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I N L E I D I N G

HET SCHOUTAMBACHT, LATER DE GEMEENTE SLUIPWIJK

Grondgebied
De gemeente Sluipwijk, hemelsbreed ongeveer drie kilometer
ten noordoosten van Gouda, omvatte bij haar opheffing in
1870 een gebied dat in grote lijnen een zeer sterke overeenkomst vertoonde met het gebied dat door de voormalige heerlijkheden Elfhoeven, Lang Roggenbroek, Nieuwenbroek, Oud en
Hieuw Gravekoop, Ravensberg en Sluipwijk werd bestreken 11 .
De ambachtsheerlijkheden hadden de grootte van de gelijknamige polders. De heerlijkheid Sluipwijk omvatte echter naast
het poldertje Sluipwijk, met daarin het dorp Sluipwijk, nog
een aantal buurten genaamd, Blindeweg, Kerkeweg, Laixdijk,
Oudeweg, Platteweg, Reede, Reewal en Tocht. In feite waren
deze buurten de bewoonde stroken van bovengenoemde heerlijkheden, ofwel polders.
Hoewel deze inventaris alleen de archieven van de gemeente
Sluipwijk behelst, lijkt het mij goed om enige aandacht aan
het complex van verschillende bestuurlijke eenheden, de
jurisdicties, het waterschap en de polders, te besteden.
Het "Waterschap Sluipwijk" bestond uit de polders Sluipwijk
Ravensberg, 's-Gravenbroek,
Vogelenzang, Vettenbroek en
Vrijenes en vormde waterstaatkundig, met uitzondering van
Vrijenes, duidelijk een eenheid2' . Bekijken we de jurisdictie waaronder het grondgebied van de deelnemende polders
viel, dan zien we dat Sluipwijk en Ravensberg, geheel opgesloten lagen tussen de tot het baljuwschap van Voshol behorende polders, 's-Gravenbroek, Vogelenzang en Vettenbroek.
We moeten dan wel de belendende polders Reeuwijk en de
Broekvelden meetellen, die eveneens tot dit baljuwschap,
maar niet tot het Waterschap Sluipwijk behoorden.
Bij Teixeira de Mattos valt het gebied van het Waterschap
Sluipwijk, zonder op zich ook maar genoemd te worden, onder
de polder Reeuwijk. Wat Teixeira de Mattos de polder
Sluipwijk noemt omvat een ander gedeelte van het grondgebied
van de gemeente Sluipwijk, bestaande uit de polders Oud en
Nieuw Gravekoop, Lang Roggebroek, Nieuwenbroek en Elfhoeven,
inclusief Kort Roggebroek, een gedeelte Vrijhoef en Kalverbroek, en het "driehoekig partijtje" Korte Kampen3'.
Het Waterschap Sluipwijk en het poldertje Sluipwijk daarin
dient men dus te onderscheiden van deze winkelhaakvormige
polder binnen het grondgebied van de gemeente Sluipwijk.

Deze combinatie van polders had sinds 1604 een vergunning
tot uitwatering op het Hoogheemraadschap van Rijnland en is
zelfstandig geweest tot hij in 1857 binnen Rijnland werd
getrokken*'.
In 1803 verkreeg Sluipwijk ten koste van Zwammerdam, na een
uitspraak van het Departementaal Bestuur, de jurisdictie
over de vroegere hoge heerlijkheid Vrijenes waar de schout
van Sluipwijk tot 1795 het ambt van baljuw had bekleed»'.
De archieven van Vrijenes zijn overigens in 1672 door brand
verloren gegaan 6 ).
In 1822 werd de gemeente Sluipwijk aan haar zuid-oost grens
met de curieuze hofstede Wiltenburg uitgebreid. Na een uitvoerig archiefonderzoek in opdracht van de Minister van
Justitie waren de, door haar eigenaars vermeende speciale,
vrije, hoge heerlijke rechten vervallen verklaard en daarmee
had Wiltenburg de basis voor haar lang hooggehouden zelfstandigheid verloren7'. In 1870 is de gemeente Sluipwijk
opgeheven en is het hele grondgebied bij Reeuwijk gevoegd.

Geschiedenis
Het wel en wee van de bewoners van Sluipwijk is zeer sterk
verbonden met haar bodem. In een tijd van ruim twee en een
halve eeuw heeft men die bodem "in rook doen opgaan". Wat na
de grote ontginning van de venen in het Hollands-Utrechtse
grensgebied in de 13e eeuw een vruchtbaar landbouwgebied
opleverde, moest door sterke inklinking van de bodem, mede
als gevolg van de verbeterde afwatering, al in de 14e eeuw
worden omgezet in weideland8'. In de loop van de 16e eeuw
was er sprake van een verbetering van de levensomstandigheden. Tot die tijd had men veel te lijden van de algemene
economische malaise en van de sociale onrust in het genoemde
grensgebied.
In de uitgave van Fruin betreffende de belastingenquêtes van
1494, schetsen de gedagvaarden van Sluipwijk, Nieuwenbroek
en Ravensberg ("staende onder een parochie, geldende met
malcanderen"), een weinig florissant beeld van hun bestaansmiddelen: Een derde van de bevolking kon geen belasting
betalen. Het land leverde te weinig hooi op. (Over landbouw
wordt in het geheel niet gesproken.) Het dorp had geen eigen
land in bezit. Enkele koeien werden door hen gehouden op het
gemeenland van Holland dat men in erfpacht had. Velen zaten
op "vreemder luyden landt", waarop vergeleken met de tijd
van Karel de Stoute een hoge pacht rustte. Daarbij kwam nog,
dat de inwoners in verband met de oorlog van Utrecht hun
grondgebied hadden moeten ontvluchten, zodat alles in een
slechte en verwilderde toestand was geraakt''.
In de 14e eeuw stapte men langzamerhand over op het gebruik
van turf als brandstof in plaats van hout. De gebruikers,
met name de brouwerijen, de steenovens en pijpenmakerijen in

en rond Gouda gaven de voorkeur aan de licht brandbare
speteling, een turfsoort die men boven de grondwaterspiegel
vooral ten noord-westen van Gouda vond, waar het veen veel
minder was ingeklonken. Toen de speteling hier uitgeput
raakte tegen het midden van de 17e eeuw begon men in en rond
Sluipwijk te vervenen. Sluipwijk lag namelijk juist buiten
de drie kilometer-zone, waarbinnen, volgens octrooi van de
Staten van Holland van 1653, niet verveend mocht worden.
Speteling vond men hier echter maar weinig. De inundatie om
de franse legers te stuiten, die in 1672 vanaf Woerden
probeerden Den Haag te bereiken, maakte het magere land nog
slechter dan het al was, zelfs de grasgroei was verdwenen.
De Sluipwijkers kenden de gevolgen van het vervenen en vooral het veenbaggeren, het zogenaamde slagturven. Moordrecht
was een triest voorbeeld: uitgestrekte plassen, oeverafbraak
door golfslag, ontvolking en daardoor hoge kosten voor dijkonderhoud en hoge polderlasten voor de achtergeblevenen. De
rijke veenbazen waren verdwenen en de autochtonen moesten in
armoe naar andere nering omzien. Ondanks allerlei maatregelen, voorschriften en voorwaarden van hogerhand deden zich
ongekende moeilijkheden voor 10 '.
Dat de Sluipwijkers zich uiteindelijk op grote schaal met
deze lucratieve roofbouw in lieten, betekent dat de nood
hoog moet zijn geweest. Haar turf bleek tot overmaat van
ramp van uitstekende kwaliteit. Sluipwijk kende zo, gedurende vele generaties, een relatieve bloei. Voordeel voor de
veenbazen was, dat de polders hier niet onder het toezicht
van het Hoogheemraadschap van Rijnland stonden. Overal in
het ambacht Sluipwijk vond men vrije plas vervening. Iedereen deed met zijn land wat hij wilde. De in Rijnland geldende verplichting voor verveners om te zorgen voor een fonds,
waaruit het aanleggen van een ringdijk en het droogmaken van
de plassen werd betaald, gold voor Sluipwijk en ook Reeuwijk
niet.
Hoewel het vervenen een enorm grote invloed had op het
leven in Sluipwijk, is er in het gemeentearchief bijna niets
te vinden, dat direct verband houdt met deze activiteit. Het
vervenen was, behalve voor het passeren van transportakten
en het toezicht op de openbare orde door schout en schepenen, een zaak van het polderbestuur. Indirect is de invloed
echter wel degelijk te merken. Uit de stukken betreffende de
armenzorg blijkt, dat met het aflopen van de veenderij
steeds meer arbeidersgezinnen, vooral in de winter, een beroep moesten doen op de armenkas. Deze kosten gingen steeds
zwaarder drukken op de gemeentebegroting.
Uit andere bronnen, zoals de registers van de Burgerlijke
Stand van de jaren 1840-1860, blijkt dat Sluipwijk bijvoorbeeld in vergelijking met het nabij gelegen Stein een veel
hoger zuigelingensterftecijfer had, maar tegelijk ook een
veel hoger geboortecijfer.
Bij de samenvoeging met Reeuwijk in 1870 werd in een aparte
clausule bepaald, dat de schulden niet door Reeuwijk zouden
worden overgenomen. De voormalige gemeente Sluipwijk heeft
tot de laatste cent voor de gevolgen van haar uitbuiting op
moeten draaien.

Organisatie
Tot 1795 is Sluipwijk een ambachtsheer1ijkheid geweest. De
ambachtsheer (of -vrouwe) van Sluipwijk was tevens ambachtsheer van de lage en middelbare heerlijkheden Elfhoeven,
Lang Roggebroek, Nieuwenbroek, Nieuw en Oud Gravekoop,
Ravensberg, Vromade en van de hoge heerlijkheid Vrijenes.
Hij was daarnaast dijkgraaf van het Waterschap Sluipwijk.
Deze ambachtsheerlijkheden, behalve Vrijenes vielen onder de
hoge jurisdictie van de baljuw van Rijnland. We weten, dat
zij vanaf 1511 in leen waren uitgegeven aan Gerrit Hey te
Gouda en ook hoe de vererving verder plaatsvond1*'. Eén
familie wist haar naam ruim een eeuw aan Sluipwijk te verbinden. Een telg van de Antwerpse familie Moens, genaamd
Bernardin, die zich in de eerste helft van de 17e eeuw in
Amsterdam vestigde, huwde in 1674 met Maria Magdalena van
Ornia, een zuster van de ambachtsvrouwe van Sluipwijk,
Ravensberg etc. etc. Hun zoon Henrick graaf van Moens werd
in 1695 dijkgraaf van het Waterschap en in 1735 ambachtsheer
van Sluipwijk. Bij testament van 15 maart 1795 benoemde
Maria Magdalena gravin van Sluipwijk Moens, buitenechtelijke, doch gelegitimeerde dochter van Gerbrand Moens, het R.K.
Jongensweeshuis te Amsterdam tot enige erfgenaam van 1/3
deel van haar nalatenschap, dat zij in volle eigendom had.
Aan haar
eveneens onwettige, doch niet gelegitimeerde
(half?)zuster, Catharina van der Laan te Mechelen, werd de
rest toegewezen, inclusief het vruchtgebruik over het eerstgenoemde deel. Uiteindelijk is het grootste gedeelte van de
onroerende goederen van de familie Moens aan Catharina van
der Laan en later aan haar erfgenamen gekomen 12 '.
De ambachtsheerlijkheid Sluipwijk echter is op 27 augustus
1803, ruim een jaar na de dood van Maria Magdalena van
Sluipwijk Moens, verkocht aan Sigismundus Petrus Ham, die in
1817 nog even schout en, tegen zijn zin, secretaris is
geweest. Op 28 september 1824 verkoopt de weduwe Ham de
ambachtsheerlijkheid Sluipwijk aan schout J.H. van Doelen.
Aan deze heerlijkheid waren tot 1795 onder andere de volgende heerlijke rechten verbonden: Het aanstellen van schout,
schepenen, ambachtsbewaarders, secretaris, bode, weesmannen,
armmeesters, heemraden van het Waterschap, marktschipper,
alsmede de collatie van een predikant, koster, voorzanger en
schoolmeester. Verder zodanige rechten
en voorrechten,
visserijen , tienden en turfmaat, die als van ouds daaraan
behoorden, waaronder mede begrepen zekere rente of tijns
onder benaming van schot en zaadgeld, alsmede de visserij
in een gedeelte van de Reeuwijkse Vaarwetering. Ook genoot
de ambachtsheer inkomsten voor elke geveende roede en voor
consenten tot vervening van landen binnen het Waterschap en
het ambacht.13 ' .
Bij de keuze van een schout was de ambachtsheer vrij, met
die beperking, dat de baljuw van Rijnland, waaraan de ambachtsheer en de schout ondergeschikt waren, de aanstelling
moest bekrachtigen door het verlenen van zijn "opdracht".
Deze zogenaamde ban en baneed hingen samen met de betrekking
van de schout als hulpofficier van justitie.

De ambachtsbewaarders, schepenen en heemraden kwamen uit de
plaatselijke bevolking, die zij geacht werden te vertegewoordigen. De ambachtsheer koos hen uit dubbeltallen, die de
schout aan hem had voorgedragen. De vijf benoemde personen
waren zowel schepen als ambachtsbewaarder.
Als ambachtsbewaarders waren zij onder leiding van de schout
belast met financiële zaken, waaronder toezicht op de
armenzorg en de kerkvoogdij, maar ook met waterstaatszaken
van het ambacht voorzover deze niet tot de competentie van
de vijf heemraden van het Waterschap Sluipwijk behoorden.
De in de rekening van 1662 genoemde burgemeesters waren in
feite ambachtsbewaarders, alleen de benaming was toen nog
anders 1 4 1 . Afhankelijk van de inzichten van de schout en de
ambachtsheer werden er per jaar een, twee of drie nieuwe
schepenen/ambachtsbewaarders benoemd. Het kwam ook voor dat
een aantal van hen enkele jaren achtereen op de zelfde
plaats bleef zitten.
Als schepenen waren zij onder leiding van de schout belast
met bestuur en rechtspraak. Sluipwijk had de lage en
middelbare jurisdictie, wat voornamelijk inhield: boeten
opleggen, openbare verkopingen, overdrachten en belasting
van onroerend goed, huwelijksvoltrekking
en scheiding,
e t c . De hoge jurisdictie werd uitgeoefend door de baljuw
van Rijnland.
De armenzorg werd door twee afzonderlijke instellingen verzorgd, de "Diakonie Armen" en "Heilige Geest Armen". Van
1792 tot 1809 vormden zij één fonds onder de naam
Gecombineerde Diaconie en Heilige Geest Armen. Twee armmeesters
werden door schout en ambachtsbewaarders en door de kerkeraad geautoriseerd en gequalificeerd om de administratie te
voeren. De Heilige Geest Armen heetten vanaf 1809 de Algemene Armen, waarvoor twee armmeesters uit een geformeerde
nominatie worden benoemd door het gemeentebestuur. De Armenwet van 1854 riep het Burgerlijk Armbestuur in het leven.
Deze "compromiswet" liet de armenzorg weer geheel over aan
de kerkelijke en bijzondere instellingen voor weldadigheid,
die hun volledige zelfstandigheid behielden, dankzij de
beperkte controlebevoegdheden die het gemeentebestuur met
deze wet had gekregen.
Aan het bestuur en het beheer van het ambacht waren jaarlijks terugkerende kosten verbonden, zoals loon-, materiaal- en onderhoudskosten. Om deze kosten op de zogenaamde
ambachtsrekening te dekken werd een plaatselijke belasting
geheven. De voornaamste ambachtsbelasting was de hoofdelijke
omslag. Deze omslag werd berekend naar de hoogte van de uit
gaven op de ambachtsrekening. In Sluipwijk gebeurde dit tot
en met 1806 met behulp van kohieren, opgemaakt in de vorm
van kerven en steken 10 '. Ook werden er accijnzen geheven. De
belangrijkste landsbelastinq was de verponding. De inning
was aan het ambachtsbestuur opgedragen. Het gewest maakte op
die manier schout en schepenen aansprakelijk voor de opbrengst. Zij stelden op hun beurt meestal een gaarder aan.
Deze gaarder inde de belastingen aan de hand van kohieren,
die door schout en schepenen waren aangelegd en hij ontving
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ongeveer een procent aan provisie. De waarde van huizen,
inboedels en landerijen werd regelmatig getaxeerd, waarbij
meteen nieuwe en afgebroken huizen in overzichten werden
verwerkt1*'.
De schout van Sluipwijk was onder andere in verband met
zijn taak als secretaris ook belast met het innen van de
landsbelastingen op huwelijken en begrafenissen, ongefundeerde processen, vervreemdingen van onroerend goed en
successie.
In 1795 veranderde er door toedoen van de franse bezetting
veel in bestuurlijk opzicht. Er kwam een einde aan de
ambachtsbesturen onder leiding van schout en schepenen. De
Staatsregeling van 1798 verving deze door gemeenten met een
gemeentebestuur en een municipale raad. Deze structuur, hoewel op enige punten regelmatig gewijzigd, bleef tot 1810
bestaan, toen de eerste aanzetten tot inlijving van het
koningrijk Holland bij het franse keizerrijk werden gemaakt.
De scheiding van justitie en gemeentebestuur kwam pas met
ingang van 1811, met invoering van de franse wetten, tot
stand.
Na de bevrijding van de franse overheersing in 1813, werden
alle maires en adjunctmaires naar huis gestuurd. In hun
plaats kwamen een schout en een adviescollege van leden van
de municipale raad. In 1814 werden de heerlijke rechten weer
gedeeltelijk hersteld, wat zoveel betekende als, beperkte
jacht- en visrechten en benoemings- en collatierechten. In
1817 werden in elke gemeente een schout, twee assessoren en
een gemeenteraad benoemd. Door invoering van de plattelandsreglementen van 1825 veranderde de titel van schout in
burgemeester en werd de benoemingswijze van assessoren
gewijzigd. Al deze veranderingen betekenden niet, dat er
telkens weer andere bestuurders kwamen. In Sluipwijk was
het, behalve dan in 1795, steeds oude wijn in nieuwe zakken,
afgezien van de normale verschuivingen bij verkiezingen. Eén
man genoot al die tijd het vertrouwen van de Sluipwijkers.
Jacob Hendrik van Doelen, in 1795 als secretaris begonnen,
werd al snel schout en bleef met een korte onderbreking in
1817 tot aan zijn dood in 1826 de hoogste bestuurder.
In 1811 hadden de gemeentelijke begrotingen hun intrede gedaan 1 7 1 . Ze werden opgemaakt door burgemeester en wethouders, vastgesteld door de gemeenteraad en ten slotte aan
Gedeputeerde Staten ter goedkeuring aangeboden. In 1805 was
de personele belasting ingevoerd. In 1850 werd deze belastingregeling vervangen door de Wet op de Personele Belasting. Deze belasting was voornamelijk gebaseerd op de huurwaarde van in 'Nederland' gelegen gebouwen of gedeelten
daarvan, met tuinen en erven. Provincie en gemeente mochten
opcenten op deze belasting heffen. In Sluipwijk vinden we de
eerste kohieren van de personele belasting in ÏSIO1»'. Een

nieuwe figuur

in de administratie was de gemeenteontvanger.

Vanaf 1818 tot in de jaren 1860-'70 is deze functie vervult
door Johan Jacob Bantzinger. Hij stelde de begroting op en
was tevens bewaker van de budgetten voor de verschillende

begrotingsposten. Tevens deed hij jaarlijks rekening en
verantwoording aan de raad van de inkomsten en uitgaven.
Met de invoering van de gemeentewet van 1851 werd de basis
gelegd voor de huidige gemeentebesturen: een gemeenteraad,
waaruit twee wethouders met de burgemeester het college van
burgemeester en wethouders vormde.
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DE ARCHIEVEN

Materiële zorg en beheer
De archieven werden tot juni 1795 bewaard ten huize van de
achtereenvolgende schouten/secretarissen Van Eyck.Op 27 mei
1795 werden door een commissie, geassisteerd door notaris
Jeremias van der Grijp alle charters, boeken en papieren
overgenomen, die volgens de inventaris tot de secretarie
behoorden en vanaf dan in de raadkamer bewaard, samen met
het polderarchief van het Waterschap Sluipwijk, waarvan de
schout van Sluipwijk secretaris was geweest1*> .
In dezelfde raadkamer, gehuurd in een particulier pand
staande op het blok Ravensberg, werden vanouds ook de
vergaderingen van het gemeentebestuur èn het polderbestuur
gehouden. De stukken betreffende de lopende zaken nam de
nieuwe president/schout, tevens secretaris,
onder zijn
beheer, wat betekende dat ze bij hem thuis bewaard werden.
Na het gedegen burgemeesterschap van Jan Godfried Gerlach
(in 1811 aangesteld als franstalig secretaris en na 1813 als
klerk werkzaam op de secretarie tot de dood van J.H. van
Doelen) ging het slechter met het archiefbeheer. De oorzaak
moet gezocht worden in de splitsing, sinds het overlijden
van burgemeester J.G. Gerlach in 1842, van de functies van
secretaris en burgemeester, die vanaf dat moment ieder de
tot hun taken behorende stukken mee naar huis namen. De
nieuw aangestelde secretaris Stoopendaal maakte de onoverzichtelijkheid alleen maar groter. In 1850 beklaagt de
nieuwe burgemeester
(oud hoofdonderwijzer D. Braat) zich
over zijn zeer luie secretaris in een brief aan de gouverneur van Zuid-Holland, naar aanleiding van diens vraag over
het uitblijven van gevraagde informatie. Deze secretaris had
alle archiefstukken thuis en woonde een half uur gaans van

de dorpskom, wat zeer

bezwaarlijk was, vooral bij winterse

weersomstandigheden. Braat verzocht de gouverneur om medewerking bij zijn streven om het archief weer zoals vroeger
in de raadkamer geplaatst te krijgen. Kort daarna komt de
naam Stoopendaal niet meer voor in de archiefstukken10' .
Een nieuwe bekwame secretaris werd echter niet aangesteld.
Bij het overlijden van Braat in 1859 bleek het oud archief
weer in de raadkamer te staan en het 'dynamische' gedeelte
in zijn boedel aanwezig te zijn. In wanorde werd het enige
tijd later op de secretarie geplaatst. Dat een geëerd onderwijzer nog geen gewaardeerd burgemeester/secretaris, laat
staan
archiefbeheerder
is, constateerde zijn opvolger
burgemeester Henri Corneille Schuyt van Castricum toen deze
21
in 1860 aantrad >.
Om kort te gaan, hij poogde snel orde op zaken te stellen,
zij het niet altijd even tactvol. Hij stelde weer een
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bekwame secretaris aan en hij wilde een einde maken aan het
gezamenlijk gebruik van de raadkamer voor vergaderingen en
archiefopslag door het gemeente- en polderbestuur. Het polderbestuur, waarin onderandere twee wethouders en een raadslid zitting hadden, beriep zich op het gewoonterecht en op
derving van broodnodige inkomsten voor de gemeente wegens
het wegvallen, in dat geval, van de bijdrage in de huurkosten van de raadkamer. De nieuwe burgemeester leek nogal
zeker van zijn zaak; de beide besturen en hun administratie
moesten volgens hem gescheiden worden gehouden. Hij legde
zich uiteindelijk neer bij een uitspraak van de gemeenteraad, dat de huurovereenkomst gecontinueerd kon worden.
Ondanks de vermenging van functies had de raad, naar het
oordeel van Commissaris des Konings in de Provincie, in deze
beslissingsbevoegdheid211.
Bij de opheffing van Sluipwijk in 1870 zijn zowel de
gemeente- als de polderarchieven gezamenlijk aan Reeuwijk
overgedragen. Het gemeentehuis van
Reeuwijk bestond uit
twee kamers in het woonhuis van de burgemeestersfamilie
Brack, die door het gemeentebestuur werden gehuurd, nl. een
vergaderkamer waar ook de archieven in een aantal kasten
werden opgeborgen en een bodekamer. De burgemeester van
Reeuwijk Bulaeus Brack fungeerde tot 1 april 1917 tevens als
gemeentesecretaris, in welke functie hij op 1 juni 1917 werd
opgevolgd door de nieuwe secretaris A.J. Broekhuizen. Onder
L.J. Lucasse, opvolger van Bulaeus Brack, kon in 1919 een
nieuw gemeentehuis geopend worden, met daarin ook een
archiefruimte. In 1930 werd aan de achterzijde naast de
raadzaal een archierkluisje gebouwd. Bij verdere verbouwingen of aankopen om het ruimtegebrek op te vangen werd het
archief niet betrokken. Blijkbaar was daar nog voldoende
ruimte aanwezig.
Op 1 december 1971 trad de gemeenschappelijke regeling, aangegaan door de gemeenten Bodegraven, Driebruggen, Reeuwijk,
Woerden en het Grootwaterschap van Woerden in werking, na
goedkeuring bij besluit van Gedeputeerde Staten
van ZuidHolland en Utrecht onder de naam " Streekarchivariaat Rijnstreek". Op 1 januari 1972 ging de benoeming van de kersverse archivaris in. Een eerste inspectie van de archiefruimte leerde dat de opbergcapaciteit geheel was benut en
dat vernieuwing van de stellingen enige ruimtewinst kon
opleveren. De verschillende archieven, die geheel door
elkaar waren geraakt, werden zoveel mogelijk gesplitst en
opnieuw verpakt. Na de scheiding van de archieven kon een
aanvang worden gemaakt met het inventariseren en nader
toegankelijk maken van de archiefbestanddelen. Tijdens deze
werkzaamheden werden meer afgedwaalde stukken gevonden, die
in het archief werden gevoegd waarvoor zij naar hun aard
waren bestemd. De inventarissen, genoemd in brieven en
notulen bleken niet meer aanwezig te zijn. Wel werd een
inventaris gevonden van de gemeentearchieven tot 1813,
waarschijnlijk gemaakt door Van Rheineck Leyssius.
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In 1985 is in Reeuwijk een nieuw gemeentehuis gebouwd met
een archiefruimte, die aan de wettelijke voorschriften
voldoet, waarmee ook het ruimtegebrek is opgelost 131 .
Over het polderarchief nog het volgende. Volgens wettelijk
voorschrift van 28 december 1869 moesten archieven van de
zogenaamde ambachten ofwel polders aan Rijnland worden
overgedragen. Eerst in 1897 is aan deze verplichting gehoor
gegeven. Het heet, dat het overgrote deel van het oude
archief van de polder Sluipwijk bij het Hoogheemraadschap
van Rijnland in bewaring is gegeven.
In 1932 werden de achtergebleven stukken vanaf 1591 tot 1860
ingezonden, zodat de polderarchieven over die periode in hun
geheel aldaar zijn ondergebracht.

Verantwoording van de inventarisatie
Van het archief van het schoutambacht zijn eigenlijk alleen
de rekeningen als serie nog zo goed als kompleet. Het oudste
stuk is dan ook een ambachtsrekening uit 1662. De notulen
beginnen ruim een eeuw later. De serie ingekomen en minuten
van uitgaande stukken begint in 1806. De in deze series aangetroffen chronologische volgorde is gehandhaafd en zonodig
hersteld, zeker in de correspondentie na 1811 waar de
agenda's, na augustus 1843 vaak met een alfabetische index,
een goede toegang vormen.
Aan de hand van de verschillende taken, die het bestuur uitvoerde, is gepoogd een zo logisch mogelijke ordening in de
overige, vaak los aangetroffen, stukken aan te brengen.
Eind 1811 vonden dermate grote bestuurlijke en administratieve veranderingen plaats, dat hier een cesuur is aangebracht. Het archief bestaat zodoende uit twee blokken.
In 1811 begint ook de serie begrotingen, de postbehandeling
met behulp van registers en agenda's en de serie registers
van de Burgerlijke Stand. Het archief van de ambtenaar van
de Burgerlijke Stand is als apart archief in deze inventaris
opgenomen, daar deze ambtenaar bij de uitoefening van zijn
functie zelfstandig was. Het tweede gedeelte van het archief
omvat de periode 1811-1870. In 1870 is de gemeente opgeheven
en het archief gedeponeerd bij de rechtsopvolger Reeuwijk.
Ook in deze periode zijn weer flinke hiaten geconstateerd,
met name bij de gemeenterekening, terwijl de bijlagen bij
de rekening, wel bijna kompleet zijn. De bijlagen van de
rekening vanaf 1850 komen voor vernietiging in aanmerking.
Hier is echter niet voor gekozen, hoewel de rekeningen vanaf

die

tijd

redelijk

kompleet

zijn. De reden hiervan is ten

eerste, dat ook de notulen een hiaat vertonen vanaf 1840 tot
einde 1859 (de losse in slechte staat verkerende notulen van
1850 tot 1858 buiten beschouwing gelaten) en ten tweede, dat
de notulen vanaf 1862 te weinig om het lijf hebben om een
beeld te geven van het gemeentelijk bedrijf.
In enkele gevallen, waar, of de datering, of het onderwerp
aanleiding gaf tot twijfel over de juiste plaatsing, is
gekozen voor verwijzing door middel van een 'blank nummer'.
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Blanke nummering is ook gebruikt voor archiefbescheiden,
zoals een begraafregister en kadastrale leggers, waarin is
begonnen onder de gemeente Sluipwijk en die door de gemeente
Reeuwijk verder gebruikt zijn voor hetzelfde doel. Het
betreffende archiefstuk is dan te vinden in het gemeentearchief van Reeuwijk.
Enkele archiefbescheiden die in het gemeentearchief werden
aangetroffen, maar die behoren tot de archieven van Middelburg, Reeuwijk en Stein, zijn naar de desbetreffende archieven overgebracht.
Het besluit van de Hoge Raad van Adel tot vaststelling van
het gemeentewapen, eigenlijk een ingekomen stuk, wordt nog
al eens vergeten bij het inventariseren, omdat het vaak ter
verfraaiing in de burgemeesterskamer hangt, waar het, blootgesteld aan daglicht en ook wel nicotinedampen, een kwijnend
bestaan leidt. Of dit de reden is dat het oorspronkelijke
wapendiploma van Sluipwijk uit 1819 verloren is gegaan? Inspectie van het nu in de burgemeesterskamer hangende wapendiploma leerde, dat het hier ging om een authentiek afschrift, uit 1960, waardoor het als een ingekomen stuk bij
de gemeente Reeuwijk dient te worden beschouwd.
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Nederlanden, deel 10 (Zaltbommel, 1976) p. 452.
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L.F.,
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('s-Gravenhage, 1906) p. 468-476, 528-551.
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J.E.A.
e.a.,
Archief
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9338,
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Rijnland,
overzicht
van
archieven en verzamelingen,
(Leiden, 1982) .
Inv.nr. 16.
Eeghen, I.H. van. Inventaris
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Gouw, J.L.
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uit;
Het
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1962, gedaan door Gedeputeerde
Staten aan provinciale Staten
van
Zuid-Holland.(Den
Haag 1962) p. 7.
Fruin, R . l r e d . ) , Enqueste ende informatie...,(Leiden,
1876).
Balen, P. van, De stad Gouda en de verveningen in haar
omgeving, in: Die Goude, 1947, p. 35-49
Navorscher, 1873, p. 533
Van Eeghen, p. 5-7
Notarieel Archief Woerden, 8787, nr. 1 3 1 .
Inv.nr. 19.
Inv.nr. 19-24.
Inv.nr. 34-36.
Inv.nr. 181-182.
Inv.nr. 235.
Inv.nr. 1, p. 138.
Inv.nr. 110.
Inv.nr. 99.
Idem.
Peters, L.C1.M.,
Van Raadkamer
tot gemeentehuis, in:
De Reeuwijker, speciale editie 10 mei 1985.
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B I J L A G E N
SCHOUTEN. PRESIDENTEN, MAIRES EN BURGEMEESTERS, 1662-1870
ONDER DE REPUBLIEK
SCHOUTEN VAN HET AMBACHT
Baltiaen Werboutsz. van Ravensberg
Johannes Stam
Leopoldus van Schade
Wouter Eno
Willem Vleertman
Beuckel van der Hout
Philippus Marsbagh
Huybert van Eyck
Mr. Hubert van Eyck
Mr. Huybert van Eyck
Mr. Vincent van Eyck

1662(?)-1672
1672-1673
1673-1674
1674-1686
1686
1686-1694
1694-17091?)
1710-1748
1748-1771
1771-1785
1785-1795

ONDER DE BATAAFSE REPUBLIEK, HET KONINGRIJK HOLLAND
EN HET FRANSE KEIZERRIJK
PRESIDENTEN VAN DE MUHICIPALITEIT
Aard Leendertsz. Mul
Pieter de Ruijter

1795
1796-1797

SCHOUT VAM DE GEMEENTE
Jan Hendrik van Doelen

1798-1811

HAIRE VAM DE HAIRIE
Jan Hendrik van Doelen

1811-1813

ONDER HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
PRESIDENT VAN DE GEMEENTE
Jan Hendrik van Doelen

1813-1817

SCHOUTEN VAN DE GEMEENTE
Sigismundus Petrus Ham van Sluipwijk
Jan Hendrik van Doelen

1817
1817-1825

BURGEMEESTERS VAN DE GEMEENTE
Jan Hendrik van Doelen
Pieter den Ouden (waarnemend)
Jan Godfried Gerlach
Theunis Pietersz. Tuijl (waarnemend)
Cornelis Zonderwijk

1825-1826
1826
1826-1842
1842-1843
1843-1845

Theunis Pietersz. Tuijl

1845-1848

Pieter Kersbergen (waarnemend)
Dirk Braat
Henri Corneille Schuyt van Castricum
Frederik Hendrik Bulaeus Brack

1848-1850
1850-1859
1859-1870
1870
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

NOTULEN
1-2.

Notulen van de vergaderingen van het ambachtsbestuur;
na 20 april 1795 van de municipaliteit; na 1802 van
het gemeentebestuur, 1772-1811.
2 delen
1. 1772 - 1799;
2. 1800 - 1811.

CORRESPONDENTIE
3-9.

Ingekomen stukken, 1806-1311,
7 pakken
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10-14.

1806;
1807;
1808;
jan. -- juli 1809;
aug. -- december 1809
1810;
1811.

Minuten van uitgaande stukken, 1807-1811.
5 omslagen
10.
11.
12.
13.
14.

1807
1808
1809
1810
1811

PUBLICATIES
15.

Staten van gepubliceerde aanschrijvingen van het
Departementaal Bestuur, 1804-1807, 1809-1810.
1 omslag

18
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

JURISDICTIE
16.

Stukken betreffende een uitspraak van het Departementaal Bestuur van Holland over de aanspraken van
Zwammerdam en Sluipwijk op de jurisdictie over de
heerlijkheid Vrijenes, 1803.
2 stukken

PERSONEEL
17.

Stukken betreffende de benoeming en bevordering
door de ambachtsheer van schoolmeesters, die tevens
koster en voorzanger zijn, 1696, 1770, 1775, 1779,
1788.
1 omslag

BEVOLKINGSSTATISTIEK
18.

Staat van het aantal inwoners, per wijk, onder vermelding van het gezinshoofd, ten behoeve van de statistieke staat der gemeenten van het Departement, 1808.
Afschrift.
1 stuk

EIGENDOMMEN
Stukken betreffende de verpachting
1773-1804, 1810-1830.

van de haardas,
1 band

N.B. Zie inv.nr. 179.
FINANCIEN
19-24.

Rekeningen, gedaan door schout en schepenen, representerende de ambachtsbewaarders; tot 1806 met kohieren, in de vorm van kerven en steken, omgeslagen over
personen c.q. huizen, 1662-1811.
5 pakken
1 omslag
19. 1662 - 1672
20. 1674 - 1716
21. 1717 - 1744

22. 1745 - 1766;
23. 1767 - 1790;
24. 1791 - 1811.
N.B.1
N.B.2

De jaren 1673, 1683, 1685, 1689, 1705-1707
ontbreken.
Voor de kohieren na 1806 zie inv.nr. 235.

25.

Staat van kosten, gedeclareerd door schout en schepenen, secretaris en bode, vanwege een proces tot
vaststelling van de belasting op het gemaal, 1684.
1 stuk

26.

Akte van overeenkomst, ten overstaan van Hubert van
Eyck, openbaar notaris te Gouda, tussen procureurs van
enige ingezetenen enerzijds en de schout anderzijds,
betreffende de hoogte en de betaling van een aantal
posten op de ambachtsrekening, 1704.
1 katern

27.

"Briefporte", staat houdende opgave van de door de
secretaris voorgeschoten briefporten, 1807, 1809.
1 katern

BELASTINGEN
Ordinaris en extraordinaris verpondingen
28.

Legger van de ordinaris en extraordinaris verpondingen
op landerijen en huizen, 1806.
1 katern

29-33.

Kohieren van de ordinaris en extraordinaris verpondingen op de huizen en landerijen, 1686, 1703-1707, 17151719, 1747-1759, 1794, 1803, 1807.
2 delen
1 band
2 omslagen
29.
30.
31.
32.
33.

34-36.

1686;
1703 - 1707;
1715 - 1719;
1747 - 1759;
1794, 1803, 1807.

Stukken betreffende de opgave van getaxeerde huizen
aan de Gecommitteerde Raden tot vaststelling van het

kohier op de nieuw getimmerde huizen, 1715-1730, 17321805.
3 omslagen
34. 1715 - 1730;
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35. 1732 - 1740;
36. 1741 - 1805.
37.

Kohieren van de verponding op de huizen en gebouwen;
met een lijst van in 1730 aanwezige turfschuren, 1730,
1734.
1 omslag

38.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding, door
schout en ambachtsbewaarders, van het invorderen van
de verpondingen, 1700-1701, 1711-1712.
1 omslag

39.

Instructie voor de commissarissen van de verponding
op de huizen, 1730.
1 katern

40.

Circulaire van de Staten van Holland betreffende de
toezending van een aantal exemplaren van een plakkaat
aangaande het heffen, betalen en opbrengen van de
verpondingen, 1772.
1 stuk

41.

Brief van de schout en schepenen aan de Gecommitteerde
Raden van de Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de afneming van de eed op het fournissement
van de ordinaris en extraordinaris verponding, 1794.
Af schrift .
1 stuk

42.

Akte waarbij ambachtsbewaarders en schepenen mr.
Vincent van Eyck benoemen tot gaarder van de ordinaris
en de extraordinaris verponding, alsmede van de omslag
op de dorpslasten en het kostergeld, 1794. Concept.
1 stuk

43.

Akte van borgtocht, ten overstaan van notaris Jeremias
van der Grijp en getuigen te Gouda, door Pieter de
Ruyter en Cornelis Aalbertz. Mul, leden van de municipaliteit, ten behoeve van Jacob Hendrik van Doelen
als gaarder van de verpondingen, 1796. Authentiek
afschrift.
1 stuk

44.

Register houdende, per huisnummer, de namen van de
inwonenden, het beroep van de hoofdbewoner, de aan
belasting onderhevige bezittingen en de jaarlijkse
lasten, 1807.
1 katern

21
25e penning
45.

Stukken betreffende de inning van de 25e penning door
commissarissen, aangesteld door schout en schepenen,
ten behoeve van een lening aan de Staten van Holland,
1788-1790.
1 omslag

100e penning
46.

Stukken betreffende een "liberale gifte" van de
tweemaal 100e penning aan de Staten van Holland, voor
de verdediging van vrijheid en godsdienst, 1793, 1794.
1 omslag

Riemtalen
47.

Kwitanties van de riemtalen voldaan aan de Raad en
Rentmeester Generaal van de Domeinen van Noord-Holland,
Kennemerland en Brederode in het Zuiderkwartier door
schout en schepenen van Sluipwijk en Middelburg,
1785-1811.
1 omslag

Impost
48.

Vergunning van de Gecommitteerde Raden van de Staten
van Holland en West-Friesland aan de gaarder van de
gemeenlandsmiddelen, om met de inwoners een schikking
te treffen over de impost op de gebrouwen, geconsumeerde en de geëxporteerde bieren, 1754.
1 stuk

Hellebaardiersgelden
49.

Kwitanties van aan de hoge baljuw van Rijnland betaalde
hellebaardiersgelden, 1787-1806.
1 omslag

ONDERWIJS
50.

Lijst van kerkelijke goederen, die in de school worden
gebruikt en worden beheerd door de schoolmeester Klaas
van Loon, z.d. [1808] .
1 stuk

22
HANDEL

51.

Lijst van winkeliers, veen- en bouwlieden, waarvan het
meetgerei moet worden geijkt, 1806, 1808, 1810.
Afschriften.
1 omslag

VEENDERIJ
52.

Akte van overeenkomst van de schout met de veenlieden
van Sluipwijk inzake het aannemen van arbeiders, 1799.
2 stukken
N.B. In tweevoud.

ARMENZORG
53.

Bijlagen bij de armenrekeningen, 1738, 1755, 1777,
1778, 1780, 1786, 1791, 1792, 1794.
1 omslag

54-55.

Akten waarbij de gedeputeerden van het Departementaal
Bestuur van Holland toestemming verlenen tot het heffen
en invorderen van een incidentele plaatselijke belasting ten behoeve van de armen en voor het onderhoud
van de brandspuit, 1803, 1806.
2 charters

54. 1803;
55. 1806.

U.B. Zegels beschadigd.
56.

Resolutie van de Staten van Holland ten behoeve van
de Diakenen van de Nederlands Hervormde Kerk en Armmeesters van Sluipwijk, als administrerende de gecombineerde Diaconie en Heilige Geest armen, betreffende het eigendomsrecht over goederen, nagelaten
door overleden gealimenteerde personen, 1782.
1 charter
N.B. Zegel verloren

57.

Brief van de apotheker van de Gasthuizen in Amsterdam
betreffende het overlijden van Hendrik de Heer te
Amsterdam, 1801.

1 stuk
LANDSVERDEDIGING
58.

Stukken betreffende de bewapening van de ingezetenen
ingevolge de resolutie van de Staten van Holland en
West-Friesland, 1784-1785.
1 band

23
BRANDWEER
Akten waarbij de gedeputeerden van het Departementaal
Bestuur van Holland toestemming verlenen tot het heffen
en invorderen van een plaatselijke belasting ten
behoeve van de armen en voor het onderhoud van de
brandspuit, 1803, 1806.
2 charters
N.B.1
N.B.2

Zegels beschadigd.
Zie inv.nr. 54-55.

KERKELIJKE ZAKEN
59.

Rekeningen van de kerk, 1784, 1788, 1790, 1792,
1 omslag

1794.

60.

Aantekeningen uit de rekeningen van de kerk, 1663-1779,
opgemaakt [1733-1780]
1 omslag

61.

Stukken betreffende de openbare verkoop door schout
en kerkmeesters aan Jan Jansz. van Leeuwen, Cornelis
Ariensz. van Vliet en Dirk Ariensz. van der Sijs,
van een stuk land en afkoop van de kerkrente daarop
staande, gelegen op Lang en Kort Gravekoop, 1751.
Afschriften.
2 stukken

62.

Proces-verbaal van de openbare verkoop, ten overstaan
van schout en schepenen, door de kerkmeesters van een
partij iepebomen staande op het kerkhof, 1762.
1 stuk

63.

Onderhandse akte, opgemaakt door de secretaris van
Sluipwijk namens de kerkmeesters, waarin deze verklaren
dat Neeltje Hogendijk de kerkrente staande op een
stuk land, gelegen op 's-Gravenbroek, heeft afgekocht,
1786. Afschrift.
1 stuk

64.

Onderhandse akte, opgemaakt door de secretaris van
Sluipwijk namens de kerkmeesters, waarin deze verklaren
dat Sierach Criellaert de kerkrente staande op drie
percelen land, gelegen op Lang Gravekoop, heeft afgekocht, 1786. Afschrift.
1 stuk

24
65.

Akte van aankoop ten overstaan van schepenen van
Gouda, door de kerkmeesters, van Alida de Bruyn,
weduwe van Dirk van Hensbeek, van een losrentebrief
ten laste van het gemeenland van Holland en WestFriesland, 1786.
1 charter
N.B. 2 zegels verloren.

66.

Bestek en condities van de openbare aanbesteding en
toewijzingdoor schout en kerkmeesters, van het afbreken
en weer opbouwen van een keuken aan de pastorie, aan
Cornelis van Eeuwen, 1792.
1 stuk

67.

Stukken betreffende de aanbesteding en toewijzing door
de kerkmeesters van reparaties aan de kerk aan Cornelis
van Eeuwen en Ary van Wijk, 1800.
1 omslag

68.

Akte waarbij de ambachtsvrouwe zich accoord verklaart
met de examinatie en benoeming van Cornelis Elzevier
tot predikant, 1711. Afschrift.
1 stuk

69.

Akte van beroeping, ten overstaan van 2 consulenten
en met approbatie van de gedeputeerden van de classis,
door de kerkeraad, van Johannes Andreas Stree als
opvolger van Cornelis Elzevier, 1742. Afschrift.
1 stuk

70.

Akte waarbij de ambachtsheer de beroeping van Johannes
Andreas Stree goedkeurt, 1742. Afschrift.
1 stuk

71.

Akte waarbij de ambachtsvrouwe zich accoord verklaart
met de examinatie en benoeming van Didericus Cluwen,
als opvolger van Wilhelmus Hoffius, 1778. Concept.
1 stuk

72.

Mandaat van de Gecommitteerde Raden van de Staten van
Holland en West-Friesland waarbij de Ontvanger Generaal
Van Vreedenburch wordt toegestaan de onkosten van de
vervanging van predikant Cluwen te voldoen, 1789.
Authentiek afschrift.
1 stuk

73.

Akten waarbij de ambachtsheer kerkmeesters kiest en
aanstelt uit dubbeltallen, die door de zittende
kerkmeesters ten overstaan van de schout zijn voorgedragen, 1710-1793.
1 omslag
N.B. De jaren 1733, 1742, 1745 ontbreken.

m

:frtr

Hl

Êlllllli
rvii. •«£>• Jè/rsZ

®m

•"^^^

m

39

I N D E X

OP DE PERSOONS-, PLAATS- EN ZAAKNAMEN, VOORKOMENDE IN DE BESCHRIJVINGEN VAN DE ARCHIEFSTUKKEN.
N.B. DE NUMMERS VERWIJZEN NAAR DE INVENTARISNUMMERS•
Aanbesteding
bouw en reparatie
inning verponding
Aankoop
Afkoop
Agenda's
Alblas, Cornelis
Algemeen Armbestuur
Ambachtsbestuur
Ambachtsbewaarders
Ambachtsheer/-vrouwe
Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand
Amsterdam, Gasthuizen in
Armenlasten, kohieren van de
Armenzorg
Armmeesters
Asschuur, erf van de
Baljuw van Rijnland, hoge
Bantzinger, Johan Jacob
Barwoutswaarder en Bekenes
Begraafplaats
Begrotingen
Algemeen Armbestuur
Burgerlijk Armbestuur
gemeente
Belastingen
Benoemingen
Beroepen
Beroeping
Bestek
Bevolkingsregisters
Bewapening
Bogaard, Jan
Bouwlieden

66, 67, 171, 172, 174
38
65, 176
63, 64
102
177
258-261
1, 2
19-24, 38, 42
17, 68, 70, 71, 73, 164
282-299
57
234
53-57, 253-264
56
177, 178
49
166
275
250, na 250
259
262, 266
181, 182
28-48, 54, 55, 231-242
68, 71, 165
44
69, 70
66, 174
243-246
58
17
51

Braat, Dirk

164

Brakel, Johannes
Brandspuit
Brandmeester
Breedijk, Bart
Briefporten
Bruyn, Alida de

172
54, 55
165
248
27
65

40
Burgemeester en assessoren,
college van
Burgemeester en wethouders,
college van
Burgerlijk Armbestuur
Burgerlijke Stand
Classis, gedeputeerden van de
Clauset, Jacob
Cluwen, Didericus
College van burgemeester en
wethouders
zie: Burgemeester en wethouders,
college van
Commissie van plaatselijk toezicht
op het lager onderwijs
Criellaert, Sierach
Departementaal Bestuur van
Holland
Diaconie armen
Diemerbroek
Doelen, Jacob Hendrik van
Domeinen van Noord-Holland
Kennemerland en Brederode in het
Zuiderkwartier
Dorpslasten

33-98, 240, 241, 247-249
98, 99, 101, 172, 173,
177, 178, 267
230, 254, 262-264
282-299
69
17
71, 72

267
64

15, 16, 54
56
275
43

55

47
234

Eedsaflegging
Eeuwen, Cornelis van
Eigendommen
Elzevier, Cornelis
Eyck, Hubert van
Eyck, Vincent van

165 166, !51
66, 67
171--180
68
26
42

Gaarder
Geboorte, akten van
Gecombineerde Diaconie en
Heilige Geest armen
Gecommitteerde Raden
Gedeputeerde Staten
Geldlening
Gemaal
Gemeenlandsmiddelen
Gemeenland van Holland
en West-Friesland
Gemeentebestuur
Gemeenteontvanger
Gemeenteraad

42, 43, 48
283-287, 297-299
56
34-36, 41, 72
184, 256
229, 230
25
48
65
2, 15, 54, 55, 74-76, 235
166, 168
76-100, 102, 103, 170,
184, 235, 250, 253, 254,
257, 265-267

41
Gemeentesecretarie
Gemeentewapen
Genees-, heelkundige
Gerlach, Jan Godfried
Gouda
Gravenbroek, 'sGrijp, Jeremias van der
Grondbelasting
Grondgebied

169, 170, 238
na 163
167
275
26, 43, 65
63
43
231, 236- 242
163

Haardas
Heer, Hendrik de
Heilige Geest Armen
Hekendorp
Hellebaardiersgelden
Hoffius, Wilhelmus
Hofman, Willem
Hogendijk, Neeltje
Holland en West-Friesland,
Gemeenland van
Hoofdelijke omslag
Hoogerwaard, Cornelis
Huizen
Huwelijk, akten van

179
57
56
275
49
71
176
63

IJkplicht
Impost op bieren
Ingekomen stukken
agenda's
bij het gemeentebestuur
betreffende militaire zaken
registers
Inkwartiering
Inschrijvingsregisters
(militairen)
Instructies
Inwoners

51
48

180

65
231- 233
165
28-37
288-•291, 297-299

118-•139
3-9 104--116
275
117
268
269 270 277-280
39, 168
18, 44, 268

Jaager, Abraham
Jurisdictie

241
16

Kadaster
Kamerik
Kerkelijke zaken
Kerkeraad
Kerkgebouw
Kerkhof
Kerkmeesters
Kerktoren
Kermis
Knikker, Gerrit de

235
275
59-73, 172, 173
69

67
62
60-64, 66, 67, 73
171 172 173
248 249
187

42
Kohieren
hoofdelijke omslag
personele omslag
verpondingen
25e penning
100e penning
Kolven
Koning
Koninklijke Nederlandse Loterij
Kort Gravekoop
Koster
Kostergeld

19-24 231
234
29-37
45
46
249
257, 265
247
61
17, 164
42

Landerijen
Lange Ruige Weide
Lang Gravekoop
Leermiddelen
Leeuwen, Adrianus van
Leeuwen, Jan van
Leggers, perceelsgewijze
Leningen
Locds
Loon, Klaas van
Lotingsregisters
Luyendijk, Gerrit

28-33
275
61, 64
50
165
61
236 237, archief Reeuwijk
229 230
176
50
280
174

Manschappen, staten van
Memorie van toelichting
Middelburg
Militaire zaken
Hul, Arie
Mul, Cornelis Aalbertsz.
Municipaliteit

273
181, 182, 233
47
268-281
249
43
1, 2, 43

Nationale Militie
Nederlands Hervormde Kerk
Nominaties
Notarissen
Notulen
ambachtsbestuur
college van burgemeester en
assessoren
college van burgemeester
en wethouders
gemeentebestuur
gemeenteraad

269-274
56, 176
73
26, 43, 238

Onderwijs
Onderwijzend personeel
Onderwijzerswoning
Oorspronkelijke aanwijzende tafel

50, 265-267
17, 50, 164
171, 174
236, 237

1, 2
83-98
98, 99, 101
2, 74-76
76-100

43
Opcenten
grondbelasting
personele belasting
Oukoop
Overlijden, akten van
Overlijdensaangiften
Paarden
Papekop
Pastorie
Penning
25e penning
100e penning
Personele belasting
Personele omslag
Predikanten
Presentielijsten
Publicaties

231, 242
231
275
292-299
57
268
275
66
45
46
231
234
68-72
103
15, 162, 230

Raadkamer
Ravensberg
Rechtbank, griffie van de
Reeuwijk
Rekening
Algemeen Armbestuur
ambacht
armbestuur
Burgerlijk Armbestuur
gemeente
kerk
Repertoires
Resoluties
Riemtalen
Rietveld en de Bree
Rijn, Bartholomeus van
Rijnland, de hoge baljuw van
Rustende Schutterij
Ruyter, Pieter de

169, 170
169
282
163, 247, na 250

Samenvoeging van gemeenten
Schepenen

163
19-25, 41,
42, 45, 4 7 , 62,
65
175
171, 174
17, 50, 164
267
19-26, 38, 41, 45, 47, 52,
61, 62 66, 7 3 , 162
173

Schooiert
Schoolgebouw
Schoolmeester
Schooltoezicht
Schout
Schrijver, Jacob G.C.

258, 260, 261
19-24, 26
53
263, 264
19, 183-228
59, 60
235
56
47
275
274
49
275-281
43

Secretaris

25, 27, 63, 64

Sijs, Dirk Ariensz. van der
Sloop van huizen
Slootweg, Martinus
Sluter, Lambertus
Staatslening

61
240, 241
256
240
45

44
Starre, Cornelis van der
Staten van Holland en
West-Friesland
Stree, Johannes Andreas
Suppletoirs aanwijzende tafel

169

Turfschuren

37

Uitgaande stukken (minuten van)
agenda's
gemeentebestuur
kopieboeken
registers

118-124, 126-136, 138, 139
10-14, 104-116
140-161
117

40, 41, 45, 46, 56, 58, 72
69, 70
237

Veenlieden
Veeziekten
Veiling
Verbouwing
Vergunningen
Verificate
Verkoop
Verloskundige
Verloting
Verpachting
Verponding
Verwey, Pieter
Vliet, Cornelis Ariensz.
Voetpaden
Vreedenburch, Ontvanger
Generaal Van
Vrijenes, heerlijkheid

51, 52
251
173
66, 67, 171
247- 249
235
61, 62, 177
167
248
179, 180
28-43
175
61
252

Waart, Willem van der,
Weeda, Paulus
Wegen
Wijk, Ary van
Winkeliers
Wolf, Pietertje van der

17
164
252
67
51
169

Zegelrecht
Zegveld
Zouaaf, pauselijke
Zwammerdam

235
275
274
16

72
16

174
178

