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A. Gerecht en Municipaliteit 

1 - 2. Resolutieboeken van het gerecht. 1706 - 1729. 2 delen 

1. 1706-1712 
2. 1712-1729 

3. Resolutieboek van de municipaliteit. 1798- 1806. 1 deel 

N.B. Dit boek bevat bekendmakingen van de bestuurswijzigingen in 
de polders Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel en Vijfhoeven in 1795 en 
enige resoluties van polderbesturen uit 1804 

4. Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken van het gerecht. 
1656-1810. 1 pak 

5. Publicaties. 1623-1813. 1 pak 

6. Stemregister. 1798. 1 omslag 

N.B. Dit register bevat de verklaring van de afkeer van de 
stadhouderlijke regering, de federalisten en de aristocraten. 
Na ondertekening van de verklaring werd aan de burgers een akte 
van burgerschap uitgereikt. Bijgevoegd is een akte van Dirk 
Steenkamer uit hoenkoop die naar jaarsveld vertrok en alhier in dit 
stemregister werd bijgeschreven. 

7. Resoluties van de krijgsraad der schutterij. 1796. 1 deel 

8. Stukken ingekomen bij de burgerkrijgsraad. 1795 - 1799. 1 omslag 

9. Condities van aanbesteding van het schoonmaken van enige 
geweren door de commandant en officieren van de schutterij. 1795. 
1 stuk 

10. Halfjaarlijkse rekening en verantwoording van de schutterij gedaan 
door Lucas van Soolingen, commandant, ten overstaan van de 
municipaliteit. Met bijlagen. 1795- 1796. 1 omslag 

11. Lijst van burgers van Jaarsveld welke ingeschreven zijn op de rol van 
wapendragende burgers. 1806. 1 omslag 

12. Consenten van de Gecommitteerde Raden van holland voor het 
weghalen van het hooi uit de provincie Holland voor landbouwers uit 
Jaarsveld. 1741 - 1792. 1 omslag 

13. Consenten van Gecommitteerde Raden van Holland tot het 
verweiden van vee over de grenzen der provincie. Met bijlagen. 
1741 -1792 1 omslag 

14. Aantekening betreffende lammeren geleverd naar 's-Gravenhage. 
1691. Met stukken betreffende de veeziekte. 1760 - 1782. 1 omslag 
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15-16. Ingekomen akten van indemniteit. 1694 -1811 . 2 pakken 

15. 1694-1779 
16. 1780-1811 

17. Stukken betreffende het aanvragen en verkrijgen van een akte van 
indemniteit. 1720-11791. lomslag 

18. Afgegeven en weer terug ontvangen van Indemniteit. 1724 - 1811. 
1 pak 

19. Register van akten, afgegeven door het gerecht. 1753-1787. 1 deel 

20. Register van afschriften van akten van Indemniteit. 1788 -1811 , 
tevens houdende afschriften van consenten om te Jaarsveld waren te 
verkopen waarop impost wordt geheven. 1788-1805. 1 deel 

21. Tolbrieven, afgegeven door de drost, waarmee de houders tolvrij 
mogen varen over de waterwegen van Holland, Zeeland, Friesland, 
Brabant, half Henegouwen en Buren. Afschriften. 1685, 1752. 
2 stukken 

22. Aanschrijvingen van de Staten van Holland en Westfriesland 
betreffende het heffen van verschillende belastingen. 1711 - 1716. 
1 omslag 

23. Kohieren van de 100ste en 200ste penning en van de Personeele 
Quotisatie. Met bijlagen. 1711 - 1720. 1 omslag 

24. Kohier van personen aan wie een biljet voor de inning van het 
familiegeld is uitgereikt, met een manuaal van de ontvangst van dit 
geld. 1715. 1 omslag 

25. Stukken betreffende het ijken van maten en gewichten, met vermelding 
van het betaalde ijkgeld. 1759 - 1807. 1 omslag 

26. Condities voor het verpachten van de inning der ordinaris verponding 
voor 1710 en van twee extra-ordinaris verpondingen voor 1711 door de 
Staten van Holland. Met enige bijlagen,. 1693-1711. 1 omslag 

B. Gemeentebestuur 

2 7 - 2 8 . Stukken ingekomen bij de maire. 1811 - 1813. 2 pakken 

27. 1811 -1812 
28. 1813 

29. Gemeenterekeningen. Met bijlagen. 1811 - 1812. lomslag 

30. Notulen van de zitting der gemeenteraad, met bijlagen, 1813. 
1 omslag 
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31. Instructies voor het gemeentebestuur betreffende het innen van 
belastingen en de bevoegdheden van de gemeenteontvanger. 
1811 -1813. 1 omslag 

32. Staat van de bevolking. 1811. 1 katern 

33. Lijst van personen tussen de 20 en 60 jaar die, zo nodig, dienst 
kunnen doen in de Nationale Garde. Met bijlagen,. 1812. 1 omslag 

34. Statistiek betreffende het vee te Jaarsveld. 1812-1813. 1 omslag 

35. Inventarissen van de oude archieven van Willige Alangerak en 
Jaarsveld, ingeleverd naar aanleiding van de samenvoeging dezer 
gemeenten, met enige correspondentie hierover met de Onder-Prefect. 
1812. 1 omslag 

C. Polderbestuur 

36. Condities van aanbesteding van het gaardersambt van de vijf polders 
onder Jaarsveld. 1713-1716. 1 omslag 

37. Stukken betreffende het beledigen van schepen Arij van Randwijk door 
Barend de Wit bij het schouwen van de Ringkade. 1737. 1 omslag 

38. Stukken betreffende een request van de Commissarissen van de 
Krimpener- en Alblasserwaard aan de Staten van Holland om het 
verbod op de uitvoer van hoepen op te heffen. 1754 - 1755. 1 omslag 

39. Plan voor de uitwatering van de polders Vogelzang en Wiel onder 
aarsveld. Met enige bijlagen. 1771. lomslag 

D. Diversen 

40. Akte van aanstelling van Luijdolff Elbertsz tot drost, schout en 
rentmeester van Jaarsveld door Johan van Vaerlaer, Vrijheer van 
Jaarsveld. 1611. 1 charter 

N.B. met zegel in rode was 

41 - 48. Stukken behorend tot het archief van Gerrit en Johan van Rietvelt, 
beiden drost, schout en gadermeester van Jaarsveld. 1614 -1720. 
8 omslagen 

41. Stukken ingekomen bij en opgemaakt door Johan en Gerrit van 
Rietvelt. 1614-1720. 1 omslag 

42. Stukken betreffende een proces over de vraag of de Heer van 
Jaarsveld het recht heeft een gadermeester aante stellen, of ide 
gadermeester het recht heeft 5% van de opbrengst te behoudenm 
en of de Heer van jaaarsvelt recht heeft op gelden ontvangen van 
de Overhoeven in heerlijkheid jaarsveld. Met retroacta. 
1622-1710.. 1 omslag 
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43. Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad over het 
ontslaan van Johan van Rietveld door Alida de Graaft, Vrouwe van 
Jaarsvelt, zonder dat deze hem daarvoor cvompensatie heeft 
betaald. Met retroacta. 1708 - 1720. 1 omslag 

44. Transportbrief van 2 VA hond land onder Jaarsveld ten behoeve van 
Gerrit Comelisz Gorssen en zijn echtgenote. 1652. 1 charter 

45. Transportbrief van een uiterwaard onddr Jaarsveld t4en behoeve 
van Gerrit Gijsbertsz Lap en Adriaen Jansz van Maurick. 1653. 
1 charter 

46. Leenbrieven van een uiterwaard groot één morgen in de polder 
Batuwe onder Jaarsveld, door opeenvolgende Heren van Langerak 
gegeven aan Gerrit Gijsbertsz Lap, diens zoon Adriaen lap, 
Gijsbertus Lap Adriaensz en Elisabeth ComeliaLlap, dochter van 
Gijsbertus. 1656-1723. lomslag 

47. Transportbrief van een uiterwaard van één morgen en vijfenzeventig 
roeden ten behoeve van Gerrit Gijsbertsz en Arijen Jansz van 
Maurick. 1657. 1 charter 

48. Transportbrief van twee morgen land in de polder Wiel ten behoeve 
van Jan Ewoutsen, Herman Ewoutsen en Jacob van Rietvelt. 1686. 
1 charter 


