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INLEIDING1 

Geschiedenis 

Oudewater kent een lange geschiedenis, die mogelijk teruggaat tot de achtste eeuw. Toen 
ontstond een kleine nederzetting op het schiereilandje tussen de Hollandsche IJssel en "het 
oude water", de oude loop van de rivier de Lange Linschoten. Oudewater viel onder het 
Sticht, het gebied van de bisschop van Utrecht. Hendrik van Vianden verleende rond 1265 
stadsrechten aan Oudewater, met alle daarbij behorende (burger)rechten en verplichtingen. 
Als vestingstad moest Oudewater meehelpen het Sticht te verdedigen tegen mogelijke 
invallen van de graaf van Holland. In 1281 moest de bisschop Oudewater als onderpand voor 
een lening afstaan aan graaf Floris. Vanwege de rol die de bisschop in 1296 speelde bij een 
ontvoering van graaf Floris door enkele edelmannen, werd het leen vervallen verklaard. 
Oudewater werd een Hollandse stad, en zou als gemeente pas in 1970 de overstap maken 
naar de provincie Utrecht. 

Het Stichts-Hollandse grensgebied kreeg diverse malen te kampen met oorlogsgeweld. In 
1349 trokken troepen van bisschop Jan van Arkel moordend en plunderend door Oudewater. 
Andersom werden burgers van de stad soms ingezet bij acties die gericht waren tegen het 
vijandelijke kamp in de omgeving. Een zwarte bladzijde in de stadsgeschiedenis was het jaar 
1575. De Spanjaarden namen de stad in en als vergelding werd een groot deel van de 
bevolking vermoord of verminkt. Een deel van de stad, dat zich in 1572 bij de Opstand tegen 
Spanje had gekeerd, werd platgebrand. 

Een belangrijke bedrijfstak in Oudewater was de touwindustrie, die al sinds de 16e eeuw een 
belangrijke rol in de Oudewaterse economie had. Inklinking van de bodem maakte dat de 
boeren in de omgeving zich waren gaan toeleggen op de hennepteelt naast de veehouderij. 
Hierdoor kende de stad een redelijk welvarende periode. Ondanks het feit dat het Spaanse 
leger in 1575 de stad grotendeels had verwoest, slaagden de lijndraaiers erin om Oudewater 
binnen enkele decennia tot de oude rijkdom terug te brengen. In de 18e eeuw kwam er 
uiteindelijk toch een eind aan de bloeitijd van de touwindustrie. 
Mede voor de touwindustrie en kaashandel was er in Oudewater van oudsher een stadswaag. 
Volgens overlevering heeft keizer Karel V persoonlijk bevorderd dat hier een van hekserij 
beschuldigde vrouw werd gewogen. Omdat heksen niets zouden wegen - immers zij konden 
vliegen - werd de waag vanaf ongeveer halverwege de 17e eeuw een middel voor vermeende 
heksen om hun onschuld aan te tonen. 

Deze inleiding is bewust vrij summier gehouden en richt zich voornamelijk op de archiefvorming en 
inventarisatie. Over de geschiedenis van de stad en de gebeurtenissen die haar in de loop der eeuwen ten deel 
zijn gevallen, is reeds veel geschreven. Voor uitgebreide informatie kan de onderzoeker terecht in de bibliotheek 
van het RHC, waarin zich vele publicaties bevinden met betrekking tot de geschiedenis van Oudewater en haar 
bestuur. Doel van deze inleiding is dan ook om slechts bijzonderheden te vermelden aangaande het archief zelf 
en de archiefzorg door de eeuwen heen. 
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Oudewater maakte deel uit van de oude Hollandse Waterlinie. Toen deze zijn functie had verloren, 
stond niets meer in de weg de stadspoorten en wallen te slopen. De vestingwerken die van 
oudsher in en om de stad lagen, werden in de jaren 1740-1750 aanmerkelijk verbeterd en 
uitgebreid. 

Stadsbestuur 

In een privilege uit 1322 dat graaf Willem II verleent, wordt voor het eerst gesproken over het 
stadsbestuur van Oudewater. Dat wordt gevormd door een schout, twee burgemeesters en 
zeven schepenen. In 1394 mocht een secretaris worden aangesteld. Een paar jaar later, in 
1401, werd door graaf Albrecht van Beieren bepaald dat het stadsbestuur werd uitgebreid 
met een raad van acht mannen die door de baljuw werden benoemd voor een jaar en 
gekozen werden uit de burgerij. De baljuw trad op als vertegenwoordiger van de landsheer en 
deed de uitspraken van het stadsgerecht. 

Plattegrond van de stad, Blaeu, 1632. 

Bijna tweehonderd jaar lang bleef de situatie vervolgens zoals die was. Pas in 1591 kreeg 
Oudewater meer zelfbestuur. De raad van acht verdween en de vroedschap werd ingesteld, 
die bestond uit vierentwintig personen. Leden hiervan werden niet slechts voor een jaar 
benoemd, maar voor het leven en werden gekozen door de andere leden van de vroedschap. 
Leden hadden onder meer als taak het adviseren van de schepenen. De vroedschap had ook 
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inspraak in de verkiezing van schepenen en burgemeesters en alle leden hadden dan ook 
stemrecht, net als de baljuw. 

Tot aan de instelling van de Bataafsche Republiek dienden er in Oudewater altijd twee 
burgemeesters. Zij werden gekozen uit de schepenen en bekleedden deze functie voor twee 
jaar. Het eerste jaar in functie was een soort 'junior-jaar', het tweede jaar was het jaar als 
'regerend burgemeester'. Na een zittingsjaar konden zij herkozen worden voor een tweede 
jaar. Daarna moesten zij minstens twee jaar wachten voor zij opnieuw gekozen kon worden. 
Burgemeesters en schepenen vormden samen 'de magistraat', de uitvoerende macht die de 
dagelijkse beslissingen in de stad nam. Zij zijn vergelijkbaar met het huidige college van burge
meester en wethouders. Burgemeesters, schepenen en vroedschap namen met elkaar de 
beslissingen die van politiek belang waren. De secretaris was verantwoordelijk voor de 
verslaglegging van de vergaderingen, de correspondentie en de archiefvorming. 
De schepenen waren zowel rechters als bestuurders. In Oudewater waren in de zeventiende 
eeuw zeven schepenen in functie. Samen met de schout hadden zij de bevoegdheid om recht te 
spreken en zelfs misdadigers te veroordelen tot de doodstraf. 
In 1671 werd het aantal leden van de vroedschap op verzoek van het stadsbestuur 
teruggebracht van vierentwintig naar achttien, en vervolgens in 1777 werd dit aantal 
teruggebracht naar twaalf. 

Vanaf 1795 veranderde er veel in de structuur van de plaatselijke besturen. In die tijd kreeg 
het stadsbestuur van Oudewater, net als alle andere dorpen en steden in het land, een vorm 
die veel lijkt op die van het huidige gemeentebestuur: één burgemeester, wethouders en 
raadsleden. 

Archief en inventarisatie 

Deze inventaris is het resultaat van de herbeschrijving van het gehele archief van het 
stadsbestuur van Oudewater vóór 1813. 
Van de stukken die zich hierin bevinden zijn door de eeuwen heen verschillende inventarissen 
samengesteld, zoals één van alle charters, van alle stukken aanwezig ter secretarie, lijsten van 
boeken etc. In 1815 is door burgemeester J.J. Montijn een inventaris gemaakt van "eenige 
oude stukken, papieren, boeken etc. der stad Oudewater in een kast op het Stadhuis ter 
bewaring gelegd". Inmiddels is de meest recente inventaris die tot op heden nog in gebruik is 
op de studiezaal erg verouderd en op veel punten te algemeen. Dit is de inventaris die in 1968 
gemaakt is door de toenmalige gemeentearchivaris mevrouw M.A.C.M. van Hattum, naar 
aanleiding van de brand die in het stadhuis plaatsgevonden heeft. Vrijwel alle archieven van 
het stadsbestuur werden op het stadhuis bewaard en veel stukken zijn tijdens deze brand 
verloren gegaan. Door Van Hattum is een verslag gemaakt van de toestand van het archief na 
deze brand en is tevens een inventaris gemaakt, eerst op papieren fiches, en later uitgetypt. 

Volgens haar is bij de brand het oud-archief dat in de kluis bewaard werd, onbeschadigd 
gebleven. Wel dreigde waterschade door het bluswater dat door de kluisdeur toch naar 
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binnen drong, maar dit is op het nippertje voorkomen. Voor de stukken die 'gered' konden 
worden werd ruimte gevonden in de grotendeels leegstaande archiefkluis in het 
gemeentehuis van Bodegraven. De 'archiefbibliotheek', bestaande uit inventarissen en 
verslagen van andere archieven, verging het minder goed. Deze bevond zich in een wandkast 
op de bovenverdieping en werd door het vele bluswater grotendeels onbruikbaar. Van 
Hattum gaf overigens wel aan dat dit geen onoverkomelijk verlies is, omdat hiervan meerdere 
exemplaren gemaakt waren en ze nooit geraadpleegd werden. Belangrijke werken voor en 
over de Oudewaterse geschiedenis, zoals het gedrukte keurboek, bleven gelukkig wel 
gespaard, maar werden wel van een nieuwe band voorzien. 
Bij de controle van het archief in Bodegraven kwamen nog enkele stukken naar boven die op 
dat moment niet bekend waren bij de archivaris en ook niet door Hingman beschreven 
waren. Deze stukken heeft ze alsnog beschreven en zijn vermoedelijk verwerkt in de 
inventaris die zij aan de hand van de fiches gemaakt heeft. Hierin zijn rond 2006 wel 
wijzigingen aangebracht door dhr. G. Vermeij, die een begin maakte met herinventarisatie, 
maar deze niet heeft kunnen afronden. Na het gereedkomen van de inventaris van Van 
Hattum is in de jaren daarna door dhr. Biesta nog een aanvulling gemaakt. Integratie met het 
reeds bekende archief heeft echter nooit plaatsgevonden. Daarom is nu een nieuwe poging 
ondernomen om het archief opnieuw en beter toegankelijk te maken voor publiek. 

Tijdens de inventarisatie werden stukken gevonden die strikt genomen niet in het 
stadsarchief thuishoren, omdat ze onder een andere archiefvormer ontstaan zijn. Zo zijn er 
bijvoorbeeld stukken aangetroffen die thuishoren in het archief van de Lijndraaiersbeurs, het 
Stadsgerecht of het archief van de Weeskamer. Deze stukken zijn dan ook niet meer 
opgenomen in de nieuwe inventaris, maar overgebracht naar de betreffende archieven, om 
daarin verwerkt te worden. In de concordans staat ook aangegeven om welke 
inventarisnummers het gaat. Het is overigens niet verwonderlijk dat archieven op deze 
manier met elkaar verweven zijn geraakt. Vrijwel alle stukken werden op eenzelfde locatie, in 
dit geval het stadhuis, bewaard. Daarnaast bekleedden dezelfde personen vaak meerdere 
posities in verschillende bestuursorganen. 

In 1991 is aan het archief nog een aantal tekeningen van de IJsselpoort (1776) en het 
wachthuis (1774) toegevoegd. Deze lagen tot op dat moment in het Gemeentearchief 
Rotterdam. 

De stukken zijn nu op een overizchtelijker manier geordend, in de vorm van een klassieke 
archiefinventaris. Een concordans van oude en nieuwe inventarisnummers moet er voor 
zorgen dat bronvermeldingen in eerdere publicaties e.d. niet onbruikbaar zijn geworden. 

De periode van het beschreven archief is als volgt bepaald. Hoewel Oudewater al rond 1365 
stadsrechten kreeg, dateert het oudste archiefstuk dat bewaard is gebleven pas van een eeuw 
later, namelijk van 1454. In verschillende stukken worden ook wel oudere data vermeld, maar 
daarbij gaat het niet om originele stukken, maar om afschriften of kopieën. 
Als eindjaar is gekozen het jaar waarin de zgn. Bataafsche overheid in Oudewater tot een 
einde kwam en de gemeente Oudewater ontstond. 
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Lijst van secretarissen en burgemeesters 

Jaar/Periode Naam 

1405 

1599-1602 

1627-1652 

1673-1690 

1387 

1408 

1509-1519 

1577 

1578-1598 

1601-1602 

1603-1611 

1612-1627 

1654-1673 

1722-1725 

1725-1743 

1743-1760 

1760-1788 

1788-1789 

1791-1809 

1466 

1510-1519 

1515 

1523 

1527 

1528 

SECRETARISSEN 

Ghijsbert FLorisz 

Dirck Claesz 

Colijn 

Dirck Albrechtsz 

1528-ca. 1567 Pieter Elbertsz Speijert 

1572-ca. 1575 Dirck Sijmonsz 

Willem Hugensz van Nes 

Willem Luijtensz 

Jacob Sybertsz Bonzer 

Claes Adriaensz 

Sibert Bonser 

mr. Anthonis Everdingen 

Hugo de Hoy 

DirkTromper 

Gerard Kersseboom 

1690-1725 mr. Pieter Schrijver van Roodenburgh 

Adriaan Maas 

Adriaan Maas 

Francois van Hoogstraten 

Dominicus de Jong 

Arie Vermij 

Jan de Keijser 

Bijzonderheden 

*, datering bij benadering 

ovl.Juni 1673 

aanstellingsjaar 

kon al sinds 1718 zijn functie niet meer 
vervullen wegens ouderdom 

plaatsv. secretaris voor Pieter Schrijver 

ad interim 

BURGEMEESTERS 

Jaar/Periode Naam Bijzonderheden 

Jan Korstantsz 

Pons Janszoon 

Jacob Gerritsz 

Hugo Harmansz 

Jacob Gerritsz *, of schepen 
Pieter Anthonisz *, of schepen 
Jacob Claesz *, of schepen 
Daniel Henricksz *, of schepen 
Henrick Gerritsz *, of schepen 

1 

* Bron: A.C. van Aelst, Schets der Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis en van den Maatschappelijken 
Toestand der stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575, Gouda (1893). 
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1529 Cornelis Dircksz *, of schepen 

Jan Pietersz *, of schepen 
1538 Jan Robrechtsz *, of schepen 
1547 Adriaen Louwersz * 

Jacob Gerritsz Moen * 

1549-1550 Willem Gerritsz * 
1550 mr. Willemsz * 
1560-1561 Dirck Dircksz * 
1563-1564 Cornelis Gijsbertsz van der Laen * 
1563-1564 Jan Govertsz * 

1571-1572 Dirck Dircksz * 

1571-1572 Cornelis Willemsz de Lange * 

1572-1573 Jacob Cornelisz * 

1572-1573 Huijch Willemsz 

1573-1574 Harmen Woutersz 

1574-1575 Willem Jacobsz 

1574-1575 Willem Jansz 

1576-1577 Cornelis Jansz de Lange 

1576-1577 Jacob Sijbertsz Bonser 

1577-1578 Jan Aertsz 

1577-1578 Cornelis Dircsz Cleijn 

1578-1579 Jasper Harmansz 

1578-1579 Huijch Willemsz 

1579-1580 Willem Dirkxsz 

1579-1580 Pieter Gerritsz Paemburch 

1580-1581 Cornelis Jansz de Lange 

1580-1581 Willem Jacobsz 

1581-1582 Claes Dircksz 

1581-1582 Jan Pietersz 

1582-1583 Harmen Woutersz van Cortenoort 

1582-1583 Cornelis Dircxz Cleijn 

1583-1584 Huijch Willemsz 

1583-1584 Pieter Gerritsz Paemburch 

1584-1585 Willem Dirkxsz 

1584-1585 Sebastiaen Adriaensz 

1585-1586 Jasper van Dam 
1585-1586 Claes Dircksz 

1586-1587 Jan Pietersz van der Lee 

1586-1587 Pieter Heijnricxsz van Gulick 

1587-1588 Pieter Gerritsz Paemburch 

1587-1588 Jan Jacobsz Coorn 

1588-1589 Huijch Willemsz 

1588-1589 Sebastiaen Adriaensz 

1589-1590 Jan Jansz 

1589-1590 Claes Dircksz 

1590-1591 Gerrit Ghijsbertsz Schijff 

1590-1591 Dirck Claesz 
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1591-1592 Pieter Gerritsz Paemburch 

1591-1592 Jan Jansz Coppert 

1592-1593 Sebastiaen Adriaensz 

1592-1594 Huijch Willemsz 

1593-1595 Gerrit Jansz van Galen 

1594-1596 Jasper van Dam 

1595-1597 Willem Jaspersz van Nes 

1596-1598 Jacob Willemsz van Swieten 

1597-1599 Sebastiaen Adriaensz 

1598-1600 Gerrit Jansz van Galen 

1599-1601 Huijch Willemsz van Swieten 

1600-1602 Gerrit Ghijsbertsz Schijff 

1602-1604 Gerrit Jansz van Galen 

1601-1603 Amel Heijnricksz van Rijswijk 

1603-1605 Claes Dircxz 

1604-1606 Huijch Willemsz van Swieten 

1605-1606 Willem Dirkxsz 

1606-1607 Amel Heijnricksz van Rijswijk 

1607-1608 Gerrit Jansz van Galen 

1606-1608 Willem Jaspersz van Nes 

1609-1610 Amel Heijnricksz van Rijswijk 

1609-1611 Mr. Dirck Tromper 

1610-1612 Huijch Willemsz van Swieten 
1611-1613 Willem Dirkxsz 

1612-1614 Gerard Jansz van Galen 

1613-1615 Amel Heijnricksz van Rijswijk 

1614-1616 Claes Jansz van Rodenburch 

1615-1618 Jacob Willemsz van Swieten 

1616-1618 Willem Roeloffsz van Meerland 

1618-1619 Allert Jansz (van Cortlandt) 

1618-1619 Ar(d)i(a)en (Se)bastieaensz 

1619-1621 Willem Dirkxsz 

1619-1620 Jan Simonsz van Swammerdam ovl. Augustus 1620 

1620-1622 Dirck Gijsbertsz van Praet 

1621-1623 Nicolaes Jansz van Rodenburch ook wel Claes Jansz van Rodenburch genoemd 

1622-1624 Allert Jansz van Cortlandt 

1623-1625 Adriaen Sebastiaensz 

1624-1626 Willem Dirkxsz 

1625-1627 Dirck Gijsbertsz van Praet 

1626-1628 Cornelis Dircxz 

1627-1628 Adriaen Sebastiaensz 

1628-1630 Ghijsbert Cornelisz Schuijt 

1628-1629 Cornelis Jacobsz van Steijn 

1629-1631 Dirck Gijsbertsz van Praet 

1630-1631 mr. Anthonis van Everdingen 

1631-1632 mr. Hubert Pekell 
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1646-1647 

1648-1650 Johan van Rodenburgh de Jonge 

1631-1633 Jan Claesz Speijert 

1632-1634 

1633-1635 

1635-1637 

1637-1639 

1638-1640 

1639-1641 

1641-1642 

1643-1644 

1643-1644 

1644-1646 

1644-1646 

1646-1648 

1647-1648 

1648-1650 

1650-1652 

1650-1652 

1652-1654 

1652-1654 

1654-1656 

1654-1656 

1656-1658 

1656-1658 

1658-1660 

1658-1660 

1660-1662 

1660-1662 

1662-1664 

1662-1664 

1664-1666 

1664-1666 

1666-1668 

1666-1668 

1668-1669 

1668-1670 

1669-1671 

1670-1672 

1671-1673 

1672-1674 

1673-1675 

1674-1676 

1675-1677 

Ghijsbert Cornelisz Schuijt 

Dirck Gijsbertsz van Praet 

1634-1636 mr. Anthonis van Everdingen 

Willem Pietersz Trom per 

1636-1638 Jan van Rodenburgh de Jonge 

Dirck Gijsbertsz van Praet 

Hendrick Pietersz Backer 

Willem Pietersz Trom per 

1640-1642 Jan van Rodenburgh de Jonge 

Dirck Gijsbertsz van Praet 

Jan Harmensz Wijnstock 

Andries Jacobsz van Steijn 

Hendrick Pietersz Backer 

Willem Pietersz Tromper 

Dirck Jansz Verweij 

Hendrick Cornelisz de Haen 

Pieter Mertensz van de Hoochcamer 

Willem Pietersz Tromper 

Dirck Jansz Verweij 

Cornelis Jansz van Gelder 

Gerrard van Everdingen 

Hendrick Cornelisz de Haen ovl. Maart 1654 
Willem Pietersz Tromper 

Pieter Jacobsz van der Horst 

Nicolaas Jansz Speijert 

Dirck Jansz Verweij 

Willem Tromper 

Gijsbert van Praet 

Nicolaas Jansz Speijert 

Adriaen Dirckxsz Verweij 

Willem Pietersz Tromper 

Simon Jansz Speijert ovl. 30 augustus 1664 
Gijsbert van Praet 

Nicolaas Jansz Speijert 
Willem Tromper 

Pieter Jacobsz van der Horst 
Gijsbert van Praet ovl. Juli 1669 
Hendrick Claesz Lexmont 

Lubbert Wijnantsz van Port 

Willem Tromper 

Cornelis de Lange 

Pieter van der Horst 

Lubbert van Oort 

Pieter Dircksz Alkemade ovl. 14-01-1676 
Aart van der Lande 
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1676-1677 

1677-1679 

1677-1679 

1679-1681 

1679-1681 

1681-1683 

1681-1683 

1683-1685 

1683-1685 

1685-1687 

1685-1687 

1687-1689 

1687-1689 

1689-1691 

1689-1691 

1691-1693 

1691-1693 

1693-1695 

1693-1695 

1695-1697 

1695-1697 

1697-1698 

1697-1699 

1698-1700 

1699-1701 

1700-1702 

1701-1702 

1702-1704 

1702-1704 

1704-1706 

1704-1706 

1706-1708 

1706-1708 

1708-1710 

1708-1710 

1710-1712 

1710-1712 

1712-1714 

1712-1714 

1714-1716 

1714-1716 

1716-1718 

1716-1718 

1718-1719 

1718-1720 

1719-1720 

1720-1721 

Jacob Bodegraven 

mr.Johande Koninck 

Dirck A. Munter 

Cornelis van Wijngaarden 

Pieter van der Horst 

mr.Johande Koninck 

Boudewijn Alckemade 

Dirck A. Munter 

Hendrick van der Lee 

Gijsbert Speijert 

Egbert Backer 

dr. Nicolaes Mourick 

Dirk Gerrits Munter 

Gijsbert Speijert 

Egbert Backer 

Jacob Alkemade 

Frederick Kersseboom 

Dirck Aertsz Munter 

Egbert Backer 

dr. Nicolaes Mourick 

mr. Pieter Schrijver 

Egbert Backer 

Dirck Munter 

Jacob Alkemade 
Nicolaes Mourick 

Egbert Backer 

Johan Speijert 

Dirk Munter 

Pieter Schrijver 

Egbert Backer 

Frederik Kersseboom 

Johannes van der Lee 

Dirk Munter 

aangesteld voor 1 jaar 

ovl. Maart 1701 

mr. Pieter Schrijver van Rodenburg 

Johan Speijert 

Frederik Kersseboom 

Dirk Munter 

mr. Pieter Schrijver van Rodenburg 

Christiaan Boonen 

Frederik Kersseboom 

Huijbert Sonnenberg 

Johannes van der Lee 

Cornelis Tilborg 

mr. Pieter Schrijver van Rodenburg 

Frederik Kersseboom 

Huijbert Sonnenberg 

Cornelis Tilborg 



10 Inleiding 

1720-1722 Hendrik Willem van Zijll overleden 

1721-1723 Olivier (van) Paemburg 

1722-1724 Bastiaan Ouwerogge 

1723-1725 Frederik Kersseboom 

1724-1726 Gerrit de Jong 

1725-1727 Olivier (van) Paemburg 

1726-1728 Hendrik Willem van Zijll 

1727-1729 Martinus Maas 

1728-1730 Bastiaan Ouwerogge 

1729-1730 Adriaan Maas 

1730-1732 Gerrit de Jong 

1731-1733 Olivier (van) Paemburg 

1732-1734 Hendrik Willem van Zijll 

1733-1735 Martinus Maas 

1734-1736 Gerrit van Oudenallen 

1735-1737 Bastiaan Ouwerogge 

1736-1738 Olivier (van) Paemburg 

1737-1739 Hendrik Willem van Zijll 

1738-1739 Francois van Hoogstraten 

1739-1741 Gerrit de Jong 

1739-1741 Bastiaan Ouwerogge 

1741-1743 Martinus Maas 

1741-1743 Pieter van Lexmondt 

1743-1745 Bastiaan Ouwerogge 

1743-1745 Hendrik Willem van Zijll 

1745-1746 Gerrit de Jong 

voor 1 jaar aangesteld, om vervolgens weer 
met het oude schema verder te kunnen gaan, 
namelijk de benoeming van maar 1 'nieuwe' 
burgemeester per jaar. 

1745-1747 Francois van Hoogstraten 

1746-1747 Adriaan Blok afgezet 

1747-1748 Gerrit van Oudenallen 

1747-1749 Bastiaan Ouwerogge 

1748-1750 Martinus Maas 

1748 Adriaan Blok ovl. 7 nov. 1748 

1749-1750 Pieter van Lexmondt 

1750-1751 Hendrik Willem van Zijll 
1750-1752 Francois van Hoogstraten 

1751-1753 Pieter van Lexmond 

1752-1754 mr. Pieter de Meij 

1753-1755 Dirk van Pamburg 

1754-1756 Gerrit Breda 

1755-1757 Pieter van Lexmond 

1757-1758 mr. Pieter de Meij 

1758-1759 Dirk van Pamburg 

1758-1760 Gerrit van Breda 

1759-1761 Arien Vermeij 
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1760-1762 Pieter van Lexmond 

1769-1771 Gerrit Breda de Jonge 

1771-1772 Theodorus M.C. de La Moraisiere 

1772-1774 Arien Vermij 

1786-1788 Adriaan van Welt 

1787-1789 Gerardus Johannes de Jong 

1788-1790 dr. Jan Willem van Noort 

1789-1791 Arien Vermij 

1761-1763 mr. Pieter de Meij 

1762-1764 Dirk van Pamburg 

1763-1766 Arien Vermeij 

1764-1765 Pieter van Lexmond ovl. Juni 1765 

1765-1767 Gerrit (van) Breda de jonge 

1766-1768 Dirk van Pamburg 

1768-1770 Arien Vermij 

1768-1769 Theodorus M.C. de La Moraisiere 

1770-1773 Dirk van Pamburg 

1773-1775 Dr. Rudolph Voss van Zijll 

1774-1776 Adriaan van Welt 

1775-1778 Dirk van Pamburg 

1776-1779 Arien Vermij 

1777-1780 Adriaan van Welt 

1779-1781 Gerardus Johannes de Jong 

1780-1782 Dirk van Pamburg 

1781-1783 Arien Vermij 

1782-1784 Adriaan van Welt 

1783-1785 Gerardus Johannes de Jong 

1784-1786 Dirk van Pamburg 
1785-1787 Arien Vermij 

1790-1791 Jan van Lexmondt 

1791-1792 dr. Jan Willem van Noort 

1791-1793 Gerardus Johannes de Jong 

1792-1794 Johannis Meijma 

1794-1796 Arien Vermeij 

1794-1795 dr. Jan Willem van Noort 

1795-1833 Johannes Justus Montijn Burgemeester / maire 



CONCORDANS 

Hieronder volgt een lijst van inventarisnummers zoals die toegekend waren in oudere inventarissen 
van het archief van het Stadsbestuur Oudewater. Vetgedrukt zijn de nummers van deze nieuwe 
inventaris. In de laatste kolom staan enkele globale beschrijvingen, waarmee het wellicht makkelijker 
is om bepaalde stukken of series te herleiden. Zoals te zien is, zijn verschillende oude 
inventarisnummers opgesplitst in meerdere nieuwe inventarisnummers, bijv. bij oud inv.nr. 129. 

Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 

la 1 349 
lb niet aanwezig 

lc 2 425-11 

ld 3 60-1 

Ie 4 425-111 

lf 5 98 

lg 6 60-11 

lh 7 255 
li 8 69-1 

Ij 9 284-11, 

Ik 10 71 
11 11 507 

lm 12 372 
In 13 69-11 

2a 14 324 
2b 15 343 
2c 16 274 
2d 17 352 
2e 18 334 
2f 19 367 

2g niet aanwezig 

3a 20 Stadsgerecht 239-1 

3b 21 Stadsgerecht 239-11 

3c 22 Stadsgerecht 238-1 

23 Stadsgerecht 238-11 

3d 24 534 
3e 25 534 
3f 26 534 

3g 27 534 
3h 28 534 
3i 29 534 
4a 30 Stadsgerecht 210 transporten 
4b 31 388 
4c 32 Stadsgerecht 211 transporten 
4d 33 Stadsgerecht 212 transporten 
4e 34 Stadsgerecht 213 transporten 
4f 35 Stadsgerecht 214 transporten 
4g 26 Stadsgerecht 215 transporten 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
4h 37 Stadsgerecht 216 transporten 

4i niet aanwezig 

4j 38 Stadsgerecht 217 transporten 

4k 39 Stadsgerecht 218 transporten 

41 40 Stadsgerecht 219 transporten 
4m 41 Stadsgerecht 220 transporten 

4n niet aanwezig 

4o 42 Stadsgerecht 221 transporten 

4p 43 Stadsgerecht 222 transporten 

4q 44 Stadsgerecht 223 transporten 

4r niet aanwezig 

4s 45 Stadsgerecht 224 transporten 

4t 46 Stadsgerecht 226 transporten 

4u 47 Stadsgerecht 225 transporten 
4v 48 Stadsgerecht 227 transporten 

4w 49 Stadsgerecht 228 transporten 

4x 50 Stadsgerecht 229 transporten 

4y 51 Stadsgerecht 231 transporten 
4z niet aanwezig 

4aa niet aanwezig 

4bb 5? Stadsgerecht 233 transporteiï 

4cc 53 Stadsgerecht 232 transporten 
4dd 54 Stadsgerecht 234 transporten 

4ee niet aanwezig 

4ff 55 Stadsgerecht 235 transporten 

4gg 56 Stadsgerecht 236-1 transporten 
4hh 57 Stadsgerecht 236-11 transporten 

4ii 58 Stadsgerecht 237 transporten 

4jj 59 534 

4kk 60 534 

411 61 534 

5 62 1 resoluties vroedschap 
6 63 2 resoluties vroedschap 

6a 64 3 resoluties vroedschap 
7 65 4 resoluties vroedschap 
8 66 5 resoluties vroedschap 
9 67 6 resoluties vroedschap 
10 68 7 resoluties vroedschap 
11 69 8 resoluties vroedschap 
12 70 9 resoluties vroedschap 
13 71 10 resoluties vroedschap 
14 72 11 resoluties vroedschap 
15 74 12 resoluties magistraat 

15a 73 13 resoluties magistraat 
16 75 14 resoluties magistraat 
17 76 15 resoluties magistraat 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
18 77 16 resoluties magistraat 
19 78 17 resoluties magistraat 
20 79 18 resoluties magistraat 
21 80 19 resoluties magistraat 
22 81 20 resoluties magistraat 
23 82 21 resoluties magistraat 
24 83 22 resoluties magistraat 
25 84 23 resoluties magistraat 
26 85 24 verslagen municipaliteit/gemeente 
27 86 25 verslagen municipaliteit/gemeente 
28 87 26 verslagen municipaliteit/gemeente 
29 88 27 verslagen municipaliteit/gemeente 
30 89 28 verslagen municipaliteit/gemeente 
31 90 481 
32 niet aanwezig 

33 niet aanwezig 

34 niet aanwezig 

35 niet aanwezig 

36 niet aanwezig 

37 niet aanwezig 

38 niet aanwezig 

39 niet aanwezig 

40 niet aanwezig 

41 niet aanwezig 

42 niet aanwezig 

43 niet aanwezig 

44 niet aanwezig 
45 niet aanwezig 

46 niet aanwezig 

47 niet aanwezig 

48 niet aanwezig 

49 niet aanwezig 

50 niet aanwezig 
51 niet aanwezig 

52 niet aanwezig 
53 niet aanwezig 

54 niet aanwezig 

55 niet aanwezig 

56 niet aanwezig 
57 niet aanwezig 

58 niet aanwezig . — 
59 niet aanwezig 

60 niet aanwezig 

61 niet aanwezig 

62 niet aanwezig 
63 91 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
64 niet aanwezig 

65 niet aanwezig 

66 niet aanwezig 

67 niet aanwezig 

68 niet aanwezig 

69 niet aanwezig 

70 niet aanwezig 

71 niet aanwezig 

72 niet aanwezig 

73 niet aanwezig 

74 niet aanwezig 

75 niet aanwezig 

76 niet aanwezig 

77 92 58 
77 93 58 
77 94 65 
77 95 62 
77 96 58 
77 97 58 
77 98 58 
77 99 585 
77 100 Stadsgerecht 206 
77 101 554 
78 102 33 publicatieboek 
79 103 34 publicatieboek 
80 104 35 publicatieboek 
81 105 32 ordonnantieboek 
82 106 36 reglementen 
83 107 37 reglementen 
84 107 79 
84 108 582 
84 109 291 
84 110 269 
84 111 297 
84 112 300 
84 113 549 
84 114 506 
84 115 506 
84 116 296 
84 117 290 
84 118 74 
84 119 67 
84 120 270 
84 121 280 
84 122 508 
84 123 282 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
84 124 288 
84 125 313 
84 126 528 
84 127 333 
84 128 3421-11 

85 129 586 
85 130 niet aanwezig 

85 131 536 
85 132 niet aanwezig 

85 133 242 
85 134 527 
85 135 75 
85 136 537 
85 137 299 
85 138 523 
85 139 589 
85 140 45 ingekomen stukken 
85 141 46 ingekomen stukken 
85 142 47 ingekomen stukken 
85 143 48 ingekomen stukken 
85 144 49 ingekomen stukken 
85 145 588 
85 146 55 ingekomen circulaires 
86 147 51 ingekomen circulaires 
86 148 52 ingekomen circulaires 
86 149 53 ingekomen circulaires 
87 150 54 ingekomen circulaires 
87 151 55 ingekomen circulaires 
88 152 55 ingekomen circulaires 
89 153 38 ingekomen stukken 
89 154 50 ingekomen circulaires 
89 155 39 ingekomen stukken 
90 156 40 ingekomen stukken 
91 157 41 ingekomen stukken 
92 158 42 ingekomen stukken 
92 159 43 ingekomen stukken 
92 160 44 ingekomen stukken 
93 niet aanwezig 

94 niet aanwezig 

95 161 237 poorterboeken 

96 162 238 poorterboeken 
97 163 235 
98 164 244 
99 165 428 naamlijsten 1575 

166 426 
167 241 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
168 541 

100 169 103 Stadsrekeningen 
100 170 104 Stadsrekeningen 
100 171 104 Stadsrekeningen 
100 172 104 Stadsrekeningen 
100 173 105 Stadsrekeningen 
100 174 106 Stadsrekeningen 
100 175 107 Stadsrekeningen 
100 176 108 Stadsrekeningen 
100 177 102 Stadsrekeningen 
101 178 109 Stadsrekeningen 
101 179 592 Kerkrekeningen 
101 180 110 Stadsrekeningen 
101 181 111 Stadsrekeningen 
101 182 112 Stadsrekeningen 
101 183 113 Stadsrekeningen 
101 184 114 Stadsrekeningen 
101 185 115 Stadsrekeningen 
102 186 116 Stadsrekeningen 
102 187 117 Stadsrekeningen 
102 188 118 Stadsrekeningen 
102 189 119 Stadsrekeningen 
102 189a 120 Stadsrekeningen 
102 190 121 Stadsrekeningen 
102 191 122 Stadsrekeningen 
102 192 123 Stadsrekeningen 
103 193 124 Stadsrekeningen 
103 194 125 Stadsrekeningen 
103 195 126 Stadsrekeningen 
103 196 127 Stadsrekeningen 
103 197 128 Stadsrekeningen 
103 198 129 Stadsrekeningen 
103 199 130 Stadsrekeningen 
103 200 223 Stadsrekeningen 
104 201 131 Stadsrekeningen 
104 202 132 Stadsrekeningen 
104 203 133 Stadsrekeningen 
104 204 134 Stadsrekeningen 
104 205 135 Stadsrekeningen 
104 206 136 Stadsrekeningen 
104 207 137 Stadsrekeningen 
104 208 138 Stadsrekeningen 
104 209 139 Stadsrekeningen 
104 210 140 Stadsrekeningen 
104 211 141 Stadsrekeningen 
104 212 142 Stadsrekeningen 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
104 213 143 Stadsrekeningen 
105 214 144 Stadsrekeningen 
105 215 145 Stadsrekeningen 
105 216 146 Stadsrekeningen 
105 217 147 Stadsrekeningen 
105 218 148 Stadsrekeningen 
105 219 149 Stadsrekeningen 
105 220 150 Stadsrekeningen 
105 221 151 Stadsrekeningen 
105 222 152 Stadsrekeningen 
105 223 153 Stadsrekeningen 
105 224 154 Stadsrekeningen 
105 225 155 Stadsrekeningen 
105 226 156 Stadsrekeningen 
105 227 157 Stadsrekeningen 
105 228 158 Stadsrekeningen 
106 229 159 Stadsrekeningen 
106 230 160 Stadsrekeningen 
106 231 161 Stadsrekeningen 
106 232 162 Stadsrekeningen 
106 233 163 Stadsrekeningen 
106 234 164 Stadsrekeningen 
106 235 165 Stadsrekeningen 
106 236 166 Stadsrekeningen 
106 237 167 Stadsrekeningen 
106 238 168 Stadsrekeningen 
106 239 169 Stadsrekeningen 
106 240 170 Stadsrekeningen 
106 241 171 Stadsrekeningen 
106 242 172 Stadsrekeningen 
106 243 173 Stadsrekeningen 
107 244 174 Stadsrekeningen 
107 245 175 Stadsrekeningen 
107 246 176 Stadsrekeningen 
107 247 177 Stadsrekeningen 
107 248 178 Stadsrekeningen 
107 249 179 Stadsrekeningen 
107 250 180 Stadsrekeningen 
107 251 181 Stadsrekeningen 
107 252 182 Stadsrekeningen 
107 253 183 Stadsrekeningen 
107 254 184 Stadsrekeningen 
107 255 185 Stadsrekeningen 
107 256 186 Stadsrekeningen 
107 257 187 Stadsrekeningen 
107 258 188 Stadsrekeningen 



Stadsarchief Oudewater 19 

Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
107 259 189 Stadsrekeningen 

107 260 190 Stadsrekeningen 

107 261 191 Stadsrekeningen 

107 262 192 Stadsrekeningen 

108 263 193 Stadsrekeningen 

108 264 194 Stadsrekeningen 

108 265 195 Stadsrekeningen 

108 266 196 Stadsrekeningen 

108 267 197 Stadsrekeningen 

108 268 198 Stadsrekeningen 

108 269 199 Stadsrekeningen 

108 270 200 Stadsrekeningen 

108 271 201 Stadsrekeningen 

108 272 202 Stadsrekeningen 

108 273 203 Stadsrekeningen 

108 274 204 Stadsrekeningen 

109 275 205 Stadsrekeningen 

109 276 206 Stadsrekeningen 

109 277 207 Stadsrekeningen 

109 278 208 Stadsrekeningen 

109 279 209 Stadsrekeningen 

109 280 210 Stadsrekeningen 
109 281 211 Stadsrekeningen 

109 282 212 Stadsrekeningen 
109 283 213 Stadsrekeningen 

109 284 214 Stadsrekeningen 
109 285 215 Stadsrekeningen 

109 286 216 Stadsrekeningen 

109 287 217 Stadsrekeningen 

109 288 218 Stadsrekeningen 

109 289 219 Stadsrekeningen 

110 290 286 
111 291 94 
112 292 228 

113-114 293 309, 359,426, 520 

113-114 294 87 
113-114 295 323 
113-114 296 90 
113-114 297 91 
113-114 298 5261-11 

113-114 299 320, 322 

113-114 300 535 
113-114 301 88 
113-114 302 88 
113-114 303 294 
113-114 304 85, 93, 96 
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Oud nr. 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

113-114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

136a 

Nieuwer nr. 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

Huidig inv.nr. 

59 

227 

268 

81 

272 

99 

229 

84 

271 

429 

311 

284-1 

226 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

niet aanwezig 

301 

525 

310 

256 

261 

263 

250 

252,253-1, 265-266 

257 

258 

259 

260 

298 

Globale beschrijving 

63, 64, 66, 78, 80, 248, 279, 403, 
427, 464, 467-472, 474-480, 

484, 488 

95, 276, 462, 4731-11, 482,486-
487, 489-490, 506, 539 

466, 491-494 

495-498 

499-502 

503-505 

370, 384-387, 509-516 

393 

408 

collaterale successie 

collateraie successie 

collaterale successie 

collaterale successie 

kerkelijke zaken 

kerkelijke zaken 

kerkrekeningen 

kerkrekeningen 

kerkrekeningen 

kerkrekeningen 

St. Ursulaconvent 

Kaartboek 1662 

Register H.G. Armen 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 

137 

73, 83, 86, 230, 262, 379-381, 
383, 389-392, 395-399, 404-405, 

414-417,432,483,485, 
Weeskamer 851-11, 

godshuizen, deels naar archief 
Lijndraaiersbeurs en Weeskamer 

138 436-439 rekeningen weeshuis 

139 440-443 rekeningen weeshuis 

140 444-448 rekeningen weeshuis 

141 niet aanwezig 

142 377 
143 378 
144 374-376 rekeningen gast-en proveniershuis 

145 72,400-401, 406-407,410-413, 
Weeskamer 89 armenzorg 

146 418 register indemniteit 
147 419 register indemniteit 
148 420-423 akten van indemniteit 
149 424 bevolking 

150 

61, 91, 97, 232, 233, 249, 283, 
289, 292, 307-308, 340, 357, 

545517, 522, 526 l-ll, 529-531, 
538, 540, 548, 579 

deels naar archief Stadsgerecht 

151 536 kazerne 
152 542 
153 543 rekeningen schutmeesters 
154 544 rekeningen schutmeesters 

155 92, 426, 546-547, 550-553, 573-
578, 580-583 

schutterij 

156 555-559 rekeningen schutterij 
157 560-563 rekeningen schutterij 
158 564-568 rekeningen schutterij 
159 569-572 rekeningen schutterij 

160 
70, 312, 315, 317-318,324, 327, 
329, 336, 342-11, 344-345, 348, 

350, 352, 358, 361-362, 364-366 
wegen en waterwegen 

161 
30, 68, 89, 236, 316, 321, 330, 
335,337-339, 342-1, 345-347, 

351, 353-355, 360, 363, 367, 532 
wegen en waterwegen 

162 231,304-306, Stadsgerecht 209 
163 100, 267, Stadsgerecht 207 
164 56, 590 

165 253-11, 373,409, 591 
Stadsgerecht 208 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 

166 
220-222, 245-246, 250, 267,275 

277-278, 285, 319,425-1, 
Stadsgerecht 207 

t 

deels naar archief Stadsgerecht 

167 431,452 

168 31,57, 225, 240, 273, 293, 302, 
314,328,341,371,465,524 

deels naar archief Stadsgerecht 

169 224 
Suppl. Biesta 1 geen relatie stadsarchief 
Suppl. Biesta 2 geen relatie stadsarchief 
Suppl. Biesta 3 Stadsgerecht 230 naar archief Stadsgerecht 
Suppl. Biesta 4 491 
Suppl. Biesta 5 463 
Suppl. Biesta 6 490 
Suppl. Biesta 7 Weeskamer 86 
Suppl. Biesta 8 402 
Suppl. Biesta 9 521 

Suppl. Biesta 10 382 
Suppl. Biesta 11 269 
Suppl. Biesta 12 270 
Suppl. Biesta 13 239 

Suppl. Biesta 13a 221 
Suppl. Biesta 14 467 
Suppl. Biesta 15 536 
Suppl. Biesta 16 Weeskamer 91 

Suppl. Biesta 17 niet aanwezig 

Suppl. Biesta 18 niet aanwezig 

Suppl. Biesta 19 niet aanwezig 
Suppl. Biesta 20 584 
Suppl. Biesta 21 247 
Suppl. Biesta 22 368 
Suppl. Biesta 23 369 
Suppl. Biesta 24 77 
Suppl. Biesta 25 517 
Suppl. Biesta 26 518 
Suppl. Biesta 27 281 
Suppl. Biesta 28 356 
Suppl. Biesta 29 76 
Suppl. Biesta 30 587 
Suppl. Biesta 31 234 
Suppl. Biesta 32 394 
Suppl. Biesta 33 592 
Suppl. Biesta 34 264 
Suppl. Biesta 35 82 
Suppl. Biesta 36 593 
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Oud nr. Nieuwer nr. Huidig inv.nr. Globale beschrijving 
Suppl. Biesta37 287 
Suppl. Biesta 38 243 
Suppl. Biesta 39 geen relatie stadsarchief 
Suppl. Biesta 40 254,303 
Suppl. Biesta 41 geen relatie stadsarchief 
Suppl. Biesta 42 101 
Suppl. Biesta 43 51-52 
Suppl. Biesta 44 Weeskamer 87 
Suppl. Biesta 45 57 
nieuw nummer 533 tekeningen IJsselpoort en wachthuis 



24 Inventaris 

INVENTARIS 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

A. Verslagen en besluiten 

1-2. 

3-11. 

12-23. 

24-27. 

Resoluties van de vroedschap, 
1576-1588. 1 omslagen 1 deel 

1. 1576-1581; 1 o m s | a g 

2. mei 1581-juli 1588, met voorin een chronologische index op onderwerp. 1 deel 

"Resolutieboeken", registers houdende besluiten en verslagen van de vergaderingen van de 
vroedschap en van de vroedschap met de magistraat (burgemeesters en schepenen), met 
hiaten, 
1588-1795. 9 delen 

3. juli 1588- aug. 1624; 

4. okt. 1624- apr. 1631; 

5. okt. 1653- dec. 1694; 

6. okt. 1694- mrt. 1717; 

7. apr. 1725- nov. 1741; 

8. nov. 1741- aug. 1750; 

9. aug. 1750-mei 1758; 

10. sep. 1758- dec. 1780; 

11. jan. 1781-jan. 1795. 

Registers, houdende besluiten en verslagen van de vergaderingen van de magistraat 
(burgemeester en schepenen) en van de magistraat met de baljuw, met hiaten, 
1668-1795. H deien en 

met kladresoluties; 

1 band 

lband 

12. aug. 1668- dec. 1683 
13. dec. 1683- sep. 1706 
14. sep. 1706- feb. 1719 
15. apr. 1725- dec. 1737 
16. jan. 1738- apr. 1744, 
17 apr. 1744- okt. 1751 
18. nov. 1751- mei 1757 
19. juni 1757-feb. 1767 
20. feb. 1767- dec. 1774 
21. jan. 1775- dec. 1782 
22. jan. 1783- nov. 1793 
23 jan. 1794-jan. 1795. 

Registers van verslagen van de vergaderingen van de provisionele municipaliteit, vanaf 
maart 1795 de municipaliteit, vanaf september 1803 de raad der gemeente, 
1795-1811. 4 d e l e n 

24. jan. 1795- mrt. 1797; 
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25. apr. 1797-juli 1801; 
26. juli 1801- sep. 1807; 
27. okt. 1807- juni 1811, met kladresoluties van juli 1811. 

28. Verbaal van de handelingen van de maire, vanaf december 1813 de president en vanaf 
januari 1814 de burgemeester, met besluiten genomen in raadsvergaderingen, 
juli 1811-mrt. 1817. i deel 

29. Register van akten gepasseerd voor de secretaris, afschriften, 
1743-1800. 1 deel 

B. Keuren, handvesten, ordonnanties en privileges 

30. Privilege van Willem, graaf van Henegouwen van Holland en Zeeland, waarbij de stad als 
dank voor bewezen diensten (opnieuw) voorrechten en vrijdom van tollen wordt verleend, 
1345, extracten uit het privilegeboek, 
1608 en ca. 1750. 2 stukken 

31. Memorie voor de burgemeester van nog vigerende ordonnanties, 
1613. 1 stuk 

32. "Ordonnantieboek", register van ordonnanties en gildebrieven, met een alfabetische index 
op onderwerp, wijzigingen en aanvullingen en vanaf 1644 (fol. 157) aantekeningen 
betreffende de verpachting van de verschillende stedelijke accijnzen, 
1619- ca.1735. 1 deel 

33-35. "Publicatieboeken", registers van afgekondigde publicaties, 
1654-1803. 3 delen 

33. 1654-1713, met achterin een alfabetische index op onderwerp; 
34. 1713-1789, idem; 
35. 1789-1803. 

36-37. Registers van reglementen en ordonnanties, 
1702-1850. 2 delen 

36. 1702-1795, met een index op een gedeelte van dit register; 
37. 1796-1850. 

C. Ingekomen en uitgegane stukken 

38-44. Ingekomen stukken bij het stads- c.q. gemeentebestuur, 
1587-1782 en 1795-1813. 1 omslag en 6 pakken 

1 omslag 38. 1587-1782; 
39. 1795-1808; 
40. 1809; 
41. 1810; 
42. 1811; 

43. 1812; 
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44. 1813. 

45-49. Ingekomen stukken bij de magistraat van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden, 

2 pakken en 3 omslagen 1578-1764. 

45. 1578-1620; 
46. 1621-1625; 
47. 1626-1635; 
48. 1635-1655; 
49. 1656-1764. 

50-55. Ingekomen circulaires van zowel de provinciale respectievelijk gewestelijke en 
departementale overheid als de landelijke overheid, 
1725-1809. 

1 omslag 
1 pak 
1 pak 

1 omslag 
1 omslag 

'lijke en 

50. 1725-1794, 
51. 1795-1798, 
52. 1799-1802, 
53. 1803-1805, 
54. 1806; 
55. 1807-1809. 

56. 

57. 

ingekomen publicaties van het Departementaal Bestuur, 
1799. 

Ingekomen stukken bij de maire, 
1811-1813. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

I- ORGANISATIE 

A. Stadsbestuurders 

58. 

59. 

60' 

61. 

Naamlijsten van schepenen, leden van de raad van acht en nachtwakers, 
1564-1565. 

6 pakken 

1 band 

lpak 

1 katern 

Staten van de declaraties van reis- en verblijfskosten door de burgemeesters van 
dienstreizen naar Brussel en Den Haag in 1564-1565, 
1567- 1 katern 

Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland tot regulering van de verkiezing van 
burgemeesters, vroedschapsleden en schepenen, met octrooi tot verlenging hiervan, 
1591 en 1611. 2 charters 

Verzoekschrift namens het stadsbestuur aan het Hof van Holland om een snelle behandeling 
van het proces aangespannen door oud-burgemeester Harman Woutersz. van Cortenoort 
tegen Syon Lus, destijds tafelhouder van Lening te Dordrecht, wegens zijn geleden materiële 
schade in 1575, minuut, 
1598. lstuk 
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62. Naamlijst van stemgerechtigden in de vroedschap, 
ca. 1610. ! s t u k 

63. Verzoekschrift aari Gecommitteerde Raden betreffende de verkiezing van twee nieuwe 
burgemeesters van de gereformeerde religie, minuut, 
ca. 1618. j s t u k 

64. Stukken betreffende het normaliseren van de onderlinge verhoudingen binnen het 
stadsbestuur na de remonstrantse en contraremonstrantse twisten door bemiddeling van 
mr. Anthonie Duijck namens de Hoge Raad van Holland, 
1 6 2 ° - 2 stukken 

65. Stukken betreffende de bemiddeling door prins Maurits in een geschil binnen het stads
bestuur over de erkenning van Nicolaes Jansz Roodenburch als herkozen burgemeester, 
ca. 1622 en 1623. 3 s t u ' k k e n 

66. Verzoekschrift van ds. J. Gysius om het gedeelte tekst uit zijn te publiceren boek "Oorsprong 
ende Voortganck der Nederlantscher Troubles, met die Tyrannie aldaer bij de Spaengiaerden 
gepleechf, na te kijken op fouten, 
1 6 2 5- 1 stuk 

67. Akten van eedsaflegging door de vroedschappen, burgemeesters, schepenen, weesmeesters 
en andere functionarissen binnen de stad, 
1 6 5 2- 1 katern 

68. Brief aan de stadsadvocaat waarin wordt bepaald, dat er geen contracten of andere 
handelingen gedaan mogen worden, zonder toestemming van burgemeesters en 
schepenen, minuut, 
ca. 1671. ! s t u k 

69 . Octrooien van de Staten van Holland en Westvriesland tot het terugbrengen van het aantal 
vroedschapsleden van 24 naar 18 respectievelijk van 18 naar 12, 
1671 en 1777. 2 charters 

70. Verzoekschrift van raadsheer van de Staten van Holland Frederik Rosenboom aan de 
burgemeesters van Oudewater om donderdag af te reizen naar Gouda om een reglement 
vast te stellen, 
1675- 1 stuk 

71. Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland tot het verplicht stellen van de 
aanvaarding van een benoeming tot vroedschap, kerkmeester, gasthuismeester, heilige 
geestmester, weesvader en boekhouder van de kerk of van de godshuizen op straffe van 
f 100,- boete, 
1 7 3 L 1 charter 

72. Bezwaarschrift van enkele leden van de municipaliteit op het intrekken van een resolutie 
tijdens een vergadering waarbij de meerderheid van de ondertekenaars afwezig was, 
1 7 9 7- ' 1 stuk 
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B. Functionarissen 

aris 

- . Naamlijsten van schepenen, achten en nachtwakers, 
1564-1565. 1 katern 
N.B. Zieinv.nr. 58. 

73. Stukken betreffende de (oud-)bode Jan Heynricksz. van Maerloo, 
1575,1578-1580 en z.j. 1 omslag 

74. Akte van aanstelling van en instructie voor Emmigje Jansdr. tot vroedvrouw, 
1581. l s t uk 

75. Aanbevelingsbrief van het stadsbestuur en akte van aanstelling door prins Maurits van Jan 
Pietersz. van der Lee tot wachtmeester, minuut respectievelijk afschrift, 
1587. 2 stukken 

Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland tot regulering van de verkiezing van 
burgemeesters, vroedschapsleden en schepenen, met octrooi tot verlenging hiervan, 
1591 en 1611. 2 charters 
N.B. Zie inv.nr. 60 '"". 

76. Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van schepenen, 
1592,1613,1626 en 1633. 1 om-.lag 

77. Formulierboek van de secretaris, met achterin godsdienstige verhandelingen en toespraken 
in het Latijn, 
ca. 1600. 1 katern 

78. Besluit van het stadsbestuur tot benoeming van Dirck Pietersz. Blom Lot koster van de kerk, 
1650. 1 stuk 

Akten van eedsaflegging door de vroedschappen, burgemeesters, schepenen, weesmeesters 
en andere functionarissen binnen de stad, 
1652. 1 katern 
N.B. Zie inv.nr. 67. 

79. 

80. 

Reglementen en instructies voor de secretaris, tevens vendumeester en ontvanger der 
verpondingen en bereffende het salaris, met concept, 
1653,1654,1659,1788 en 1789. 1 omslag 

Verzoekschrift tot de benoeming van een ziekentrooster c.q. cathechiseermeester, 
ca. 1721. 1 stuk 
N.B.In 1721 wordt de derde predikantsplaats omgezet in een functie die bestaat uit: a. 
ziekentrooster-catechiseermeester en b. schoolmeester-voorzanger. 
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Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland tot het verplicht stellen van de 
aanvaarding van een benoeming tot vroedschap, kerkmeester, gasthuismeester, heilige 
geestmester, weesvader en boekhouder van de kerk of van de godshuizen op straffe van 
f 100,- boete, 

—17317" 1 charter 
N.B.Zieinv.nr. 71. 

81. Akte van borgtocht voor Nicolaas van der Lee als collecteur van de stadsaccijns, 
1790. 1 s t uk 

82. Akte van borgtocht voor de gerechtsbode Pieter Verroen, 

1796. 1 stuk 

C. Eigendommen, rechten en verplichtingen 

1. Algemeen 

83. Stukken betreffende de verhuur en verkoop van hofsteden en landerijen, in eigendom van 
de stad en de godshuizen, 
1695-1706. 1 pak 

84. Memorie van de secretaris betreffende de verslechtering van de financiële en materiele 
situatie van de stad sinds 1672, 
ca. 1706. 1 stuk 

85. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan de 
stedelijke en kerkelijke gebouwen, 
1738 en 1740. 2 katernen 

86. Staat van reparaties te doen aan stadswerken, opgemaakt naar aanleiding van een 
inspectie, 
1781. 1 stuk 

2. Bouw en beheer van stedelijke onroerende goederen 

87. Bestek en voorwaarden voor de wederopbouw van het stadhuis, 
1588. 1 omslag 
N.B. Met transcriptie d.d. 1970. 

88. Voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw respectievelijk de veiling en verkoop van 
de korenmolen op de stadswal, 
1589 en 1741. 1 stuk en 1 katern 

89. Voorwaarden voor de verkoop van erven gelegen aan de IJssel aan de zuidzijde van het 
kerkhof en achter de kerktoren, met aantekeningen omtrent de verkochte erven, 
1595. 2 stukken 

90. Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw van een huis op de singel 
tussen de Linschoterpoort en de Oostpoort, 
ca. 1607. 2 stukken 
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91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

D. 

97. 

98. 

99. 

100. 

Inventaris 

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe Waardsepoort op de plaats van de oude, 
1507- 1 omslag 

Memorie van enkele gebruikers van stukken grond op het Marktveld, in de Lange Linschoten 
en Hoehköop, 
ca. 1650. i s t u k 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de sloop van het oude en de herbouw 
van een nieuw beursgebouw voor de stadswaag, alsmede voor het onderhoud aan de 
Visbrug, 
1713- 1 katern 

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het trapgeld, 
1722-1752. ! d e e | 

Stukken betreffende reparaties en onderhoudswerkzaamheden in en aan de kerk en het 
maken van een hekwerk om het kerkhof, 
1732,1738,1741,1782 en ca. 1795. 1 omslag 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het vernieuwen van de windas of -kraan 
voor de stadswaag, 
1752- 1 katern 

Financiën 

1. Algemeen 

Verzoekschrift aan het Hof van Holland tot restitutie van het geld dat baljuw Craaijestein in 
1575 geld aan de predikant voorgeschoten had voor diens levensonderhoud, omdat het 
stadsbestuur daar op dat moment niet in kon voorzien, minuut, 
1584. ! s t u k 

Verklaring van de Staten dat zij jaarlijks 30 pond zullen uitkeren aan het stadsbestuur ter 
tegemoetkoming in de kosten die zij heeft ten aanzien van de stad en de burgers, als gevolg 
van de oorlog, 
1604- 1 charter 

Ordonnanties van de Staten van Holland en West-Friesland voor de ontvanger van de 
gemenelandsmiddelen in het kwartier van Gouda om aan het stadsbestuur een percentage 
van de geïnde imposten respectievelijk een uitkering aan overlevenden van de ramp in 
1575 en logiesgeld voor de compagnie van kapitein John Coocke te betalen, afschriften 
1613, 
ca. 1613. 1 s t u k 

Register van de verantwoording door de thesaurier J. Putman van de ontvangsten van de 
stadsontvanger J. de Keijser, 
1801-1811. i d e e | 
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142. 1733-1734; 

143. 1734-1735; 
144. 1735-1736; 
145. 1736-1737; 

146. 1737-1738,7 

147. 1738-1739; 
148. 1739-1740, in twee 
149. 1740-1741; 
150. 1741-1742; 
151. 1742-1743; 
152. 1743-1744; 

153. 1744-1745; 
154. 1745-1746; 
155. 1746-1747; 

156. 1747-1748; 
157. 1748-1749; 
158. 1749-1750; 
159. 1750-1751; 
160. 1751-1752; 
161. 1752-1753; 
162. 1753-1754; 
163. 1754-1755; 
164. 1755-1756; 
165. 1756-1757; 
166. 1757-1758; 
167. 1758-1759; 
168. 1759-1760; 
169. 1760-1761; 
170. 1761-1762; 
171. 1762-1763; 
172. 1763-1764; 
173. 1764-1765; 
174. 1765-1766; 
175. 1766-1767; 
176. 1767-1768; 
177. 1768-1769; 
178. 1770-1771; 
179. 1771-1772; 
180. 1772-1773; 
181. 1773-1774; 
182. 1774-1775; 
183. 1775-1776; 
184. 1776-1777; 
185. 1777-1778; 
186. 1778-1779; 
187. 1779-1780; 
188. 1780-1781; 

189. 1781-1782; 
190. 1782-1783; 
191. 1783-1784; 

Inventaris 
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192. 1784-1785 
193. 1785-1786 
194. 1786-1787 
195. 1787-1788 in tweevoud; 

196. 1788-1789 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 

1789-1790 
1790-1791 
1791-1792 
1792-1793 
1793-1794 

202. 
203. 
204. 

1794-1795 
1795 (22 ja 
1795-1796 

(22 jan.); 
n.-28 okt.), in tweevoud; 

205. 1796-1797 
206. 1797-1798 
207. 1798-1799 

• 
208. 1799-1800 

• 
209. 1800-1801 
210. 1801-1802 
211. 1802-1803 
212. 1803-1804 
213. 1804-1805 
214. 1805-1806 
215. 1806-1807 
216. 1807-1808 
217. 1808-1809, 
218. 
219. 

1809-1810 (31 dec); 
1811; 

220. 1812. 
NB: Het rekeningjaar liep van eind oktober tot eind oktober. 
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221-222. 'Stadsmanualen', rekeningen van de stadsfinanciën door de thesaurier-burgemeesters van 
de ontvangsten en uitgaven van de goederen en middelen van de stad en het St. 
Ursulaconvent, met aantekeningen betreffende gedane betalingen, elke vier jaar opgesteld 
door de burgemeesters, 
1572-1573,1580-1582,1713-1714,1718-1719 en 1780-ca.l794. 2 pakken 

221. 1572-1573,1580-1582,1713-1714 en 1718-1719; 
222. 1780-ca. 1794. 

223. Staten van nog openstaande posten in de stadsrekening die nog niet geïnd danwei betaald 
zijn door thesaurier-burgemeester Kersseboom, opgesteld door zijn opvolger, 
1720-1721. 1 katern 

224. Bijlagen bij de rekening, 
1811-1812. 1 pak 

225. Stukken betreffende de gemeenterekening over 1811, vrijwel geheel in de Franse taal, 
1811-1812. 1 omslag 
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226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

E. 

231. 

II. 

A. 

232. 

233. 

234. 

235. 

236. 

Inventaris 

Staten van ontvangsten en uitgaven, waarvan enkele in meervoud aanwezig, 
1811-1814. 

3. Geldleningen en rentebrieven 

1 omslag 

Register van veranderingen in de rentebrieven en de aflossing ervan, 
1606-1622. 1 katern 

Register van geldleningen en verplichtingen, aangegaan door de stad, de Bank van Lening en 
hetSt. Ursulaconvent, met aantekeningen van aflossing, 
1608-1703. l d e e . 

Stukken betreffende de aflossing van (de rente van) twee obligaties ten laste van de stad, 
1646-1760. 3 5tukken 

Kwitantie van de betaling van een losrente door de ontvanger generaal van de Middelen te 
Water en te Lande te Rotterdam op het kantoor van de Gemeenlandsmiddelen te Gouda 
1809. l s ; u k 

Archief 

Lijsten van archiefstukken aanwezig op het stadhuis en de secretarie, 
1653 en ca. 1790. 

TAAKUITVOERING 

Grondgebied en wijkindeling 

Uitspraak door de Grote Raad van Mechelen over de grenzen van de "Heerlichheyt 't Veer", 
waarbij bepaald wordt, dat IJsselvere onder de jurisdictie van de heer van Montfoort blijft, 
maar er geen handel meer gedreven mag worden en meer dan tweeof drie herbergen niet 
worden toegestaan, extracten, 
1562. 

2 katernen 

Akte waarbij de Staten van Holland IJsselvere aan de stad toevoegen, 
1585. 

2 stukken 

lstuk 

Stukken betreffende de jurisdictie van Oudewater over Hoenkoop respectievelijk Hekendorp 
en het betwiste buitenpoorterschap van de inwoners ervan, 
ca. 1600 en 1614. 2 stukken 

Register van de verdeling van de stad in vier delen, waarbij elk deel weer onderverdeeld is in 
drie kwartieren of hoofdmanschappen, met vermelding van de bewoners en de 
kwartiermeester, 
1612- 1 katern 

Overeenkomst met Hekendorp betreffende de vaststelling van de grens met dit 
rechtsgebied om geschillen in de toekomst te voorkomen, concept, 
ca. 1638. ! s t u k 
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B. Bevolking 

1. Bevolkingsregistratie 

237-238. "Poorterboeken", registers van ingekomen poorters en (nieuwe) buitenpoorters, 
1577-1806. 2 banden 

237. 1577-1607; 
N.B. Met hierbij een ordonnantie op het turfvullen en een register van 
turfvulsters 1585-1610 evenals enkele andere ingekomen akten. 

238. 1607-1806. 

239. Eed van de poorters van Oudewater, 
ca. 1580. ! s t u k 

240. Stukken betreffende het erfbuitenpoorterschap van Oudewater voor inwoners van de Lange 
en Ruige Weide t.o.v. Oudewater, 
1586,1588 en z.j. 1 o m s | a g 

241. Naamlijst van nieuw ingekomen personen, toegelaten als inwoners van de stad, 
1597. 1 s tuk 

242. Naamlijst van burgers van Oudewater die in het buitenland gevangen zitten, 
1626. 1 s t u k 

Kohier van de verponding over alle huishoudens binnen de stad en de jurisdictie, met 
bijbehorend 'register van alle de familien of huijshoudingen en contribuable persoonen 
binnen Oudewater en jurisdictie vandien (...)', een register van inwoners per adres met 
vermelding van eventuele bijzonderheden, 
1742. l p a k 

N.B. Zie inv.nr. 253. 

243. (Naam)lijsten van aantallen geborenen, gehuwden en overledenen per kerkelijke gezindte, 
met onderscheid tussen overleden volwassenen en kinderen, jaarlijks opgegeven aan de 
burgemeesters, 
1757-1797. ! o m s | a g 

244. "Register van het getal en de gesteldheid der ingezetenen", staten van inwoners, adres, de 
gezinssamenstelling, eigendommen, beroep etc, 
1 8 0 8- 1 katern 

245. Akte van naamsaanneming, waarbij aan zowel Marcus Hartog als aan Abraham Hartog en 
hun kinderen de familienaam Van Os wordt toegekend, 1813, met bijlage, 
1 8 1 1- 2 stukken 

246. Register van gezinshoofden, ingedeeld op adres, 
ca. 1813. 1 k a t e r n 
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247. 

248. 

249. 

250-251. 

Afzonderlijke personen 

Verklaring van de burgemeesters van Oudewater over de levensgeschiedenis en burgerlijke 
staat van Meijnsken Jansdr. de Munter, 
ca. 1580. 1 stuk 

Correspondentie met de kerkenraad van Gouda inzake de bezwaren van Willem Bouwensz, 
tinnegieter uit Oudewater tegen het voorgenomen huwelijk van zijn dochter, 
1621. 3 stukken 

Bekendmaking van een collecte voor het vrijjkopen van Jacob Dirkxs, geboren te Oudewater 
en opgevoed in het Weeshuis, die al zeven jaar gevangen zit in Algiers, 
1650. 1 stuk 

Belastingen 

1. Verponding 

Kohieren van de verponding over de huizen en gebouwen, aangelegd 1733, met achterin 
een index op adres, 
1733-ca. 1826. 1 deel en 1 band 

252. 

253 Ml 

254. 

250. 
251. 

1733-ca. 1826; 
1735-ca. 1808. 

Kohier van de verponding over de landerijen en tuinen onder de vrijdom van Oudewater, 
1733-1808. 1 katern 

Kohier van de verponding over alle huishoudens binnen de stad en de jurisdictie, met 
bijbehorend 'register van alle de familien of huijshoudingen en contribuable persoonen 
binnen Oudewater en jurisdictie vandien (...)', een register van inwoners per adres met 
vermelding van eventuele bijzonderheden, 
1742. 1 pak en 1 deel 

Resolutie van de Raad van Financiën in het Departement Holland op een verzoekschrift van 
Pieter Schouten c.s. om een branderij, mouterij en rosmolen binnen Oudewater te mogen 
afbreken en daarmee ook meteen vrijgesteld te mogen zijn van de verponding voor deze 
gebouwen, 
1805. 1 stuk 

255. 

Penningen 

Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland tot het heffen van een 80e penning op 
de verkoop van onroerende goederen binnen de stad, 
1649. 1 charter 
N.B. Deze penning werd ingevoerd om de kosten voor vernieuwing en onderhoud aan 
bruggen en poorten etc. enigszins te dekken. 
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256. Kohier van de 200e penning, 
1679. 1 katern 

257-260. Registers van de heffing van de 20e penning op de collaterale successie, 
Ï679-18057~ 4 delen 

~~2S7. 1679-1728; 
258. 1728-1745; 
259. 1746-1782, met achterin in een alfabetische naamindex van de erflaters; 
260. 1783-1805. 

261. Register van de heffing van de 40e (met een 10e verhoging), 80e en 160e penning, voor de 
stad, het land en de armen, 
1691-1734. 1 deel 

262. Memorie van de inning van de 40e penning over de transporten van huizen en erven over 
1704-1705, 
ca. 1705. 1 stuk 

263. Register van de heffing van de 40e (met een 10e verhoging) en 160e penning, voor de stad, 
het land en de armen, 
1734-1810. 1 deel 

264. Naamlijst van gezinshoofden die voor de commissarissen van de inning van de 25e penning 
ingevolge het plakkaat van 30 september 1788 de eed hebben afgelegd, 
[1788]. 1 katern 

3. Personele quotisatie 

265. Kohier van de personele quotisatie, 
1745-1746. 1 katern 

266. Register van de quotisatie betreffende de betaling van de aanslag voor de stad van 5% in de 
staatslening van 3 mi Ijoen gulden, 
1808. 1 katern 

267. Register van de quotisatie, 
1809. 1 deel 

4. Imposten en accijnzen 

268. Rekening van de ontvangst door de collecteur van de accijns op wijn en bier, 
1578-1579. 1 katern 

269. Ordonnanties (van de accijnzen) op het binnenlandse en uitheems gebrouwen bier, 
1582 en 1584. 2 katernen en 1 stuk 
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270. 

271. 

272. 

Inventaris 

Stukken betreffende de inning van een impost op het aantal hoornbeesten en bezaaide 
morgens land, verpacht aan Lubbert Aertsz en de opgave hiervoor gedaan door nieuw 
ingekomen poorters, afschriften, 
1587. 2 stukken 

Publicatie op de invoering van een verhoging van de impost op verschillende middelen, 
afschrift, 
ca. 1600. 1 stuk 

Voorwaarden voor de verpachting van de impost op de verkoop van brood, 1604, met 
kanttekening, 
1606. 1 stuk 

"Ordonnantieboek", register van ordonnanties en giidebrieven, met een alfabetische index 
op onderwerp, wijzigingen en aanvullingen en vanaf 1644 (fol. 157) aantekeningen 
betreffende de verpachting van de verschillende stedelijke accijnzen, 
1619-ca.1735. ldeel 
N.B. Zie inv.nr. 32. 

273. Verzoekschrift aan de Staten om vrijstelling van een impost wegens de slechte 
(economische) omstandigheden in de stad, concept, 
1637. 

5. Overige belastingen 

274. Overeenkomst met het gerecht van Papekop en Diemerbroek, waarbij bepaald wordt dat dit 
gerecht zonder speciale vergunning geen kapitale lasten of renten mag omslaan over de 
landen behorend aan de inwoners van Oudewater, 
1590. 1 charter 

275. Manuaal van de tienden op de huizen binnen Oudewater, huisrenten en oude uitgangen 
binnen de stad als op akkers en tuinen buiten de stad, 
1726. 1 katern 

276. Stukken betreffende de belasting op de collaterale successie op de vergaderplaatsen en 
kerkhuizen van de Rooms-Katholieken, 

1737-1738. 1 katern en 1 stuk 

277. 

278. 

Manuaal van tijnsen, huisrenten en oude uitgangen van huizen en tuinen en landen binnen 
en onder de vrijheid van Oudewater, ten behoeve van de heer en vrouw van Dijkveld en 
Rateles, 
ca. 1795. 

Staat en extract uit de legger betreffende de heffing van belasting op ongebouwde 
eigendommen, in de Franse taal, 
1813. stukke 
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D. Openbare orde, veiligheid en openbare zedelijkheid 

1. Algemeen 

279. Verzoekschrift van de predikanten uit de classis Gouda om op te treden tegen het 
ongehuwd samenwonen in de stad, met een reactie van het stadsbestuur in minuut op de 
achterzijde, 
1578. 1 stuk 

280. Publicatie op het handhaven van de openbare orde rond het stadhuis, 
1590. 1 stuk 

281. Publicaties van het verbod op het kolven en balslaan in de straten en op het roepen etc. in 
de parochiekerk, concepten, 
ca. 1590. 1 stuk 

282. Stukken betreffende het voeren van de schouw over straten, wegen en goten, 
1592,1593,1611-1614 en 1620-1621. 1 omslag 
N.B. Met publicaties waarin ook enkele andere onderwerpen aan bod komen, zoals het 
toelaten van vishandelaren van buiten de stad en het belenen door soldaten van hun 
wapens. 

283. Publicatie waarin opgeroepen wordt tot verdraagzaamheid tussen burgers en 
ingekwartierde soldaten alsmede een publicatie van het verbod op het houden van tafels, 
bijlen, hakmessen etc. in het voor de huizen i.v.m. veiligheid, kopieën, 
1623. 1 stuk 

284 '"". Stukken betreffende de organisatie van verschillende loterijen, 
z.j. en 1706-1713. 1 omslag en 1 charter 

285. Register van de heffing van klapgeld per bewoner en per vierendeel, 
1717. 1 katern 

286. Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van het dubbele klapgeld, 
1755-1812 en 1814-1816. 1 deel 

287. Verslagen van ongeregeldheden voorgevallen in het rechtsgebied van Oudewater, 
concepten, 
1761,1767 en 1771. 4 stukken 
N.B. Het gaat om een dodelijk ongeval bij de molen van Vuil buurt, brand in een baanschuur 
bij de Linschoterpoort en ongeregeldheden ontstaan wegens vordering van azijn door de 
gaarder van de gemeenlandsmiddelen. 

2. Brandweer 

288. Publicatie betreffende het gebruik van steen, pannen, leistenen en tegels voor de bouw en 
dakbedekking van huizen in plaats van alleen hout, in verband met brandgevaar, 
1594. 1 stuk 
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289. 

290. 

291. 

E. 

292. 

293. 

294. 

295. 

296. 

297. 

298. 

299. 

Publicatie op de schouw van straten, brandladders en lantaarns, afschrift, 
1612. lstuk 

Publicatie van het verbod op het 'tabackzuijgen' (roken) en hebben van open vuur bij het 
uitoefenen van verschillende ambachten en op bepaalde locaties binnen de stad, extract, 
1656, aangevuld, 1657en 1659. lstuk 

Reglement op het gebruik van de brandbluspompen, concept in het Frans, 
1 8 1 3- 1 katern 

Openbare gezondheid en hygiëne 

Publicatie tot het schoonmaken en opruimen van de straten, afschrift, 
1612- 1 stuk 

Staten van aantallen aan een besmettelijke ziekte lijdende en gestorven c.q. genezen 
runderen, 
1772,1775, 1776 en 1781. 1 omslag 

Akten van de verpachting van het ophalen van as en vuilnis, 
1774,1789, 1800,1802 en 1813. 5 katernen 

Resolutie van Gecommitteerde Raden betreffende het plaatsen van een asschuur op de 
recent door de stad aangekochte grond buiten de Broekerpoort, 
1776. 

Handel en nijverheid 

1. Gilden en bedrijfstakken 

Ordonnantie op de vishandel binnen de stad, 
1588. 

lstuk 

lstuk 

"Ordonnantieboek", register van ordonnanties en gildebrieven, met een alfabetische index 
op onderwerp, wijzigingen en aanvullingen en vanaf 1644 (fol. 157) aantekeningen 
betreffende de verpachting van de verschillende stedelijke accijnzen, 
1619-ca.1735. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 32. 

Ordonnantie op de looihal van de saaibombasijnen, 1621, met kanttekeningen, 
1623 en 1624. 

Keur voor de bakkers, 
1630. 

1 katern 

1 katern 

Verzoekschrift van Gecommitteerde Raden aan het stadsbestuur tot opgave van het 
aantal schippers binnen de stad, die lid zijn van hetSchippersgilde, 
1640. 1 stuk 
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300. Ordonnantie op de marktschippers, concept, 
[1657]. 1 s t u k 

301. Stukken betreffende de aanstelling van beurt- en marktschippers en de betaling van een 
recognitie ten behoeve van de armen en wezen binnen de stad bij overlijden of overdracht^ 
1670,1693 en 1735. 1 omslag 

302. Akten van de verpachting van de 'sleep of rolwagen', het recht op het transport van 
hennep, gesponnen garen en kaas, kopieën, 
1785 en 1806. 2 katernen 

303. Verzoekschrift aan de gemeenteraad van de gezamenlijke timmermans- en 
metselaarsbazen tot het mogen oprichten van een timmermans- en metselaarsgilde, 
ca. 1808. 1 s t u k 

2. Bank van Lening 

304. Stukken betreffende de oprichting en verhuur van de Bank van Lening, met huis, erf en 
toebehoren, 

1589,1595-1596, ca. 1600,1759 1729,1780, 1789,1797,1800,1806 en 1810. 1 omslag 
N.B. Deze was opgericht 1595 en had een samenwerkingsverband met Montfoort van 1722-
1805. 

Register van geldleningen en verplichtingen, aangegaan door de stad, de Bank van Lening en 
het St. Ursulaconvent, met aantekeningen van aflossing, 
1608-1703. 1 deel 
N.B.Zieinv.nr. 228. 

305. Staten van ontvangsten en uitgaven van de Bank van Lening, 
1665-1680 en 1768. 1 omslag 

306. Stukken betreffende het contract van de Bank van Lening met Montfoort en het 
beantwoorden van vragen op verzoek van het Departementaal Bestuur, 
1805-1812. 1 omslag 

3. Waag, markten en ijk 

307. Voorwaarden voor de verpachting van het recht op het schouwen van varkens die op de 
markt gebracht worden, 
1585. 1 stuk 

308. Publicatie voor het houden van een opnieuw ingestelde jaarlijkse paardenmarkt in de eerste 
week van juni, concept, 
ca. 1590. i s t u k 

309. Verzoekschrift van het stadsbestuur van Woerden tot het toelaten van markthandelaren uit 
die stad op de markt te Oudewater, 
1626. 1 stuk 
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310. 

311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

317. 

318. 

Staten van de kosten van de uitvoering van de tweejaarlijkse ijk, 
1659-1809. 

Voorwaarden voor de openbare verpachting van de accijns op de stadswaag, 
1675. 

Wegen en waterwegen 

Beheer van en toezicht op wegen en dijken 

1 omslag 

1 katern 

Bestek en voorwaarden voor de verhoging en verbreding van de kade aan de westzijde van 
de stad, ten zuiden van de Ussel, 
1588. 1 stuk 

Akte van overeenkomst met de heemraden van Noord-Ünschoten betreffende het 
onderhoud door die polder van een dijk of kade buiten de Broekerpoort, 
1595. 1 charter 

Akten van de verpachting van doornstruiken respectievelijk het grasgewas op de stadswal of 
-singels en dijken, concepten, 
ca. 1606 en 1800. 2 stukken 

Stukken betreffende de schouw over de Brede Dijk vanaf de Broeckerpoort en het 
Ruigeweidsche Dijkje, met kopieën en extracten uit de resoluties over 1580-1668, 
1612,1657,1662,1671 en 1751. 1 omslag 

Overeenkomst met Cornelis Thijsz tot het onderhouden van de Benschopper Weg voor een 
periode van vijf jaar, 
1629. 1 stuk 

Schouwbrief van het zandpad langs de Lange Linschoten onder Snelrewaard met 
verzoekschrift aan de Staten betreffende de aanleg van een zandpad langs de Linschoten 
ten behoeve van (het algemeen gebruik, maar vooral van) de kerkgangers naar Oudewater, 
extract en minuut, 
1664 en ca. 1740. 2 stukken 

Memorie van stukken inzake de vaststelling van de jurisdictie over de IJsseldijk tussen 
Montfoort en de Enkele Wiericke, met twee publicaties van schouwaankondigingen, 
1670, 1718 en z.j. 4 stukken 

319. Correspondentie met het stadsbestuur van Montfoort betreffende de zeggenschap over de 
ringkade ter hoogte van Tappersheul, 
1671. 2 stukken 

320. Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud aan de singels, 
zandpaden, straten, de Brede Dijk en de Damweg, 
1730,1736,1750 en 1775. 1 omslag 
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321. Missive aan het stadsbestuur van IJsselstein betreffende het ophogen van de Polsbroeker 
Damweg, afschrift, 
1774. 1 katern 

Beheer van en toezicht op bruggen 

322. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de bouw van de Hallebrug, 
ca. 1590. 1 stuk 

323. Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van de reparatie van de brug voor 
respectievelijk de kap over de Broeckerpoort, 
ca. 1600. 2 stukken 

324. Overeenkomst met het Groot-Waterschap van Woerden tot het maken van een brug over 
de Wiericke bij Oukoop en een schotdeur in de haven van Oudewater, 1407, afschriften, 
ca. begin 17e eeuw en ca. 1670. 2 stukken 

325. Verzoekschrift aan de Staten van Holland om financiële hulp voor het vernieuwen van de 
bruggen voor de Waardsepoort en Linschoterpoort, minuut, 
ca. 1668. 1 stuk 

326. Verklaring van Willem Jansz. van Dommelen en Pons Bartelsz., burgers op leeftijd, 
betreffende de loop van wegen en waterwegen en de ligging van ^en voetgangers- en 
ophaalbruggetje ten tijde van het bestaan van het bolwerk (aan de noordzijde van de stad 
tussen de Burchwal en de IJsseldijk) en na het slechten ervan, minuut, 
1669. 1 stuk 
N.B. Deze verklaring is opgenomen in de resoluties van de Vroedschap 1669. 

327. Rapport van de stadstimmerlieden over het opmeten van de (kruin van de) brug over de 
sluis en ook van de andere bruggen over de Haven, met aantekeningen over de berekening 
van Rijnlandse en Woerdse maten, 
1671 en z.j. 2 stukken 

328. Stukken betreffende een contract met het gemeentebestuur van Papekop en Diemerbroek 
over de aanleg en het onderhoud van de Brede Dijk vanaf de Broeckerpoort, 
1810. 2 katerns en 1 stuk 

3. Beheer van en toezicht op watergangen 

329. Memorie van verantwoording, gedaan op de klachten van de Staten van Utrecht en 
overgeleverd in kopie aan de Staten van Holland, van verschuilende 'aanklachten' 
betreffende de IJssel en de (vrije) doorvaart, waterstand, bruggen, de IJsseldijk etc. 
ca. 1586. 1 katern 

330. Stukken betreffende de jurisdictie van het Groot-Waterschap van Woerden inzake de 
schouw op de watergangen in en om Oudewater, kopieën en extracten, 
1589. 1 omslag 
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331. 

332. 

333. 

334. 

335. 

Verzoekschrift namens Oudewateren Montfoort aan de Staten van Holland en 
Westfriesland om toezicht op de steenbakkerijen langs de IJssel, omdat de rivier vervuilt en 
dichtslibt door het gebruik van riet tijdens het productieproces, 
ca. 1591. 1 stuk 

Stukken betreffende het verdiepen en verbreden van de IJssel, zowel boven als beneden 
Oudewater, 
1593-1594,1616-1617,1630,1633,1665-1666 en 1668. 1 omslag 

Akte van aanzegging van een schouw over de sloten tussen de Linschoterdijk en de 
Biezenstraat, 
1612. 1 stuk 

Overeenkomst met Jan Anthoniszoon Verweij tot het baggeren, uitdiepen en schoonmaken 
van de Pijpenvliet, 
1612. 1 stuk 

Brief van Everard van Weede over het toezenden aan Johan de Witt, raadspensionaris en 
heer van Hekendorp van een kaart van de IJssel, waarschijnlijk in verband met gewenste 
verbeteringen aan de rivier, 
1666. 1 stuk 

336. Naamlijst van (vermoedelijk) grondeigenaren van de Noord- of Zuid-Linschoten en 
Snelrewaard, met vermelding van hun polderlasten, en aantekeningen over de afmetingen 
van de sluis en bruggen over de IJssel en grond hier omheen, kennelijk t.b.v. de 
raadspensionaris, 
ca. 1666 en z.j. 2 stukken 

337-338. Stukken betreffende het proces tegen het Groot-Waterschap van Woerden inzake het 
leggen van twee zijlen binnen Oudewater en de daaropvolgende versperring van de 
Linschoten en de Dubbele Wiericke, 
1671-1672 en 1679. 2 pakken 

337. juli 1671- nov. 1671; 
338. dec. 1671- juli 1672 en 1679. 

339. Keur tot vaststelling van de loop en de wijdte van de sloten en de bevestiging van het 
recht op het houden van een paardenmarkt, 1410, extract en kopie-extract, 
ca. 1671. 2 stukken 

340. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het vergraven van een vaart tot 
veersloot met een waterkering buiten de IJsselpoorten van het graven van een gracht, 
1751. 1 katern 

341. Resolutie van een vroedschapsvergadering betreffende de kwestie tussen Anna Rochus en 
Jacob Jacobsz. over de doorgang door een waterpoortje, extract, 
[1779]. 1 stuk 
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4. Beheer van en toezicht op de haven en aan- en iniiggende werken 

342 '"". Stukken betreffende de schouw en het schouwrecht op de sluis en de Haven in de stad door 
het Groot-Waterschap van Woerden en geschillen naar aanleiding hiervan, 
1580-1671 en zj. ^pak en 1 charter 

343. Overeenkomst met het Groot-Waterschap van Woerden betreffende (de voorwaarden voor 
het gebruik van) twee recent opgerichte wachtdeuren in de haven bij de Visbrug, met 
afschrift, 
1582. 2 stukken 

344. Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden en vernieuwingen aan de sluis en de brug 
over de sluis, 
1585,1619-1620,1762 en 17e eeuw. 1 omslag 

345. Stukken betreffende de bevestiging van een overeenkomst met het Groot-Waterschap van 
Woerden inzake de vrije watergang door de stad en sluis, 
1589, ca. 1597 en 17e en 18e eeuw. 1 omslag 

346. Verzoekschrift aan het Groot-Waterschap van Woerden om het verlaat bij de door 
blikseminslag beschadigde sluis te vernieuwen, minuut, 
1611. 1 stuk 

347. Stukken betreffende geschillen inzake het openen c.q. sluiten van de sluis en sluisdeuren te 
Oudewater, 
1615-1616,1619-1620 en 1631-1632. 1 omslag 

348. Besluitvan de Staten van Holland tot toekenning van een subsidie van 600 pond voor het 
uitdiepen en opruimen van de Haven en kade binnen de stad, 1582, afschrift, 
1743. 1 stuk 

H. Polderzaken 

349. Octrooi voor het verhogen van de Hoge Rijndijk tussen Bodegraven en Woerden, afschrift, 
1509. 1 katern 

350. Akte van overeenkomst met de polder Snelrewaard en de Zuidzijde van de Lange 
Linschoten betreffende het verzwaren en verhogen van de Lange Burchwal, 
1583. 1 stuk 

351. Stukken betreffende geschillen inzake een zijl c.q. duiker respectievelijk het wegbreken van 
een dam of kade in de stadsgracht, tussen het Groot-Waterschap van Woerden en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland enerzijds en de stad Oudewater met de ingelanden van 
de noordzijde van de Linschoten anderzijds, 
1583-1588. 1 omslag 
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352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

361. 

362. 

Inventaris 

Stukken betreffende geschillen tussen de stad en de ingelanden van de noordzijde van de 
Lange Linschoten inzake een verlaat in de Linschoten cq.de stenen beer in de stadsgracht 
buiten de Linschoterpoort, 
1585,1591, 1597 en 1640-1642. 1 o m s | a g 

Verzoekschrift van de polders Groot-Hekendorp en Snelrewaard ca. aan de Staten van 
Holland om het stadsbestuur van Oudewater niet toe te staan om voortaan de 
polderbesturen hun rekening te laten opmaken binnen Oudewater, afschrift, 
1586- 1 stuk 

Declaratie van door de stad gemaakte kosten ten laste van schout en heemraden van de 
Lange en Ruige Weide, 
1589- 1 katern 

Besluit, waarbij het Hoogheemraadschap van Rijnland en het polderbestuur van Papekop en 
Diemerbroek toestemming onthouden wordt voor het langer dan afgesproken in stand 
houden van een duiker in de stadsburchwal, 
1595- 1 stuk 

"Restantcedulle", staat van de morgentalen aan de Noord- en Zuidzijde van de Lange 

Linschoten en in Snelrewaard, in eigendom van of in gebruik bij burgers van Oudewater, 
1598- 1 katern 

Brief, waarin de inwoners van Rateles om overleg worden verzocht inzake de kwestie van 
het uitwateren door Rateles op de watergangen van de polder Benschop en de betaling van 
morgengeld, afschriften, 
1608- 2 stukken 

Stukken betreffende de bevoegdheden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het 
Groot-Waterschap van Woerden met betrekking tot de (omring)kade van de polder van 
Noord-Linschoten, voor zover gelegen binnen de jurisdictie van Oudewater, 
1612,1613,1620,1640,1671,1718 en z.j. i omslag 

Briefwisseling met stadsbestuur van Woerden betreffende het verzoek om Oudewaters 
bemoeienis in een geschil tussen eerstgenoemde en het Hoogheemraadschap Amstelland 
over het Woerdense Verlaat bij Achttienhoven, 
1622- 1 omslag 

Octrooi op de waterhoogte in de Wiericke, 1534, afschrift, 
1624. 1 katern 

Privileges en handvesten van het Groot-Waterschap van Woerden, 1322-1454, extracten en 
afschriften, 

1631 en ca. eind 18e eeuw. 2 katernen 

Dijkbrief van de Lekdijk, 1440, afschrift, 
1644. 1 katern 

http://cq.de
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363. Schouwbiljetten van de door het Groot-Waterschap van Woerden te houden hoogschouw 
over de watergangen, sluizen en heulen in het gebied rondom Oudewater, 
1668-1671. . 3 stukken 

364. Stukken betreffende de kwestie rond het leggen van twee dammen of sluizen in de 
IJsseldoor de Staten van Utrecht, waarvan één beneden Montfoort en één bij het Gein, 
1671-1672. 1 omslag 

365. Schouwbrief voor de polder Klein-Hekendorp (of het zandpad naar Hekendorp), 1645, 
afschrift, 
1684. 1 katern 

366. Naamlijsten voor de verkiezing van hoogdijkheemraden en kroosheemraden voor Groot-
Hekendorp en heemraden voor de Noordzijde en Zuidzijde van de Lange Linschoten, 
1691-1760. 1 omslag 

367. Stukken betreffende de overeenkomst met het Groot-Waterschap van Woerden en het 
Hoogheemraadschap Rijnland over de aanleg van een 'ring' als waterkering binnen de 
muren van Oudewater, 
1719 en 1729. 1 omslag 

Resoluties van de magistraat en raadsbesluiten betreffende het beroepingswerk voor 
predikanten van de Gereformeerde (Hervormde) Gemeente te Oudewater alsmede 
resoluties betreffende de vaststelling van data voor de verschillende schouwen binnen de 
stad, 
1768-1791 en 1808. 1 deel 

NB: Zie inv.nr. 481. 

I. Maatschappelijke zorg 

1. Algemeen 

368. Verzoekschriften van de burgemeesters aan de baljuw Van Swieten om bemiddeling bij 
de Staten van Holland ter verkrijging van subsidies voor het herstel van huizen en het 
uitdiepen van de Haven (omdat er anders in geval van brand niet genoeg bluswater 
voorhanden is), afschriften, 
1581. 1 stuk 

369. Verklaring van het stadsbestuur dat de dertig last rogge die in opdracht van de Staten van 
Holland binnen Oudewater als voorraad bewaard wordt, wordt ondergebracht op de zolder 
van de predikantswoning tegen een redelijke huurprijs, 
1585. 1 stuk 

370. Brief van de magistraat aan Jan van Allerdingh, voormalig pater van het St. Ursulaconvent 
betreffende een verhoging van zijn alimentatie, 
1614. ls tuk 

371. Ingekomen verzoekschriften bij het stadsbestuur om (financiële) hulp (aan particulieren), 
tevens bedankbrieven voor reeds geschonken hulp, 
1721 en ca. 1805. 2 stukken 



48 

372. 

373-376. 

Inventaris 

Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland betreffende bepalingen omtrent het 
recht op nagelaten geld en goederen van in het wees- en armhuis overleden 
gealimenteerde personen, 
1764. 

2. Gasthuis en Proveniershuis 

Rekeningen van het Gast- en Proveniershuis, 
1578-1587. 

373. 1578-1587; 

374. 1694-1695 en 1703-1705; 

375. 1705-1707; 

376. 1712-1713,1739-1740,1742-1743,1746-1749. 

1 charter 

1 band en 11 katernen 

1 band 
3 katernen 
2 katernen 
6 katernen 

NB: Het boekjaar liep van februari tot februari. De laatste rekening is van december 1749. 

377-378. Registers van akten van inkoop en uitkoop in het Gast- en Proveniershuis, met achterin een 
alfabetische index, 
1652-1715. 

377. 1652-1685; 
378. 1685-1715. 

2 delen 

379. Manuaal, bijlagen bij de rekening, balansen en staten van ontvangsten en uitgaven van het 
Gast- en Proveniershuis, 
ca. 1653-1718. 1 omslag 

380. Akte van overdracht door Heinrick Heinricksz., priester, aan het Gasthuis van een gedeelte 
land aan de Noordzijde van de Linschoten, tegen een jaarlijkse uitkering van vijftien gulden, 
1515. 1 charter 

381. Akte van transport door inwoners van het gerecht van de Lange Linschoten en Snelrewaard 
aan het Gasthuis van drie morgen land aan de noordzijde van de Lange Linschoten, 
1548. 1 charter 

382. Testament van Elbert Jacobsz. Speijert, waarbij het Gasthuis en de Heilige Geestarmen als 
bedeelde partijen aangewezen worden, 1580, met kanttekeningen over handelingen door 
de erfgenamen, 
1580,1647,1656 en 1678. 1 stuk 

383. Inventarissen van goederen, meubelen etc. aanwezig in het Gast- en Proveniershuis, 
1589,1717 en 1735. 1 omslag 

384-387. "Huurcedullen", registers van de verhuur van landerijen behorend tot het St. Ursulaconvent 
en de godshuizen binnen de stad, met voorin een register van namen van de huurders, 
1598-1599 en 1675-1695. 4 delen en 1 stuk 

384. 1598-1599 en 1675-1680; 
385. 1680-1685; 

1 stuk en 1 deel 
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386. 1685-1690; 
387. 1690-1695. 

388. Akte waarbij het bestuur van het St. Ewout-gasthuis te IJsselstein verklaart, dat de 
gasthuismeesters van Oudewater een zekere akte van nalatenschap, opgesteld in 1581 
door wijlen Clara Aelberts, hebben gezien en gelezen en dat deze akte in bewaring is 
gegeven aan het St. Ewoutgasthuis, met vidimus 1602, 
1603. 2 charters 
N.B. Het gasthuis van Oudewater werd door de ergenamen van deze Clara Aelberts 
aangewezen als een van de bedeelde partijen in deze nalatenschap, namelijk voor de 
helft van vier morgen land op de noordzijde van Benschop. 

389. Akte van transport door het stadsbestuur aan het Gasthuis van acht morgen land te 
Hoenkoop en vier hond land aan de Nieuwe Gracht, afschrift, 
1615. 1 stuk 

390. Register van alle rentebrieven ten gunste van het Gasthuis, 
1641. 1 katern 

391. Voorwaarden voor de opname van Swaentgen Jans Jongedochter te Rotterdam in het 
Proveniershuis, kopie van 1656, 
1657. 1 stuk 

392. Reglementen voor de binnenvaders en -moeders van het Proveniershuis en het Gasthuis, 
1658 en 1702. 2 katernen 

393. Kaartboek van de eigendommen van het St. Ursulaconvent, gasthuis, kerk, Weeshuis en de 
heilige geestarmen, 
1662. 1 deel 

394. Akte waarbij de burgemeesters van Oudewater t.b.v. het gasthuis een stuk land te 
Diemerbroek transporteren aan Aert Dircksz. van Vliet en Neeltje Gerritsz. van der Well, 
1693. 1 charter 

395. Voorwaarden voor de openbare veiling van het gewas van drie en een halve morgen land in 
Snelrewaard, eigendom van het Gast- en Proveniershuis, 
ca. 1700. 1 stuk 

396. Voorwaarden voor de verkoop van een hofstede met landerijen, ten behoeve van het Gast
en Proveniershuis, concept, met kanttekeningen, 
1718. 1 katern 

397. Resolutie van de vroedschap respectievelijk de burgemeesteren en schepenen betreffende 
het proces tegen hen aangespannen door de proveniers, extracten, 
1718. 2 stukken 

398. Reglement op de aanbesteding van de voedselvoorziening en -bereiding van het 
Proveniershuis, 
1735. 1 katern 
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399. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

Inventaris 

Voorwaarden voor openbare verkoop van het Proveniershuis, met als doel het te slopen, 
1752- 1 katern 

Armenzorg 

Algemeen 

Verzoekschrift aan de commanderij Oudewater tot bedeling van en teruggave aan de armen 
van de stad van voedsel en goederen waar zij van oudsher recht op hebben, afschrift, 
1 6 0 2- 1 stuk 

Verzoekschrift van de kerkenraad om ondersteuning in de armenzorg omdat het aantal 
armen en zieken dusdanig is toegenomen, dat de diaconie niet genoeg geld heeft, 
1608. l s t u k 

Akte waarbij Pieter Gerritsz. Paemburgh en diens echtgenote aan de armmeesters en 
regenten renten en rentenbrieven ten bedrage van 600 gulden nalaten om daar jaarlijks (op 
hun trouwdag) een brooduitdeling aan de armen van te doen, 1621; getransfigeerd met een 
akte van schenking voor hetzelfde doel, 
1 6 3 1 2 charters 

Extract uit de kerkorde van de Hervormde Gemeente van Oudewater betreffende de 
armenzorg, 
ca. 1740. i s t u k 

Reglement voor (de 'aannemers' van) het armenhuis, met wijzigingen, 
1759 en 1767. ! k a t e r n 

Memorie betreffende de taakverdeling tussen de heiligegeestmeesters en de diaconie wat 
betreft de armenzorg aan het begin van de 17e eeuw, 
ca. 1800. i s t u k 

Brief van de pastoor van de Rooms-Katholieke statie met extract-resolutie betreffende de 
ondersteuning van Rooms-Katholieke armen, 
1800. 

407. 

408. 

Verzoekschrift van de Hervormde diakenen om een jaarlijkse subsidie ten behoeve van de 
armenzorg, 
1807. ! s t u k 

b. Heilige Geestarmen of Grote Armen 

Register van rentebrieven, testamenten en schenkingen ten behoeve van de Heilige 
Geestarmen, kopieën, met inhoudsopgave en kanttekeningen tot 1655, 
ca. 1392-1614. 1 d e e | 

409-412. Rekeningen van de Heilige Geestarmen, 
1577-1587,1771-1772 en 1793-1803. 

409. 1577-1587; 

1 band en 12 katernen 

lband 
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410. 1771-1772 en 1793-1796; 4 katernen 
411. 1796-1800; 4 katernen 
412. 1800-1803. 4 katernen 

413. Rekeningen van de regenten van de Grote Armen, feb.-feb. 
1711-1713,1716-1719 en 1728-1730. 6 katernen 

414. Bijlagen bij de rekeningen van de Heilige Geestarmen of de Gecombineerde armen 1805-
1806, met maandstaten van de kosten van de bewoners van het armhuis, 
1805-1808. 1 omslag 

Testament van EIbert Jacobsz. Speijert, waarbij het Gasthuis en de Heilige Geestarmen als 
bedeelde partijen aangewezen worden, 1580, met kanttekeningen over handelingen door 
de erfgenamen, 
1580,1647,1656 en 1678. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 382. 

415. "Het bouck vande verhuyerde landen...", register van akten van verhuur van percelen land 
door de Heilige Geestmeesters, afschriften en extracten, 
1582-1585. 1 katern 

"Huurcedullen", registers van de verhuur van landerijen behorend tot het St. Ursulaconvent 
en de godshuizen binnen de stad, met voorin een register van namen van de huurders, 
1598-1599 en 1675-1695. 4 delen en 1 stuk 

1598-1599 en 1675-1680; 1 stuk en 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 384. 
1680-1685; 
N.B. Zie inv.nr. 385. 
1685-1690; 
N.B. Zie inv.nr. 386. 
1690-1695. 
N.B. Zie inv.nr. 387. 

416. Formulier-testament ten behoeve van de Heilige Geestarmen, extract, 
ca. eind 16e eeuw. 1 stuk 

417. Akte waarbij de Heilige Geestmeesters wordt opgedragen het uitdelen van brood aan de 
armen, afschriften van 1551, 
ca. 1600 en ca. 1800. 2 stukken 

Kaartboek van de eigendommen van het St. Ursulaconvent, gasthuis, kerk, Weeshuis en 
Heilige Geestarmen, 
1662. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 393. 

c. Akten van indemniteit 

418. Register van uitgegeven akten van indemniteit, in tweevoud, 
1784-ca. 1807. 1 deel en 1 katern 
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419. 

420-423. 

424. 

425 MM 

426. 

427. 

428. 

429. 

430. 

431. 

Register van ingekomen akten van indemniteit, in tweevoud, 
1784-ca. 1803. 1 deel en 1 katern 

Akten van indemniteit en geordend op achternaam, met een alfabetische naamlijst van de 
betreffende personen, samengesteld door de secretaris in 1817, 

4 pakken ca. 1750-1816. 

420. letters A-Hoo, aktenrs. 1-120; 
421. letters Hoo-Mij, aktenrs. 121-237; 
422. letters Nie-Ver, aktenrs. 238-331; 
423. letters Ver-Zij, aktenrs. 332-408. 

Register van verklaringen door ingekomen personen zonder akte van indemniteit, 
1778-1809. x d e e ) 

4. Zorg voor overlevenden van de gebeurtenissen in 1575 

Octrooien waarbij het stadsbestuur en overlevenden van de Spaanse inname worden 
vrijgesteld van de betaling van pachten, accijnzen en andere belastingen, met kopie en 
afschrift, 

1576,1579,1601 en ca. 1795. 2 charters en 2 stukken 

Correspondentie met de Staten van Holland en Westfriesland betreffende de uitkering van 
het 'pensioen'van twintig gulden per jaar aan de inwoners die de Spaanse inname van 1575 
hebben overleefd, 
1578-1660. l o m s | a g 

Stukken betreffende de jaarlijkse toelage voor Anna Jansdr. weduwe van ds. Jan Gelasius en 
haar drie kinderen, met extract uit de resoluties van de Staten van Holland, 
1582, 1587 en ca. 1730. 3 stukken 

Naamlijsten van inwoners die de Spaanse inname van 1575 hebben meegemaakt, 
1615-1667. •! n , k 

ipak 

Ordonnantie van de Staten voor de ontvanger van de gemeenlands middelen tot betaling 
aan het stadsbestuur van een geldbedrag waarvan elke overlevende burger van de 
gebeurtenissen van 1575, vijftien pond krijgt uitgekeerd, afschrift van 1615, 
ca. 1615. 1 s t u k 

Weeshuis 

Algemeen 

Akte van adoptie door Philip van Bontel en Dirkcie van Assendelft te Gouda van het 
weeskind Susannigje van der Schulp, 
1728. 

"Aantekeningen van alderhande nature", register houdende: 
- verklaringen door wezen bij het uittreden van wat zij van de boekhouder aan geld en 

lstuk 



Stadsarchief Oudewater 53 

goederen meegekregen hebben; 
- aantekeningen van de 'verhuur' of'besteding' van wezen (in leerdienst) bij bedrijven of 
particulieren; 
- aantekeningen van wat gebruikelijk was de wezen te geven tijdens de herdenking van de 
Oudewaterse Moord. 
1750-1819. 1 deel 

432. 

433. 

Stukken betreffende het geschil met de diakenen van de Gereformeerde (= Hervormde) 
Gemeente betreffende de alimentatie van de vier weeskinderen van Abraham de Rotte en 
Gerrigje van der Stam en de regelgeving die naar aanleiding hiervan werd opgesteld, met 
extracten, 
1772- 1 omslag 

Huurcontracten van percelen land in eigendom van het Weeshuis, 
1783. 2 stukken 

434. Reglement voor de regenten van het Weeshuis met een aanstellingscontract voor 
binnenvader Jan Houtman, 
1802 en 1812. 1 katern en 1 stuk 

435. Nieuwjaarswens door LC. Geerling voor de regenten van het Weeshuis, 
1813. lstuk 

Financiën 

436-448. Rekeni igen van het Weeshuis, 
1675-1833, met hiaten. 

436. 1675-1678 en 1681-1682; 
437. 1693-1696,1701-1702 en 1709-1710; 
438. 1721-1729 
439. 1729-1736 
440. 1736-1745 
441. 1745-1754 
442. 1754-1761 
443. 1761-1770 
444. 1770-1781 
445. 1781-1789 
446. 1789-1796 
447. 1796-1807 
448. 1807-1817 en 1832-1833. 

13 pakken 

N.B. De boekjaren lopen van februari tot februari. 

449. Staten van ontvangsten en uitgaven van het Weeshuis, 
1803-1808. 

450. Conceptrekeningen en bijlagen bij de rekening van het Weeshuis, 
1811-1817. 

1 omslag 

1 omslag 
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451. 

452. 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

459. 

J. 

460. 

461. 

462. 

Inventaris 

Staat van eindafrekening van de opbrengsten van de landen in eigendom van het Weeshuis 
en de aflossing van rentebrieven door de stad, 
1515- 1 katern 

"Generael register" houdende (afschriften van) rentebrieven, ten behoeve van het 
Weeshuis over 1442-1625, met aantekeningen omtrent de aflossing tot 1651, 
ca. 1651. ! d e e | 

Registers en staten van losrenten en rentebrieven van het Weeshuis ten laste van het 
kantoor van de ontvanger van de gemeenlandsmiddelen, 
ca. 1751-1800. ! o m s | a g 

Akten van aankoop door de regenten van het Weeshuis van lijf- en losrentebrieven en 
obligaties ten laste van de Staten-Generaal en de gewesten Utrecht en Holland en West-
Friesland, met retroakta over 1713-1792, 
1765-1809. j p a k 

Manualen voorde boekhouder, 
1773,1777,1785,1788 en 1806. 5 katernen 

Stukken betreffende de declaratie van betaalde imposten op consumptiemiddelen en de 
vrijstelling van deze imposten voor het Weeshuis, 
1808-1815. 

Staten van schulden, renten en effecten, 
1811. 

Stukken betreffende besluiten en richtlijnen voor de financiële administratie, 
1811-1812. 

1 omslr-g 

2 stukken 

1 omslag 

Staten van de opbrengst van jaarlijkse collectes gehouden t.h.a. de Oudewaterse Moord, 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Weeshuis, 
1811-1817. 

Onderwijs 

1 omslag 

Sollicitatiebrief van Simon Jacobsz. de Licht naar de functie van schoolmeester, met 
getuigschrift van de rector van de Latijnse school te Rotterdam, 
1603- 2 stukken 

Verzoekschrift van Joannes Jacobusz om schrijfles te mogen geven, 
1608. l s t u k 

Stukken betreffende de bursaalpiaatsen van het Theologisch College aan de Universiteit te 
Leiden en de toewijzing ervan, 
[ca. 1610] en 1614-1798. lpak 
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463. Verzoekschrift van schoolmeester Jan Barentsz. van Wijck om verbetering van zijn salaris en 
van de omstandigheden waaronder hij les moet geven, 
ca. 1613. 1 stuk 
N.B. Deze Jan Barentsz. van Wijck was tevens voorzanger en voorlezer in de kerk en 
werd in 1601 benoemd tot stadsbeiaardier. 

464. Stukken betreffende het dienstverband en traktement voor de schoolmeester c.q. 
voorzanger, 
1721-1729. 1 omslag 

465. Bijzondere Schoolorde voor het Departement Utrecht en Algemene Bepalingen voor het 
oprichten van schoolfondsen in het Departement Utrecht, 
ca. 1809 en 1810. 2 stukken 

K. Kerkelijke zaken 

1. Algemeen 

466. Rekeningen van de getijdenmeesters, 
1543-1546. 2 katernen 

467. Stukken betreffende de geschillen tussen de contraremonstrantse predikant Johannes 
Lydius met het stadsbestuur en de remonstrantse predikant Levinus de Raedt en diens 
opvolger Eduard Poppius, 
1617. 1 pak 

468. Stukken betreffende de voorwaarden voor de wederopneming binnen de kerk van 
voormalige remonstrantse lidmaten en ambtsdragers, 
1619,1620 en z.j. 1 omslag 

469. Resolutie van de Staten van Holland betreffende de handhaving van het plakkaat op het 
bestrijden van Remonstrantse bijeenkomsten, 
1626. 1 stuk 

470. Stukken betreffende de Rooms-Katholieke geloofsbeleving en geestelijken binnen 
Oudewater, 
1629-1653 en z.j. lomslag 

471. Stukken betreffende de verhouding tot de Nationale Synode, 
1632 en z.j. 2 stukken 

472. Brief van de Staten van Holland betreffende de handhaving van het plakkaat op de 
bestrijding van de sociniaanse sekte,, 
1654. 1 stuk 

473 '"". Stukken betreffende de procedure van kerkmeesters van Oudewater tegen Elisabeth 
Eijmers c.s. over de vraag of de ingezetenen van de heerlijkheden Hekendorp, Sneirewaard 
en de Zuid- en Noordzijde van de Lange Linschoten al dan niet ressorteren onder de 
parochie Oudewater, dit in verband met de betaling van begraafrechten, 
1735-1745. 2 pakken 
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474. 

475. 

476. 

477. 

478. 

479. 

480. 

481. 

2. Bemoeienis met predikanten 

Inventaris 

Stukken betreffende het beroep, traktement en emeritaat van predikanten te Oudewater 
1 5 7 3"1 7 9 1 - 1 pak 

Attestaties voor oud-predikant Christianus Leenaertsz.van Venlo, ook genaamd Sinapius 
1585,1589 en 1591. 3 s t u k k e n 

Stukken betreffende de rechtszaak tegen Livinus de Raedt, 
1613- 2 stukken 

Stukken betreffende Johannes Lydius ais rector van de stadsschool, het beroep op hem 
uitgebracht (maar niet aangenomen) naar Gorinchem en zijn positie in het Theologisch 
College van de Universiteit te Leiden, met kopieën en afschriften vanaf 1601, 
1617,1619,1627,1629 en 1632. x o m s ) a g 

Stukken betreffende de afvaardiging van commissarissen-politiek door de magistraat naar 
de vergaderingen van de kerkenraad, om inspraak te hebben in de benoeming van 
predikanten, met extracten vanaf 1586, 
1632, 1660-1671 en 1712. 1 p a k 

Stukken betreffende het (opnieuw) instellen van een derde predikantsplaats, 
1647-1648 en 1738. 1 k a t e m e n 3 s t u k k e n 

Stukken betreffende ds. Gibbo Theodori ab Eerst en de beroeping van zijn zoon Theodorus 
Gibbonis ab Eerst, van Meerkerk naar Oudewater, 
1656 en 1667. lomslag 

Resoluties van de magistraat en raadsbesluiten betreffende het beroepingswerk voor 
predikanten van de Gereformeerde (Hervormde) Gemeente te Oudewater alsmede 
resoluties betreffende de vaststelling van data voor de verschillende schouwen binnen de 
stad, 

1768-1791 en 1808. ! d e e , 

3. Beheer van bezittingen 

a. Algemeen 

"Huurcedullen", registers van de verhuur van landerijen behorend tot het St. Ursulaconvent 
en de godshuizen binnen de stad, met voorin een register van namen van de huurders 
1598-1599 en 1675-1695. 4 delenen i stuk 

1598-1599 en 1675-1680; 
N.B. Zie inv.nr. 384. 
1680-1685; 
N.B. Zie inv.nr. 385. 
1685-1690; 
N.B. Zie inv.nr. 386. 
1690-1695. 
N.B. Zie inv.nr. 387. 

1 stuk en 1 deel 
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Kaartboek van de eigendommen van het St. Ursulaconvent, gasthuis, Weeshuis, de kerk en 
de Heilige Geestarmen, 
1662. 1 deel 
N.B. Zieinv.nr. 393. 

482. Akte van afdracht door Niesje Blom aan de kerkmeesters van 300 gulden afkomstig uit de 
nalatenschap van Annetje Simons, weduwe van Comelis Hendriks van Dam, 
1718. 1 charter 

483. Notulen van kerkenraadsvergaderingen betreffende de kwestie tussen diaconie en de 
armmeesters over het recht tot heffing van oortjesgeld, 1635, extract, 
1797. 1 stuk 

484. Publicatie van het Departementaal bestuur van de Delft betreffende de afschaffing van 
belastingoctrooien voor en ten behoeve van kerkelijke gebouwen en religieuze 
genootschappen, 
1800. 1 stuk 

485. Publicatie waarbij alle manslidmaten van de Hervormde Gemeente worden opgeroepen 
om alle kerkelijke administraties, roerende en onroerende goederen - tot dan toe in 
hun beheer - over te dragen aan de kerk, 
1802. 1 stuk 

b. Kerkgebouw ca. 

486. Akte van de stichting van een vicarie op het St. Jacobsaltaar door Jan Roest Hermansz., 
1454. 1 charter 

487. Akte van eeuwigdurende erfpacht, uitgegeven door het kapittel van St. Pieter aan de 
kerkmeesters van Oudewater, voor een kwart hoeve land in de Diemerbroek, afschrift, 
1529. 1 katern 

488. Verslag van een inventarisatie van de inkomsten uit de (katholieke) pastorie en kerkelijke 
goederen, opgemaakt in opdracht van de Staten van Holland, 
1579. 1 stuk 

489. Manualen van kerkrekeningen, 
1606-1607 en 1762-1763. 2 katernen 

490. Stukken betreffende de (eigenaren van) banken, stoelen en zitplaatsen in de kerk, met 
reglementen, 
1611 en ca. 1750-1783. 1 omslag 

491-505. Rekeningen van de kerkmeesters, met hiaten, 
1577-1588,1640-1641 en 1670-1810. 1 band en 14 pakken 

491. 1577-1588; 1 band 

492. 1640-1641 en 1670-1680; 

493. 1681-1691; 
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494. 1693-1701; 

495. 1701-1710; 
496. 1711-1720; 
497. 1721-1730; 
498. 1730-1741; 
499. 1741-1751; 
500. 1751-1761 

501. 1761-1771; 
502. 1771-1781; 
503. 1781-1791; 
504. 1791-1801; 
505. 1801-1810. 

Inventaris 

506. 

507. 

508. 

N.B. Het boekjaar liep van februari tot februari. 

Stukken betreffende de graven en het begraven in de kerk en op het kerkhof, respectievelijk 
het verbod hierop, 
1705-1790 en 1811-1812. 1 omslag 

Octrooi van de staten van Holland en West-Friesland waarbij het stadsbestuur wordt 
vrijgesteld van verschillende gemeenlandsbelastingen om een kapitaal van 18.000 gulden bij 
elkaar te krijgen voor reparatie van de kerk, 
1734. 

Ordonnantie van de kerkmeesters op het gebruik van tafels, banken en andere voorwerpen 
van de kerk door derden, kopie, 
1770. 

St. Ursulaconvent 

509. 

N.B. tot 1582 was dit een Rooms-Katholieke instelling, daarna werden alle 
Kloostergoederen overgedragen aan de stad en werd het St. Ursulaconvent een 
stedelijke instelling. 

Register van de landerijen, erfpachten en renten van het St. Ursulaconvent, 
1538-1559. ldeel 

'Stadsmanualen', rekeningen van de stadsfinanciën door de thesaurier-burgemeesters van 
de ontvangsten en uitgaven van de goederen en middelen van de stad en het St. 
Ursulaconvent, met aantekeningen betreffende gedane betalingen, elke vier jaar opgesteld 
door de burgemeesters, 
1572-1573,1580-1582,1713-1714,1718-1719 en 1780-ca.l794. 2 pakken 

1572-1573,1580-1582,1713-1714 en 1718-1719; 
N.B. Zieinv.nr. 221. 
1780-ca. 1794. 
N.B. Zie inv.nr. 222. 
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510-511. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het St. Ursulaconvent, 
1578-1674. 1 omslag en 1 pak 

510. 1578,1579,1581-1583,1585,1589 (en bijlage 1597); 1 omslag 
511. 1599,1667-1669 en 1671-1674. 1 pak 
N.B. vanaf 1677 werden de Conventsmanualen en stadsmanualen samengevoegd. 

512. Stukken betreffende het beheer van de goederen en inkomsten van het St. Ursulaconvent 
door rentmeester Jan Jansz Coppert en stukken betreffende de alimentatie van bejaarde 
zusters, 
1580-1584 en z.j. 1 omslag 

513. Overeenkomst van burgemeester en schepenen van Oudewater met Marrichje Willemsdr. 
de Lange, abdis van het oude convent, tot het met terugwerkende kracht aflossen van een 
lijfrentebrief die zij heeft ten laste van de stad, maar waarvan al sinds 1571 geen betaling 
meer is gedaan, 1590, afschrift, 
1597. 1 stuk 

514. Akte waarin de pater, abdis en conventualen van het St. Ursulaconvent verklaren 300 
gulden schuldig te zijn aan de weduwe van mr. Willem Gerritsz., 1575, afschrift, 
1607. 1 stuk 

Register van geldleningen en verplichtingen, aangegaan door de stad, de Bank van Lening en 
het St. Ursulaconvent, met aantekeningen van aflossing, 
1608-1703. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 228. 

515. Akte waarbij het kapittel van Oudmunster aan de beheerders van het St. Ursulaconvent 
kwijtscheldt een lijfpacht over 12 morgen land in Snelrewaard, met getransfigeerde 
retroacta 1607 en 1615, 
1615. 3 charters 

516. Lijsten van nog openstaande losrentebrieven van het St. Ursulaconvent en de diaconie
armen, ten laste van het Gemeenland, met aantekeningen betreffende de aflossing, 
1700-1755. 1 omslag 

L. Militaire zaken 

1. Algemeen 

517. Stukken betreffende een proces tussen oud-burgemeester Cornelis Willemsz. de Lange als 
eiser en de burgemeesters van Oudewater als gedaagden omtrent de terugbetaling van 
voorgeschoten bedragen voor de aankoop van vuurwapens, afschrfiten, 
1587. 1 omslag 

518. Brief van de Staten van Utrecht met een waarschuwing voor de magistraat dat een vijandig 
leger van dertig man vanaf Jutphaas in de richting van Oudewater trekt, afschrift, 
1589. 1 stuk 

519. Formulier, uitgegeven door de Staten van Holland en West-Friesland voor de heffing van 
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een 200e penning vanwege de hoge oorlogskosten, gedrukt, 
!625. 1 stuk 

520. Stukken betreffende de levering aan de stad van voorraden wapens en ammunitie, in 
opdracht van de Staten van Holland en Westfriesland, 
1626,1629 en 1630. 1 omslag 

521. Stukken betreffende de uitwisseling van krijgsgevangenen (ter zee) en het houden van een 
collecte voor rantsoenpenningen, 
1636 en 1639. lomslag 

522. Stukken betreffende de gezamenlijke werving door Woerden en Oudewater van 
waardgelders om gelegerd te worden te Steenbergen respectievelijk Philippine (Z), 
1637-1638 en 1645-1646. 1 omslag 

523. Lijst van schulden gemaakt door Franse officieren in krijgsgevangenschap binnen de stad, 
1710. 1 stuk 

524. Minuut van een brief van het stadsbestuur betreffende de wapenopslag in Oudewater, in 
de Franse taal gesteld, 

1795. Istuk 

525. 

526 

527. 

Voorwaarden voor de openbare verkoop van een partij levensmiddelen opgeslagen in 's 
Lands magazijn binnen de stad, 
1795. 

2. Vestingwerken 

1 omslag 

Stukken betreffende het verbeteren van de vestingwerken binnen en rondom de stad, 
waarvan de opname van - het sinds 1585 bij Oudewater gevoegde - IJsselvere 
in de vestingwerken van de stad, deel uitmaakt, 
1585-1590. 1 omslag en 1 charter 

Akte waarin buitenpoorters van Hoenkoop toezeggen materiaal en mankracht te leveren 
ten behoeve van de schans en ter bescherming van Oudewater, volgens een privilege van 
hertog Philips de Schone uit 1499, 
1586. 1 stuk 

528. Akten van aanzegging tot onderhoud door aanwonenden van hun gedeelte van de stadswal, 

ravelijnen en daarop staande bomen, 
1614en[ca.l615]. 2 stukken 

529. Akte waarin de Staten van Holland toestemming verleent aan het stadsbestuur om bomen 
te kappen en te verkopen die staan op de stadswallen, waarbij de opbrengst gebruikt wordt 
ten behoeve van de stad, maar waarbij de Staten worden vrijgesteld van kosten voor 
onderhoud aan de poorten, bruggen, wallen en vestingwerken, 
1634. 
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530. Extract uit de stadsrekeningen over 1633-1645 en memories betreffende de kosten voor 
vernieuwingen van en onderhoud aan verdedigingswerken, 
[ca. 1670]. 3 stukken 

531. Verzoekschrift van de voormalige gouverneur aan het stadsbestuur om meester
metselaar Pieter Egmontte betalen voor het plaatsen van een nieuwe keuken in de 
gouverneurswoning, 
1673. 1 stuk 

532. Stukken betreffende de verbetering van de wallen, singels en wegen in het kader van de 
fortificatiewerkzaamheden en stukken betreffende de taxatie en aankoop door het 
Gemeene Land van Holland en Westfriesland van grond ten behoeve hiervan, 
1738-1759,1775 en 1777. 1 omslag 

533. Tekeningen voor de bouw van een wachthuis op IJsselvere en een nieuwe 
IJsselpoort, 
1774 en 1776. lomslag 

534 '"'*. Akten van overdracht aan de stad van verschillende huizen en erven aan de westzijde van 
de IJssel bij de Goudse Boom ten behoeve van de bouw van nieuwe garnizoenswoningen, 
1798, met retroacta 1754,1772 en 1794. 9 charters 

535. Stukken betreffende de aanbesteding en bouw van de nieuwe kazerne, met register van 
ontvangsten en uitgaven, 
1798-1809. 1 deel en 1 pak 

3. Inkwartiering en vordering van goederen en diensten 

536. Stukken betreffende de legering van garnizoenen c.q. de verzorging van zieke soldaten 
binnen de stad, de kosten die dit voor de burgers met zicht meebrengt en betreffende 
onenigheden tussen hen en de gelegerde soldaten, 
1585-1637. 1 pak 

537. Verzoekschriften van kapitein Gerard respectievelijk de Prins van Oranje aan het 
stadsbestuur om medewerking bij het terughalen van gedeserteerde soldaten van zijn 
compagnie, 
1640. 3 stukken 

538. Stukken betreffende de bezetting door en inkwartiering van Franse troepen, met 
naamlijsten van binnen de stad ondergebrachte soldaten, matrozen en vluchtelingen, 
1672-1673. 1 pak 

539. Stukken betreffende het toewijzen van geschikte ruimte tot het houden van Lutherse 
kerkdiensten en de inkwartiering van (zieke) soldaten van het garnizoen van majoor de 
Charreton in de stedelijke godshuizen en bij burgers thuis, 
1747-1748. 1 omslag 
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540. 

541. 

542. 

M. 

543-544. 

545. 

Stukken betreffende (de financiële vergoeding door de Staten van Holland wegens) de 
inkwartiering van Pruisische troepen binnen de stad, met staten van huisgezinnen met het 
aantal ingekwartierden, staten van de bedeling en kwitanties, 
1786-1788. l p a k 

Reglement op de rijlonen voor het vervoer van Franse generaals en officieren naar met 
name genoemde plaatsen in de omgeving, 
1796. ! s t u k 

Rekeningen van de commissarissen voor de kazernering en inkwartiering, 
1797-1811. 1 pak 

Schutterij en burgerwacht 

1. Algemeen 

Resoluties van de schutmeesters, vanaf 1795 schutters, vanaf maart 1796 het Comité van 
huishoudelijke Directie, met naamlijsten van burgermanschappen tussen de 18 en 60 jaar, 
1747-1799. 2 delen 

543. 
544. 

1747-1787; 
1787-1799. 

Getuigenverklaringen door de burgerwachters van de moord op mr. Bartholomeus Gorcum, 
ten overstaan van de schutmeesters, 
1675- 1 katern 

546. 

547. 

548. 

549. 

1 omslag 

Stukken betreffende de Bataafsche gewapende burgermacht, 
1797 en 1804. 

2. Reglementering, werving en oefening 

"Ordonnantie van de hoofdmanschappen op de muur", voor de schutters die zich op Maria 
Magdalenadag 1542 op de stadsmuren moeten vervoegen, met naamlijsten en nadere 
aanduiding van de locatie, 
1542. 

Ordonnanties en instructies voor de schutterij en burgerwapening, 
1586, 1597, 1655,1661,1747,1785 en 1811-1812. 

1 katern 

1 omslag 

Ordonnanties op het wachthouden tijdens de nacht en in geval van brand, oproer en ander 
tumult door de schutterij, burgers en het garnizoen van kapitein Coock, 
1587,1592,1617 (met naamlijst), 1629 en ca. 1600. l omslag 

550. 

551. 

Monsterrollen en naamlijsten van de schutterij, deels in tweevoud, met hiaten, 
1589-1689. 1 p a k 

Naamlijsten met vermelding van de rangen van de hoofdwacht van de schutterij, 
1633 en 1672. 3 stukken 
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552. 

553. 

554. 

Bekendmaking van burgemeesteren en schepenen van een te houden wapenschouw voor 
burgers en schutters en van de mogelijkheid tot extra wapenoefeningen, 
1689. i s t u k 

Stukken betreffende het vrijwillig exerceren met wapens door burgers onder toezicht van 
de schutmeester, 
1785-1787. i omslag 

Naamlijst van burgers die bij één van de Grondvergaderingen binnen de stad zijn 
verschenen en een naamlijst van burgers die niet zijn verschenen maar reeds als gewapende 
burgers voor de Burgermacht zijn aangenomen, 
1798- 1 katern 

Financiën 

555-572. 

573. 

Rekeningen van de schutmeesters, met hiaten, 
1578-1798. 

1601-1602,1604-1620; 

555. 1578-1589 
556. 1598-1599 160 
557. 1620-1630 
558. 1630-1640 
559. 1640-1650 

560. 1650-1660 
561. 1660-1670 
562. 1671-1690 
563. 1691-1700 
564. 1700-1710 

565. 1710-1720 
566. 1720-1730, 
567. 1730-1740, 
568. 1740-1750, 
569. 1750-1760, 
570. 1760-1770, 
571. 1770-1790, 
572. 1790-1798, dec 

lomslagen 17 pakken 

1 omslag 

NB: Het rekeningjaar liep van Sint Joris tot Sint Joris (23 april). 

IMaamlijstje van personen van wie de schutterij nog iets te vorderen heeft, 
ca. 1585. lstuk 

574. Manuaal van ontvangsten van de schutmeesters, 
1593-1594 april. 1 katern 

575. Stukken betreffende het opmaken en vaststellen van de rekening van de schutterij, 
1615 en 1646. 2 stukken 

576. Kwitanties en bijlagen bij de rekening, 
1786-1788. 1 omslag 
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577. 

578. 

579. 

580. 

581. 

582. 

583. 

N. 

584. 

585. 

586. 

Inventaris 

Beheer van eigendommen 

Stukken betreffende het recht op de visserij en de verpachting hiervan door de Schutterij 
1579-1797. ! p a k 

Akte van verhuur van een stuk land te Diemerbroek door Pieter Willemsz. Tromper namens 
Lambert Lamisz. en Amel Heijnricksz., schutmeesters, aan Claes Aertsz. en Willem Jansz. van 
Noort, 
1590. 

Akten van verhuur van de Doelen door de schutmeesters, 
1601-1799. 

Staat van kosten voor het maken van nieuwe vaandels voor de schutterij, 
1641. 
N.B. Zie achterzijde inv.nr. 92. 

lstuk 

1 omslag 

lstuk 

Resoluties van de vroedschap en aanzegging door de stadsbode betreffende de opeising 
door Sara Maria Verhoeven, weduwe van Adriaan Maas, van honderd gulden op grond van 
een obligatie ten laste van de schutterij, extracten en afschrift, 
1752-1753. l s t u k 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van een nieuwe gevel en 
andere verbouwingswerkzaamheden aan de St. Joris Doelen, 
1786- 1 katern 
N.B. Zie ook inv.nr. 576 voor staten van de kosten voor de nieuwe gevel. 

Stukken betreffende het geschil met de schutmeesters betreffende het niet-publiek 
verhuren van de Doelen waardoor de schutterij in ernstige geldnood gekomen is, 
1787-1788. l o m s ag 

Akte van verkoop van de St. Joris Doelen door de magistraat aan Dirk Boer te Amsterdam, 
1799. isjuk 

Verhouding tot het landsbestuur 

Resoluties van de Ridderschap, edelen, grote en kleine steden van Holland waarbij aan 
Willem van Oranje de regering over Holland wordt opgedragen, afschriften, 
1 5 7 6- 1 katern 

Akte van autorisatie voor de gecommitteerden van Oudewater om te stemmen voor de 
benoeming van Willem van Oranje tot stadhoudervan Holland , 
1583. ! s t u k 

Convocaties van prins Willem van Oranje respectievelijk de secretaris van de Staten van 
Holland om afgevaardigden van Oudewater ter dagvaart naar de Statenvergadering te 
zenden, 
1583,1587 en 1588. 1 omslag 
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587. Akte van de Graaf van Culemborg, waarbij hij besluit geen vrijgeleide meer te zullen 
verlenen aan diegenen die geldmisdrijf gepleegd hebben en aan bankroetiers, 
1664. 1 charter 

588. Stukken betreffende het brengen van saluutschoten aan de koning van Groot-Brittannië 
bij het passeren van Oudewater, 
1736,1737 en 1741. 1 omslag 

589. Kennisgeving van het overlijden van baljuw Gaspar Rudolph van Kinschot, 
1748. 1 stuk 

590. "Stemregister", register van ondertekenaars van 
- een verklaring voorstander te zijn van een onafhankelijk Bataafs volk en tegenstander van 
de stadhouderlijke regering, 1798-1799; 
- een belofte van trouw aan de constitutie en onderwerping aan de wet, 1803. 
- de concept Staatsregeling, 1805. 1 deel 

Documentatie 

591. "Waerborg, om geen quaed hals-gerecht te doen, (...) met een voor-rede van het 
wegen der toovenaers tot Oudewater", Amsterdam, 
1657. 1 deel 

592. Brief van de kerkenraad van Breda, aan de gecommitteerden tot de zaak van deze 
kerkenraad, contra ds. Gijsbertus Rumps over een zeker gedrukt boekje, 
1730. 1 katern 
N.B. Achterop staat: dit behoort aan secretaris Maas. 

593. Correspondentie betreffende en concept-bijdragen tot de Jaarboeken, 
1760,1768,1787 en 1793. 1 omslag 
N.B. Betreffende de inundatie van de Lopikerwaard en Krimpenerwaard, bevolkingsaantallen 
en de schutterij. 


