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DORPSBESTUUR BODEGRAVEN, 1530-1813 

INLEIDING 

"Nog nieuws uit Bodegravens historie?" Onder deze titel schreef drs J.Ph. Labordus in 1990 
een artikel in het tijdschrift Heemtijdinghen van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging1. 
De auteur beschreef het bestuur van het ambacht en dorp Bodegraven in de 18e eeuw en 
verwees daarbij, terecht, de in Bodegraven en omgeving heersende opvatting dat alle 
Bodegraafse archieven van voor het jaar 1870 bij de grote dorpsbrand verloren zijn gegaan, 
naar de prullenbak. Een feit is, dat het merendeel van de gemeentelijke en polderarchieven 
uit de periode 1815-1870 verbrand is. Het archief over de periode 1675-1815 daarentegen is 
redelijk compleet en vormt een rijke bron voor lokaal en regionaal historisch onderzoek. 

Korte geschiedenis 
Het grondgebied van het Hollandse schoutambacht Bodegraven besloeg het gelijknamige 
dorp en een vijftal polders: de Meijepolder en de polders Noordzijde en Weijland ten noorden 
van de Rijn en de polders Zuidzijde en Weijpoort ten zuiden van die rivier. Daarnaast was er 
een stukje van de dorpskern aan de westkant ten zuiden van de Rijn, dat bestuurlijk tot het 
schoutambacht Zwammerdam en de hoge heerlijkheid Voshol behoorde. 

Al rond 50 na Christus was er bewoning op de splitsing van de Rijn en het riviertje de Oude 
Bodegrave; de Romeinen hadden hier een klein fort ter verdediging van de noordgrens van 
hun rijk. De oudste schriftelijke vermelding van Bodegraven is in een oorkonde uit 1064, 
waarin keizer Hendrik IV officieel de grenzen van het rechtsgebied van de bisschop van 
Utrecht en de graaf van Holland vastlegt. Bodegraven behoorde toen nog tot het 
rechtsgebied van de bisschop, terwijl het naburige Zwammerdam Hollands was. Op de 
noordelijke Rijnoever moet rond 1000 al een kleine nederzetting met een houten kerkje, 
gewijd aan de heilige Gallus, hebben gestaan, en ook op de kleigronden langs de Rijn zal al 
vroeg landbouw uitgeoefend zijn. De ontginning van de drassige veengronden ten noorden 
en zuiden van de Rijn vond vanaf circa 1200 plaats, waaruit de vijf Bodegraafse polders 
ontstonden. 

De strijd tussen bisschop en graaf over het Stichts-Hollandse grensgebied werd rond 1280 
afgesloten met de inpandgeving van het land van Woerden, waaronder ook Bodegraven 
behoorde, aan de Hollandse graaf Floris V. Zijn opvolger Jan kreeg aan het begin van de 14e 

eeuw het Land van Woerden definitief in handen en sedertdien is Bodegraven een Hollands 
ambacht. 

De oprichting in 1322 van het Groot-Waterschap van Woerden, het hoogheemraadschap dat 
het oppertoezicht over het waterbeheer en de bescherming tegen watersnood tussen 
Zwammerdam en Harmeien tot taak kreeg, had ook voor Bodegraven gevolgen. Er werd 
midden in het dorp een brug over de Rijn en een sluis gebouwd en dit leverde een 
belangrijke impuls aan het economisch leven in het dorp. Het inwonertal in het derde kwart 
van de 14e eeuw bedroeg ongeveer 400.2 

Rond 1500 werd Bodegraven verschillende malen geteisterd door brand en plunderingen. In 
1489 werd het dorp in de oorlog tussen Woerden en Montfoort in de as gelegd. Daarna 
kwamen de Gelderse troepen van Maarten van Rossum tot tweemaal toe, in 1507 en 1512, 
naar Bodegraven, waarbij het kerkje, dat het houten bouwwerk uit de tijd van de kerstening 
had vervangen, en veel huizen verloren gingen. Rond 1515 woonden er in Bodegraven 
ongeveer 700 mensen, die zich vooral bezig hielden met landbouw en wolspinnerij3 

1 J.Ph. Labordus 'Nog nieuws uit Bodegravens Historie?'in: Heemtijdinghen, jg 26, nr 2, pp 25-51. 
2 Geschat op grond van een belastingregister uit 1371, waarop 100 belastingbetalers (gezinshoofden) 
vermeld staan. 
3 Informacie up den staet, faculteyt ende gelegenheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende 
Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele, gedaen in denjaere MCXIV, bewerking Fruin 
(Leiden, 1866). 
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In 1530 geeft Karel V de bewoners van Bodegraven toestemming een belasting op 
erfenissen te heffen om het herstel van de schade door de opeenvolgende bezettingen en 
plundering te kunnen betalen.4 In de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog krijgt het dorp 
opnieuw te maken met plundering en overlast, ditmaal door Spaanse troepen tijdens het 
beleg van Leiden in 1574 en dat van Woerden in 1575/1576. Al in 1572 had het Land van 
Woerden, waartoe Bodegraven behoorde, zich aangesloten bij de Opstand. De dorpskerk 
ging over in handen van de Hervormden, terwijl er ook een aanzienlijk aantal aanhangers 
van de Evangelisch-Lutherse kerk in het dorp woonde, die in een schuilkerk ter plaatse van 
het latere nieuwe kerkgebouw aan de Noordstraat kerkten. Ook de Rooms-Katholieken 
moesten in het geheim de mis vieren; dat gebeurde in een schuur op de Overtocht onder 
Zwammerdam, net buiten de grenzen van het ambacht Bodegraven.5 

Halverwege de 17e eeuw was Bodegraven een dorp van ongeveer 500 inwoners. Ongeveer 
de helft ervan woonde in de dorpskern en de anderen verspreid over de polders en in het 
buurtje Nieuwerbrug. De Bodegravers hielden zich in die tijd vooral bezig met de veehouderij 
en de teelt van hennep en de bewerking ervan tot touw. Ook staat het dorp tot in de 18e 

eeuw bekend om zijn paardenfokkerij en -handel. Ook de gunstige ligging aan de Oude Rijn 
en de Hoge Rijndijk, de belangrijkste water- en landverbinding tussen Utrecht en Leiden, is 
voor de economie van het dorp van belang. Er waren drie scholen, waarvan er twee, die in 
het dorp en die in de buurtschap De Meije, door het dorpsbestuur werden bekostigd. De 
derde school stond te Nieuwerbrug en werd bestierd door de Kapelmeesters van 
Nieuwerbrug, een semi-officieel bestuur, daterend uit de tijd van voor de Reformatie. 

In 1672 werd Bodegraven opnieuw getroffen door oorlogsgeweld. In het Rampjaar 1672 
werd het gebied tussen de Enkele en Dubbele Wiericke, tussen het dorp Bodegraven en 
Nieuwerbrug, het centrum van de verdediging van Holland tegen de oprukkende Franse 
legers. De Oude Hollandse Waterlinie werd in werking gesteld, waardoor grote delen van de 
omgeving onder een laag water kwamen te staan. Holland leek veilig, totdat het aan het eind 
van het jaar ging vriezen. Over het ijs trokken Franse troepen via Zegveld en de Meije 
achterlangs in de richting van Alphen. Daar werden ze door Hollandse troepen 
tegengehouden en trokken ze terug naar het oosten, nu via de dorpen Zwammerdam en 
Bodegraven. De circa 5000 Franse soldaten richtten er op 30 en 31 december 1672 een 
bloedbad aan. Een groot aantal inwoners was al naar Gouda gevlucht; de meeste 
achterblijvers werden vermoord. Het dorp werd volledig geplunderd en grotendeels in de as 
gelegd, waarna de Fransen over de Hoge Rijndijk, zonder enige tegenstand te ondervinden, 
naar hun uitvalsbasis Woerden terugkeerden. 
Nog jarenlang hebben de inwoners van Bodegraven en de omliggende polders moeten 
betalen om de schade, die de plunderingen en het onder water zetten van hun landerijen 
hadden opgeleverd, te herstellen. Op de plaats van het kampement aan de Enkele Wiericke, 
van waaruit stadhouder Willem III de verdediging leidde, werd in 1673 het nog bestaande 
Fort Wierickerschans gebouwd.6 

De achttiende eeuw was voor Bodegraven een relatief rustige periode. Het dorp herstelde 
zich en ontwikkelde zich tot een welvarende plaats, die rond 1750 beschreven werd als "zeer 

4lnv.nr158 
5 Over de Bodegraafse kerkgeschiedenis: 
C. en G. Hamoen Vierhonderd jaar Hervormde gemeente Bodegraven 1594-1994 (Bodegraven, 
1994); 
C.M. Langeveld Sint Willibrord de Wachter aan de Overtocht 1865-1990 (Bodegraven, 1990); 
W.R.C. Alkemade 'Bodegraven' in: Hoe het Lutherde in Nederland - deel 2 (Woerden, 1997), p. 42-
48. 
6 J.F.A. Modderman Bodegraven in 1672 (Bodegraven, 1972) 
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vermaak'lijk'. Er waren goede weilanden en er was veel handel en bedrijvigheid. Het 
inwonertal beliep in die periode ongeveer 1500, woonachtig in 360 huizen.7 

In het eerste kwart van de achttiende eeuw ontstond er een langdurig conflict tussen het 
dorpsbestuur en de schoolmeester Wiggert de Jong, dat tenslotte in het nadeel van 
Bodegraven eindigde.8 Het dorpsbestuur en de inwoners kwamen met elkaar in conflict over 
de aankoop van de ambachtsheerlijkheid in 1722. De inwoners verklaarden zich hiertegen, 
waarna de koop moesten worden geannuleerd; vijftien inwoners kochten de heerlijkheid toen 
gezamenlijk voor eigen rekening. 

Aan het eind van de achttiende eeuw kwam in Bodegraven de in Holland bestaande 
tegenstelling tussen patriotten en prinsgezinden enigszins tot uiting. Een aantal patriotten 
kreeg het met het dorpsbestuur aan de stok over door hen gehouden exercitie-oefeningen.9 

Het stevig herstel van stadhouder Willem V in Holland en de vlucht van de vooraanstaande 
patriotten na 1787 leidde niet tot grote veranderingen in het bestuur van het dorp. Dat 
gebeurde wel in 1795, toen de Fransen kwamen. 
Over hoe Bodegraven de Franse tijd doorstond is weinig bekend, maar aannemelijk is, dat 
ook hier de economische teruggang merkbaar was. Het einde van de Franse bezetting in 
1813 zal ook in Bodegraven met overgave gevierd zijn. 

Bestuur en rechtspraak in het schoutambacht 
Vanaf de negende eeuw behoorde het schoutambacht Bodegraven tot het gebied van de 
bisschop van Utrecht. Als onderdeel van het Land van Woerden werd het kort na 1300 
officieel Hollands gebied. Vanaf de 14e eeuw ontstond de bestuurlijke structuur, zoals die in 
het oosten van het gewest tot 1795 is blijven bestaan. 

In Holland waren drie bestuurslagen.10 De hoogste laag werd bestuurlijk gevormd door de 
Staten van Holland en rechterlijk door het Hof van Holland, beide gezeteld in Den Haag. 
Holland was vervolgens onderverdeeld in een aantal hoge heerlijkheden en baljuwschappen. 
De baljuwschappen waren op hun beurt weer onderverdeeld in een aantal schoutambachten, 
ook wel, niet geheel terecht, als ambachtsheerlijkheden aangeduid. De overheidstaken in 
Holland zijn globaal te verdelen in bestuurlijke, rechterlijke en waterstaatkundige taken. Op 
het laagste niveau, het schoutambacht, werd de bestuurlijke taak voornamelijk uitgevoerd 
door schout en ambachtsbewaarders, de juridische taken door schout en schepenen en de 
waterstaatkundige taken door schout en heemraden. De bestuurlijke taken betroffen vooral 
het financieel beheer, de armenzorg, de openbare orde en gezondheid, het onderwijs en 
militaire zaken. De rechterlijke taken waren te verdelen in contentieuze rechtspraak, het 
berechten van kleine vergrijpen en overtredingen, en vrijwillige rechtspraak. Onder de laatste 
vielen regisratie en transport van onroerend goed en hypotheken, privaat-rechterlijke zaken 
en weeszaken. 

Op het middelste niveau had de baljuw, als rechtstreekse vertegenwoordiger van de Staten, 
enkele bestuurlijke en politietaken en voerde hij, met de vierschaar van welgeboren mannen, 
de hogere rechtspraak uit (halsmisdrijven en misdrijven). In sommige regio's, zoals in het 
Land van Woerden, was de baljuw tevens dijkgraaf van het hoogheemraadschap, het hogere 
dijkcollege, van zijn gebied. 

De Staten van Holland hebben vooral in de achttiende eeuw hoge heerlijkheden en 
ambachtsheerlijkheden aan particulieren verkocht. Met heerlijkheid wordt hier niet 
grondgebied of onroerend goed bedoeld, maar de 'rechten van de heer' in een plaats. 

7 Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, XVIIIe deel (Amsterdam, 1750) 
8lnvnr. 213 
9 Invnrs. 223-225. 
10 Over de algemene bestuurlijke en rechterlijke organisatie, zie o.a. : J. Fox Geschiedenis en 
staatsinstellingen van Nedeland tot in de 19e eeuw (Den Haag, 1983). 
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Voorbeelden daarvan waren onder andere het recht om de schout, secretaris, schepenen en 
andere functionarissen te benoemen, om een deel van de opgelegde boetes te innen, om 
belastingen, tiendrechten en visrechten te heffen. 

De uitwerking hiervan voor de Bodegraafse situatie is als volgt. Bodegraven behoorde 
bestuurlijk en rechterlijk tot het Baljuwschap van (het Land van) Woerden. De hoofdplaats 
hiervan was de stad Woerden, waar de baljuw zijn zetel in het Kasteel had. Behalve 
Bodegraven behoorden ook de schoutambachten van Barwoutswaarder, Rietveld, Waarder 
en Indijk tot dit baljuwschap. Zwammerdam, waarin het zuidwestelijk gedeelte van de 
dorpskern van Bodegraven lag, was een schoutambacht en tevens bestuurszetel binnen het 
baljuwschap van Voshol. Polderzaken werden behartigd en uitgevoerd door de besturen van 
de vijf Bodegraafse polders: de Meijepolder, de Zuidzijderpolder, de Noordzijderpolder en de 
polders Weijpoort en Weijland. Bodegraven lag waterstaatkundig aan de uiterste westgrens 
van het Groot-Waterschap van Woerden, het hoogheemraadschap waarvan de baljuw van 
Woerden vanaf de 15e eeuw tevens dijkgraaf was. De polders werden, met het dorp, 
bestuurlijk tevens als administratieve wijken beschouwd. 

Bodegraven had zeven ambachtsbewaarders, die onder leiding van de schout, belast waren 
met bestuurlijke en financiële zaken. Vanouds leverde elk van de vijf polders een 
ambachtsbewaarder, terwijl de twee andere uit het dorp zelf afkomstig waren. Het ene jaar 
werden er vier, het andere jaar drie vervangen. Twee van hen stelden elk jaar de rekening 
van de kosten van het dorp om, die vervolgens over alle inwoners werden omgeslagen. 

De lage rechtspraak werd uitgeoefend door zeven schepenen, vijf uit de polders en twee uit 
het dorp, met dezelfde benoemingssystematiek als de ambachtsbewaarder, waarbij de 
benoeming gebeurde door de baljuw in Woerden op voordracht van de schout. Men kon niet 
tegelijkertijd schepen en ambachtsbewaarder zijn. De schepen uit de Meijepolder was 
plaatsvervanger van de schout. 

Naast ambachtsbewaarders en schepenen was er nog een aantal aparte colleges, dat zich 
met specifieke taken bezig hield. De schepenen functioneerden tevens als weeskamer, het 
orgaan dat belast was met het beheer van bezittingen van wezen en halfwezen. Schout en 
armmeesters hielden zich bezig met de armenzorg, terwijl schout en kerkmeesters het 
materieel beheer van het kerkgebouw en de kerktoren behartigden. Schout en 
brandmeesters waren belast met de brandveiligheid.11 

In 1795 kwam er een voorlopig einde aan de hiervoor beschreven bestuurlijke organisatie. 
Met de komst van de Fransen vond er een bestuurlijke verandering plaats, waarbij de oude 
schepenen vervangen werden door personen, die voorheen vanwege hun godsdienst of 
status nooit in het dorpsbestuur zitting hadden gekregen. Het schoutambacht werd een 
municipaliteit en, vanaf 1803, een gemeente, onder leiding van een "president van het 
gemeentebestuur". De schepenbank werd omgevormd tot een civiele rechtbank. De 
taakuitvoering verschilde niet of nauwelijks van die van hun voorgangers.12 

De laatste verandering vond plaats in 1810, toen de Nederlandse gewesten werden ingelijfd 
bij het Franse keizerrijk. In elke gemeente of 'mairie' werd de 'maire' of burgemeester de 
centrale figuur, in Bodegraven bijgestaan door een adjunct-maire. De maire had slechts de 
taken uit te voeren, die vanuit Parijs of Den Haag werden opgedragen. Deze situatie bleef 
maar kort van kracht; na het vertrek van de Fransen werd een nieuwe bestuurlijke 
organisatie opgebouwd, die buiten het bestek van deze inventaris valt. De taken van de 
schepenen werden voor zover het de contentieuze rechtspraak betrof overgenomen door de 
vrederechter (voorloper van de kantonrechter) te Woerden en wat de vrijwillige rechtspraak 
betrof door de notarissen. 

11 Zie noot 1 en 6. 
12 Invnrs. 16-19 en 232-235. 
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De ambachtsheerlijkheid van Bodegraven werd in 1722 door de Staten van Bodegraven in 
het openbaar geveild. Schout, ambachtsbewaarders en schepenen zagen voordeel in het 
voor het dorp zelf kopen van de ambachtsheerlijkheid, waardoor de eraan verbonden 
inkomsten rechtstreeks in de dorpskas konden vloeien en ook alle andere heerlijke rechten 
door het dorp zelf konden worden genoten. Ze kochten daarom voor 16.000 gulden de 
ambachtsheerlijkheid. De inwoners van Bodegraven waren het echter niet eens met deze 
aankoop en weigerden hem goed te keuren. De vijftien betrokken bestuurders (schout, zeven 
schepenen en zeven ambachtsbewaarders) werden hierdoor gedwongen voor eigen, 
gezamenlijke rekening de aankoop te doen. Zij en hun nazaten verkochten tussen 1727 en 
1747 allemaal hun deel van de heerlijkheid aan Comelis Schippers, schout en notaris te 
Berkel en Rodenrijs. Hij, later zijn weduwe Charlotta Elisabeth Visscher, en vanaf 1768 hun 
zoon mr Pieter Leonard Schippers bezaten de heerlijkheid tot 1781, toen het dorpsbestuur 
voor de tweede maal, nu met toestemming van de stadhouder, voor 30.000 gulden de 
heerlijkheid overnam. Daarvoor moest wel een lening worden afgesloten.13 Tot aan de 
opheffing van de meeste heerlijke rechten in 1848 is Bodegraven eigenaar gebleven van 
haar 'eigen heerlijkheid'. 

Schouten van Bodegraven 

1590-1606 Quirijn Joppensz van der Goude 
1607-1610 Gijsbert Jansz van der Toght 
1610-1620 Gijsbert Corstiaansz 
1620 Jacob Davidsz van Schilperoort 
1621-1649 GerritDirksz 
1653-1658 Thomas van Blijdesteijn 
1658-1674 Paulus van Strijp 
1674-1695 Anthonij van Rhijn 
1695-1728 Daniel van Beke 
1728-1745 Wijnand Bonté 
1745-1749 Mr. Laurens Vermaten 
1749-1751 Mr. Pieter Leonard Schippers 
1751-1754 Mr. Jan Loopwijk 
1755-1794 Mr. Nicolaus de Vooght van der Hum 
1795-1810 Dirk Stoop (president van het gemeentebestuur) 
1810-1813 Dirk Stoop (maire) 

Secretarissen van Bodegraven 

1603-1612 Johannes Bogaert 
1612- na 1633 Matthijs Pietersz van Thol 
1638-1666 Robbrecht de Vos(ch) 
1669-1676 Pieter de Bruijn 
1676-1716 Arnout Verkerck 
1717-1728 Daniel van Beke 
1728-1745 Wijnand Bonté 
1745-1749 Mr. Laurens Vermaten 
1749-1751 Mr. Pieter Leonard Schippers 
1751-1754 Mr. Jan Loopwijk 
1755-1794 Mr. Nicolaus de Vooght van der Hum 
1794-1813 Mr. Otto Nicolaas Tholen 

13 Invnrs. 12-14. 
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INVENTARIS 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

Kamerboek, register houdende 
- notulen van de vergaderingen van schout en ambachts

bewaarders; 
- afschriften van ingekomen en uitgaande brieven bij en 

van schout en ambachtsbewaarders; 
- processen-verbaal van eedsaflegging door ambachts

bewaarders; 
- afschriften van akten van admissie voor vestiging van 

personen van buiten het ambacht; 
- akten van benoeming van schoolmeesters; 
- akten van verhuur van eigendommen van het ambacht, 
1712-1732. 1 deel 

Verslag van een vergadering van schout en ambachts
bewaarders, 20 februari 1756. 1 stuk 

Notulen van de vergadering van het gemeentebestuur en 
gecommitteerden uit de burgerij, 
1807. 1 stuk 

Register van afschriften van ordonnanties, octrooien, keuren, 
besluiten en vonnissen van de Staten en Gecommitteerde 
Raden van Holland, van het Hof van Holland en van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
uit de periode 1616-1716, 
1630-1719. 1 deel 

Formulierenboek van publicaties, akten en keuren van het 
dorpsbestuur en de polderbesturen, 
[2e helft 18e eeuw]. 1 katern 

6 Lijst van gewestelijke plakkaten, bij schout en ambachts
bewaarders bezorgd door de baljuwsdienaren uit Woerden, 
1782-1789. 1 stuk 

Ingekomen missives en circulaires van regionale, provinciale 
en nationale bestuursinstellingen, 
1795-1805. 1 omslag 

8-10 Ingekomen missives en circulaires van de Prefect en de 
Onderprefect van het Departement van de Monden van de 
Maas, 
1811 -1813 3 pakken 

8 1811; 
9 1812; 

10 1813. 

N.B. in het Frans gesteld 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

BESTUUR 

Bestuurlijke organisatie 

11 Besluit van de gezamenlijke ambachtsheren van 
Bodegraven, waarbij schout en ambachtsbewaarders wordt 
opgedragen zich stipt te houden aan de reglementen en 
geen acties te ondernemen zonder de ambachtsheren daarin 
te kennen, 1729, authentieke afschriften, 
1730 en 1732. 2 stukken 

12 Octrooi van de Staten van Holland tot het negotieren van 
30.000 gulden ter bekostiging van de aankoop van de 
ambachtsheerlijkheid en tot het omslaan van de kosten over 
de ingezetenen, afschriften, 
1781. 

2 stukken 

13 Kwitantie voor de betaling aan mr. Pieter Leonard Schippers 
van de koopsom van de ambachtsheerlijkheid, geschreven 
op een authentiek afschrift van de verkoopakte, 
1781. 1 stuk 

14 

15 

16 

Uitgelote aandelen in de geldlening van 1781 ter bekostiging 
van de aankoop van de ambachtsheerlijkheid, afgelost 
1799-1809. 1 omslag 

Stukken betreffende een conflict met Matthijs van Loopik en 
140 andere inwoners inzake het in hun ogen bestuurlijk 
wanbeheer in het ambacht en inzake het ontzeggen van 
inzage in het dorpsarchief aan de betrokkenen, 
1785-1787. lomslag 

Regeringsreglement voor het dorp en ambacht,, 1795, 
gedrukt afschrift, 
1795. 1 stuk 

17 Brieven van de Agenten tot regeling en zuivering der 
grondvergaderingen binnen het district Ooster-Rijn, 
1798. 3 stukken 

18 Reglement van orde voor de vergaderingen van het 
gemeentebestuur, met afschrift, 
1803. 2 stukken 

19 Reglement voor het gemeentebestuur met afschrift en besluit 
tot benoeming van Dirk Stoop, Dirk Meurs, Pieter van Rhijn 
en Pieter Jonkers als zodanig, 
1803. 3 stukken 
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B. Functionarissen 

1. Algemeen 

Kamerboek, register houdende 
- notulen van de vergaderingen van schout en 

ambachtsbewaarders; 
- afschriften van ingekomen en uitgaande brieven bij en 

van schout en ambachtsbewaarders; 
- processen-verbaal van eedsaflegging door 

ambachtsbewaarders; 
- afschriften van akten van admissie voor vestiging van 

personen van buiten het ambacht; 
- akten van benoeming van schoolmeesters; 
- akten van verhuur van eigendommen van het ambacht, 
1712-1732. 1 deel 

N.B.: Zie invnr. 1 

Register houdende afschriften van 
- verslagen van rechtdagen voor schout en schepenen; 
- akten van benoeming en eedsaflegging van 

schepenen en heemraden; 
- beschikkingen van schout en schepenen op 

verzoekschriften; 
- verslagen van verhoren van verdachten en getuigen; 
- verklaringen ten overstaan van schout en schepenen 

onder ede afgelegd; 
- inventarissen van stukken, gediend hebbend in 

rechtszaken voor schout en schepenen, 
1716-1722 en 1761-1803 2 delen 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, inv.nrs 10-11 

20-21 Stukken betreffende processen voor het Hof van Holland 
en de Hoge Raad van Holland tussen de ambachts
bewaarders enerzijds en Jan Aartsz van Eijk en Pieter 
Frena anderzijds inzake door laatstgenoemden betwiste 
uitgaven aan proceskosten tegen de schout en de 
grafelijkheidsrekenkamer, 
1724. 2 omslagen 

20 Hof van Holland; 
21 Hoge Raad. 

22 Stukken betreffende een proces tussen het dorpsbestuur 
van Bodegraven en de ambachtsheer mr Pieter Leonard 
Schippers betreffende de door eerstgenoemden bestreden 
rechten van de ambachtsheer, 
1756-1759. 1 omslag 

23 Stukken betreffende de verkiezing van leden van 
provinciale vertegenwoordigende organen, 
1797-1799. 3 stukken 
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24 Minuut van een rapport aan de Landdrost van Maasland 
naar aanleiding van een door Jan Hommels en Jan Okkers 
geuite beschuldiging van fraude door het ambachtsbestuur, 
1808 1 stuk 

2. Ambachtsbewaarders 

25-27 Stukken betreffende processen voor het Hof van Holland 
en de Hoge Raad van Holland tussen de 
ambachtsbewaarders en hun voormalige ambtgenoot 
Pieter Hoevenaars, over de onterechte uitoefening van de 
functie van ambachtsbewaarder van Bodegraven als zijnde 
woonachtig te Leiden,, 
1715-1718. 3 omslagen 

25 Ambachtsbewaarders contra Pieter Hoevenaars voor 
het Hofvan Holland, 1715-1716; 

26 Pieter Hoevenaars contra de ambachtsbewaarders 
voor het Hofvan Holland, 1716-1717; 

27 Ambachtsbewaarders contra Pieter Hoevenaars voor 
de Hoge Raad van Holland, 1717-1718. 

28 Besluit van de Raden en Meesters van de 
Grafelijkheidsrekenkamer tot vaststelling van de periode en 
wijze van benoeming van ambachtsbewaarders en hun 
comptabele bevoegdheden, 1668, afschrift, 
1734. 1 stuk 

3. Gemeentebestuur 

Reglement voor het gemeentebestuur met afschrift en besluit 
tot benoeming van Dirk Stoop, Dirk Meurs, Pieter van Rhijn 
en Pieter Jonkers als zodanig, 
1803. 3 stukken 

NB: Zie inv.nr. 19 

29 Besluiten van het Departementaal Bestuur van Holland tot 
benoeming van Gerrit Hogendoom en Comelis Comelisse tot 
leden van het gemeentebestuur, 
1804. 2 stukken 

4. Schout en secretaris 

30-33 Stukken betreffende processen voor het Hof van Holland 
en de Hoge Raad van Holland tussen 
ambachtsbewaarders en de schout Daniel van Beke over 
de uitoefening van zijn functie en de toepassing van zijn 
bevoegdheden door laatstgenoemde, 1 pak en 
1714-1724. 3 omslagen 

30 Ambachtsbewaarders contra Daniel van Beke voor 
het Hof van Holland, 1714-1718; 1 pak 

31 Daniel van Beke contra de ambachts bewaarders 
voorde Hoge Raad van Holland, 1717-1720; 
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34 

35 

36 

37 

32 Ambachtsbewaarders contra Daniel van Beke voor de 
Hoge Raad van Holland, 1719-1720; 

33 Ambachtsbewaarders contra Daniel van Beke voor 
het Hof van Holland, 1719-1724. 

Akten van declaratie van achterstallige kosten door diverse 
dorpsfunctionarissen, advocaten en procureurs, te betalen 
door de erfgenamen van de voormalige schout en 
secretaris Daniel van Beke, 
1715-1745. 

Briefwisseling tussen de advocaat Cornelis van Wevering 
te Den Haag en ambachtsbewaarderTeunis van Linschoten 
betreffende de processen tegen schout Daniel van Beke, 
1716-1718. 

Akte van procuratie voor de procureur Victor Breij te Den 
Haag om namens schout en ambachtsbewaarders op te 
treden in een zaak tegen de erfgenamen van schout en 
secretaris Daniel van Beke, 1729, afschrift, 
[1729]. 

Afschriften van stukken betreffende een conflict in 1663 
tussen de besturen van de Bodegraafse polders met de 
schout en bode Paulus van Strijp inzake diens tractement, 
1734. 

1 pak 

1 omslag 

1 stuk 

1 katern 

38 

39 

40 

Besluit van de Raden en Meesters van de Grafelijkheids-
rekenkamer tot vaststelling van de vergoedingen en 
verteringskosten, die schout, secretaris en ambachts
bewaarders in de dorpsrekening mogen verantwoorden, 
1663, afschriften, 
1734 en [circa 1780]. 

Kwitantie door de schout en secretaris Wijnand Bonté voor 
de ontvangst van 3900 gulden aan achterstallige 
declaraties van kosten over de periode 1729-1741, met 
retroakten, 
1742. 

Onderhandse akte van scheiding en verdeling van de 
nalatenschap van Daniel van Beke, in leven schout en 
secretaris van Bodegraven, 1736, authentiek afschrift, 
1742. 

2 stukken 

1 omslag 

1 stuk 

41 

NB: Waarschijnlijk opgemaakt in verband met de betaling 
van achterstallige declaraties 

Onderhandse akten van volmacht voor Wijnand Bonté, 
schout en secretaris van Bodegraven, om namens de 
volmachtgevers achterstallige betalingen te ontvangen voor 
werkzaamheden en leveranties, gedaan ten behoeve van 
het ambacht, van de erfgenamen van de voormalig schout 
Daniel van Beke, 
1742 en 1743. 1 omslag 
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42 

43 

Besluit van de Staten van Holland tot vaststelling van de 
aan de schout, secretaris en bode te betalen bedragen 
voor hun werkzaamheden in die functies, 1735, gedrukt 
afschrift 
[ca. 1745]. 

Besluit van Gecommitteerde Raden ter beslechting van het 
conflict tussen de ambachtsbewaarders en de schout mr 
Nicolaas de Vooght van der Hum inzake diens tractement, 
afschrift, 
1786. 

1 stuk 

1 stuk 

44 Instructie voor de secretaris van de schepenbank, concept, 
1795. 1 stuk 

45 Instructie voor de schout-civiel, 
1804. 1 stuk 

46 Besluit van het gemeentebestuur tot vaststelling van de 
tarieven voor de verrichtingen van de schout bij de civiele 
rechtbank van het ambacht, authentiek afschrift, 
1805. 1 stuk 

5. Bode 

47 Stukken betreffende de pogingen van de voormalige bode 
Pieter Okhuijsen om in die functie hersteld te worden, 
1807-1808. 5 stukken 

Eigendommen 

48 Stukken betreffende de aanschaf van vloerstenen ten 
behoeve van het kerkgebouw, 
1702. 1 omslag 

Kamerboek, register houdende 
- notulen van de vergaderingen van schout en ambachts

bewaarders; 
- afschriften van ingekomen en uitgaande brieven bij en van 

schout en ambachtsbewaarders; 
- processen-verbaal van eedsaflegging door ambachts

bewaarders; 
- afschriften van akten van admissie voor vestiging van 

personen van buiten het ambacht; 
- akten van benoeming van schoolmeesters; 
- akten van verhuur van eigendommen van het ambacht, 
1712-1732. 1 deel 

N.B.: Zie invnr. 1 

49 Processen-verbaal van de openbare verhuur van het 
ambachtshuisje achter de dorpstoren aan Hester van Gelder, 
1715 en 1716. 2 stukken 



DORPSBESTUUR BODEGRAVEN, 1530-1813 13 

50 Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning 
van het schilderen van de pastorie aan Bart Kalkman, 
afschrift, 
1729. 

1 stuk 

51 Proces-verbaal van de openbare aanbesteding door schout 
en ambachtsbewaarders aan Dirk Rijsevelt van het maken 
van twee schuifkozijnen in de pastorie, 
1744. 1 stuk 

52 Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning 
van reparaties en onderhoud aan de dorpstoren, de school 
en de dorpswijken aan Dirk Rijseveld, 
1757. 1 stuk 

53 Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning 
van reparatie van de dorpstoren aan Bart van Zijl, 
1780. 1 stuk 

54 Akte van verkoop van de haardas voor de periode 1800 -
1806 aan de Brusselse koopman Johannes Baptiste 
Dansaerdt, authentiek afschrift, 
1800. 1 stuk 

55 Authentiek afschrift van een akte van transport uit 1563 van 
de wijk, een slootje, in het dorp door Beatrix Gijsbert 
Hendriks aan schout en ambachtsbewaarders, 1758, 
afschrift, 
[circa 1800]. 1 stuk 

Financiën 

56 

1. Algemeen 

Reglement op de inning en de verantwoording van de 
verpondng, de dorps- en de heerlijkheidslasten, gedrukt, met 
publicatie, 
1792. 2 stukken 

57 

58 

59 

Rapport van onbekende deskundigen betreffende het 
oplossen van de financiële problemen van het ambacht, 
[1790] 

N.B. Laatste pagina's ontbreken. 

Nota betreffende de omvang van de schuld van de 
gemeente, 
[1806]. 

2. Begrotingen 

Begrotingen, 
1809 en 1810. 

1 stuk 

1 stuk 

2 stukken 
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3. Rekeningen 

60-62 Ambachtsrekeningen, met hiaten, 
1670-1810. 3 pakken 

60 1670-1676, 1678-1681, 1683-1695, 1697-1701, 1703-
1704, 1706-1707, 1709-1710, 1712-1715; 

61 1722, 1742, 1744, 1747, 1749, 1752-1780; 
62 1783-1791, 1798, 1803-1810 (1809 incompleet). 

63-70 Bijlagen bij de ambachtsrekeningen, met hiaten, 
1678-1810. 8 pakken 

63 1678-1679, 1683-1684, 1687-1695; 
64 1699-1700, 1702-1707, 1709-1710; 
65 1713-1727; 
66 1742, 1744-1746, 1748-1757; 
67 1758-1770; 
68 1771-1782; 
69 1783-1795; 
70 1796-1798, 1800-1805, 1807-1810. 

71 Verzamelstaten van de inkomsten en uitgaven van het 
ambacht over de periode 1716-1728 met staten van 
specificatie van de declaraties van de ambachtsbewaarders 
en de kosten van rechtsgedingen en advocaten, 
[1729]. 1 omslag 

72 Staten van specificatie van uitgaven van het ambacht over 
de periode 1729-1731, 
[1732]. 1 omslag 

73 Besluit van de Staten van Holland tot vaststelling van de 
rekeningen van het ambacht over 1643 en 1644 met 
reglement voor het opmaken en vaststellen van de 
dorsprekening, 1645, afschrift, 
1734. 1 stuk 

74 Jaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven uit hoofde 
van de aankoop en het beheer van de heerlijke rechten van 
het ambacht Bodegraven, 
1781-1787. 1 omslag 

75 Uittreksels van de rekeningen van inkomsten en uitgaven uit 
hoofde van de aankoop en het beheer van de heerlijke 
rechten van het ambacht Bodegraven, 
1781-1796. 1 omslag 

76 Brief van de procureur Hoijer van Brakel betreffende de 
betaling van door hem verrichte werkzaamheden, 
1784. " 1 stuk 
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77 Brieven van de advocaat en procureur Adrianus de Bas te 
Den Haag betreffende door hem verrichte werkzaamheden in 
een niet nader omschreven juridische procedure, 
1787 en 1788. 2 stukken 

78 

4. Leningen 

Besluit van de Staten van Holland, waarbij wordt toegestaan 
om de omslag ter betaling van rente en aflossing van een 
geldlening van 23.000 gulden gedurende twaalf jaar op 
dezelfde wijze te mogen invorderen als landsbelastingen, 
1743. 1 stuk 

79 Kwitantie door de erfgenamen van Jan Dirksz de Roos en 
Jannetje Jacobs van der Aar, voor de ontvangst van 
achterstallige rente en aflossingen van een geldlening, in 
1727 aangegaan door de voormalige schoolmeester Wiggerd 
de Jong, waarvan de verplichtingen waren overgedragen aan 
schout en ambachtsbewaarders, 
1743. 1 stuk 

80 Akte van schuldbekentenis voor een geldlening van 1600 
gulden, aangegaan bij Neeltje Sijmons Voordouw, weduwe 
van Geerlof Schinkel, te Westveen onder Wilnis, 1780, met 
aantekeningen van kwijting voor de aflossing en de betaling 
van rente, 
1781-1783. 

1 stuk 

81 Akte, waarbij elf ingezetenen verklaren gezamenlijk 11.555 
gulden te lenen aan schout en ambachtsbewaarders tegen 
een rente van 3,5 %, 
1791. 1 stuk 

82 Besluit van de Staten van Holland, waarbij toegestaan wordt 
om de tekorten op de dorpsrekening te voldoen uit een 
geldlening ten bedrage van 14.000 gulden, met ontheffing 
van de betaling van de 100e en 200e penning over de lening 
en een plan voor de aflossing van het genoemde bedrag, 
1792, gedrukt afschrift, in tweevoud, 
1792. 2 stukken 

83 Stukken betreffende een conflict met aandeelhouders van 
een door het ambacht in 1792 uitgeschreven geldlening over 
het niet voldoen aan de voorwaarden voor aflossing en 
uitloting, 
1797-1809. 

1 omslag 

84 Uitgelote aandelen in de geldlening van 1792 ter voldoening 
van de tekorten op de dorpsrekening, afgelost 
1807-1809. 1 omslag 
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E. Belastingen 

1. Gewestelijke belastingen 

a. algemeen 

85 Kwitanties van de gewestelijk ontvanger te 's-Gravenhage 
voor de afdracht van de totale opbrengst van diverse 
belastingen over het ambacht, 
1680-1706. 1 omslag 

b. belastingen op onroerend goed 

86 Beschikking van Gecommitteerde Raden van Holland en 
West-Friesland, tot restitutie van geheven verponding voor 
land, dat in verband met de aanleg van de Wierickerschans, 
eigendom is geworden van het gewest, 1685, afschrift, 
1686. 1 stuk 

87-98 Bevelschriften aan eigenaars van onroerend goed, 
woonachtig te Bodegraven, tot betaling van de 100e penning 
op huizen en landerijen, met aantekeningen van ontvangst 
van de aanslagen, 
1692-1718. 

87 1692-1693; 
88 1694-1695; 
89 1696-1697; 
90 1698-1701; 
91 1702-1703; 
92 1704-1705; 
93 1706-1707; 
94 1708-1709; 
95 1710-1711; 
96 1712-1713; 
97 1714-1715; 
98 1716-1718. 12 liassen 

NB: Bevat ook bevelschriften uit andere plaatsen in Holland, 
waar inwoners van Bodegraven onroerend goed bezaten 

99 Besluit van Gecommitteerde Raden, waarbij de ontvanger-
generaal wordt opgedragen de verponding voor een door de 
Hervormde diaconie gekocht pand in Bodegraven te 
restitueren aan schout en ambachtsbewaarders, 
1751. 1 stuk 

100 Kwitanties voor schout en heemraden van de 
Noordzijderpolder voor de betaling van de extra-ordinaris 
verponding, 1781, en voor de betaling van het salaris van de 
bode Hendrik Schuddeboom, 2 stukken 
1806. 
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101 Ingekomen brieven van de Commissaris tot het werk der 
verponding in het arrondissement Alphen bij de Bodegraafse 
polderbesturen betreffende de heffing van de verponding, 
1810-1811. 3 stukken 

c. accijnzen 

102 

103 

104-116 

Stukken betreffende een conflict tussen inwoners van 
Bodegraven en Huijbert Jansz Snijer, oud-pachter van de 
impost op het zout, 
1621. 1 omslag 

Rekeningen van inkomsten en uitgaven uit hoofde van de 
heffing en invordering van het zout-, zeep-, redemptie- en 
herengeld, 
1680, 1685, 1687, 1692, 1693, 1699-1703 en 1705. 1 omslag 

Kohieren van het zout-, zeep-, redemptie- en herengeld met 
de diverse verhogingen, 
1682-1684, 1688 en 1697-1706 13 delen 

104 1682; 
105 1683-1684; 
106 1688; 
107 1697; 
108 1698; 
109 1699; 
110 1700; 
111 1701; 
112 1702; 
113 1703; 
114 1704; 
115 1705; 
116 1706. 

117 Lijst van huizen, die bij de Franse inval in 1673 vernield zijn 
en niet zijn herbouwd alsmede van de ingezetenen, die 
verklaard hebben te hoog te zijn aangeslagen in de kohieren 
van het zout-, zeep- en redemptiegeld, 
1683. 1 stuk 

118 

119 

120 

Staten van geïnde bedragen op zitdagen van het zout-, 
zeep-, redemptie- en herengeld, 
1686, 1689, 1691, 1693-1695, 1698, 1701 en 1704-1705. 1 omslag 

Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven uit 
hoofde van de heffing en invordering van het zout-, zeep-, 
redemptie- en herengeld, 
1692-1706. 1 omslag 

Exploiten door de deurwaarder van de 
gemenelandsmiddelen tot het alsnog betalen van het zout-, 
zeep-, redemptie- en herengeld door in gebreke gebleven 
ingezetenen, 
1692 en 1694. lomslag 
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121 

122 

Besluit van Gecommitteerde Raden van Holland en West-
Friesland met betrekking tot de opstelling van lijsten van 
belastingplichtigen op grond van gegoedheid voor de heffing 
van het zout-, zeep-, redemptie- en herengeld, 1696, afschrift 
[1696]. 1 stuk 

Akten, waarbij schout en ambachtsbewaarders 125 gulden 
lenen van Pieter Jacobsz Ramp en van Willem Cornelisz 
Honcoop voor de betaling van zegels ten behoeve van de 
aanslagbiljetten van het zout-, zeep-, redemptie- en 
herengeld, met verklaring van voldoening van de aflossing 
en rente, 
1698 en 1703. 2 stukken 

123 

124 

Staat van veehouders, die in aanmerking komen voor 
gedeeltelijke teruggave van door hen betaald koehouders-
hoorn- en zoutgeld, met vermelding van de door hen 
betaalde bedragen, 
[1727]. 

Publicatie van de ordonnantie op de impost op karossen, 
koetsen en paarden, jachten en speelschuiten, gedrukt, 
1749. 

1 stuk 

1 stuk 

125 Brief aan de ontvanger-generaal te Den Haag inzake de 
afdracht van de opbrengst van de verpachting van accijnzen, 
afschrift, 
1749. 1 stuk 

d. vermogensheffingen 

126 

127 

128 

129 

Brief van het stadsbestuur van Woerden, waarin verzocht 
wordt om wijzigingen mede te delen met betrekking tot de 
gegoedheid van personen, opgenomen in het kohier van 
de 200e penning over het ambacht, 
1624. 

Kohieren van de 200e penning, 
1637, 1667, 1678 en 1687. 

Staat van mutaties op het kohier van de 1000e penning uit 
1654 ten opzichte van het kohier van de 200e penning van 
1667 en de financiële verschillen ten gevolge daarvan, 
opgemaakt door het stadsbestuur van Woerden ten 
behoeve van de gaarder te Bodegraven, 
[1667]. 

Briefwisselingen met stads- en dorpsbesturen in Holland 
inzake de overschrijving van personen in de kohieren van 
de 200e penning, 
1672-1723. 

1 stuk 

1 omslag 

1 stuk 

1 omslag 
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130 Brief van het stadsbestuur van Woerden met een lijst van 
personen uit diverse plaatsen, die overgeschreven moeten 
worden op het kohier van het familiegeld van Bodegraven, 
1674. 2 stukken 

131 Kohier van de 100e penning met aantekening van 
verklaringen onder ede over de financiële situatie van de 
aangeslagenen, 1678, afschrift, 
1692. 1 katern 

132 

133 

134 

Kohieren van de 100e penning, deels in meervoud, 
aantekening van voldoening van de aanslag, 
1692-1722. 

met 

Rekeningen van de inkomsten en uitgaven uit hoofde van 
de heffing en invordering van de 100e penning, vastgesteld 
door schout en ambachtsbewaarders ten behoeve van het 
gewest Holland, 
1692-1715. 

Aantekeningen van mutaties op de kohieren van de 100e 

penning, 
1692-1704. 

1 pak 

1 pak 

1 omslag 

135 

136 

137 

138 

Afschriften van de rekeningen van inkomsten en uitgaven 
uit hoofde van de heffing en invordering van de 100e 

penning, ten behoeve van de gaarder van deze heffing, 
1692-1714. 

Briefwisselingen met stads- en dorpsbesturen in Holland 
inzake de overschrijving van personen in de kohieren van 
de personele 100e penning, 
1695-1726. 

"Borderellen", staten van de saldi van de rekeningen van 
inkomsten en uitgaven uit hoofde van de heffing en 
invordering van de 100e penning over de periode 1692-
1694 en 1695-1712, 
[1695 en 1713]. 

Aanschrijvingen, waarbij Anthonij Bordeman en Willem 
Pieters Verhoeff wordt opgedragen opgave te doen van 
hun bezittingen en personeel ten behoeve van de heffing 
van het familiegeld, 
1715. 

1 pak 

1 pak 

2 stukken 

2 stukken 

139-144 Akten, waarbij inwoners van Bodegraven een verklaring 
afleggen met betrekking tot hun gegoedheid ten behoeve 
van de heffing van het familiegeld, 
1715. 

139 Dorp; 
140 Meijepolder; 
141 Noordzijderpolder; 
142 Weijland; 

6 omslagen 



20 DORPSBESTUUR BODEGRAVEN, 1530-1813 

145 

146 

143 Weijpoort; 
144 Zuidzijde. 

Kwitantie voor Jan Meesen voor de betaling van zijn 
personele 100e penning, 
1719. 

Rekeningen van de heffing en invordering van de ordinaire 
en extraordinaire verponding over de periode 1784 - 1789, 
1792. 

1 stuk 

4 stukken 

147 

148 

149 

150 

151-152 

153 

154 

e. overige gewestelijke belastingen 

Bevelschriften aan de ingezetenen tot betaling van de 
"Liberale Gifte", door de aangeslagenen aan de commis
sarissen van de ontvangst ervan, weer ingeleverd bij de 
daadwerkelijke betaling ervan, 
1747-1748 1 pak 

Aanslagbiljetten op naam voor de betaling van de belasting 
op de afgeschafte pachten, 

1749. 1 omslag 

2. Plaatselijkelijke belastingen 

a. algemeen 
Reglement voor de benoeming en de werkzaamheden van 
de gecommitteerden voor de plaatselijke belastingen, 
1804. 1 stuk 

Reglement op de heffing en invordering van de plaatselijke 
belastingen op dranken, bestiaal, brandstoffen en zeep, 
alsmede op de controle op de betaling ervan, 
1812. 1 stuk 

b. dorpslasten of "buurschatting" 

Kohieren van de 'buurschatting', omslag van de dorpslasten 
over de inwoners, deels met afschrift, 
1703-1712, 1722, 1749-1750, 1755, 1780-1791 en 1809-
1810. 2 pakken 

151 1703-1712, 1722; 
152 1749-1750, 1755, 1780-1791 en 1809-1810. 

Staten van specificatie van inkomsten en uitgaven van het 
ambacht uit de buurschatting, 
1722. 2 stukken 

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en 
gunning van de invordering van de buurschatting aan 
Christiaan Claesz, schoolmeester te Bodegraven, 1626, en 
aan Comelis Poel, 
1750. 2 stukken 



DORPSBESTUUR BODEGRAVEN, 1530-1813 21 

155 

156 

Staten van ontvangsten en uitgaven, door Dirk Stoop gedaan 
als gaarder van de dorpslasten, klad, 
1806-1807. 1 omslag 

Staat van ingezetenen met hun te betalen deel in de 
dorpslasten, met aantekeningen van voldoening, 
1806. 1 stuk 

c. recht van excue 

157 Akte van bevestiging door stadhouder Frederik Hendrik van 
het in 1530 door Karel V verleende octrooi tot het heffen van 
recht van excue in het ambacht, 
1636. 1 stuk 

158 Akte, waarbij Karel V als graaf van Holland, het ambachts-
bestuur van Bodegraven vergunt om een plaatselijke 
belasting op erfenissen (recht van excue) te heffen, 1530, 
authentiek afschrift,. 
1592. 

1 stuk 

159 Vonnis van het Hof van Holland in een zaak tegen Stijntje 
Jans, weduwe van Dirck Jansz, te Woerden inzake de 
betaling van het recht van excue, 
1616. 1 stuk 

160 Vonnis van het Hof van Holland in een zaak tegen de 
erfgenamen van Jan Joosten Vermeij inzake de betaling van 
het recht van excue, 
1632. 1 stuk 

161 Vonnis van het Hof van Holland in een zaak tegen de 
erfgenamen van Annetje Gijsbrechts inzake de betaling van 
het recht van excue, 
1632. 1 stuk 

162 

163 

d. tienden 

Kwitanties voor de afdracht van de henniptienden, verleend 
aan de gezamenlijke polderbesturen onder Bodegraven, 
1672-1720. lomslag 

Rekening van de verpachting van de henneptienden door de 
gezamenlijke polderbesturen onder Bodegraven, 
1679. 1 stuk 

164 

165 

Processen-verbaal van de openbare verpachting en gunning 
van de korentienden en de smaltienden van Bodegraven, 
1781-1786, 1793, 1795-1799, 1801-1808 en 1810. 1 omslag 

Processen-verbaal van de openbare verpachting en gunning 
van de henneptienden en aardappeltienden van Bodegraven, 
1781 -1786, 1793, 1796, 1798-1808 en 1810. 1 omslag 
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166 Aantekeningen van de secretaris betreffende de verpachting 
van de koren-, smal-, hennep- en aardappeltienden van 
Bodegraven, 
1808-1810. 3 stukken 

167 Proces-verbaal van de openbare verpachting en gunning van 
de koren-, smal-, hennep- en aardappeltienden van 
Bodegraven, 
1811. 1 stuk 

168 Akte, waarbij secretaris Tholen opgave doet van de 
opbrengst van de openbare verpachting van de hennip-, 
koren- en aardappeltienden, 
1809. 1 stuk 

169 Akten van aankondiging, 1812 en 1813, en proces-verbaal 
van verpachting van de tienden, 
1813. 3 stukken 

F. Openbare orde en veiligheid 

170 Ordonnantie van de Staten van Holland op het bestrijden en 
voorkomen van vechten en andere baldadigheden binnen 
het Baljuwschap van Woerden, 
1614. 1 stuk 

171 Kohier van de omslag van de kosten van het opsteken van 
en de olie voor de lantaarn bij de brug in het dorp, met 
aantekeningen van ontvangst 
1713-1714. 1 katern 

172 Register, houdende 
- afschriften van de keuren op de "vierschouwerije", de 

brandweer uit 1620 en 1661; 
- afschrift van de eed van de straatheemraden of 

brandschouwers, uit 1661; 
- lijst van straatheemraden over de periode 1716-1797; 
- afschriften van de de eed van de nachtwaker en de akte 

van verpachting van dit ambt in 1723; 
- lijsten van inwoners van de brandschouwerij van 

Bodegraven met vermelding van het door hen gereed te 
hebben brandblusmateriaal en het door hen te betalen 
waakgeld, 1755-1797, en 

- afschrift van een akte, waarbij de bewoners van het 
westeinde van het dorp verklaren de straat zelf te zullen 
onderhouden uit 1662, 

aangelegd 1755, bijgehouden tot 1798. 1 deel 

173 Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning 
van het aansteken en schoonmaken van de lantaarn bij de 
brug in het dorp aan Hannes Zoete, 
1750. 1 stuk 
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174 Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden, waarbij vergunning wordt 
verleend tot het vernieuwen van de lantaarnpaal nabij de 
brug in het dorp, 
1761. 1 stuk 

175 

176 

Bijlagen bij de rekening van schout en brandmeesters, 
1790- 1801 1 omslag 

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de brandweer 
en het vuilnis ophalen, opgemaakt door de thesaurier van het 
brandcollege, 
1791-1794. 4 stukken 

177 

178 

179 

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de brandweer 
en het vuilnis ophalen, opgemaakt door de thesaurier van het 
brandcollege, 
1795-1813. 1 deel 
Akte van overeenkomst met de Minister van Oorlog van de 
Bataafse Republiek inzake het gebruik van de brandspuit op 
de Wierickerschans, afschrift, 
[1804]. 1 stuk 

Verslag van de brandschouw door schout en brandmeesters, 
1809. 1 stuk 

Economische zaken 

180 

1. Algemeen 

Registers van personenen aan wie een patentakte is 
uitgereikt, met vermelding van de beroepen en betaalde 
patentbelasting, 
1808-1809. 3 katernen 

2. Voorzieningen t.b.v. handel en nijverheid 

181 Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap, waarbij een aantal paardenhandelaars en 
herbergiers toestemming krijgen tot het aanleggen van een 
wedplaats voor paarden nabij de brug in het dorp, 
1686. 1 stuk 

182 

183 

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het maken en 
onderhouden van de wedplaats voor paarden nabij de brug 
in het dorp, 
[ca 1690] en 1705. 

Brief van Gecommitteerde Raden, waarbij de inwoners van 
Bodegraven toestemming wordt verleend om hun vee op 
land, gelegen in het gewest Utrecht, te weiden, 
1751. 

2 stukken 

1 stuk 
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184 Brief van het College van Commissarissen der Posterijen van 
Holland, waarin medegedeeld wordt dat er in Bodegraven 
geen postkantoor zal worden gevestigd, 
1796. 1 stuk 

185 Stukken betreffende de voorgenomen benoeming van drie 
gemeentelijke turfdragers, 
1805. 5 stukken 

3. Marktveren 

186 

187 

Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad tegen 
de Rentmeester-generaal van Holland inzake de door hem 
verleende en door het ambachtsbestuur bestreden 
aanstellingen van marktschippers van Bodegraven op 
Leiden, Utrecht, Amsterdam en andere plaatsen, 
1686-1759. 

Brief van de municipaliteit van Zwammerdam betreffende de 
beurtschipper van Bodegraven op Amsterdam, 
1798. 

1 omslag 

1 stuk 

188 

189 

Stukken betreffende een conflict met Albert van Sevenhoven 
als eigenaar van het marktveer op Amsterdam inzake de 
benoeming van Hendrik de Graauw te Zwammerdam als 
marktschipper op die stad, afschriften, 
1798. 1 omslag 

Akte van aanstelling door mr A.H. Metelerkamp als eigenaar 
van de marktveren van Bodegraven op Leiden en Gouda, 
van Hendrik Nieuwburg tot marktschipper, 
1806. 1 stuk 

190 Briefwisselingen met de Raad van Financien in het 
Departement Holland en met de Commissaris-Generaal des 
Konings voor de Middelen te Water betreffende de 
Bodegraafse marktveren, 
1807 en 1809. 

1 omslag 

191 Briefwisseling met het stadsbestuur van Amsterdam 
betreffende de vaststelling van de vrachttarieven voor het 
veer van Bodegraven op Amsterdam, 
1807. 4 stukken 

4. Toezicht op waren, maten en gewichten 

192 Akte van overeenkomst met de Baljuw van het Land van 
Woerden betreffende de plaatselijke procedure en het 
plaatselijk reglement voor het ijken van maten en gewichten, 
1627. 1 stuk 

193 Processen-verbaal van de openbare verpachting en gunning 
van de schouw van de varkens en de inning van het 
marktgeld, 
1750, 1803-1805 en 1810-1812. 1 omslag 
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194 Besluit van de Staten van Holland tot goedkeuring van de 
ordonnantie op het broodwegen, 1667, authentiek afschrift, 
1758. 1 stuk 

195 Ordonnantie op het broodwegen, 
1795. 1 stuk 

196 Proces-verbaal van de werkzaamheden van schout en 
broodwegers, met afschriften van de keuren op het 
broodwegen uit 1667 en 1804, 
1806. 1 stuk 

H. Waterstaats- en polderzaken 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

Voorlopig vonnis van de Hoge Raad inzake een geschil 
tussen de ambachtsbestuurders van Bodegraven, Kamerik, 
Zegveld en Harmeien enerzijds en Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
anderzijds over een keur op het steken van platingen in de 
gemeenlandsdijken, 
1601. 

Akte van overeenkomst met Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van het Groot-Waterschap van Woerden betreffende de 
bepaling van het door hen en door het ambachtsbestuur te 
schouwen deel van de gemeenlandskade, 
1616. 

Akte waarbij de Staten van Holland een overeenkomst 
tussen de stad Woerden en het ambacht Bodegraven 
goedkeuren, waarbij de door Woerden geplaatste sluitboom 
onder de brug in Bodegraven wordt verwijderd in ruil voor het 
mogen heffen van een recht van doorvaart bij de brug aan 
niet-ingezetenen van het Groot-Waterschap van Woerden, 
1617. 

Overeenkomst met het dorpsbestuur van Zwammerdam 
betreffende het maken en onderhouden van een coupure in 
de grens tussen de beide ambachten tussen de 
Zuidzijderkade en de Hoge Rijndijk, 
1761. 

Brief van de municipaliteit van Woerden, waarin verzocht 
wordt de sedert 1787 niet meer betaalde recognitie voor het 
weghalen van de sluitboom in de brug in Bodegraven alsnog 
te voldoen, 
1796. 

Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden inzake de slechte staat van de dijk 
langs de Noordzijderpolder aan het westeinde van het dorp, 
minuut, 
1806. 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 
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Openbare gezondheid 

203 Brief van Neeltje Plomp, huisvrouw van Leendert Verleer, 
vroedvrouw te Kockengen, waarin zij meedeelt haar 
benoeming als zodanig te Bodegraven niet aan te nemen, 
1731. 1 stuk 

204 Rapport van de heel- en vroedmeester Gerrit de Rijk te 
Woerden , op verzoek van de municipaliteit, betreffende 
ondeskundige behandeling van de vrouw van Dirk 
Burgerhout door de dorpsvroedvrouw van Bodegraven, 
1796. 1 stuk 

205 Akten van aanbeveling van het dorpsbestuur van Alphen 
voor de chirurgijn Johan Godlieb Theil en zijn echtgenote, de 
vroedvrouw Barbara Klasina Summak, en van de 
stadsvroedvrouw van 's-Hertogenbosch voor de vroedvrouw 
Catharina van Braam, 
1796. 2 stukken 

206 Brieven van H. Hollingerus van Lansbergen te Oudshoorn en 
D. Costerus, baljuw van het land van Woerden, betreffende 
het vaststellen van een keur op de vroedvrouwen, 
1796 en 1797. 1 stuk 

Armenzorg 

207 Dagvaarding door de deurwaarder van het Hof van Holland 
aan het dorpsbestuur in een procedure tegen de baljuw en 
armmeesters van Naaldwijk over de akte van indemniteit van 
de in Bodegraven benoemde en uit Naaldwijk afkomstige 
vroedvrouw Susanna Sielo, gehuwd met Claas de Jong, 
1750. 1 stuk 

208 Reglement voor de personen, ondergebracht in het 
Hervormd Weeshuis, afschrift, 
1789. 1 stuk 

209 Vonnissen van het Hof van Holland, waarbij de secretaris 
van Bodegraven gelast wordt een akte van onvermogen te 
verstrekken aan Joosje Broekhuijsen en aan Susanna van 
den Berg ten behoeve van een gerechtelijke procedure tegen 
Willem van Ham te Bodegraven, authentiek afschriften, 
1795. 2 stukken 

210 

211 

Stukken betreffende het aantal lidmaten en parochianen van 
de kerkgenootschappen binnen de gemeente en betreffende 
de armenzorg door diaconie en armmeesters, 
1796-1797. lomslag 

Brief van de Rooms-Katholieke armmeesters van het 
Zuideinde van Nieuwkoop betreffende het aantal bij hen in 
onderstand zijnde weeskinderen, 
1796. 1 stuk 
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K. Onderwijs 

Kamerboek, register houdende 
- notulen van de vergaderingen van schout en ambachts

bewaarders; 
- afschriften van ingekomen en uitgaande brieven bij en van 

schout en ambachtsbewaarders; 
- processen-verbaal van eedsaflegging door ambachts

bewaarders; 
- afschriften van akten van admissie voor vestiging van 

personen van buiten het ambacht; 
- akten van benoeming van schoolmeesters; 
- akten van verhuur van eigendommen van het ambacht, 
1712-1732. 1 deel 

N.B.: Zie invnr. 1 

212 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland 
van schout en ambachtsbewaarders tegen de kerkenraad en 
kerkmeesters van Bodegraven over de bevoegdheid tot het 
benoemen van een schoolmeester, 
1713-1716. 1 omslag 

213 Stukken betreffende een proces voor het Hof van Holland 
vanwege de schoolmeester Wiggert de Jong tegen het 
ambachtsbestuur over de ontheffing van eerstgenoemde uit 
de bij dat ambt behorende dorpsfuncties, 
1716-1720. 1 omslag 

214 Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning 
van de verbouw van de gevel van de school aan Pieter 
Honselaar, 
1778. 1 stuk 

215 Verslagen van vergaderingen van schout en ambachts
bewaarders met de hervormde kerkenraad betreffende de 
examinatie en de benoeming van een schoolmeester, 
1762. 1 katern 

Kerkelijke zaken 

216 Akte van overeenkomst met de kerkenraad betreffende het 
voortaan benoemen van dezelfde persoon als schoolmeester 
en als koster en voorzanger in de kerk, met vonnis van de 
Hoge Raad ter bevestiging van de overeenkomst, 
1722 en 1723. 2 stukken 

217 Brief van de hervormde predikant Martinus Westerhout, 
waarin hij verzoekt officieel vast te leggen, dat hij uit vrije wil 
en zonder tractement bereid is op woensdagavond te 
preken, 
1731. 1 stuk 
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218 Brief van de hervormde predikant Martinus Westerhout, 
waarin hij verzoekt de burgerlijke afkondigingen niet meer op 
zondag voor de deur van de kerk te doen, 
1732. 1 stuk 

219 Akte van nominatie door de Hervormde kerkenraad van drie 
predikanten in de ontstane predikantsvacature, 
1755. 1 stuk 

220 Besluit van schout en ambachtsbewaarders om de 
hervormde kerkenraad te doen waarschuwen om alleen 
proponenten te beroepen in de predikantsvacature, 
1756. 1 stuk 

221 Brieven van de Hervormde Kerkenraad betreffende een door 
het ambachtsbestuur verzocht ontslag van Gerrit van der 
Giessen als organist, 
1796. 2 stukken 

222 

M. 

Bezwaarschrift van de Rooms-Katholieken van Bodegraven 
tegen de door de municipaliteit voorgestelde regeling met 
betrekking tot de kerkgebouwen, 
[ca 1798]. 

Militaire zaken 

1 stuk 

223 

224 

Reglementen op de schutterij, 1785 en 1786, met stukken 
betreffende de totstandkoming, 
1785-1786. lomslag 

Stukken betreffende een conflict met de Krijgsraad van de 
plaatselijke schutterij over ongeregeldheden bij de 
oefeningen, 1 omslag 
1786. 

225 Brief aan de directie van het Exercitiegenootschap, waarin zij 
opgedragen wordt de oefeningen in de wapenhandel te 
staken, afschrift, 
1787. 1 stuk 

226 

227 

228 

Assignaten met kwitantie voor de inwisseling ervan door 
Gerrit Swarts als belast met de verzorging en proviandering 
van de Franse troepen, 
1795. 1 omslag 

Bijlagen bij de rekeningen van de plaatselijke Krijgsraad van 
de Nationale Garde, 
1795 en 1796. 1 omslag 

Stukken betreffende de door het district Ooster-Rijn op te 
brengen bijdragen in het onderhoud der Franse troepen, 
1796-1797. * 1 omslag 
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229 Brief van de Landdrost van het departement Maasland 
betreffende de betaling van de kosten voor inkwartiering van 
Franse gendarmes in de dorpsherberg, 
1810. 1 stuk 

230 

231 

Staten van militieplichtigen, die zich laten remplaceren, 
[1810]. 

Lijst van mannelijke inwoners tussen de 40 en 60 jaar met 
vermelding van hun leeftijd, beroep, burgerlijke staat en 
eventuele lichamelijke gebreken, vermoedelijk opgemaakt 
ten behoeve van de conscriptie, 
[circa 1811]. 

2 stukken 

1 stuk 

RECHTSPRAAK 

A. Regelgeving 

232 Ordonnantie op de vredemakers en de rechtspleging in kiene 
zaken, 
gedrukt, in zesvoud, 
1795. 6 katerns 

233 Keur en ordonnantie betreffende het vredemaken en 
rechtspleging in kleine zaken, 1795, met aantekening [door 
secretaris Tholen] over de taken van de schout-civiel en de 
secretaris hierbij, 
[ca. 1800]. 

Reglement voor de weesmeesters, 
1804. 

2 stukken 

1 stuk 

234 

NB: Zie Archief Weeskamer Bodegraven, invnr. 1 

Besluit van het Departementaal Bestuur van Holland tot 
vaststelling van het Reglement voor de civiele rechtbank 
binnen Bodegraven, 1804, authentiek afschrift, 
1804. 1 stuk 

235 Reglement en instructie voor de vredemakers en rechters 
van kleine zaken, 
1804. 1 stuk 
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B Contentieuze rechtspraak 

Registers houdende afschriften van 
- verslagen van rechtdagen voor schout en schepenen; 
- akten van benoeming en eedsaflegging van schepenen en 

heemraden; 
- beschikkingen van schout en schepenen op verzoek

schriften; 
- verslagen van verhoren van verdachten en getuigen; 
- verklaringen ten overstaan van schout en schepenen 

onder ede afgelegd; 
- inventarissen van stukken, gediend hebbend in rechtzaken 

voor schout en schepenen, 
1716-1722 en 1761-1803. 2 delen 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, inv.nrs 10-11 

Register houdende afschriften van 
- beschikkingen van schout en schepenen op verzoek

schriften; 
- verslagen van verhoren van verdachten en getuigen; 
- declaraties van kosten door procureurs en advocaten; 
- verklaringen ten overstaan van schout en schepenen 

onder ede afgelegd; 
- inventarissen van stukken, gediend hebbend in rechtzaken 1 deel 
voor schout en schepenen, 
1771-1792. 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, inv.nr 9 

Register, houdende verslagen van de zittingen van de 
vredemakers, 1 deel 
1795-1810. 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, inv.nr 13 
Register, houdende verslagen van rechtdagen voor schout 
en schepenen, 
1803-1804. 1 deel 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, inv.nr. 12 

C. Vrijwillige rechtspraak 

1. Transporten en hypotheken 

236 Akte van transport door de executeurs-testamentair van 
Arijaantje Honcoop aan Hartig Clement te Bodegraven van 
een erf en boomgaard in het dorp, waarop een 
erfdienstbaarheid is gevestigd, 1766, met retroacta 
1645-1755. 1 omslag 
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Registers van minuten van voornamelijk akten van transport 
van onroerend goed, akten van hypotheek en akten van 
taxatie, met per deel alfabetisch index op voornamen van 
transportanten en hypotheeknemers, 
1668-1707, 1719-1752 en 1761-1782. 

1688-1677 
1677-1685 
1686-1707 
1719-1726 
1726-1736 
1736-1743 
1743-1752 
1761-1782 

8 delen 

237 

238 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, invnrs 1-8. Op deze 
registers is een digitale index beschikbaar 

Akte van transport door Frederik Benthem aan Johannes 
Henricus Reijs van twee huizen met tuinen en koepels te 
Bodegraven, 1800, met retroacta, 
1761 -1798. 

Akte van transport door Jacob Jong en Eel aan Willem Murk 
van een huis in het dorp, authentiek afschrift, 
1809. 

1 omslag 

1 stuk 

2. Weeszaken 

Akten en stukken, voornamelijk met betrekking tot vertichting 
en uitkoop, waarbij erfgenamen onder toezicht van de 
weeskamer betrokken zijn, 
1560-1738. 2 pakken 

NB: Zie archief Weeskamer Bodegraven 6a-6ww. Voor een 
nadere specificatie zie bijlage 1 

Inventaris van stukken, aanwezig in de archiefkist van de 
weesmeesters, met aantekeningen van aanvulling en lichting 
van stukken, 
1590, aangevuld tot 1613. 1 katern 

NB: Zie Archief Weeskamer Bodegraven 5a. 

Akten van afgifte van bescheiden en gelden uit de weeskist 
aan meerderjarige weeskinderen en voogden, 
1598-1735. 1 omslag 

NB: Zie Archief Weeskamer Bodegraven 5b 
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Rekeningen en inventarissen van nalatenschappen, waarbij 
erfgenamen onder toezicht van de weeskamer betrokken 
zijn, 
1618-1743. 

NB: Zie Archief Weeskamer Bodegraven 7. Voor een nadere 
specificatie zie bijage 1. 

"Weesboeken", registers van afschriften betreffende het 
beheer van eigendommen van weeskinderen en het 
benoemen van voogden, met bijlagen en, per deel, 
alfabetische index op voornaam, 
1619-1782. 2 delen 

- . 1619-1723; 
- . 1723-1782. 

NB: Zie Archief Weeskamer Bodegraven 2-3. 

Lijst van ouders, bij overlijden waarvan de kinderen al dan 
niet onder toezicht van de weeskamer komen te vallen, 
1690. 1 stuk 

239 

NB: Zie Archief Weeskamer Bodegraven 4. 

3. Overige vormen van vrijwillige rechtspraak 

Processen-verbaal van de openbare verpachting van het 
hooi op zeven en een halve morgen land in de Meijepolder 
ten overstaan van schout en ambachtsbewaarders, 
1699 en 1700. 

Minuten van akten van borgtocht, procuratie, testament, 
taxatie en verhuur van onroerend goed, verleden voor 
schout en schepenen, vanaf 1810 het gemeentebestuur, 
1755-1808 en 1810-1811. 

NB: Zie Oud-Rechterlijk Archief, inv.nr. 14-15. 

1 katern 

2 omslagen 
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Bijlage 1: 
Namen van erflaters, waarvan stukken met betrekking tot hun nalatenschap aanwezig 
zijn in de inventarisnummers 6a-6ww en 7-1/22 van het archief van de weeskamer van 
Bodegraven 

ERFLATER 
Aagje Hendriks de Lange, weduwe van Pieter Claasz 
Aagje, weduwe van Frederik Jansz Boer 
Aaltje Aarts, weduwe van Gijsbert Willemsz Stedehouder 
Aart Maartensz 
Aart Otten van der Hout, gehuwd met Lijsbeth Ariens 
Annigje Aalberts Stolwijck, gehuwd met Jan Cornelisz Hoogerdijck 
Annigje Jans Keijser, gehuwd met Aris Claasz Sluijs 
Arij Cornelisz Hoogeveen, gehuwd met Maggeltje Aris Oudshooren 
Arij Cornelisz Vermij, gehuwd met Magteltje Doedes Liesveld 
Backer, Claas Dirksz, gehuwd met Reimpje Ariens 
Beukei Cornelisz Verhoeff, gehuwd met Marrigje Jans Plemper 
Bloncq, Willempje Jacobs 
Boer, Frederik Jansz, gehuwd met Comelia Willems van den Bos 
Bos, Cornelia Willems van den, gehuwd met Frederik Jansz Boer 
Braeck, Joris Harmensz van, gehuwd met Neeltje Comelis van Nes 
Breuckelen,Marrigje Willems van, gehuwd met Gerrit Huigen Rock 
Bruijn, Claas Jansz, gehuwd met Neeltje Dirks 
Bruijn, Jan Claasz, gehuwd met Annigje Jans en Aaltje Jacobs 
Bruin, Marrigje Jans, gehuwd met Jan Florisz de Vijver, glazenmaker 
Diemen, Grietje Cornelis van, gehuwd met Jan Teunisz Vlasman 
Diert Roelofsz Ramp 
Diert Roelofsz Ramp, gehuwd met Neeltje Claas Willems 
Dirkje Claas Cats, gehuwd met Jan Willemsz van Eijk 
Doofft, Meinsje Jans, gehuwd met Willem Harmensz van Breuckelen 
Eijk, Jan Willemsz van, gehuwd met Dirkje Claas Cats 
Elisabeth Claas, gehuwd met Jan Allertsz van der Meij, timmerman 
Floris Willemsz van der Meij 
Frederik Jansz Boer, gehuwd met Cornelia Willems van den Bos 
Geerlingh, Willem Cornelisz, gehuwd met Marrigje Willems 
Geertje Jans Plomp, gehuwd met Cornelis Honckoop 
Gerrit Aartsz van der Swaan, gehuwd met Cornelia Cornelis Wiltenburg 
Gerrit Jan Dirksz 
Gerrit Jansz, gehuwd met Marijtje Willems 
Grietje Cornelis van Diemen, gehuwd met Jan Teunisz Vlasman 
Hendrik Gerritsz, gehuwd met Meinsje Cornelis 
Hendrik Philipsz Verwoert 
Hooch, Jacob Pietersz de, gehuwd met Aaltje Jans 
Hoogeveen, Arij Cornelisz, gehuwd met Maggeltje Aris Oudshooren 
Hooijbouw, Marije Cornelis, gehuwd met Gijsbert Frederiksz Boer 
Hout, Aart Otten van der, gehuwd met Lijsbeth Ariens 
Hubert Waterblom 
Huibert Leendertsz, gehuwd met Hilligje Hagens 
Jacob Pietersz de Hooch, gehuwd met Aaltje Jans 
Jacob Pietersz van der Swaen, gehuwd met Neeltje Ariens 
Jacob Willem Pietersz, gehuwd met Marrigje .... 
Jan Claasz Bruijn, gehuwd met Annigje Jans en Aaltje Jacobs 

PERIODE 
1678 
1697 
1674-1687 
1653-1655 
1633 
1700 
1697 
1737-1738 
1725 
1665 
1666 
1652-1655 
1718-1724 
1718-1724 
1676 
1664 
1640 
1624 
1644-1657 
1701 
1666 
1663-1666 
1731-1743 
1654 
1731-1743 
1630 
1634 
1718-1724 
1664 
1701 
1668 
1633 
1623 
1701 
1618-1620 
1728-1739 
1622 
1737-1738 
1701 
1633 
1720-1726 
1610 
1622 
1677 
1560 
1624 

INVNR 
7-10 
6mm 
7-11 
7-5 
7-3 
6qq 
6oo 
7-19 
7-16 
6cc 
6y 
6ww 
7-15 
7-15 
6gg 
6bb 
6q 
6h 
6u 
6ss 
7-9 
6ee 
7-18 
6x 
7-18 
6k 
6o 
7-15 
7-8 
6tt 
6ii 
6n 
6g 
6ss 
7-1 
7-17 
6f 
7-19 
6rr 
7-3 
7-22 
6b 
6f 
6hh 
6a 
6h 
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Jan Claasz van Lelijesteijn, gehuwd met Geertje Aarts van 
Swanenburgh 
Jan Claasz Vermij, gehuwd met Dirkje Jans 
Jan Cornelisz, schoenmaker 
Jan Harmensz van Rooijen, gehuwd met Kuijertje Ariens 
Jan Rommersz, cramer, gehuwd met Aagje Claas 
Jan Willems, kuipersgezel 
Jan Willemsz van Eijk, gehuwd met Dirkje Claas Cats 
Jannigje Comelis van Leeuwen, gehuwd met Jan Meeusz 
Nieuwnuijsen 
Jannigje Wermbouts, gehuwd met Pieter Cornelisz van Swanenburch 
Jasper Jansz Verlaan 
Joris Harmensz van Braeck, gehuwd met Neeltje Comelis van Nes 
Catharina Dirks, gehuwd met Willem Harmensz 
Cats Ariensz Verweij, gehuwd met Aaltje Nannes Stolwijk 
Cats, Dirkje Claas, gehuwd met Jan Willemsz van Eijk 
Keijser, Annigje Jans, gehuwd met Aris Claasz Sluijs 
Claas Dirksz Backer, gehuwd met Reimpje Ariens 
Claas Florisz Pauw 
Claas Jansz Bruijn, gehuwd met Neeltje Dirks 
Claas Woutersz van Roon, gehuwd met Mensje Gerrits van der Es 
Kooren, Marrigje Huigen, weduwe van Dirk Ramp 
Cornelia Willems van den Bos, gehuwd met Frederik Jansz Boer 
Cornelis Beukelsz Verhoeff, gehuwd met Jozijntje Terlaan 
Comelis Meesz, gehuwd met Marrigje Cornelis de Lange 
Kuijertje Ariens, gehuwd met Jan Harmensz van Rooijen 
Lange, Aagje Hendriks de, weduwe van Pieter Claasz 
Leeuwen, Jannigje Cornelis van, gehuwd met Jan Meeusz 
Nieuwhuijsen 
Leeuwen, Pieter Jansz van, gehuwd met Adriaantje Rutten 
Lelijesteijn, Jan Claasz van, gehuwd met Geertje Aarts van 
Swanenburgh 
Lelijesteijn, Pieter Claasz 
Liesveld, Magteltje Doedes, gehuwd met Arij Cornelisz Vermij 
Lijsbeth Ariens, gehuwd met Aart Otten van der Hout 
Magteltje Doedes Liesveld, gehuwd met Arij Cornelisz Vermij 
Marije Cornelis Hooijbouw, gehuwd met Gijsbert Frederiksz Boer 
Marijtje Jacobs, gehuwd met Cornelis Jacobsz de Hooch 
Marijtje Willem Aalberts 
Marrigje Gerrits, gehuwd met Cornelis Pietersz 
Marrigje Huigen Kooren, weduwe van Dirk Ramp 
Marrigje Jans Bruin, gehuwd met Jan Florisz de Vijver, glazenmaker 
Marrigje Teunis van der Neut, gehuwd met Aalbert Jansz Rijneveld 
Marrigje Teunis van der Neut, gehuwd met Aalbert Jansz Rijnevelt 
Marrigje Willems van Breuckelen, gehuwd met Gerrit Huigen Rock 
Marrigje Willems, gehuwd met Willem Cornelisz Geerlingh 
Meij, Floris Willemsz van der 
Meinsje Cornelis, gehuwd met Hendrik Gerritsz 
Meinsje Cornelis, gehuwd met Hendrik Gerritsz 
Meinsje Jans Doofft, gehuwd met Willem Harmensz van Breuckelen 
Neeltje Gijsberts, gehuwd met Stoffel Gerritsz Camericker 
Neut, Marrigje Teunis van der, gehuwd met Aalbert Jansz Rijneveld 
Neut, Marrigje Teunis van der, gehuwd met Aalbert Jansz Rijnevelt 

1647 

1640 
1642 
1696 
1614 
1627 
1731-1743 
1664 

1643 
1710-1719 
1676 
1630 
1700 
1731-1743 
1697 
1665 
1667-1675 
1640 
1697 
1740 
1718-1724 
1714 
1669 
1696 
1678 
1664 

1665 
1647 

1661-1662 
1725 
1633 
1725 
1701 
1632 
1620 
1627 
1740 
1644-1657 
1686 
1686 
1664 
1664 
1634 
1618-1620 
1618 
1654 
1661 
1686 
1686 

6v 

6r 
6t 
7-13 
6c 
6j 
7-18 
6aa 

6w 
7-23 
6gg 
6I 
6PP 
7-18 
6oo 
6cc 
6ii 
6q 
6II 
7-21 
7-15 
6uu 
6fff 
7-13 
7-10 
6aa 

6dd 
6v 

7-7 
7-16 
7-3 
7-16 
6rr 
6m 
7-1 a 
6i 
7-21 
6u 
6kk 
7-12 
6bb 
7-8 
6o 
7-1 
6d 
6x 
6z 
6kk 
7-12 
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Pauw, Claas Florisz 
Pauw, Willem Dirksz 
Pieter Claasz Lelijesteijn 
Pieter Jansz van Leeuwen, gehuwd met Adriaantje Rutten 
Plomp, Geertje Jans, gehuwd met Cornelis Honckoop 
Ramp, Diert Roelofsz 
Ramp, Diert Roelofsz, gehuwd met Neeltje Claas Willems 
Rooijen, Jan Harmensz van, gehuwd met Kuijertje Ariens 
Roon, Claas Woutersz van, gehuwd met Mensje Gerrits van der Es 
Ceeltje Ariens, gehuwd met Gijsbert Claasz van der Thocht, 
schoenmaker 
Stijntje Gijsbert Ariens 
Stolwijck, Annigje Aalberts, gehuwd met Jan Comelisz Hoogerdijck 
Swaan, Gerrit Aartsz van der, gehuwd met Comelia Cornelis 
Wiltenburg 
Swaen, Jacob Pietersz van der, gehuwd met Neeltje Ariens 
Thonis Pietersz, gehuwd met Jannigje Philips 
Trijntje Dirks Versijl, weduwe van Jacob Verhoeck 
Trijntje Dirks, gehuwd met Willem Harmensz 
Trijntje Hendriks Versloot, gehuwd met Jan Hendriksz Verkerk 
Trijntje Hendriks Versloot, gehuwd met Jan Hendriksz Verkerk 
Verhoeff, Beukei Comelisz, gehuwd met Marrigje Jans Plemper 
Verhoeff, Cornelis Beukelsz, gehuwd met Jozijntje Terlaan 
Verijssel, Beukei Jansz 
Verlaan, Jasper Jansz 
Vermij Jan Claasz, gehuwd met Dirkje Jans 
Vermij, Arij Comelisz, gehuwd met Magteltje Doedes Liesveld 
Versijl, Trijntje Dirks, weduwe van Jacob Verhoeck 
Versloot, Trijntje Hendriks, gehuwd met Jan Hendriksz Verkerk 
Versloot, Trijntje Hendriks, gehuwd met Jan Hendriksz Verkerk 
Verweij, Cats Ariensz, gehuwd met Aaltje Nannes Stolwijk 
Verwoert, Hendrik Philipsz 
Waterblom, Hubert 
Willem Comelisz Geerlingh, gehuwd met Marrigje Willems 
Willem Dirksz Pauw 
Willempje Jacobs Bloncq 
Wouter Comelisz 

1667-1675 
1689-1690 
1661-1662 
1665 
1701 
1666 
1663-1666 
1696 
1697 
1637 

1653 
1700 
1681 

1677 
1621 
1680 
1620 
1738 
1738 
1666 
1714 
1649-1669 
1710-1719 
1640 
1725 
1680 
1738 
1738 
1700 
1728-1739 
1720-1726 
1664 
1689-1690 
1652-1655 
1641 

6n 
7-14 
7-7 
6dd 
6tt 
7-9 
6ee 
7-13 
6II 
6p 

7-6 
6qq 
6|| 

6hh 
6e 
6nn 
7-2 
6w 
7-20 
6y 
6uu 
7-4 
7-23 
6r 
7-16 
6nn 
6w 
7-20 
6pp 
7-17 
7-22 
7-8 
7-14 
6ww 
6s 


