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TEN GELEIDE.
I. Beknopte geschiedenis van de zorg voor en de Inventarisatie
van het archief van Benschop, 1525- 1813
Over de periode, waaruit de oudste Benschopse archivalia tot
ons zijn gekomen (begin 16e eeuw), is betreffende de verzorging
van de archieven weinig meer te zeggen dan algemeenheden. Zoals
ook in latere eeuwen het geval geweest is, zal het archief zich
ten huize van de secretaris van het gerecht hebben bevonden.
Een eigen rechtshuis bezat Benschop niet; vergaderd werd er in
een van de herbergen ( De Zwaan, De Hardebollen, De Posthoorn etc.)
Vanwege de positie van Benschop binnen de baronie van IJsselstein
moesten de archiefstukken nogal eens verplaatst worden, bijvoorbeeld
voor het afhoren van de rekeningen. In de 17e eeuw gebeurt
dit transport met behulp van een archiefkist, "gemeenlantskiste"
genaamd, welke met ijzeren banden was verstevigd. In 1673 werd
deze archiefkist door burgemeester Arien Huygen Choole zonder
medeweten van zijn ambtgenoten teruggebracht vanuit IJsselstein
naar Benschop. Door plunderende Franse soldaten werd de kist met
geweld opengebroken, en "principale registers als andere
documenten ter secretarije behoorende" werden meegenomen. Genoemde
soldaten zijn wellicht verantwoordelijk voor hiaten in ondermeer
de inventarisnummers 20, 23, 24, 27 e.a. (1).
Op 26 december 1736 (2) worden archiefstukken doorgenomen op de
aanwezigheid van gemenelands-stukken. Deze worden apart in een
"besonder loquet" geborgen, terwijl de overige stukken weer
"in een bundel" ter secretarie worden geplaatst. Deze secretarie
- bedoeld is het huis van de secretaris, ongeveer op de plaats van het huidige
streekarchivariaat - voldeed op den duur geenzins. Op 18 oktober 1774 (3) komt een missive
binnen van de raad en rekenmeesters van de prins van Oranje, baron van IJsselstein, waarin
men meedeelt geïnformeerd te zijn omtrent de slechte staat van het huis van de secretaris en
"speciaal mede dat door vogtigheid van het selve reedts vele Chartres en papieren van de
secretaris sijn bedorven". Men adviseert "een kleyn vertrekje of camertje onder een afdak van
buiten aan de kerk tegen de consistorykamer, dog sonder schoorsteen " van steen op te
trekken, en "dat daarin alle boeken, registers, Chartres en papieren van de secretaris,
voorsoverre den Secretaris die niet dagelijks tot sijn gebruik nodig heeft, overgebracht en
bewaard wierden". Aldus werd op 10 februari 1775 besloten. Tot 1775 had de secretaris dus
het gehele archief aan huis, daarna nog slechts het "dynamische" archief. Helaas bevat het
Benschopse archief geen inventarissen van archiefstukken van vóór 1813. Dergelijke
inventarissen werden meestal opgemaakt bij overdracht van het archief aan een nieuwe
secretaris.
De enige overdracht van archief, waarover bericht wordt, levert ons weliswaar geen inventaris
op, maar wel een typerend verhaal betreffende de machtsovername in 1795. De afgezette
secretaris J.D. Nordingh Wilree weigert, zoals meer voorkwam, het archief af te geven aan de
in zijn ogen onwettige bestuurders. Pas nadat hij op 3 juli 1795 per exploit (4) aansprakelijk
was gesteld voor de financiële gevolgen van zijn handelen, stond hij het archief af. De
negentiende eeuw bracht aanvankelijk als enige verandering, dat de verantwoording van de
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secretaris voor het archief formeel werd vastgelegd in het "Reglement op het Bestuur ten
Platten Lande" van 1816. In de loop van de eeuw echter vindt er een geïntensiveerde
belangstelling plaats voor cultuurgoed, hetgeen ondermeer blijkt uit herhaalde enquêtes van
G.S. betreffende de archiefzorg, en de verandere vraagstelling in de jaarlijkse
gemeenteverslagen. In 1866 wordt bericht (5):"van het nieuw archief bestaat een inventaris"
(6), en omtrent charters: "deze zijn in het archief niet aanwezig" (7), en verder: "de provinciale
archivaris heeft de belofte gedaan van het oude gemeente archief een inventaris te doen
gemaken". Deze inventaris kwam er pas in 1886. Op 18 mei van dat jaar werd het oud-archief
van de gemeente Benschop in bewaring genomen door het rijksarchief te Utrecht. :
Rijksarchivaris mr. S. Muller Fz. vervaardigde er een inventaris op welke in 1889 werd herzien
en aangevuld. De door hem vervaardigde inventaris bevatte 94 genummerde beschrijvingen.
Ook werd een inventaris van het archief van Noord-Polsbroek toegevoegd, in 1893
werd een nieuw proces-verbaal van inbewaring geving opgesteld (8). In 1922 verkreeg de
gemeente Benschop voor het eerst een eigen gemeente-secretarie, nadat gedurende een
aantal jaren de"rode kamer" in het huis van de burgemeester als zodanig in gebruik was
geweest. Het oude archief tot 1813 bleef op het rijksarchief. Het verslag van de inspecteur
van de gemeente-, waterschaps- en veenderijarchieven in de provincie Utrecht meldt: "Het
geheele nieuwere archief, dat van Hoenkoop vanaf 1890 en dat van Polsbroek vanaf 1915
zijn in goede orde overeenkomstig de eenige jaren geleden opgemaakte inventarissen
geplaatst op de rekken op zolder, natuurlijk gansch niet brandvrij en slechts te bereiken vanuit
de burgemeesterskamer per ladder. Op de secretarie zelf zijn alleen de twee laatste jaren
aanwezig". Op 20 maart 1940 werd de huidige gemeente-secretarie in gebruik genomen,
gebouwd op de plaats van de vorige. Dr. A. J. Maris, chartermeester op het rijksarchief te
Utrecht, vervaardigde in 1943/44 een herziene inventaris van het oud-archief van de
gemeente Benschop tot 1813 (1815) (9) Deze inventaris werd in tweevoud getypt. Het
archief werd hierna in het nieuwe gemeentehuis ondergebracht. In 1964 werd door de raad
van de gemeente Benschop ƒ700,- ter beschikking gesteld voor verspreiding van deze
inventaris, waarvan helaas geen gebruik is gemaakt. In het kader van herverpakking van het
archief is het nu wel tot die verspreiding gekomen, zij het op een bescheidener schaal, dan in
1964 de bedoeling was.
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II. Toelichting bij herverpakking archief en aanpassing inventaris.
Bij de recente herverpakking van het archief zijn de oude portefeuilles en omslagen
verwijderd. Er zijn nieuwe, zuurvrije omslagen gebruikt, en in plaats van portefeuilles is
gebruik gemaakt van dozen voor horizontale berging van archiefbescheiden.
Door het toepassen van kleinere materiële eenheden in het archief bleek het nodig de
nummering van de inventaris aan te passen d.m.v. een "ondernummering". Ook het duidelijk
"gedateerde" taalgebruik, en enkele andere punten van minder belang ontkwamen niet aan
aanpassing. De structuur van de inventaris, de hoofdnummering, en de meeste beschrijvingen
werden echter intact gelaten. Ook een aantal, met de huidige archivistische opvattingen op
gespannen voet staande, oplossingen, werd gehandhaafd, daar deze het goed begrip van het
bedoelde niet verstoorden. Alles bij elkaar zijn de aanpassingen van dermate ondergeschikt
karakter, dat de inventaris met recht de naam van dr. Maris draagt.
IIL Archiefbescheiden betreffende Benschop welke zich elders bevinden
Naast de archieven van diverse polderbesturen en dijkcolleges (Lekdijk Benedendams en de
I Jsseldam) en de kerkelijke archieven, bevindt zich een gedeelte van het oude dorpsarchief
niet in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Benschop. Het betreft hier met name
stukken, welke betrekking hebben op uitvoering van de rechterlijke macht door het
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dorpsbestuur. Deze bescheiden zijn na de inbewaringgeving in 1886 op grond van het KB van
8 maart 1879 uit het dorpsarchief verwijderd, en ze bevinden zich nog altijd in het rijksarchief
te Utrecht. Een zeker even belangrijke component van het archief wordt gevonden in het
archief van het baroniebestuur van IJsselstein. Hiervan bevindt zich een gedeelte in het
archief van de Nassause Domeinraad te 's Gravenhage, een gedeelte in het archief van het
baroniebestuur te Utrecht, en een gedeelte in het archief van het baroniebestuur te
IJsselstein. Voor een uiteenzetting betreffende de baronie en de verhouding Benschop baronie raadplege men de volgende werken:
a. Uyl, W.F.J. den-, "De Lopikerwaard", deel I, Dorp en Kerspel tot 1814, blz. 294-426,
en in het bijzonder blz. 328-332.
b. Fruin, R. - Th.A.zn., "verslag omtrent oude- gemeente- en waterschapsarchieven
in de provincie Utrecht over 1892, blz. 3_53. (dit is een inleiding op de
daaropvolgende inventaris van het archief van de stad IJsselstein tot de
invoering van het Franse bestuur).
augustus 1985, C.G.M. Noordam
HET OUD-ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BENSCHOP.
Voorafgaande opmerking
Toen op 17 januari 1893 het gemeentebestuur van Benschop met de rijksarchivaris in de
provincie Utrecht overeenkwam het oudarchief van de gemeente in bewaring te geven in de
rijksarchiefbewaarplaats te Utrecht, werd als eindjaar voor het oud-archief het jaar1814
aangenomen. Het laatste deel van het in deze inventaris beschreven register van resolutiën
en notulen eindigt halverwege het jaar 1815. Deze grens moge voor de bewerker van de
archiefinventaris weinig bezwaren opleveren; uit historisch en staatsrechtelijk oogpunt bezien
is zij willekeurig gekozen. De moderne gemeente dankt nl. haar oorsprong aan de instelling
van de "mairie" tengevolge van het decreet van Napoleon I dd. 18 oktober 1810, waarbij de
nieuwe, op Franse leest geschoeide departementale indeling van Holland vastgesteld werd,
en het besluit van de prins-gouverneur-generaal dd. 25 december van het genoemde jaar.
Intussen bleef het voormalige " gerecht ", d.w.z. de regering, van Benschop, ontdaan van de
functies, welke op de mairie overgingen en welke aan de nieuw ingestelde rechtbanken
opgedragen werden (keizerlijk decreet van 18 oktober 1810), voortbestaan als
"polderbestuur". Het oude gerecht was immers behalve met de rechtspraak belast
met het dorps- en het polderbestuur, terwijl het eveneens kerspelaangelegenheden, zaken
betreffende kerk, school en armenzorg, behartigde. Het polderbestuur bleef voorshands nog
met de zorg voor verschillende niet zuiver polder-zakelijke belangen bezwaard, aangezien het
over de oude financiële hulpbronnen van het gemene land kon beschikken; terwijl ervoor de
mairie, welke te Benschop met 1 maart 1811 in werking trad, nieuwe aangeboord moesten
worden. Ook bestond er personele unie tussen mairie en polderbestuur doordat de schout
maire werd en de polderbestuurders tevens municipale raden waren. Voorts was de maire
van Benschop ook maire van Noord-Polsbroek, aan welke vereniging van functies een einde
kwam, toen bij het " décret Imperial du 21 Octobre 1811 sur la conscription des
Arrondissemens .Cantons et Communes, qui composent les Départemens de la Hollande "
met ingang van 1 januari 1812 een nieuwe mairie Polsbroek, door samenvoeging van Noorden Zuid-Polsbroek, Cabauw en Zevender, Hoenkoop en Dijkveld, Rateles-Vliet en Vlist en
Bonrepas, tot stand kwam.
Aangezien het tegenwoordige waterschap Benschop de lijnrechte voortzetting is van de van
oudsher bekende polder, hebben wij gemeend de in het oud- archief van de gemeente
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Benschop aangetroffen archiefstukken, welke dateren van nâ 1810, over te moeten brengen
naar het archief van het waterschap. De hierachter volgende inventaris omvat daarom het
oud-archief van de gemeente Benschop van vóór 1815 en tegelijk - het gerecht was immers
ook met polderzaken belast - het oud-archief van het waterschap Benschop van vóór 1811.
1944, dr. A J. Maris
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A. BENSCHOP ALS GERECHT, MAIRIE, BURGERLIJKE GEMEENTE EN KERSPEL
VOOR 1815
I.
1

Resolutiën. notulen en andere stukken van algemene aard

-12. Registers van resolutiën en notulen, 1711-1815, 12 delen.
N.B. Hierin zijn ook de benoemingen van magistraten geregistreerd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1711 •1724
•
1733- 1742
1742- 1756
1757- 1763
1763- 1776
1777- 1794
1795- 1802

8. 1802--1805
9. 1895--1806
10. 1808--1810
11. 1811 -1812
•

N.B. voorin een inhoudsopgave.
N.B. achterin een inhoudsopgave.
N.B. achterin een inhoudsopgave.
N.B. Van de municipaliteit. Het deel begint met een "Registratie
van 't gebeurde bij de revolutie in den jare 1795, wegens 't
aanstellen van een nieuwe regeering."
N.B. 1802-1804 van de municipaliteit.
1804-1805 van het gemeentebestuur.
N.B. van het gemeentebestuur
N.B. van het gemeentebestuur
N.B. De titel van dit deel luidt : "Register der afgezondene
missives en stukken ter voldoening aan de ingekomene
aanschrijvingen enz. wegens de Mairie van Benschop en
Noord-Polsbroek sedert maart 1811." De personele unie
tussen de mairiën Benschop en Noord-Polsbroek werd
beëindigd tengevolge van het "décret Impérial du 21
Octobre 1811 sur la circonscription des Arrondissemens,
Cantons et Communes qui composent les Départemens de la
Hollande " met ingang van 1 januari 1812. Het gedeelte
van het register over 1812 betreft dan ook alleen Benschop.

12. 1813, 1815 (1 ste helft).

N.B. 1814 ontbreekt; 1813 betreft de mairie, 1815 de gemeente.

13. Resolutiën, 1613, 1616, 1677,1679-1683, 1702, 1702, 1712, (1737), 1740,
1783-1785. 1 omslag
N.B. Merendeels concepten; een aantal van deze resolutiën zijn niet opgenomen
in het register van resolutiën (inv.no. 1).
14-38. Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgaande stukken, 15751814, 25 omslagen.
N.B. Hierbij bevinden zich ook terugontvangen verzoekschriften met erop
gestelde beschikkingen.

14. 1575-1596
15. 1602-1699
16. 1701-1737
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17.1738-1750
18. 1750-1759
19. 1760-1766
20. 1768-1774
21. 1775-1789
22. 1790-1797
23. 1798
24. 1799
25. 1800
26. 1801
27. 1802
28. 1803
29. 1804
30. 1805
31. 1806
32. 1807
33. 1808
34. 1809
35. 1810
36. 1811
37. 1812
38.1813-1814

39. Extract uit het " Ruychboeck der Stede van Isselsteyn", betreffende de inhuldiging van Prins Maurits als vrijheer op 30 oktober 1608 (oude stijl), 1610, 1 stuk.
40. Verklaring, op verzoek van de regeerders te Benschop afgelegd voor het
gerecht door Bastiaen Jacobsz. en Hadewijn Jansdochter, echtelieden,
betreffende de door hen als pachters van de vrijheerlijke rosmolen, welke
bij de kerk placht te staan, ontvangen maalrechten, 1612, 1 stuk.
41. Verzoekschrift, ingediend door Krijn Vonk, bakker, om ingevolge art. 3 van de
ordonnantie van 23 augustus 1778 de premie te mogen genieten wegens
verbouwing van zijn " woon- en werkhuis", met bijgevoegd bestek,
z.j. (1778), 1 omslag.
42. " Reglement voor het Gemeente Bestuur van Benschop ", vastgesteld door het
departementaal bestuur van Holland, 1804.
Met afschrift, en met een brief van de gemeentebesturen van Benschop
en Noord-Polsbroek aan het departementaal bestuur van Utrecht over de
inrichting van bestuuren rechtspraak, eigentijds afschrift, 1806, 1 omslag.
43. Stukken betreffende de magistraatsbestellingen door / namens de vrijheer,
1651-1792, 1 pak.
N.B. Een aantal jaren ontbreekt.
44. "Memorie van het salaris van Schout, Schepenen ende Secretaris",
ca. 1650, 1 stuk.
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45. Stukken betreffende de regeringsveranderingen door het "committé
revolutionaire" van Benschop in 1795, door de stemgerechtigde
burgers in 1798, en door het Uitvoerend Bewind van de Bataafse
Republiek in 1801, 1795-1801, 1 omslag.
N.B. De verandering in 1801 betreft eveneens Noord-Polsbroek.
46. "Benschop. Register omtrent de Grondvergaderingen en de stemgerechtigde
Burgers van dezelve", 1798-1805, 1 deel.
47. Lijsten van de manlijke ingezetenen met aantekeningen betreffende burgerlijke
staat, wapendienst en belastingplicht, 1798, 1 omslag.
48. Stukken betreffende de vervulling van opengevallen plaatsen in het College over
de Schouwen van de voormalige baronie IJsselstein, 1804, 1 omslag.
N.B. Het college hier bedoeld werd 22 februari in het leven geroepen ter
vervanging van het voormalige bestuur van de baronie. Twee leden van het
gemeentebestuur van IJsselstein, twee van dat van Benschop en één van dat
van Noord-Polsbroek maakten er deel van uit.(zie: mr. R. Fruin, " Inventaris
van het archief van de gemeente IJsselstein van de oudste tijden tot de
invoering van het Fransche Bestuur", blz. 28)
49. Acte van aanstelling van Divertje Willems, van de Greft, weduwe Willem Jelisz.
van Eyk, tot gemenelands-vroedvrouw, 1739, 1 stuk.
50. Acte van aanstelling van Pieter de Rie tot ordinaris veerschipper van benschop op
Delft, 's Gravenhage en Schiedam. 1748. 1 stuk.
51. Tarieflijst voor het vervoer van personen en goederen te water van Benschop op
Utrecht, IJsselstein en Oudewater vice versa, minuut, 1806, 1 stuk.
52. Acte, waarbij schout en gerecht van Benschop voor hun aandeel aan Hendrick van
Doomick, dienaar van de baronie, ƒ20,- per jaar toekennen voor zijn huisvesting,
minuut, 1680, 1 stuk.
53. Stukken betreffende maatregelen tegen veeziekten, 1739-1761, 1 omslag.
54. Lijsten van personen, aan wie patent tot het uitoefenen van een beroep binnen de
gemeente is verleend, 1807, 1808 en 1810, met extract uit de lijst over 1812 en losse
actenvan 1808-1812, 1807-1812, 1 pak
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II. Comptabiliteit.
55- 134.Gemenelandsrekeningen, 1525/1526- 1809/1810. 2 delen, 78 omslagen
N.B. Het rekeningjaar loopt van Martini-Martini (11 november)
Aanvankelijk waren de beide burgemeesters, die persoonlijk de omslag
gaderden, rendanten, nâ 1652 deed de schout als collecteur of gadermeester
rekening. De afhoring geschiedde op het stadhuis van IJsselstein in
tegenwoordigheid van een vertegenwoordiger van de baron of vrijheer (raad en
rekenmeester van Zijne Hoogheid), de drossaard en rentmeester van de baronie
en de regeerders van Benschop. Op 29 december 1807 werd de rekening over
1805/06 gehoord en gesloten t.o.v. de rentmeester van de gewezen baronie van
IJsselstein, leden van het Benschopse gemeentebestuur en al de opgekomen
ingelanden, terwijl de daarop volgende rekeningen door leden van het
gemeentebestuur op het dorpsrechthuis afgesloten werden. De
gemenelandsrekeningen werden bij het in werking treden van de Mairie met
maart 1811 tot polderrekeningen, (zie hiervoor de " Voorafgaande Opmerking " ).

55. 1525/1526, 1526/1527, 1530/1531, 1532/1533, 1534/1535 1 deel
56. 1576/1577, 1583/1584, 1584/1585, 1585/1586, 1594/1595, 1597/1598,
1599/1600,1600/1601 1 deel
57. 1601/1602,1602/1603
58. 1603/1604,1604/1605
59. 1605/1606,1606/1607
60. 1607/1608,1608/1609
61. 1609/1610-1611/1612
62. 1613/1614-1616/1617
63. 1616/1617-1619/1620
64. 1620/1621,1621/1622
65. 1622/1623,1623/1624
66. 1624/1625,1625/1626
67. 1626/1627,1627/1628
68. 1628/1629,1629/1630
69.1630/1631,1631/1632
70. 1632/1633,1633/1634
71. 1634/1635,1635/1636
72. 1636/1637,1637/1638
73. 1638/1639,1639/1640
74. 1640/1641,1641/1642
75. 1642/1643,1644/1645
76. 1645/1646,1646/1647
77. 1647/1648,1648/1649
78. 1648/1649,1649/1650
79. 1650/1651,1651/1652
80. 1652/1653,1656/1657
81. 1657/1658,1658/1659
82. 1659/1660,1660/1661
83. 1661/1662,1662/1663
84. 1663/1664,1664/1665
10
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85. 1665/1666,1666/1667
86. 1667/1668,1668/1669
87. 1669/1670-1671/1672
88. 1672/1673,1673/1674
89. 1674/1675-1676/1677
90. 1677/1678,1678/1679
91. 1679/1680,1680/1681
92. 1681/1682-1683/1684
93. 1684/1685,1685/1686
94. 1686/1687,1687/1688
95. 1688/1689,1689/1690
96. 1690/1691,1691/1692
97. 1691/1692,1692/1693
98. 1693/1694,1694/1695
99. 1695/1696-1697/1698
100. 1698/1699-1700/1701
101. 1701/1702-1703/1704
102. 1704/1705-1706/1707
103. 1707/1708,1708/1709
104. 1709/1710-1711/1712
105. 1712/1713-1714/1715
106. 1715/1716-1717/1718
107. 1718/1719,1719/1720
108. 1721/1722,1722/1723
109. 1723/1724,1725/1726
110. 1725/1726,1726/1727
111. 1727/1728-1729/1730
112. 1730/1731-1732/1733
113. 1733/1734-1735/1736
114. 1736/1737-1738/1739
115. 1739/1740-1741/1742
116. 1742/1743-1744/1745
117. 1745/1746-1747/1748
118. 1748/1749-1751/1752
119. 1752/1753-1754/1755
120. 1755/1756-1757/1758
121. 1758/1759-1760/1761
122. 1761/1762-1763/1764
123. 1764/1765,1765/1766
124. 1766/1767-1768/1769
125. 1769/1770-1771/1772
126. 1772/1773-1774/1775
127. 1775/1776-1777/1778
128. 1778/1779,1779/1780
129. 1780/1781,1781/1782
130. 1782/1783-1784/1785
131. 1785/1786-1787/1788
132. 1791/1792-1793/1794
133. 1794/1795, 1805/1806, 1806/1807
134. 1807/1808-1809/1810
11
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135 - 263. Bijlagen tot de gemenelandsrekeningen, 1570/1571-1809/1810, 129 omslagen.
135. 1570/1571-1573/1574, 1584/1585-1587/1588
136. 1589/1590-1591/1592, 1593/1594-1595/1596, 1597/1598, 1598/1599
137. 1600/1601, 1602/1603-1605/1606, 1610/1611,1611/1612, 1613/1614
138. 1614/1615-1619/1620
139. 1628/1629
140. 1629/1630
141. 1630/1631
142. 1631/1632
143. 1632/1633
144. 1634/1635
145. 1635/1636
146. 1636/1637
147. 1638/1639
148. 1639/1640
149. 1640/1641
150. 1641/1642
151. 1642/1643
152. 1643/1644
153. 1644/1645
154. 1645/1646
155. 1646/1647
156. 1648/1649,1649/1650, 1659/1660-1668/1669
157. 1669/1670
158. 1670/1671,1671/1672
159. 1672/1673,1673/1674
160. 1674/1675-1676/1677
161. 1677/1678,1678/1679
162. 1679/1680
163. 1680/1681
164. 1681/1682
165. 1682/1683
166. 1683/1684
167. 1684/1685
168. 1685/1686,1686/1687
169. 1687/1688,1688/1689
170. 1689/1690,1690/1691
171. 1691/1692,1692/1693
172. 1693/1694,1694/1695
173. 1695/1696,1696/1697
174. 1697/1698,1698/1699
175. 1699/1700,1700/1701
176. 1701/1702,1702/1703
177. 1703/1704,1704/1705
178. 1705/1706,1706/1707
179. 1707/1708,1708/1709
180. 1709/1710
181. 1710/1711,1711/1712
182. 1712/1713,1713/1714
12
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183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

1714/1715,1715/1716
1716/1717,1717/1718
1718/1719,1719/1720
1720/1721,1721/1722
1723/1724
1724/1725
1725/1726
1726/1727
1727/1728
1728/1729
1729/1730,1730/1731
1731/1732,1732/1733
1733/1734,1734/1735
1735/1736
1736/1737
1737/1738, 1738/1739
1739/1740, 1740/1741
1741/1742,1742/1743
1743/1744
1744/1745
1745/1746
1746/1747
1747/1748
1748/1749,1749/1750
1750/1751,1751/1752
1753/1753,1753/1754
1754/1755
1755/1756
1756/1757
1757/1758
1758/1759
1759/1760
1760/1761
1761/1762
1762/1763
1763/1764
1764/1765
1765/1766
1766/1767
1767/1768
1768/1769
1769/1770
1770/1771
1771/1772
1772/1773
1773/1774,1774/1775
1775/1776
1776/1777
1777/1778
1778/1779
1779/1780
13
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234. 1780/1781
235. 1781/1782
236. 1782/1783
237. 1783/1784
238. 1784/1785
239. 1785/1786
240. 1786/1787
241. 1787/1788
242. 1788/1789
243. 1789/1790
244. 1790/1791
245. 1791/1792
246. 1792/1793
247. 1793/1794
248. 1794/1795
249. 1795/1796
250. 1796/1797
251. 1797/1798
252. 1798/1799
253. 1799/1800
254. 1800/1801
255. 1801/1802
256. 1802/1803
257. 1803/1804
258. 1804/1805
259. 1805/1806
260. 1806/1807
261. 1807/1808
262. 1808/1809
263. 1809/1810

Q

264. Afgeloste obligaties, aangegaan ten laste van het gemene land,
1638-1722, 1 pak.
265 - 270. Buitengewone rekeningen van uitzettingen, gedaan voor de uitvoering van
gemenelandswerken, aflossing van schulden e.d. Met enige afschriften en
bijlagen en stukken betreffende het afhoren van de rekeningen over 1676 en
1729. 1576-1729, 6 omslagen.
N.B. Deze rekeningen vormen geen doorlopende reeks en betreffen
uiteenlopende zaken. Voorde rendanten en de wijze van
afhoring, zie de noot bij inv.nos. 55-134.

265. 1576/1577,1589/1590
266. 1598/1599, 1599, 1600/1601-1603/1604, 1605
267. 1609, 1612,1613, 1624 (frag.), 1626-1628, 1656, 1658
268. 1676
269. 1677-1679, 1681, 1684
270. 1710, 1729

14
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271 - 284. Contributierekeningen, met enkele eigentijdse afschriften, 1584-1668,
14 omslagen.
N.B. Deze rekeningen betreffen Benschops bijdrage aan de oorlog. Bij
ordonnantie van de gravin van Buren, prinses van Oranje, als
vrijvrouwe, van 3 maart 1586 werd de wijze vastgesteld, waarop deze
bijdrage door omslagen per morgenen heffing van imposten gevonden
moest worden.
De oudste rekeningen lopen in de regel slechts over een gedeelte van
een jaar. Naderhand lopen ze over een geheel jaar van Martini tot
Martini. Een rekening uit 1601 betreft een omslag "omme dairmede te
betalen die costen gedaen beroerende het compromis met die van
Hollant". Doorgaans is de schout van Benschop rendant, een enkele
maal een van de burgemeesters. De afhoring geschiedde als bij de
gemenelands rekeningen.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

1584/1585-1589/1590
1590/1591-1594/1595
1595/1596-1600/1601
1601/1602-1607/1608, 1610-1612
1613-1620
1621-1625
1626/1627-1629/1630
1630/1631-1634/1635
1635/1636-1638/1639
1639/1640-1643/1644
1644/1645-1648/1649
1649/1650-1654/1655
1655/1656-1660/1661
1661/1662-1667/1668

285. Afrekeningen met de Landraad ten oosten van de Maze en met de Raad van State
wegens de contributies van I585 en 1588, met bijlagen van de contributierekeningen
1630-1675. 1585-1588,1630-1675, 1 omslag.
1630-1676.
N.B. De bijlagen ontbreken over verschillende jaren.
286. Rekeningen van de gulden per morgen, geheven ten behoeve van de baron of
vrijheer,1606,1618,1 omslag.
N.B. Deze rekeningen zijn voorlopers van de bede rekeningen. Vóór het in werking
treden van de ordonnantie van 18 januari 1619 (zie noot bij het volgende
inventarisno.) werd ieder jaar opnieuw een bede of "propijn" ingewilligd.
De rendant is in 1606 Jan Gerrit Heynricksz. als ontvanger van de omslag van ƒ 1,-,
welke over de gehele baronie is uitgezet per morgen. In 1618 is de schout van
Benschop als ontvanger van de omslag in het schoutambt rendant. De eerste
rekening werd afgehoord door de regering van de stad IJsselstein in
tegenwoordigheid van de drossaard en de rentmeester van de baronie; De tweede
15

L050
door de regeerders van Benschop, de drossaard en de rentmeester van de baronie.
De afhooring geschiedde op het stadhuis van IJsselstein.
287 - 309. Bederekeningen, met eigentijdse afschriften, 1620-1806, 23 omslagen.
N.B. Bij plakaat van 18 januari 1619 waren ten behoeve van Benschops
aandeel in de jaarlijkse ƒ 4000,- voor de baron van IJsselstein bijzondere
middelen aangewezen. De middelen waren: de omslag van ƒ 1 , - per morgen,
impost op wijnen en bieren, de 20ste en 40ste penning bij aanvaarding van
nalatenschappen en de 50ste penning bij verkoop van onroerend goed. De
rekeningen lopen in de jaren 1620-1660 meermaals over verschillende
jaren, naderhand over één jaar. Rendant is de rentmeester van de baronie.
De afhoring geschiedde als bij de gemenelandsrekeningen.

287. 1620-1640
288. 1641-1651,
289.1654,1659-1664
290. 1665-1669
291. 1670,1671,1674, 1675
292. 1676-1678, 1681-1685
293. 1686-1690
294. 1691-1699
295. 1700,1704-1710
296. 1711-1715
297. 1716-1719, 1721, 1722
298. 1725-1729
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Q

1731,1735-1739
1740-1745
1746-1750
1751-1759
1760-1765
1766-1770
1771-1779
1780-1785
1786-1790
1791-1795

309. 1796-1798, 1800-1804, 1806
310 - 313. Bijlagen tot de bederekeningen, 1732-1806 , 4 omslagen.
N.B. De jaren 1799 en 1802 ontbreken
310. 1732-1749
311. 1750-1769
312. 1770-1789
313. 1790-1806
314. Staten van inning van de last van ƒ1,- per morgen, 1629-1633,
met bijbehorende quitanties, 1666 en 1668. 1629-1668, 1 omslag.
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315. Rekening van de gemenelandsburgemeester van Usselstein van de kosten van
de inhuldigingsmaaltijd door het gemene land van Usselstein, Benschop en
Noord-Polsbroek aangeboden aan zijne hoogheid, de prins van Oranje, graaf
van Nassau, op zondag 15 mei 1552, 1552, 1 katern.
N.B. De rekening bevat geen bewijzen van afhoring.
316. Rekening van de omslag van 18 stuivers per morgen voor een geschenk bij
het huwelijk van de graaf van Hohenlohe met de prinses van Oranje, 1596, 1597 ,
1 katern.
N.B. Afgehoord op de wijze van de gemenelandsrekeningen.
Rendant is Gerrit Willem Ingensz. als ontvanger van de omslag.
317. Staten van onkosten "lopende den Franschen oorloch " , 1672/1673 en
1674, en rekeningen van de omslag van 2 daalders per morgen voor de Franse
contributies , 1676-1678, met kladstukken en afschriften,
1672-1674,1676-1678, 1 omslag.
318. Bijlagen tot de staten en rekeningen van onkosten en omslagen, geheven voor de
Franse contributies. 1674,1676-1678, 1 omslag.
319. Memorie van de liquidatierekening voor de gehele baronie over
de jaren 1675-1680, gedaan te Usselstein in 1681, en liquidatierekeningen van de gemenelandsburgemeester van Usselstein van
de extra-ordinaris uitgaven en onkosten ten laste van de gehele
baronie, minuten en afschriften. 1701/1702 -1734/1735, 1 pak.
N.B. De afhoring geschiedde op het stadhuis te Usselstein in tegenwoordigheid
van de drossaard en de rentmeester van de baronie en de schouten,
burgemeesters en secretarissen van Usselstein, Benschop en NoordPolsbroek. Het rekeningjaar loopt van Martini tot Martini.
De volgende rekeningjaren ontbreken: 1708/1709, 1722/1723,
1725/1726-1727/1728 en 1730/1731.
320. Liquidatierekeningen van de rentmeester of van de substituutrentmeester van de
baronie van onkosten over de gehele baronie, minuten en afschriften, 1703-1713,
1 omslag.
N.B. In afwijking van de bovenbeschreven rekeningen loopt het rekeningjaar van
1 januari tot 31 december. De afhoring geschiedde als bij de rekeningen van de
gemenelandsburgemeester van Usselstein.
321. Stukken betreffende de afhoring van de gemenelands- en bederekeningen,
1799-1802, 1 omslag.
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322. Besluit waarbij de gezworenen en de veertien u i t de "gebuyrten" (d.w.z. buren,
ingelanden) beloven aan Gerrit Jacob Ariensz., burgemeester, de rente te zullen
betalen voor de som, welk laatstgenoemde bij het afleggen van de (niet meer
aanwezige) rekening van de "extra-ordinaris oncosten, gedaen nopende d'saecke
van zijn fur(stlicke Genade) den prinche van Oraengien"nog verschuldigd zal
blijken te zijn. Minuut. 1616. 1 stuk
323. Ontvangstbewijs van de overname van de gemenelands- of polderrekening over
1795/1796 - 1804/1805, afgegeven door de ontvanger van de verponding in het
arrondissement Schoonhoven. 1811.1 stuk
324. Staat van het bedrag van de inkomsten en uitgaven van de gemeenten (mairieën)
Benschop en Noord-Polsbroek over 1810, 1811, 1 stuk.
325. Begroting (budget) van de gemeente voor 1811. 1811.1 stuk.
326. Proces-verbaal van opneming van de kas van de gemeente-ontvanger,
met kladexemplaar, 1812,1 omslag.

(^)

III. Omslagen en andere heffingen.
327. Kohieren van de morgentalen in het land van IJsselstein, 1741, 1763 en 1807,
1 omslag.
N.B. 1741: a. baronie, b. schoutambt Benschop.
1763: c. Benschop en Noord-Polsbroek.
1807: d. en e. Benschop.
328. Voorwaarden van aanbesteding van de gadering van verschillende
omslagen over de morgentalen,1676-1683, 1 omslag.
329. Stukken betreffende de bijdragen van de baronie in de lasten van de Generaliteit
(contributiën), afschriften, 1582-1601, 1700, 1702, 1 omslag.
330. Staat van verhoging en vermindering van de door belastingplichtigen
in Benschop op te brengen contributies in 1797 en 1798. 1798, 1 katern.
331. Ordonnantie van Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, als administrateur
voor Philips Willem van Nassau, graaf van Buren, heer van IJsselstein etc, op de
impost van bieren en wijnen in de stad IJsselstein dd. 1579, afschrift ca. 1640.
Met verzoekschrift betreffende de impost van de stadsregering van IJsselstein en
daarop gegeven beschikking dd. 1632, afschriften ca. 1640 (2 ex.), ca. 1640, 1 omslag.
N.B. Gedrukt in: mr. R. Fruin, "De Middeleeuwsche Rechtsbronnen der Kleine
Steden van het Nedersticht", 's Gravenhaqe 1903. Ill, blz. 108.
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332 - 336. Kohieren van de quotisatie van de tappers en ingezetenen in plaats van de
imposten op bieren en wijnen, 1676-1805, 3 omslagen en 2 delen.

332. 1676-1699
333. 1700-1721
334. 1737-1771 1 deel
335. 1772-1805 1 deel

336. 1803-1805
337. Voorwaarden tot verpachting van de impost op wijn en bier, deels
in extract, 1604,1616, ca. 1630, 1660, 1681 en 1682, 1 omslag.
338. Peilcedulen van wijn, brandewijn en azijn, 1681-1688,1 omslag.

i

N.B. De staat van 1688, een katerntje, bevat op het eerste en tweede blad een "memoriael
vant gene ick dagel. wegens mijn secretarisampt comen te ontfangen,
dat zedert nieuwe jaers dach 1680".
339. Stukken betreffende geldsommen en beden, toegestaan aan de prins van Oranje als
vrijheer, 1616-1618, 1 omslag.
340. "Lijst van huizen, aangegeven te Benschop", 1806, 1 stuk.
341. "Lijst van percelen, aangegeven te Benschop", 1806, 1 stuk.
N.B. Het stuk bevat slechts een opsomming van de eigenaren in alfabetische volgorde.
342. Lijst van de gequotiseerde ingezetenen van Benschop ten behoeve van de op te
brengen ƒ 2126,- zijnde Benschops aandeel In ƒ 165.000 - , welke door het departement
Utrecht opgebracht moet worden in de drie miljoen gulden, welke door het gehele land
moet worden opgebracht, 1808, 1 katern.
343 - 351. "Plakcedulen", kohieren en bijbehorende stukken van de tiend van de
hennepwerven, 1601-1810, 2 omslagen en 7 delen.
N.B. De ingezetenen van de baronie betaalden zgn. "bondgeld" en wel "in
plaatse en tot redemptie van tiend, zijnde in Benschop 22 stuivers, en in NoordPolsbroek 27 stuivers per hond" (Register van resolution van Benschop, 6 sept.
1761, remonstrantie aan de prinses van Oranje om remissie). Jaarlijks vond een
gerechtelijke opschrijving plaats, terwijl de opbrengst moest worden afgedragen
aan de rentmeester van de domeinen en geestelijke goederen in de baronie.

343. 1601, 1607, 1626, 1646 1 omslag
N.B. hierin ook Noord Polsbroek, maar doorgeslagen.
344.
345.
346.
347.

1735-1743.
1742-1751.
1752-1761.
1762-1771.

1 deel.
1 deel.
1 deel.
1 deel.

N.B.
N.B.
N.B.
N.B.

Benschop t/m 1742, Noord-Polsbroek t/m 1743
Benschop 1742-1751, Noord Polsbroek 1743-1752.
bevat ook Noord-Polsbroek.
bevat ook Noord-Polsbroek.

19

L050
348.
349.
350.
352.

1772-1781. 1 deel. N.B. bevat ook Noord-Polsbroek.
1782-1791. 1 deel. N.B. bevat ook Noord-Polsbroek.
1792-1801. 1 deel. N.B. bevat alleen Benschop
1631-1645 en 1810. 1 omslag

352. Ordonnantie van Philips, graaf van Hohenlohe enz., voor de rentmeester van de
baronie inzake het ontvangen van geld in plaats van tynshoenderen, kapoenen,
kazen, haver etc. in natura met ingang van het jaar 1597, 1597, 1 omslag.
N.B. Afgekondigd in de kerk van Benschop.
IV. Militaire aangelegenheden
353. Stukken betreffende verzoeken om paarden en wagens van de ingezetenen van de baronie
voor het leger te velde, afschriften, 1586, 1587, 1 omslag.
354. Stukken betreffende de nachtwacht van de ingezetenen van Benschop tegen overlast van
krijgsvolk en vrijbuiters, en overeenkomsten dienaangaande met Noord- en Zuid-Polsbroek,
en Lopik en Loplkerkapel, deels in afschrift, 1580-1605,1 omslag.

(^)

355. Acte van bevestiging door burgemeesters en schepenen van het relaas van Arien Huygen
de Choole, oud-burgemeester, betreffende de door de Franse soldaten gepleegde overval
op de secretarie, waarbij de "gemenelandskiste" (archiefkist van Benschop) geplunderd is,
1673, 1 omslag.
N.B. De Choole had zonder voorkennis van zijn ambtgenoot de archiefkist uit IJsselstein
naar Benschop overgebracht, met dit noodlottig gevolg.
356. Stukken betreffende de schade door ingezetenen geleden tijdens de inkwartiering van
troepen in 1786-1788. 1786-1788, 1 pak. N.B. Ten dele geliasseerd.
357. Stukken betreffende de conscriptie, 1811, 1813, 1 omslag.
V. Kerk en school
358. Verklaring van de kerkmeesters betreffende het kerkzilver uit de Benschopse parochiekerk,
door hen in bewaring gegeven op het huis te IJsselstein, eigentijds afschrift, 1572, 1 stuk.
359. Opgave van het zilverwerk uit het convent en de kerk te IJsselstein en uit de kerk te
Benschop, overgeleverd aan de raden en rekenmeesters van de prins van Oranje om
verkocht te worden ter financiering van de nieuwe bolwerken van de stad Breda in 1587,
afschrift van een authentiek afschrift uit 1593, 1605, 1 stuk.
N.B. Zie mr. R. Fruin, "Inventaris van het Archief van de Gemeente IJsselstein van de
oudste tijden tot de invoering van het Fransche Bestuur", no. 19, en J.H. Hofman,
"Archief voorde geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht", XVI, I888, blz. 143 e.v.
360. Stukken betreffende de naasting van het plaatselijke kerkgebouw, o.a. door het
Gereformeerd kerkgenootschap, 1801,1802, 1 omslag.
20

W/

L050

361. Contract, waarbij het (burgerlijk) gemeentebestuur het huis no. 160 c a . op het Speelveld
te Benschop aan de Commissie vanhet Gereformeerd kerkgenootschap verkoopt om te
dienen tot pastorie, 1810, 1 stuk.
362. Stukken betreffende het ontslag van ds. Lambert Aertsz. van Hardijn als predikant te
Benschop, 1609, 1 omslag.
363. Bekendmaking van prins Maurits, waarbij Albertus Huttenus, Theodorus Bomius en
Nicolaus Hartsuycker, afgezette predikanten, resp. te Buren, Beusekom en IJsselstein,
opgeroepen worden om de acte van stilstand te tekenen, 1619, 1 stuk.
364. Extracten uit de kerkmeesters rekeningen over 1564-1566 met betrekking tot de herstellingswerkzaam heden aan het schoolgebouw, 1615, 1 omslag.
365. Stukken betreffende de aanstelling van schoolmeesters, 1588, 1592, 1666,1722,
1 omslag.
366. Stukken betreffende de oprichting van een bijschool voor kinderen beneden de 8 jaar,
1735, 1 omslag.
367. Plan tot reorganisatie van het dag- en avondonderwijs, concept, (1809), 1 stuk.
VI. Armenzorg.
368. - 403. Rekeningen van de H. Geest- of Arm meesters, 1566/1569, 1578/1579-1806/1807,
34 omslagen en 2 delen.
N.B. Het rekeningjaar loopt van Martini tot Martini; de afhoring geschiedde als bij
de gemenelandsrekeningen. Vóór Martini 1566 (vergel. de extracten hierboven,
inv.no. 364) hebben blijkbaar de kerkmeesters de H. Geest geadministreerd en
in hun rekeningen verantwoord. De eerste, tevens de oudst bewaard gebleven
rekening van de H.Geestmeesters loopt over 1566/1569, terwijl de latere
rekeningen steeds over één jaar lopen. Onder de uitgaven in de rekening over
1566/69 vindt men een post voor "Heer Claes, die pastoor, ende heer Gerrit,
cappellaen, vande missen een jaar te doen opt Heylich Geest autaar".
368. 1566/1569,1576/1579, 1579/1582-1584/1585, 1586/1587-1587/1588,
1589/1590-1590/1591, 1592/1593,1593/1594. 1 deel
369. 1596/1597,1597/1598, 1602/1603-1611/1612. 1 deel
370.1612/1613-1618/1619
371.1620/1621-1622/1623
372.1623/1624-1625/1626
373. 1626/1627,1627/1628
374. 1628/1629,1629/1630
375.1630/1631,1631/1632
376.1632/1633,1633/1634
377. 1634/1635,1635/1636
378. 1636/1637-1638/1639
379. 1639/1640-1642/1643, 1648/1649
380. 1649/1650-1654/1655
21
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381. 1655/1656, 1658/1659-1663/1664
382. 1664/1665,1665/1666, 1668/1669-1674/1675
383.1675/1676-1679/1680
384.1680/1681-1685/1686
385.1686/1687-1693/1694
386. 1694/1695-1698/1699
387.1699/1700-1705/1706
388. 1706/1707-1715/1716
389. 1716/1717-1723/1724
390.1724/1725-1730/1731
391.1731/1732-1734/1735
392.1735/1736-1739/1740
393. 1740/1741-1745/1746
394.1746/1747-1751/1752
395. 1752/1753-1756/1757
396.1757/1758-1761/1762
397.1762/1763-1765/1766
398.1766/1767-1770/1771
399.1771/1772-1778/1779
400. 1779/1780-1784/1785
401.1785/1786-1789/1790
402.1790/1791-1799/1800
403.1800/1801-1806/1807

404-433. Bijlagen bij de armmeestersrekeningen, 1612/1613-1812/1613, 30 omslagen.
N.B. Met hiaten.
404. 1612/1613-1639/1640
405. 1642/1643-1655/1656
406. 1657/1658-1663/1664
407. 1670/1671-1678/1679
408. 1685/1686-1693/1694
409. 1705/1706-1728/1729
410. 1729/1730-1732/1733
411. 1733/1734-1736/1737
412. 1737/1738-1739/1740
413.1740/1741-1742/1743
414.1743/1744, 1744/1745
415.1745/1746, 1746/1747
416. 1747/1748, 1748/1749
417. 1749/1750-1751/1752
418. 1752/1753-1754/1755
419.1755/1756-1757/1758
420.1758/1759-1760/1761
421.1761/1762-1763/1764
422.1764/1765-1767/1768
423.1768/1769-1770/1771
424.1771/1772-1773/1774
425.1774/1775-1777/1778
22

L050
426. 1778/1779-1780/1781
427. 1781/1782-1783/1784
428. 1784/1785-1786/1787

429. 1787/1788-1789/1790
430. 1790/1791, 1791/1792
431.1793/1794-1795/1796
432. 1796/1797-1798/1799
433. 1799/1800-1812/1813
434. Stukken betreffende verhuur van armen-landerijen, (1603)-1729, 1 omslag.
435. Acten van vestiging van jaarrenten op land t.b.v. de H. Geest-armen. Merendeels
afschriften,1606-1638, 1 omslag.
436. Testament van Heynrick Comelisz. Hack, secretaris van Hoenkoop, en zijn zuster
Cornelia, wonende te Utrecht, waarbij zij hun goederen vermaken aan de H. Geest te
IJsselstein en te Benschop tot het houden van brooduitdelingen en 13 proven in elke
parochie instellen dd. 1601, gewaarmerkt afschrift, 1607, 1 katern .
437. Lijsten van de quotisaties ten behoeve van de Algemene armen, 1805, 1 omslag.
438. Verzoekschrift aan de prinses-douairière van Oranje van de opperarmmeesters in
Benschop en Noord-Polsbroek om armen, die zich aan drank te buiten gaan, op
water en brood te mogen zetten in een hoek van de kerktoren van Benschop,
met gunstige beschikking, 1744,1 stuk.
439. Verzoekschrift van de diaconie aan het gerecht van Benschop inzake de naasting van de
nalatenschap , toegevallen aan de gealimenteerde Inge Schrijver weduwe Kuyk,
1785, 1 stuk.
440. Stukken betreffende verschillende armlastigen, 1652-1741, 1 omslag.
441 - 456. Ingekomen acten van indemniteit, 1773-1808, 16 omslagen.
N.B. De acten zijn in 1985 geindiceerd. De omslagen met inv. nos 441 - 445 waren
voorheen genummerd met A, de inv. nos 446 - 450 met B, en de inv. nos 451 - 456
metC.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.

no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.
no.

1 - 49
50-99
100-149
150-199
200-267
1 - 49
50-99
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399
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454. no. 400-449
455. no. 450-499
456. no. 500-555
457. Alfabetisch register van ingekomen acten van indemniteit, 1732-1811, gevolgd dooreen
chronologisch register van afgegeven acten van indemniteit, 1805-1811, 1 deel.
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B. BENSCHOP ALS POLDER VOOR 1811
I. Reglementen, stukken betreffende de schouwen, tollen.
458. Schouwbrief van Maria Louise, prinses-douairière van Oranje, voor het schoutambt
Benschop, 1738, 1 katern.
N.B. Afgekondigd 10 augustus 1738. Gedrukt: mr. C.W. Morrees en dr. P.J. Vermeulen,
"mr. Johan van de Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht aangevuld en
vervolgd tot het jaar 1810,1811. 1860, blz. 542, no. 205.
459. Reglement en instructie voor de waarslieden, 1689, 1 katern.
N.B."Aldus gedaen ende gearresteert ter Raed ende Reken-Camer van Sijn Kon.
Majesteit van Groot Brittagne in 's Gravenhage den 13en Decemb. 1689".
De twee waarslieden werden uit een door drossaard, schout en schepenen van
Benschop opgemaakte nominatie van vier, waaronder de afgaande ambtsdragers,
gesteld door de commissie voor de verpachting van de tienden uit de raden en
rekenmeesters van de prins. Zij behoorden tot de meest gegoeden en hielden
toezicht op de gemenelandswerken.
460. Beschikking van de jonkvrouwe van Oranje, gravin van Buren, op een verzoek van het
gerecht inzake het werk, dat bij buitenlandse schouwen "qualyck gemaeckt" bevonden
wordt en de boeten wegens het rotten van hennep, eigentijds afschrift, 1590, 1 stuk.
461. Bekendmakingen van schout en gerecht betreffende de schouwen en andere zaken,
kladstukken, 1634-1655, 1 omslag.
462. Cedule van de keuren en schouwboeten, gevallen in 1645-1647, 1648, 1 katern.
463 - 473. Registers van schouw-publicaties en gevallen keuren en schouwboeten,
1738-1812, 9 delen en 2 katernen.

463. 1738, 1739
464. 1739, 1740.1 katern
465. 1740, 1741. 1 katern
466. 1742-1745
467. 1745-1750
468. 1750-1756
469. 1756-1764
470. 1764-1784
471. 1784-1795
472. 1795-1804
473. 1805-1812
N.B. In de loop van 1811 worden de publicaties op naam gesteld van het
"polderbestuur" i.p.v. het "gerecht" of het "gemeentebestuur". Het bleek uiteraard
niet mogelijk het gedeelte van deel K over 1811 en 1812 uit de band te nemen en
naar het archief van het waterschap Benschop over te brengen.
474. Schieringen van de omloopskade (ringkade), 1608,1613 en 1632, 1 omslag.
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475. Acte van "inrijding" door schout en gerecht van het niet gemaakte slag in de hoge- en
lage-boezemkaden en dwarskade van de vier morgen land op de noord-zijde van
Benschop, toebehorend aan Jan Comelisz. van Odijck te Achtersloot, 1614,1 omslag.
476. Ordonnantie voor de tol, te heffen van buitenlanders op het zandpad op de zuidzijde van
Benschop, minuut, 1735, 1 stuk.
477. Voorwaarden voor de verpachting van de tol op het zandpad van 11 november 1805 tot
11 november 1808, 1805,1 katern.
478. Reglement en ordonnantie op het gebruik van de schutsluis van Benschop b i j de stad
IJsselstein , lijst van het schutgeld en bijbehorend stuk, 1759, 1 omslag.
II. Geschillen
479. Scheidsrechterlijke uitspraak van Aelbert van Egmondt en Cornelis Jansz. als "Seghsluden
ende maecxmannen" tussen die van Benschop en van Polsbroek over het onderhoud van
de Polsbroeker landscheiding dd. 1485. Afschrift van 1584, concept-vidimus van 1645,
met eigentijds afschrift en afschrift van ca. 1750, 1584, 1645, ca. 1750, 1 omslag.
480. Notariële verklaring betreffende het doorgestoken zijn van de kaden aan de Hoenkoopse
en Noord-Polsbroekse zijden van de Polsbroeker landscheiding, geconstateerd door de
burgemeesters en een gezworene van Benschop, afschrift, 1570, 1 stuk
481. Stukken betreffende een geschil tussen de gerechten van Benschop en Noord-Polsbroek
over bepoten van de opstal van de Polsbroeker landscheiding door ingezetenen van
Benschop, 1593, 1 omslag.
482. Stukken betreffende bepaalde aanspraken op huis, hennepwerf en uiterdijk onder
Haastrecht, toebehorend aan het gemene land van Benschop, van de nagelaten
betrekkingen van Floris Jochims., pachter, met een extract uit de gemenelandsrekening
over 1483/1484 betreffende ontvangen pachten, 1600-1607,1 omslag.
483. Scheidsrechterlijke uitspraak van Heynrick Jansz. Bock, dijkgraaf van de Krimpenerwaard,
Govert van Amerongen, schout te Lopik, en Adriaen Reyniersz., boezemmeester van de
Hoge Boezem, in het geschil tussen het gerecht van Benschop en Jochim Florisz. c.s.
over bepoten en betelen van aan het gemene land van Benschop toebehorende percelen
in en aan de boezem boven Haastrecht, 1606, 1 stuk.
484. Arrest van het Hof van Utrecht in een proces tussen Jacob Adriaensz., burgemeester van
Benschop, met de gemene buren en ingezetenen aldaar en Pyckout Hol over het
herstellen van een sluis, 1603,1 stuk.
N.B. De sluis wordt niet nader aangeduid.
485. Stukken betreffende een geschil tussen Heynrick Martensz., wonende te IJsselstein, als
eigenaar van een perceel onder Benschop, en het gerecht over het maken van zijn
banwerken, 1604, 1 omslag (gehecht).
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486. Stukken betreffende een proces van het gerecht van Benschop tegen Adriaen Florisz. c.s.
over een stukje land, benodigd voor het uitdiepen van de Uutvliet, 1613,1 omslag.
487. Besluit van schout en gerecht van Benschop betreffende het moeten betalen door de
bewaarder van de Benschopper boezem en sluis bij Haastrecht van de "borger impost"
van het bier zoals tot dusverre, 1624, 1 stuk.
488. Stukken betreffende moeilijkheden naar aanleiding van aarde van een perceeltje aan de
IJssel van de vrouwe van Bunnik, benodigd voor het herstellen van de Benschopper
boezemkaden bij Oudewater, 1645-1646, 1 omslag.
489 - 493. Stukken betreffende een proces tussen het gerecht van Benschop en de
executeurs van de nalatenschap van Hijnen van Zijll, gemenelandstimmerman,
over aan de boedel verschuldigde betaling voor onderhoud van molens, bruggen,
heulen e.d. ,1801, 1802, 1804, 5 omslagen.
489. Briefwisseling tussen het gerecht Benschop en de procureur mr. van Son,
1801, 1802.
490. Processtukken voor/van de partij Benschop, waaronder de sententie van het Hof
van 26 februari 1802. Kostendeclaratie van 12 augustus 1804.
491. Stukken overlegd door partij Benschop, procureur van Son, 1801.
492. Stukken overlegd door partij Benschop, procureur van Son, 1802.
493. Processtukken van partij Erven- van Zijl, procureur de Bas, afschriften, 1801,1802.
III. Beheer van de gemenelands-eigendommen in het algemeen.
N.B. Dorps-, polder-, en kerspelinkomsten en -uitgaven werden
verantwoord in de gemenelandsrekeningen, zie inv.nos. 5 5 - 1 3 4
494 - 498. Huurcedulen en voorwaarden van verpachtingen en verkopingen van gras en hout,
concepten, grossen en afschriften, 1616-1810, 5 omslagen.
494.
495.
496.
497.
498.

1616-1678
1680-1699
1700-1714
1715-1725
1726-1810

4 9 9 - 5 0 1 . Register van verpachtingen, verhuringen en verkopingen, zowel betreffende het
gemeneland als de kerk, 1734-1810, 3 delen.
499. 1734 -1757. N.B. Voorin een inhoudsopgave.
500.1757-1776
501. 1777-1810
502. Voorwaarden van aanbesteding, bestekken, bekendmakingen e.d. inzake het onderhoud
en herstel van gemenelands-eigendommen, concepten, grossen en afschriften,
1577, 1609-1810, 1 pak.
503. Voorwaarden van aanbesteding van de bemaling van de 7 watermolens op de Benschopper boezem bij Haastrecht en op de boezem bij Oudewater, 1649-1676, 1 katern.
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504 - 505. Register van aanbesteding van onderhoud en herstel van gemenelands- en van
kerkelijke eigendommen, 1739-1810, 2 delen.
504. 1739 -1758
505. 1758 -1810

N.B. Voorin een inhoudsopgave.
N.B. Een register van aanbesteding, dat eveneens in
1758 begon, is niet meer aanwezig.

506. "Defectlijsten", memories van opneming van de gebreken aan de gemenelandswatermolens, 1702-1810,1 omslag.
507. Acte, waarbij Johan van Woerden, heer van Vliet, erkent, dat schout, heemraden,
buurlieden en ingezetenen van Benschop van hem gekocht hebben de "Polsbroecker
landtscheydinge after an Hoencoip langes henen streckende" dd. 1486, afschrift,
ca. 1640, 1 stuk.
508. Verklaring van schout en gezworen heemraden in Benschop betreffende de verhouding
tussen Benschop en Polsbroek voor wat betreft het onderhoud van de kaden enz.,
afschrift, 1590, 1 stuk.
509. Overeenkomst tussen die van Benschop en Lopik aangaande uitdieping van de
watergang van de landscheiding tussen beide plaatsen, minuut, met afschrift uit
ca. 1790. 1620, ca. 1790. 1 omslag.
510. Stukken betreffende ontwerpen tot verdieping en verwijding van de IJssel en kostenverdeling tussen de stad IJsselstein, Benschop en Noord-Polsbroek, 1634, (1634), 1 omslag.
511. Stukken betreffende de ophoging van de Polsbroeker damweg en de Oudewaterse
damweg, afschriften, 1774, 1 omslag.
512. Acte, waarbij Frank Mayen en vier anderen verzoeken om de onlangs herstelde
Nieuwebrug weer In haar vroegere gedaante te brengen, en zich verbinden om, wanneer
de kosten niet geheel door het gemene land kunnen worden gedragen, bij te betalen,
1803, 1 stuk.
513. Consenten, door schout en gerecht van Benschop verleend aan die van Polsbroek en aan
die van Willeskop en Blokland om tijdelijk mee te mogen malen met Benschop, 1571 en
1586, en aan de geërfden en ingelanden van het Broek in de Achtersloot tot het graven
van een gat door de Benschopper steeg, met bijbehorende stukken, 1586-1588, 1571,
1586-1588, 1 omslag.
IV. Overtocht en schutsluis bij de stad Djsselstein.
514. Stukken betreffende een vergadering van ingelanden, bijeengeroepen om te beslissen
over het drie hoog malen vanwege de hoge IJsselstanden en het vervangen van de
overtocht (overtoom) bij IJsselstein dooreen verlaat (schutsluis), 1739, 1 omslag.
515. Opneming van hetgeen hersteld moet worden aan de sluis bij IJsselstein door J. Schalij,
meestertimmerman en molenmaker te Jutphaas, 1800, 1 stuk.
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V. Benschops boezem ca. bij Oudewater.
516. "Weet" (aanzegging) op last van heemraden aan de zuidzijde van de IJsseldijk gedaan
aan de burgemeesters van Benschop tot het doen herstellen van een ingevallen dijkvak bij
de Benschopper sluis bij de Willeskopper boezem, met bijbehorend stuk, 1579,1 omslag,
517. Acte, waarbij Johan, burggraaf van Montfoort, heer van Purmerend en van Linschoten enz.
aan de gemene onderzaten van Frederik van Egmont, heer van IJsselstein enz. in
Benschop een strook land toestaat op Korte Blokland van de Blokwetering tot de
Benschopper watermolens voor het graven van een wetering dd. 1470, afschriften.
ca. 1610 en ca. 1790, 1 omslag.
518. Overeenkomst tussen die van Benschop en die van Hoonaard over het onderhoud van de
kade "nevens die geer vande Hooncooper kaen totte Benscoper molens" dd. 1589.
Afschrift. 1612, 1 stuk.
519. Stukken betreffende de stichting van een voormolen op de Benschopper boezem bij
Oudewater, 1626. Met verzoekschrift van die van Noord- en Zuid-Polsbroek aan de prins
van Oranje over een soortgelijke aangelegenheid dd. 1626, afschrift dd. 1627,
1626, 1627, 1 omslag.
520. Stukken betreffende het onderhoud van een kade op een eind dijk van het Hoenkoper
overtocht tot de Scheelbrug annex de Hoenkoper voordijk bij Oudewater,
1628-1632. 1 omslag.
521. Opmeting van de boezemkaden bij Oudewater, ca. 1710, 1 stuk.
522. Overeenkomst tussen die van Benschop en die van Vliet en Dijkveld inzake het gebruik
maken van de Benschopper molens door de laatstgenoemden wegens stormschade aan
hun eigen watermolen, 1703, 1 stuk.
N.B. De overeenkomst is in 1704 en 1706 verlengd.
523. Gerechtelijke presentatie van de voorwaarden, door de regeerders van Benschop
voorgesteld aan Neeltgen, weduwe mr. Willem Gerntsz., gebruikster van een perceeltje op
Korte Blokland, en enige anderen voor het hebben van een uitgang over de dwarsdam aan
de boezem bij Oudewater, 1567, 1 stuk.
524. Eigendomsbewijs voor het gemene land van Benschop van de huizinge, berg, spin- of
lijnbaan ca. op en in de gemenelandsboezem bij Oudewater, aangekocht van Neeltgen
Coenen, weduwe van Ellerdt Jansz. 1626, 1627, 1 stuk.
VI. Benschops boezem ca. boven Haastrecht.
525. Stukken betreffende de executie van gemenelands-eigendommen onder de jurisdictie van
Haastrecht door de schout aldaar wegens nalatigheid in het onderhoud van de kaden.
1570, 1571, 1 omslag.
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526. Stukken betreffende schouwen van de gemenelands-werken boven Haastrecht, gevoerd
door het dijkcollege van de Krimpenerwaard, 1640-1805, 1 omslag.
527. Overeenkomst tussen het dijkcollege van de Krimpenerwaard enerzijds, en de regeerders
van Benschop, Polsbroek, Lopik, Willige Langerak, Zevender, Cabauw, Vijfhoeven en
Hoenkoop anderzijds, over de sluizen, zijlen, duikers e.a., welke deze gerechten onder
het schouwgebied van het dijkcollege bezitten, 1764,1 stuk.
528. Opmeting van de herstelde boezemsluis in de IJsseldijk boven Haastrecht dd. 1805 of iets
later, en een stuk betreffende het aannemen van de herstelling, 1805, 1 omslag.
529. Verzoekschrift van de "vier cavelen van Crimpenderwaert over ende inden naem van de
Ingesetenen van Crimpenderwaert" aan de Staten van Holland tot het mogen doen van
een omslag voor het herstel van het ingebroken gat in de Lekdijk, met verleend octrooi,
afschrift, 1586, 1 stuk.
N.B. "Gecollationeert jegens die principale requeste, d'appoinctement ondert, alsboven,
die Floris Joachimsz., pachter vande gemeenlants bosem van Benscop, leggende te
Haestrecht, heeft getoont op de gemeenlants rekeninge van Benscop, oirconde
my Secretarius. Aldus actum opden Stadhuys van Yselsteyn anno 1586 stilo novo
XXVen Decembris."

VII. Verhouding tot het hoogheemraadschap van Lekdijk Benedendams
530. Verzameling van afschriften van dijkbrieven en andere wetenswaardigheden m.b.t. het
hoogheemraadschap van de Lopikerwaard of de Lekdijk Benedendams dd. 1328-1514 en
z.j., ca. 1550, 1 deeltje.
N.B. De verzameling omvat:
Fol. 1: dijkbrief van bisschop Rudolf van Diepholtdd. 10 aug. 1454. Gedrukt: Vande Water,
"Groot Placaatboek 's lands van Utrecht ", II, blz. 109.
Fol 19: vidimus en nadere interpretatie door bisschop Rudolf dd. 21 juli 1434 van de dijkbrief van bisschop Johan van Diest van 24 juli 1328. Zie Van de Water.alsvoren,
II, blz. 106-108.
Fol.22v: oorkonde van bisschop Rudolf, regelende het ambt van dijkgraaf, gegeven in
samenwerking met de vijf kapittelen en de stad Utrecht 9 september 1440.
Zie Van de Water, alsvoren . II, blz. 108.
Fol.26 : dijkbrief van Willem I I , graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland enz., dd.
1328 juli 24. Onuitgegeven; eensluidend, voor zover de context betreft met de
dijkbrief van bisschop Johan van Diest van dezelfde datum.
N.B.De oorkonde wordt ook niet vermeld in P.L. Muller, "Regesta
Hannonensia", 's Gravenhage 1881.
Fol.27: ordonnantie van dijkgraaf en heemraden en ambachtsheren in de Lopikerwaard,
betreffende degenen, die op kosten van het gemene land op de rekendag uit ieder
gerecht zullen verschijnen, 1514.
Fol.28: opgave van de morgentalen in de Lopikerwaard en van de opbrengst van de
omslagen.
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Fol.30: opgave van het getal van dijkplichtige morgentalen en hoeven in de schoutambten
van de Lopikerwaard.
Fol.33: inhoudsopgave van de artikelen van de dijkbrief van 10 augustus 1454.
531. Dijkbrief voor de Lopikerwaard of Lekdijk Benedendams dd. 1454, gevolgd door de keuren
van 1595, afschrift, ca. 1650, 1 katern.
532. Verzameling van afschriften van dijkbrieven van 1454,1434 en 1440 en van de ordinaris
keuren (van 1629?), afschrift, fragmentarisch, ca. 1630,1 katerntje.
N .B. De eerste helft van dit no. ontbreekt. De hierin opgenomen keuren wijken af van die
van 1595, en zijn waarschijnlijk de keuren ,zoals geredigeerd op 2 mei 16Z9 (Vergel.
Van de Water, II, blz. 114).
533. "Ordinaris Keuren op den Leckendyck beneden-dams.gedrukt, 1658, 1 deeltje.
534. "Reglement omtrent het houden van het Dijkleegerop den Lekkendijk in de baronie
IJsselstein. Gearresteerd den 23 Augustij 1778", gedrukt, 1778, 1 deeltje.
N.B. Dit reglement is gegeven door prins Willem V.
535. Voorstel van dijkgraaf en heemraden van de Lopikerwaard aan de ambachtsheren in de
waard tot het doen verhogen van de kwade dijken in de Wiel en Vijfhoeven en de
schoordijken in (Willige) Langerak, met bijvoegsel betreffende de schiering, afschriften,
1583, 1 omslag.
536. Acte, waarbij de regering van de stad IJsselstein en de Kameraars en heemraden van de
polders onder het schoutambt van de stad een geldlening aangaan met Adriaen Thuniss.
uyttet Wael, wonende op de Vaart, ter bestrijding van hun onkosten vanwege de
ingebroken dijk bij Willige Langerak, afschrift, 1595, 1 stuk.
537. Stukken betreffende procedures tussen de geërfden en ingelanden van Jaarsveld en het
hoogheemraadschap van de Lopikerwaard wegens de toenemende kosten van dijkonderhoud en het dichten van de op 5 maart 1595 op de grote lange schoor in (Willige)
Langerak ingebroken dijk dd. 1589 -1595, afschriften, 1595, 1599, ca. 1599,1 omslag.
538. Acte, waarbij jr. Arent van Dorp, heer van Dorp en Arensdorp, drossaard van de baronie,
en Adriaen Spengell van der Hoeve, secretaris van de stad IJsselstein, als nieuwe
eigenaren van de uiterwaarden, waar tussen door, ingeval van droogte, het water uit de
Lek het beste naar en vervolgens door de heul in de hoge Lekdijk, genaamd de Nieuwe
Dam, geleid kan worden, beloven het Lekwaterten eeuwige dage door hun scheidsloten
te leiden, dd. 1646, afschrift, 1648, 1 stuk.
539. Bestekken van verschillende werken, uit te voeren bij en aan de duiker bij het Klaphek en
het graven van een kanaal vandaar naar de Kleine IJssel, I678, 1 omslag.
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540. Aanschrijving van de regering van Oudewater aan die van Benschop om bij te willen
dragen in de kosten, voortgekomen uit de bemoeiingen van Pieter van der Horst en mr.
Johan de Koninck, in leven burgemeesters van genoemde stad, inzake het ontlasten van
de polders in de Lopikerwaard en het land van Bloys van het Lekdijkswater, waarmee zij
ten gevolge van de inundaties in 1674 te maken kregen, door de Vlisterdijk in de
Krimpenerwaard, met memorie van kosten, 1693,1 omslag.
541. Accoord tussen Arnold Milius c.s., optredend voor de gezamelijke gedijkslaagden aan de
Lekdijk Benedendams, enerzijds, en Julianus Albertus van Diemen c.s., optredende voor
de zgn. achterlanden van de Lopikerwaard (nl. IJsselstein, Benschop, Noord- en ZuidPolsbroek, Willeskop, Blokland, Heeswijk, Lopik, Cabauw, Zevender, Hoenkoop, Dijkveld,
Rateles en Vliet) anderzijds, over de lasten van onderhoud en herstel van de Lekdijk en
de kosten van de tienjaarlijkse meting, 1809, 1 katern.
N.B. Dit exemplaar is één van de vier opgemaakte grossen van deze notariële akte.
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C. STUKKEN, BERUST HEBBEND ONDER DE SCHOUT EN SECRETARIS VAN
BENSCHOP.
I. Stukken, berust hebbende onder de schout.
542. Rekening van Philips de Vianen , schout te Benschop, wegens ontvangsten en uitgaven
van zijn schoutambt over 1604-1606, afgelegd aan de raad van de prins van Oranje dd.
1607, authentiek afschrift, 1618, 1 katern.
N.B. Aan de voet van de eerste bladzijde staat met andere hand: "Benschop". Het afschrift
is gecollationeerd door de secretaris van Benschop. De ontvangsten betreffen de aan
de baron verschuldigde tynsen van1/2 braspenning of 21/2 duit van elke "hoeve"
(=landmaat van 16 morgen) op St. Maarten (11 november), de smalle tiend, tol
verschuldigd van elk stuk verkocht vee op de veemarkten, ontvangsten uit hoofde
van het de baron toekomende nakooprecht, kapoengelden (4 stuivers i.p.v. een
kapoen) bij overdracht van onroerend goed of eigening, het aandeel van de baron in
de gerechtelijke en in de schouwboeten.
543. Afrekening tussen de rentmeester van de baronie en de schout van Benschop en van
Noord-Polsbroek wegens zijn schoutambten, 1704, 1 stuk.
544. Kwitanties, welke berust hebben onder schouten van Benschop uit hoofde van door hen
gevoerde administraties, 1692-1779, 1 omslag.
N.B. Deze kwitanties kunnen niet beschouwd worden als bijlagen tot de eerder in deze
inventaris beschreven rekeningen.
II
II. Stukken, berust hebbende onder de secretaris van Benschop tevens ontvanger van
de 20s,e en de 40ste penning, later van de successierechten.
545 - 547. Registers van staten van ontvangst van de 20ste en de 40ste penning,
1713-1805, 3 delen.

545. 1713-1763
546.1764-1789
547. 1790-1805
548. Klad-staat van Pieter de Jong, secretaris van Benschop en Noord-Polsbroek, als
ontvanger van het recht van successie over 1808, met bijbehorende stukken,
1809, 1 omslag.
549. Verzoekschrift van Jacobus Jubert als erfgenaam van zijn overleden broer Cornelis aan
de prinses-douairière van Oranje om ontheffing van de gedane verkeerde aanbreng
voor het recht van collatérale successie, met daarop gegeven beschikking, met bijlage,
1747. 1 omslag.
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550. Declaraties of staten van nalatenschappen, onderworpen aan het recht van successie,
afkomstig van wijlen Cornelis Polsbroek en van wijlen Lena Benschop, 1812,1813,
1 omslag.
551. Onderhandse acte van verhuring van percelen land in de heerlijkheid Nootdorp, afschrift,
1768, 1 stuk.
N.B. Afkomstig van Hermannus van Breest Smallenburg, secretaris en vendumeester van
Benschop en Noord-Polsbroek.
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NOTEN
1. Inventarisnummer 355.
2. Inventarisnummer 2.
3. Inventarisnummer 5.
k. Inventarisnummer 7.
5. Zonder nummer, jaarverslag van de gemeente over 1866.
6. Waarschijnlijk wordt hiermee de agenda op de ingekomen en uitgaande stukken bedoeld.
7. Deze opgave was niet geheel juist; het archief bevat welgeteld 4 charters, welke zich
bevinden in inventarisnummer 264.
8. Zie blz. 5.
9. Zoals zij aangeeft is de datering 1815 te wijten aan één doorlopend register. Uiteraard is
deze datering overgenomen op de inventaris. Voor de nodige duidelijkheid in het gemeentelijk
archiefdepot is echter op de etiketten de aanduiding "tot 1833" aangebracht.
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