichting bij het raadsbesluit tot verhoging van het
aantal opcenten op de grondbelasting, 1851.
Afschrift.
1 stuk

20
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DE TAAKUITVOERING DOOR DE GEMEENTE
Rijkshelastingen

103.

Staten van gebouwde en ongebouwde eigendommen met stukken betreffende de samenstelling, 1817.
1 omslag

104.

"Oorspronkelijke aanwijzende tafel", legger van de grondeigenaars en de
ongebouwde en gebouwde eigendommen, ingedeeld op kadastrale titel,
1832.
1 deel

105.

Akten van overdracht met inventaris van belastingkohieren aan de ontvanger der directe belastingen te Boskoop, 1847.
3 stukken

106.

Repertoire van akten, gepasseerd voor of uitgegeven vanwege het gemeentebestuur, opgemaakt in verband met de betaling van registratierecht, met
aantekeningen van verificatie door de Verificateur der Registratie en
Domeinen, 1852-1855.
1 katern

Bevolking
107.

Bevolkingsregister, ingedeeld op adres, 1847.

1 deel

N.B. Op dit register is een hedendaagse, alfabetische naamindex aanwezig.
108.

Verordening op het aanleggen en bijhouden van het bevolkingsregister,
1852.
1 stuk

Verkiezingen
109.

Processen-verbaal van stemopneming van de verkiezingen voor Provinciale Staten, 1841 en 1847.
2 stukken

Justitie, openbare orde en veiligheid
110.

Proces-verbaal van aangifte door Dirk Bosman van de diefstal van een
visnet, 1844.
1 stuk

111.

Proces-verbaal van de aangifte door Johannes van der Starre van vernieling van de brug in de Middelburgseweg door Jacob Versluis , 1844.1 stuk

112.

Processen-verbaal van de opname van de inrichting van smederijen,
ovens, schoorstenen etc., 1847.
2 stukken
21
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Wegen
113.

Processen-verbaal van de schouw van de openbare wegen en riolen, 1842,
1844 en 1847.

1 omslag

114.

Legger van de wegen en voetpaden, 1854.

1 katern

115.

Raadsbesluit tot vaststelling van de legger van wegen en voetpaden, 1854.
1 stuk

Economische zaken
116.

Processen-verbaal van de controle op het gebruik van de nieuwe maten en
gewichten, 1842 en 1847.
1 omslag

Armenzorg
117-

Register van ontvangsten van de armmeesters uit inschrijvingen op het
Grootboek Nationale Schuld en uit heffingen op vervening ten behoeve
van de armen, 1803-1840.
1 katern

118.

Rekeningen van het armbestuur, met bijlagen, 1817-1839, 1842 en 1851.
1 omslag

119.

Begrotingen van het armbestuur, 1829-1840.

120.

Raadsbesluiten tot vaststelling van de begrotingen en rekeningen van het
Algemeen Armbestuur, 1852-1855.
1 omslag

121.

Raadsbesluit tot vaststelling van de te verlenen maxima van onderstand,
1854.
1 stu k

122.

Raadsbesluit tot vaststelling van het subsidie voor het Algemeen Armbestuur, 1855.
1 stuk

lomslag

Rustende Schutterij
123.

"Inschrijvingsregisters", staten van ingeschrevenen, 1828-18»5T.1 omslag

124.

Alfabetische staten van ingeschrevenen, behorende bij de inschrijvingsregisters, 1828-MH /tfxo-ë^ tê>x^~ '<Prs\
j omslag

125.

"Lotingsregisters", staten van lotelingen, 1828-WWW1855.
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126.
i&tfé/PS"?
127.

Il*>

"Algemene rollen", staten van schutterijplichtigen, 1828-1834, 1836-1841^
en 1855.
1 omslag^
"Bijzondere rollen", staten van ingelijfde schutterijplichtigen, 1828-1834,
1836-1842 SEim. '?*?< <*& 'W, '*&, /<Ps/y tfin ^ MS. 1 omslag
'J
Tt^t/J^tS -k-r ,/t-iXeL/^, isit^q y«*-"i o*-*. res<e-rtsei^ eAo^l OH-X&xa
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De plaatsnamen Middelburg en Oukoop zijn in deze index niet opgenomen. De nummers
verwijzen naar de pagina's, niet naar de inventarisnummers
Alphen
5
Amerongen
51
Barwoutswaarder
29
Berg, familie
10
Berg, mr. Willem Ernst Joan
7
Berger, Klaas
33
Beukers, Johannes
43
Bisschopswey
29
Blanken, Dirk, Hermanuszoon . \ . . 33
Bodegraven
29, 34
Bogert, Jan
33
Borselen, familie Van
7
Borst, Jacobus de
51
Boskoop
5-8, 11, 13, 18, 21
Bosman, Dirk
9, 21
Bosman, Hendrik
9
Bouthoorn, Paulus
33, 48
Brack, Comelis
6, 8-10, 18
Brack, Comelis, de oude
33
Broek c a
5
Burch, den
5
Custwijc
29
Dam, Comelis van
33
Dam, Klaas van
33
Dam, Komelis van
52
Delf, Departement van de
38
Den Haag
6, 11, 35
Diemerbroek
31, 33
Dijkman Casie, Hermanus Josephus . 43
Doncker, Gerard
37
Doncker, mr. Gerrit
31
Dordrecht
51
Driebruggen
30, 34
Eijck, Jan Comelis van
9
Eijck, Vincent van
9
Eijk, Dirk van
51
Eijkhof, Dirk
54
Enkele Wiericke
29
Es, Karel van
51
Foreest
5
Foreest, familie Van
7
Friesheim, Van
7
Gouda
6-8, 31

Groot, Neeltje de
51
Grootveld, Willem
32, 33, 44
Haarsma, Aarnout
31
Haarsma, Anthony Herman
31
Haarsma, familie
42
Haarsma, mr. Herman Anthony . . . 31
Harting, Frederik
18
Hazerswoude
50
Heeden, Gijsbert van der
51
Heemskerk, Anthony
9
Hekendorp
29, 34, 42-44
Held, Teunis den
51
Heldt, Barend den
52
Hijselendoorn, Boudewijn Gerritsz van 9
Holland (Zuid-) . . 5,7, 29, 42, 45, 46
Hollander, Odulphus den
33
Hooftman, Jan
9
Hoogendoorn, Comelis
48
Hoosbeek, Maarten
9
Jong, Adrianus de . . . . 33, 34, 43, 44
Jong, Gijsbert de
9
Kamerbeecq, mr. Rogier
33
Karel de Vijfde
31
Kempen, Jan Mauritius van
9
Knikker, Arij den
50
Kooij, Comelis
9
Koster, Jan
51
Kraaijenbrink, Anthonie
44
Kraaijenbrink, Hendrik
43
Kruit, Roelof
50
Kumsius, Jacob
7, 9
Laan, Klaas van der
9
Lange Ruige Weide . . . . 29, 31-34, 43
Leeuwen, Arij van
38
Leiden
6, 7, 35, 54
Leyden, Pieter van
7
Liere, Van
7
Maat, Willem van der
9
Medenblik, Anthony
9
Middelburgseweg
5, 21
Middelkoop, Klaas
32, 33
Milly, De
7
Montfoort
31, 32
55

Montijn, Adriaan Maarten 32, 33, 35, 43
Montijn, Pieter Marie . . 32, 33, 35, 43
Nes, Jan van, Klaaszoon
9, 10
Nes, Klaas van, jr
9
Nieuwkoop
5
Oosterom, Arie van
9
Oosterom, Cornelis van
9
Oosterom, Jacobus van
9
Oosterwijk, Jacob
33
Oudewater . . . 29, 32, 31, 34, 51, 53
Oukoop-en-Negenviertel, polder 29, 35
Oukoopsedijk
29, 31
Papekop
29, 31-34, 43
Pellekooren, Jan
9
Polderman, Teunis
33
Prinsendijk
29, 31
Randenburg
5, 6, 11
Ravensteijn Medenblik, mr. Anthony
Henricus
8-10
Reeder, Floris de
33
Reeder, Nicolaas de
33
Reeuwijk . 5-8, 10, 11, 18, 19, 30, 34
Rijneveld
5
Rijnland
5, 7, 11, 35
Romein, Marijtje
51
Roosenboom, Adriaen
33, 37
Roosenboom, D
37
Roosendael, Arnoldus Fr
31, 33
Ruiter, Willem de
48
Rustende Jager, café De
8
Scheer, Jan
53
Schilden, Cornelis van der
9
Schoonhoven
44, 46
Schoonrewoerd
51
Schuak, Jan Gijsbert
32, 33
Slappecoorn, Euwout
33
Sluipwijk
29, 37, 38, 50, 51
Snoek, Jan van der
9
Spoelwijk
5
Starre, Johannes van der
21
Stein c a
29, 51
Streng, Gerrit
19
Swadenburg
5
Swam, Frederik Hendrik
44

Tuijl, Aart
33
Tuijnder, Trijntje den
50
Tuil, Clasina van den Bosch
51
Uithol, Aart
53
Utrecht
5, 29, 31, 39, 42, 46
Velden, Gerrit van der
33
Velden, Martinus van (den)
6
Verbree, Adrianus
33
Verbree, Gijsbert
43
Verbree, Mijntje
51
Verenigde Polder aan de Oostzijde van
de Gouwe
5, 7, 11, 16
Vergeer, Willem
33, 38, 48
Verhoog, Jan
33, 37
Verkleij, Gijsbert
51
Vermeer, K
44
Vermeulen, Cornelis
9
Vermij, Arien
24, 33, 37
Verrijst, Jan
37
Versluis, Jacob . .
21
Verweij, Cornelis
50
Verweij, Philippus
51
Vijver, Dirk
52
Vink, Leendert de
33
Vreest
5
Vriesman, J
53
Waarder
29, 32
Wijnbergen, Willem van
31
Wildenburg, Cornelis
9, 18
Wildenburg, Jan
9
Willige Langerak
51
Woerden
32,46
Zelder v Beveren, Gerard v . . . 31, 33
Zuid-Waddinxveen
54
Zwammerdam
5
Zwieten, Grietje van
54

56

