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Collectie Van der Lee

Doos 1E

Doos 1F

Doos 1A George Lawrie, The Practical RopeMaker, Belfast, 1948

Doos 1B Raoul Graumont en John Hensel, Encyclopedia ofKnots , New York, 1939

Doos 1C NN, De stoomspinnerij en touwslagerij 'Holland'te Edam van defirma Zeilmaker &
Co te Amsterdam, Amsterdam, 1918

Doos 1D WJ.C. van Paassen en J.H Ruygrok, Textielwaren ten dienste van Vakscholen,
Groningen, 1924.
J.J. Abbink, Het schip, gesprekken over den oorsprong van den scheepsbouw, de
seevaart, de verschillende soorten van schepen enz. Met illustraties en uitvouwbare
plaat met scheepstypen van D.A. Teupken. Amsterdam, 1851.

'Jaar 1937 Hennep eigen bedrijf, omslag met correspondentie, rekeningen en
contracten van de firma van der Lee over het jaar 1937.

Handvesten, octroyen, privilegiën, keuren en andere gewigtige bescheyden der
stad Oudewater.
Manuscript in perkamenten band met aktes en aantekeningen uit de période 1322 tôt
en met 1710 betreffende stadsbestuur, handel, de waag, het proveniershuis. Bevat ook
een manuscript van de gedrukte keuren uit 1605 (vergelijken). Eén pagina is
losgesneden.

Doos 2A W.C. van Zijll Jz, '■Oudewateren omtrek. Geologisch, mythologisch en
geschiedkundig geschetst', Oudewater, 1861.
Speciaal ingebonden versie met ingeplakte prenten en foto's van Rahms (zoals een
prent van Oudewater na het slopen van de Goudse boom, foto's van het Markveld, een
foto van een tekening van de kerk), kaarten (zoals een kaartje van Kuyper), enkele
prentbriefkaarten (zelfs één in kleur van de gasfabriek), foto's en handtekeningen van
predikanten. Diverse pagina's liggen los.

Doos 2B A.C. van Aelst, Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den
maatscliappelijken toestand der stad Oudewater tôt hare inneming en gedeeltelijke
verwoesting in 1575.
Speciaal ingebonden versie. Mogelijk betrefithet de druk voor de auteur met
tussengevoegde correctiepagina's.
Deze zijn deels gevuld met foto's van Rahms met soms beschrijvingen en dateringen,
twee originele tekeningen van Rahms en enkele prentbriefkaarten. De rug is los.

Doos 3A 38 bladen met originele afdrukken van Rahms. Van twee pagina's zijn foto's geknipt.
Eén foto ligt los. Los, dubbelgevouwen opschrift 'wapens etc'. Enkele foto's van
tekeningen, één blauwdruk.
Foto's van o.a. stadhuis, Donkeregaard, een unieke foto met het huis
Leeuweringerstraat 53, eerste bouw langs de ElollandseIJssel na de sloop van de
wallen. Met enkele met koord ingebonden pagina's, waarvan vijf met foto's; op drie na
zijn ook deze foto's van Rahms, de drie zijn waarschijnlijk van Johan Schouten.

Doos 3B Album 'Oudewater foto 's vanaf 1938'. Inhoud:

Van de pagina's uit het album zijn er 25 beplakt met foto's, mogelijk van C. Kooi.
Een opsomming:
IJssel met kerktoren vanaf de ophaalbrug,
IJssel vanaf het Arminiusplein (2x),
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Rodezand met huis met trapgevel,
IJssel met Hekendorpse dijk,
dichtgevroren IJssel met kerk,
Haven tussen Havenstraat en Wijdstraat,
Hekendorpse dijk met onderweg,
Leeuweringerstraat in de sneeuw,
gezicht op Oudewater vanaf de Hekendorpse dijk,
Hekendorpse dijk met Papenhoef,
de korenmolen vanaf het Statenland,
het grachtje bij IJsselveere,
Havenstraat,
Havenstraat en Korte Havenstraat,
Amsterdamse veer, Kromme Haven huis Van der Lee,
Kromme Haven met de witte geveltjes,
Marktbrug in de sneeuw,
grachtje bij IJsselveere,
Haven bij de Korte Donkeregaard met buurtrap en Varkensbrug,
Oost-IJsselkade vanaf de West-IJsselkade,
Peperstraat vanaf de Visbrug,
Havenstraat en Wijdstraat vanaf de Visbrug,
Havenstraat vanaf de Romeynbrug,
Havenstraat vanaf de Visbrug,
Amsterdamse Veer met Walbrug,
IJssel vanaf de Hekendorpse dijk,
een stuk singel dat niet meer bestaat,
IJssel met jaagpad richting Hekendorp,
Havenstraat vanaf de kruising met de Nieuwstraat,
Havenstraat met achterzijdeWijdstraat,
toren Michaëlskerk,
Michaëlskerk,
Intérieur stadhuis (huidige trouwzaal),
Intérieur stadhuis (met grote collectie wapens boven de deur),
Amsterdamse Veer,
achterzijde huizen Peperstraat,
Korte Donkeregaard,
IJsselveere,
Noorderkerkstraat (huidige kosterswoning),
Wijdstraat,
intérieur Michaëlskerk,
Varkensbrug.

Doos 3C Album 'Garenspinnerij en touwslagerij Inhoud:
43 bladen met foto's van de touwindustrie in Oudewater, met name langs de
Wijngaard- of Achterstraat en de Biezenwal (deze foto's zijn merendeels van Rahms)
en bijschriften van Gijsbert van der Lee. Drie afbeeldingen van stoomtouwslagerij 'het
Fortuin' in Amsterdam (aangekocht door Van der Lee). Prentjes van de touwindustrie.
Foto's van de fabriek in Klein-Hekendorp, waaronder luchtfoto's. Foto's van een diner
van directeuren van touwfabrieken in 1958,met uitnodiging en menukaart. Knipsel
uit de Panorama, 1949,met o.a. de touwbaan van Rood. Foto's van de grondstoffen
agave en manilla. Foto van het jubileum van dhr. Van Aelst, 1957.Krantenknipsels
over vlasbewerking en touwindustrie ('Geuzentouw'). Voor het laatste deel van het
album, met krantenknipsels en twee foto's van personeelsleden, moet het album
omgedraaid worden. Het album is niet geheel volgeplakt en er zijn pagina's
uitgescheurd.

Doos 3D 'Plakboek', inhoud:
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20 bladen met krantenknipsels uit diverse kranten, uit 1929, over de festiviteiten in de
Heksenwaag rond de herdenking van 1729 (het laatste jaar dat iemand gewogen zou
zijn), de affiche uit 1929, een artikel uit 1929waarin o.a. 'het boek der historié van
Oudewater' wordt genoemd (mogelijk het album van Rahms dat zich tegenwoordig in
de collectie van HUA bevindt) de restauratie van de Heksenwaag in 1938, een
overgetypt artikel uit de Navorscher van 1851 over de Heksenwaag, artikelen rond de
opening van de Heksenwaag als muséum in 1947, de schenking van de lijnbaan van
Rood in 1950, foto's van het bezoek van koningin Juliana in 1952, een artikeltje over
het bezoek van prinses Beatrix in 1952, de tekst van een speech van A. den Boer,
krantenartikelen over belangstelling uit het buitenland, een afschrift van het titelblad
van de publicatie van Borremans.

Doos 3E 'Staatmijnerbezittingen,1891 kasboek met aantekeningen over de bezittingen van
defamilie Vander Lee vanaf 1890. Inhoud:
Overzicht van het onroerend goed (waaronder de hofsteden 'huis de Nés' en 'de
Schans', de fabriek en vier baanschuren) met de dagwaarde, de inkomsten en de lasten;
bijgehouden tôt 1902.Met veel losse papieren, waaronder een akte die betrekking
heeft op de overname van de stoomtouwslagerij in Amsterdam (1880),
schuldbekentenissen aan leden van de familie uit 1888, de memorie van aangifte
van de goederen van Klaas Regruyt van der Lee uit 1888, een uittreksel uit het
kadastrale plan met een overzicht van de bezittingen in Klein Hekendorp en een
rekening van de fabriek uit 1959.

Doos 3F Omslag met vier litho 's met historische afbeeldingen:
Gasthuis, 1504; rechtszitting, 15eeeuw; kraamkamer, 15eeeuw; kerkorgel, 12eeeuw.

Doos 4A Twee groepsfoto's van personeelsleden; foto van Gijsbert van der Lee in het kantoor;
foto van het intérieur van de fabriek met twee arbeiders; foto van de oude lijnbaan;
foto van het intérieur van de oude lijnbaan;
(voorheen ingelijste) Foto van een geschilderd portret van Gijsbert van der Lee (1883-
1966)

Doos 4B Heemtijdinghen, nummer 15 uit 1965; drukproef van een artikel over de touwfabriek,
mogelijk uit een blad van de Shell; lijstje met geboortedata (van personeelsleden?);
drie blocnotevelletjes met aantekeningen over de aankoop van het huis aan de
Kromme Haven; ontvangstbewijs van kerkelijke 'thins' op het huis aan de Kromme
Haven, 1932; kaart van het Centraal Register van Familiearchieven
met als registratienummer 40
Getypt verslag van de oorlogsjaren 1940-1945 door Gijsbert van der Lee.

Doos 4C '1936bouwfabriek enjaar 1937fabriek in eigen beheer voordeN.V in 1938';
papieren, rekeningen, correspondentie en reclamemateriaal met betrekking tôt de
bouw van een nieuw deel van de fabriek, inclusief personeelsvoorzieningen; met een
opzet van de kosten inclusief personeelskosten.

Doos 4D Uittreksel uit het kadaster, 1862,Klein Hekendorp; kadastrale kaarten uit 1917 en \
1939 van uitbreidingen van de zevenhuizen;
overzichtskaart van het fabrieksterrein uit 1953;Klein Hekendorp in 1953, twee maal;
getypte lijst van kadastrale percelen in bezit van de Touwfabriek.

Doos 5A Foto van de touwbaan van Rood, opgesteld op de zolder van de Heksenwaag, bij het
raam. Foto Hekker, Gouda.

Doos 5B 'Oudewater.1952 ' met artikelen van G.A. Schoonderwoerd, A. W.den Boer en Johan
Schouten enfoto 's van C. Kooi; samengesteld voor het bezoek van koningin Juliana
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in 1952.
Achterin foto's van: stadhuis; waag; intérieur waag; Kapellestraat; Michaëlskerk;
gracht met openbare lagere school en toren Franciscuskerk; Varkensbrug; Marktstraat;
Marktbrug; waag en Arminiushuis; Havenstraat; Noorderkerkstraat; Kromme Haven;
Ursulakapel; Amsterdamse Veer; haven bij de Korte Havenstraat; sluisbrug met witte
geveltjes; achterzijde huizen Peperstraat; Havenstraat; Amsterdamse
Veer met sluisbrug; Wijdstraat vanuit de Romeynstraat; Amsterdamse Veer met
achterzijde huisjes Vinkenbuurt; IJssel bij IJsselkade; Markt oostzijde 2-6.

Plakboek van de lichtweek van 2-9 september 1950 (met verlenging).
Krantenknipsels, programmai, foto's van de verlichte huizen aan de Kromme Haven;
Krantenknipsels met foto's van een verlichte houtzaagmolen; teksten van toespraken
van A.W. den Boer; artikelen over en een programma van het historische spel 'het
beleg en de moord van Oudewater door de Spanjaarden in 1575' geschreven door G.A.
Schoonderwoerd; foto's van en krantenartikelen over het bezoek van Koningin Juliana
in juli 1952 (zij bezocht meerdere stadjes langs de Hollandse IJssel), met programma
en uitnodiging van dhr. Gijsbert van der Lee; tôt slot twee artikelen uit 1960 over
gebiedsuitbreiding en de nieuwe burgemeester.

Plakboek van hetjubileumfeest van koningin Wilhelminain 1925, de landbonwfeesten
in 1925, eenfeest in 1938 en defeestweek in 1948.
Krantenknipsels; foto's van de optocht van Jacoba van Beieren met o.a. reconstructies
van de Broekerpoort; affiche; feestgids der jubileumfeesten; uittreksel uit de
Rijmkroniek voor jufffouw M.G. van der Lee; foto's van de feestverlichting; een
feestgids voor 8 september met een lijst van deelnemers aan de optocht; een
gewijzigde lijst van deelnemers; affiche van de optocht in 1925;
Programma van de optocht in 1925 (de huldiging van Filips de Schone);
krantenartikelen over de feesten van 1925 (waaruit o.a. blijkt dat een totaal andere
Broeckerpoort werd gereconstrueerd); lijst van 108voorwerpen die Gijsbert van der
Lee in 1925 voor de tentoonstelling inzond (waaronder drie noodmunten); twee
groepsfoto's (in het stadhuis en in een verenigingsgebouw); foto's van de optocht
in 1925; foto's zonder datum waarschijnlijk daterend uit 1938; krantenartikelen en
foto's van de feestweek en de verlichting in september 1948 rond de kroning van
koningin Juliana.

6 foto's van de versiering en feestelijke verlichting (bij nacht) in september 1948 rond
de kroning van koningin Juliana.

'Aantekeningenomtrenthet makenvanPatent en ander touwwerk,als resultaat
mijneronderzoekingenin de Stoomtouwslagerijhet 'Fortuin'van deHeeren Holst
Kooy,gedurende dejaren 1872'.
Aantekeningen over de touwindustrie met tabellen van de verschillende
benodigdheden en grondstoffen voor diverse soorten touw.

Doos 7 Plakboek 'Oudewater', gewijd aan de omwalling van Oudewater en de sloop van
wallen enpoorten, met:

Plattegrond van Tirion, 1749
Prent van het schilderij 'de Oudewaterse Moord'
Foto's gemaakt door E.C. Rahms, van de wallen bij de IJssel na de sloop van de
Goudse Boom, de Luizenwal en de Biezenwal na de sloop van de Broeckerpoort, het
latere Arminiusplein, de Kerkwetering, de gracht naar de Oudesingel.
Een samengestelde foto van de fundering van de Biezenpoort, waarschijnlijk uit 1937.
Een foto van Rahms van de Roestenbaan langs de Biezenwal.
Foto's van de opgravingen in 1937 langs de Biezenwal, met resten van de
middeleeuwse stadsmuur.

Doos 5C

Doos 6A

Doos 6B

Doos 6C
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Foto's gemaakt door E.C. Rahms van de resten van de wallen en de afgraving van de
wallen in de omgeving van de Heulbrug en de Linschoten.
Prent van de Linschoterpoort, 18eeeuw; foto's door E.C. Rahms van het Amsterdamse
veer en de Linschoten.
Vier kaartjes van de situatie bij de verdedigingswerken bij de Linschoterpoort, o.a. uit
1723, 1770 en 1778,waarvan één geplakt op een losgescheurd stuk van een pagina.
Brief uit 1857van R. Bakhuizen van den Brink, werkzaam bij het Algemeen
Rijksarchief, gericht aan G. van der Lee te Oudewater als antwoord op een vraag om
informatie over de fortificatiën van Oudewater, met name in de omgeving van het
voormalige gasthuis.
Foto's gemaakt door E.C. Rahms van de gracht bij de Lange Burchwal, een lijnbaan
op de Lange Burchwal en het laatste stuk stadsmuur dat in 1895werd gesloopt.
Tekening van de Waardsepoort en de wal, waarschijnlijk van E.C. Rahms.
Foto van de wal in deze omgeving, 1867, E.C. Rahms.
Foto van het slopen van de wal bij de Gasfabriek (weeshuis), 1877,E.C. Rahms.
Vier prenten: twee van de Michaëlskerk die volgens het bijschrift de situatie uit 1610
weergeven; één van de Michaëlskerk met huizen langs de IJsselkade; één van de
gevangentoren bij de Romeynbrug.
Foto's gemaakt door E.C. Rahms van de gracht en restanten van de wallen bij
Usselveere; foto gemaakt vanuit Rozendaal, 1867.
Foto's uit februari 1948,waarvan enkele samengesteld tôt een panorama, van de
situatie juist voor de bouw van de 'volkswoningen' ten westen van het Biezenpad, met
de Westerwal en de Oudesingel.
Foto's van opgravingen in augustus 1950 tussen de Biezen en de Brededijk, met o.a.
de fundamenten van de Biezentoren.
Krantenartikel over deze opgravingen, Goudsche Courant.
Foto's uit 1952, voorafgaande aan de bouw van de woningen aan de latere
Biezenpoortstraat; de achterzijde van de huizen aan het Amsterdamse Veer; de
Linschoten bij de hoek van de Oudesingel en de boerderij van de familie Boere.
Artikel 'Oude Bouwwerken te Oudewater (etc)' met interieurfoto's van het huis De
Ark, enigszins verknipt.
Foto's van de klokken.
Tekeningen van de noodmunten uit 1575, gemaakt door E.C. Rahms
Tekening van het uithangbord van bakker Van Wijngaarden in de Wijdstraat en de
gevelsteen van de kazerne langs de IJssel.
Tekst over de vondst van noodmunten, opgediept uit de IJssel, door een werkman van
G. van der Lee, overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamse Courant, 1863.
Tekening uithangbord kuiper, met gedicht.
Schets van het oudste zegel van Oudewater (bloem) van een zegel uit het archief van
Oudmunster.
Tekeningen gevelstenen: Vrede is Rijjkdom 1613, 1613, 16h 00 (van huis in de
Kapellestraat afgebroken in 1887), L'espoir en dieu 1614 (huis Joh. De Ruwe, haven),
1659 (huis Imhof in de Peperstraat).
Tekening keldervenster huis Rodezand (hergebruikt in de zijgevel)
Gevelsteen met kruis en tekst 'in hoc signo vinces' van de Oud-Katholieke kerk in de
Leeu weringerstraat.
Gevelsteen Nieuwstraat - hoek Kloosterstraat met diverse wapens.
Gevelsteen met tekst over de herbouw van baanschuur de Ark.
Gevelsteen van de school in de Kapellestraat met tekst over eerste steenlegging in
1840.
Schets gevelsteen huis Robertz, Peperstraat en gevelsteen 1659,juffr Imhofe
(Peperstraat)
Schets gevelbekroning huis Rodezand met opschrift 1615,na brand verwijderd.
Schets wapen Oudewater.
Schets stenen met wapens Oudewater, Delft en Alkmaar uit de Waardpoort.
Schets gevelsteen scheepsbouwerij.
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Schets vensters met onderschrift E.C. Rahms
Tekening van het weespoortje, waaronder staat dat dit aanwezig was op de hoek van
de Marktstraat en de Donkeregaard.
Tekening van de wapens en het justitiabeeld van de voorgevel van het stadhuis.
Schets met het oude stadswapen en een gevelsteen uit de Wijdstraat.
Niet opgezet: 18eeeuwse druk van de Linschoterpoort.
Niet opgezet: 18eeeuwse druk van het stadhuis.
Niet opgezet: tekening weespoortje, in 1868gemaakt door Rahms.
Los blaadje met op de éne zijde: tekening gevelsteen de drie haringen, laatst baanhuis
in bezit van J. van Ameyde, verbrand in 1881;gevelsteen van de Lombard; gevelsteen
bij de uitgang van de Lombard aan de Rootstraat; gevelsteen met jaartal 1763van huis
Leeuweringerstraat bewoond door prof. Harting; gevelsteen met jaartal 1779van huis
Markt; gevelsteen met jaartal 1603van huis van Baren? IJsselstraat; andere zijde:
gevelsteen huis Robertz Peperstraat, gevelsteen van het 'oude postkantoor'.
Niet opgezet: tekening van vier heren met onderschrift 'het oudejaar dat is verloren en
het nieuwe jaar dat is verkoren'.
Knipsel met prent van de IJssel bij de St. Josefsbrug en de Michaëlskerk op de
achtergrond.
Ingekleurde tekening van de huizen op de hoek van de Rootstraat en het kerkhof.
Schets intérieur Michaëlskerk met zuil.
Niet opgezet: schets intérieur Michaëlskerk, doorkijkje, in potlood, met een tweede
exemplaar in pen.
Bij beiden staat op de achterzijde: G. van der Lee.
Niet opgezet: schets, mogelijk consistoriekamer in de Michaëlskerk. Op de
achterzijde: G. van der Lee.
Niet opgezet: schets van deuren en venster. Op de achterzijde: G. van der Lee.
Niet opgezet: Kaart uit Van Kinschot, gedrukt door R. Boitet (naar opmeting en
tekening van Johannes de Jong)
Geplakt op uitgescheurd blad: ingekleurde tekening van muurresten met opschrift:
afgeteekend na het afgraven der Lange Wal, september 1883.
Geplakt op uitgescheurd blad: ingekleurde tekening van muurresten met bogen met
opschrift: afgeteekend na het afgraven der Lange Wal, september 1883, grachtzijde.
Niet opgezet: tekening van de Michaëlskerk met op de voorgrond fabrieksgebouwen.
Niet opgezet: tekening naar prent van het kasteel of slot te Oudewater Anno 1555.
Niet opgezet: prent van overstroming met tekst: afbeelding van Lille onder water.
Ingekleurde tekening van de Waardpoort met aan beide zijden huizen.
Ingekleurde tekening van het poortje van het weeshuis met daarachter de weesboom;
op de achterzijde zijn foto's geplakt van het huis hoek Korte Donkeregaard-Rootstraat
en de Rootstraat gezien vanaf de hoek met het Rodezand.
Ingekleurde tekening van de Broekerpoort aan de binnenzijde met opschrift:
afgeteekend voor de afbraak november 1855.
Ingekleurde tekening van brug, waarschijnlijk de Romeynbrug.
Potloodtekening van de Linschoterpoort aan de buitenzijde.
Potloodtekening van het stadhuis naar de prent uit 1747.
Ingekleurde tekening van de Romeynbrug vanaf de IJssel gezien met gesloten
sluisdeuren, opschrift: afgeteekend juli 1855vanaf de Barak aan den IJssel te zien.
Losse foto van oudere man.
Losse tekening van twee woonhuizen.
Tekening naar prent van ca 1700met stadsprofiel waarop de vestingwerken goed
zichtbaar zijn maar de kerk, de Ursulakapel en het stadhuis gefantaseerd zijn
weergegeven.
Gewassen tekening van de Noorderkerkstraat met links de Marktstraat, op de
achtergrond de Wijdstraat en rechts de Michaëlskerk.
Potloodtekening met gezicht op de IJssel, de Michaëlskerk en de ophaalbrug uit 1868,
kort na de sloop van de Goudse Boom.
Tekeningen naar allegorische voorstellingen met de tekst 'Ouwde-Water'.
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Op het volgende blad van dit album is een verklaring van deze afbeeldingen
opgenomen: zij zijn afkomstig van de omslag van een boek, waarvan de inhoud
ontbrak. De tekst dateert uit 1881.
Potloodtekening van Oudewater gezien vanaf IJsselveere, met links de Goudse Boom
en de Michaëlskerk en rechts de molen op de Molenwal.
Potloodtekening van een baander aan het grote wiel in de aanbouw van een
baanschuur; dit is te identificeren (aan de hand van het dak dat op de achtergrond
zichtbaar is) als de schuur waarin sinds
2001 het touwmuseum gevestigd is.
Potloodtekening van de brand in de Ezelschuur met opschrift: baan aan de Biezenwal
'de Ezelschuur' afgebrand 4 april 1883.
Pentekeningen naar boekillustraties met middeleeuwse voorstellingen.
Vier pentekeningen overgenomen naar illustraties uit 'De Oudewaterse Moord' van
Amoldus van Duyn met bijschrift waarin er op gewezen wordt dat de illustraties geen
enkel verband houden met het beschreven verhaal.
Pentekening van het titelblad van een druk van 'De Oudewaterse Moord' uit de
collectie van de heer Frederik Muller te Amsterdam.
Potloodtekening met jaartal 1592 en onderschriften: Verkensbrug van waaraf men in
Rosendaal keek en in potlood: Kerkenbrug.
Potloodtekening met jaartal 1587met onderschrift: stenen walbrug voor de
Linschoten.
Deel van de prent uitgegeven door Architectura et Amicitia met gevels en détails van
gevels van o.a. stadhuis, de Ark, Arminiushuis.
Ingekleurde tekening van de ruine van het slot te Vliet in Rozendaal.
Potloodtekening met onderschrift: Oudewater uit Rozendaal te zien. Oktober 1667.

Doos 8A Krantenknipsels, waaronder:
Verslagen van gemeenteraadsvergaderingen uit de jaren 1920 en 1930.
Het verslag van de ramp met de veerpont bij Hekendorp in 1924.
Verslagen van gebeurtenissen zoals het jubileum van een schoolhoofd, een brand in
een luchtballon, de dierenarts die door bunsingen wordt aangevallen, verkopingen, de
historische optocht in 1925, de uitreiking van de ridderorde in 1949 aan Gijsbert van
der Lee, de opening van de nieuwe Openbare School, de nieuwe kaasmarkt, een
inbraak op het station in 1927, de commotie rond de aanstelling van een keurmeester,
de slechte toestand van de weg Oudewater-Haastrecht (met foto's van ongelukken),
de 'lichtstaking' van 1935.
Artikelen over historische gebeurtenissen zoals de doortocht van Napoléon, Pain et
Vin, heksenprocessen, het kasteel te Vliet, de Oudewaterse Moord in 1575, de inname
van de stad in 1349.
Een lijst van bedragen, gekoppeld aan bewoners van Oudewater of de regio, mogelijk
verband houdend met het faillissement van de Oudewaterse bank.
Menu van de schuttersmaaltijd uit 1927van de schietvereniging St Joris.
Diploma van de Oudewaterse IJsclub op naam van A. Reparon, 1880.
Een artikel uit 'de Voorwaarts' van 1926 over een falen van de armenzorg, met de
Aantekening 'absoluut onjuist. Propaganda SDAP'.
Stembiljetten voor de gemeenteraad uit 1927.
Foto's van stadsgezichten uit tijdschriften.
Een aankondiging van de verkoop van de touwfabriek uit 1937.
Rouwkaart van en artikel over de begrafenis van de directeur van de melkfabriek,
1941.
Krantenartikel over het overlijden van Borgerd Rahms.
Transcriptie van een Engelse brief uit 1640van een commandant over een compagnie
huursoldaten; het origineel komt uit het oud-archief van Oudewater.
Artikelen over de regio en over stadhuizen in Nederland.
Stukken betreffende gemeentelijke herindeling uit 1947.
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Artikelen over bedrijven die in Oudewater zijn gevestigd.

Doos 8B Omslag met divers archiefmateriaal van de touwfabriek, ca 1862-1970, onder andere
Brievenboek sociëteit de Eendracht (1896-1914), inkooprekeningen van gelling en
beut uit de jaren 1862-1866; in dezelfde omslag ook: notariële akten uit 1699, 1702en
1703 betreffende de voogdij c.q. zaakwaarneming van Johannes van der Lee
betreffende het lijndraaiersbedrijf van de kinderen van Gijsbert van der Lee en Maria
Verwey; akten uit 1701 en 1702 over de bedrijfsvoering van Cornelis en Sophia van
der Lee; akten uit 1815 betreffende een baanschuur en een hekelschuur, gekocht door
Cornelis en Adrianus van der Lee en Jan van der Roest;

Doos 8C Charter betreffende het transport van het huis aan de Kromme Haven door Cornelis de
Man aan Jan Boog in 1763 (zegels ontbreken). Groot formaat.

Doos 9A Divers archiefmateriaal
Publicatie over de herdenking van de Oudewaterse moord, op last van François van
Hoogstraten, 18ceeuw.

Doos 9B Stukken uit de patriottentijd en de Franse tijd met o.a. tekeningen van prinses
Wilhelmina in de boerderij in Goejanverwelle, aantekeningen over dit gebeuren, een
toespraak van Johannes Justus Montijn, een loterij briefjes, brieven van Flendrikvan
Drânen aan Johannes Justus Montijn en drukwerk uit de tijd; afkomstig uit een map
waarvan het opschrift bewaard is gebleven: Uit den tijd der Revolutie en den
Franschen tijd onder Napoléon 1van 1787tôt 1815na Oranje boven.

Doos 9C Stukken uit de 19eeeuw, vooral betreffende diverse Oranjefeesten (o.a. 1874)maar
ook een uitnodiging voor de onthulling van het standbeeld van Thorbecke, een
certificaat ter herinnering aan de veldtocht naar België en een telegram van Flaentjens
Dekker.

Doos 9D Stukken betreffende het procès tussen de stad Oudewater en Jan Pietersz van der Lee
rond het erf van Jan Pietersz van der Lee tussen zijn huis aan IJsselveere en de
Hollandse IJssel, 1612,met enkele transcripties en oude kopieën.

Doos 9E Aantekeningen van Gijsbert van der Lee, overgenomen uit het rechterlijk archief,
Betreffende eigendommen van de familie in vroeger eeuwen.

Doos 9F Charter betreffende de non Geert Jansdochter uit het Ursulaconvent die een kind heeft
gekregen, 22 juli 1561. Groot formaat.

Doos 10A 28 tekeningen, op twee na ongesigneerd. Het merendeel van de tekeningen is
gemaakt in potlood op vloeipapier.
Oude Varkensbrug en Donkeregaard, 1883
Hoek Rootstraat Noorderkerkstraat 1859
Uitgraven van de IJssel, 1861
Weesboom, met krantenartikel over het rooien in 1894
IJsselbrug oktober 1860
Waardpoort
IJsselbrug, 1859
Romeyns of Gevangentoren
Linschoterpoort
Een poort
Utrechtse boom, afbraak noodbrug, 1861
Doopvont, opgedolven in 1857
Afbraak Utrechtse boom, 1861
Romeinbrug met sluisdeuren
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Michaëlskerk
Roodezant, 1861
Goudse boom, 1856
Goudse boom met spinner op de wal, 1856
Oudewater uit Hekendorp, 1858
Waag (?) deze tekening is verplakt, het lijkt een kerkinterieur
Noodbrug Goudse boom, 1861
De IJssel binnen de stad voor de vemieuwing
Oudewater uit Willeskop te zien, 1861
Op één blad: de Waardpoort en een tekening naar de prent uit 1747van het Weeshuis
Broeckerpoort, 1855
Hoek IJsselstraat en Zuider-IJsselkade (nu: Oost-IJsselkade), schippers-gildehuis
IJsselbrug met kerktoren, 1860, gesigneerd door E.C. Rahms
Tekening naar prent van het kasteel van Oudewater, met getypte tekst waarin wordt
gemeld dat Rahms deze tekening in 1861maakte.
Tekening in krijt van het huis met de koppen, gesigneerd door ? van der Veer.

Doos 10B Afdrukkenvan de negatieven van Rahms.
Deze afdrukken zijn voor het merendeel op glanzend fotopapier gedrukt,
waarschijnlijk in opdracht van Gijsbert van der Lee nadat hij de negatieven had
verworven. Ze zijn door Gijsbert van der Lee voorzien van bijschriften, gebaseerd op
de bijschriften van Rahms en diens nummering.
Sommige van deze afdrukken zijn beter van kwaliteit dan de oude afdrukken van
Rahms zelf.

Doos 10C Albummetprenten en tekening

prent Schilder-Kolb-Terwen, IJssel met brug en kerk, ca. 1800
prent H. de Winter, Nieuwe of Utrechtse poort
prent H. de Winter, 's Lands Magazijn en 't Weeshuis
prent Romeinbrug in kleur
prent Albert Roodenburg, Korte Donkeregaard, begin 20steeeuw
nogmaals IJssel met brug en kerk ca. 1800
Twee tekeningetjes op één vel
Tekening naar signatuur schilderij de Oudewaterse Moord
Tekening molen aan de Molenwal
Tekening 'stal einde Leeuweringerstraat verbouwd 1893'
Tekening van de visbanken op de Vismarkt, 1854
Tekening Visbrug met visbanken
Tekening merken van de broodbakkers te Oudewater in 1578, 10 stuks
Tekening torentje Ursulakapel, 1857
Tekening beeld van brouw met bijenkorf
Tekening steen van de kazerne
Tekening gevel met steen 1611 (huis met de koppen)
Tekening gevel met gevelsteen (huis Peperstraat, lang in eigendom van familie
Robertz)
Tekening gevel
Tekening gevel (waarschijnlijk huis De Ark in de Wijdstraat)
Tekening gevel
Tekening gevelsteen met bijl enjaartal 1611 ('gildehuis' bij de IJsselbrug, gebouwd
door J. Bij11in
1611)
Tekening gevelsteen met kop
Schetsen, niet ingevuld, met jaartal 1695
Twee tekeningen van zegels
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Twee tekeningen van zegel Jan van Arkel, de bisschop die Oudewater in 1349 liet
belegeren en uitmoorden
Nog een tekening van het zegel van Jan van Arkel
Tekening van een zegel
Tekening van een gevel (huis met de koppen)
Schets van een intérieur met diverse personen
Prent moord der Spanjaarden
Pagina uit almanak met verhaal van de moord
Drie verschillende drukken van de tekening van Rahms naar het schilderij van de
Oudewaterse moord
Aquarel van Yerspuy te Gouda, aanzicht van Oudewater uit het westen
Tekening van hoefsmid, mogelijk Noorderkerkstraat.
Tekening naar titelpagina Van Zijll 'het slot te Vliet'
Tekening naar titelpagina van Balduini a Craeyesteyn, Veteraquinum
Titelpagina's van Zijll, Oudewater en Omtrek
Tekeningen naar de titelpagina's van Van Kinschot
Drie tekeningen van hekken
Prent Oudewaterse moord
Intérieur
Uit hengelen te Oudewater
Tekening van de wapens opgegraven te Oudewater, geschonken door de laatste
majoor van Oudewater, Van Imbyze van Batenburg, tekening door Rahms naar een
schets van G.J. Voorspuy te Gouda
Tekening van het wapen van een Oudewaterse familie uit de Herald van 1865
Nog een tekening van het wapen van een Oudewaterse familie uit de Herald van 1865,
lelie en ster
Titelpagina J. van de Capelle
Schets van een trapgevel
Twee tekeningen van het oudste wapen van Oudewater
Tien verzamelafdrukken van de foto's van Rahms
Artikel door K. de Hartogh, Oudewater, eenige harer oude bouwwerken en een en
ander over het middeleeuwsche leven onzer voorouders. Met foto's van H.A. Fuik, o.a.
van het intérieur van 'de Ark' in de Wijdstraat, ca 1930.
Deel van de omslag van de Kampioen uit 1925met prent van Oudewater.
Drie krantenartikelen over Oudewater en omgeving, ca 1960
Veel lege pagina's, achterin:
Aquarel door Verspuy te Gouda, aanzicht van Oudewater
Enkele afdrukken van foto 's:
Rahms, Gasthuissteeg
Rahms, Oud-katholieke kerk, twee maal
Gezicht van de toren van de Franciscuskerk (?)
Rahms, Korte Donkeregaard, blauwe afdruk
Prentbriefkaart Amsterdamse veer
Waag na restauratie
Wijdstraat, pand Putman met aanvoer van vaten
Groepsfoto gemeenteraad
Restauratie windhaan op de toren van de Michaëlskerk
Uitbaggeren Haven bij de Havenstraat

Doos 11 Fotoalbum met afdrukken van de negatieven van Rahms.
Deze afdrukken zijn afgedrukt op glanzend fotopapier, waarschijnlijk in opdracht van
Gijsbert van der Lee nadat hij de negatieven had verworven. Voorzien van
bijschriften, gebaseerd op de bijschriften van Rahms en diens nummering.
De afdrukken zijn van goede kwaliteit, hoewel in sommige gevallen te zien is dat de
negatieven vochtschade hebben opgelopen.



Album met foto's, voor het merendeel gemaakt door E.C. Rahms. De afdrukken zijn
niet allemaal authentiek 19eeeuws, er zijn ook afdrukken bij op glanzend papier.

Tekeningen,prenten, foto's enprentbriefkaarten en enkele losse tekeningen

Plakboek met opschrift 'Oudewater'

Veel tekeningen en prenten in dit album liggen al los. Een overzicht van de
Drie achttiende-eeuwse prentjes van de gevangentoren
Tekening van de Romeynbrug
Tekening Kapellestraat
Tekening huis Den Engel, J. van Gorkum, 1837
Prent Kapellestraat met stadhuis, J.M. Luttge
Prent Stadhuis, H. de Winter
Prent kerk, H. de Winter
Prent Magazijn en Weeshuis, H. de Winter
Prent Nieuwe of Utrechtse poort, H. de Winter
Tekening 'de Binnenhaven', achtergevels huizen
Tekening sluis bij Linschoterpoort
Tekening doorsteken dam in de vemieuwde IJssel aan het Varkje in Rozendaal, 1861
Tekening Heksenwaag en Arminiushuis, 1855
Tekening Romeinbrug
Tekening vemieuwde Visbmg met huizen Peperstraat
Tekening Waardpoort buitenzijde
Tekening naar prent Linschoterpoort
Tekening Waardpoort binnenzijde
Tekening Waardpoort binnenzijde met wal
Prent Waardpoort binnenzijde, naar de voorgaande tekening gemaakt, gesigneerd E.C
Rahms
Prentje kerk, H. de Winter
Tekening naar prent met IJsselbrug voor titelpagina Van Zijll, door E.C. Rahms
Prent met IJsselbrug
Twee prentjes nieuwe poort 1745
Prentje Linschoterpoort H. de Winter
Prentje gezicht op Oudewater 1610
Foto naar schilderij Jan Pietersz van der Lee
Tekening Goudse boom vanaf de noordoever van de IJssel
Tekening Goudse boom vanaf de zuidoever van de IJssel
Tekening Roodstraat
Tekening noodbrug bij de Utrechtse boom
Prentje kerk 1745H. de Winter en tekening naar dit prentje door E.C. Rahms
Foto extérieur en foto intérieur Michaëlskerk
Krantenknipsel met prent van Alb. Roodenburg, 1925, IJssel en kerk gezien vanaf de
scheepswerf
Variatie op prent met IJsselbrug
Tekening IJsselbrug oktober 1857
Tekening afbreken Utrechtse boom, 1861
Tekening Waag en Arminiushuis, in de stijl van J. van Gorkum. De waag heeft op
deze tekening een trapgevel. Volgens het bijschrift zou de restauratie hebben
plaatsgevonden op basis van deze tekening.
Prentje Waag 1745
Plattegrond Oudewater Braun en Hogenberg, 1632
Twee prentbriefkaarten Franciscuskerk, prentbriefkaart IJssel
Foto kerktoren
Tekeningen Arminiushuis: twee leeuwenkoppen, beeld en opschrift uit psalm 34
Foto Arminiushuis
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Foto Arminiushuis met waag en Marktbrug
Prentbriefkaart waag en Arminiushuis
Prentjewaag, 1745
Drie foto's Arminiushuis en Markt
Tekening van détail huis Wijdstraat met jaartal 1648
Foto van tekening gevel de Ark
Tekening huis Wijdstraat, afbraken in 1602
Tekening gevelsteen de Bonté Koe
Tekening gevelsteen Vrede is Rijckdom
Tekening gevelsteen de Ark - als 't God behaegt
Twee foto's van het huis de Ark
Tekening van de gevel de Ark
Foto van een tekening van de gevel, beschadigd
Prent grachtje Oudewater (visbrug met Havenstraat)
Tekening geveltoppen huisjes Noorderkerkstraat, nu kosterswoning; met een schets
naar deze tekening
Tekening geveltop huis Roodezand met jaartal 1615, huis is afgebrand
Foto pui huis de Ark
Foto huis de Ark
Tekening huizen Leeuweringerstraat, afgebroken voor het postkantoor, door E.C.
Rahms
Tekening naar opschrift in het glas van een huis in de Leeuweringerstraat
Prentbriefkaart Kapellestraat
Tekening huizen Wijdstraat tegenover de Visbrug
Drukwerkfoto Wijdstraat
Tekening poortje in de Wijdstraat 'naast van Dijk'.
Foto Havenstraat
Prentje stadhuis 1745
Vijf prentbriefkaarten: stadhuis, Havenstraat, Wijdstraat, Markt
Foto stadhuis
Tekening beeldhouwwerk aan de pui van het 'gildehuis', hoek Havenstraat-Oost-
IJsselkade
Tekening van twee (losse) gevels, waaronder het 'gildehuis'
Tekening 'gildehuis' en foto naar deze tekening
Tekening huis hoek Marktstraat en Noorderkerkstraat
Tekening huis Markt met foto van dit huis en tekening van de gevelsteen.
Foto bovendeel gevel huis Havenstraat 4
Tekening gevel Havenstraat 4 en foto naar deze tekening
Foto Havenstraat 1871
Foto pui huis met koppen
Prent kasteel Oudewater, H. de Winter
Tekening détail beeldhouwwerk pui huis Oudejans in de Wijdstraat
Getypt gedicht over de Oudewaterse bank
Krantenartikel over de vondst van oude gangen, Trouw 1747
Tekening huizen Visbrug met het Moriaenshoofd, 1837
Krantenartikel over onderaardse gangen, Goudsch Nieuwsblad
Foto Wijngaardstraat met baan Groeneveld
Twee foto's Wijngaardstraat
Broeckerstraat, afbraak smederij
Biezenpoortstraat voor de verbreding
Biezenpoortstraat na de verbreding, in de sneeuw
Amsterdamseveer in de sneeuw
Foto huizen Markt
Tekening huis hoek Marktstraat-Noorderkerkstraat
Tekening Weeshuis
Tekening Broeckerpoort
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Foto gevelsteen weeshuis
Foto naar schilderij van Koekoek
Tekening Gasthuissteeg
Tekening Gasthuissteeg, kleiner formaat
Tekening Waardpoort
Foto huizen het Wapen van Haarlem, IJsselveere
Tekening met gevels huis Havenstraat 4 en huis Wijdstraat 1.1, de Ark
Tekening gevangentoren
Tekening Romeinbrug
Tekening gevels
Tekening Ussel na afbraak Goudse boom
Tekening huis met twee deuren in de pui, gevelsteen 1609
Tekening gevelsteen de Doelen, St. Joris en de draak
Krantenartikel fragmenten van Nederlands oudste orgel in de Hervormde kerk in
Oudewater, Trouw 1929
Prent JJsselbrug
Vier prentbriefkaarten huis met de koppen
Kleurenfotootje Ussel met kerktoren
Foto kerktoren
Krantenartikel herdenking moord, 1957
Twee tekeningen in de stijl van Johan Schouten
Tekening IJssel met nieuwe ophaalbrug, 1861
Tekening naar prent IJsselbrug
Tekening pui huis met de koppen
Tekening huis met de koppen
Foto naar tekening van de drie trapgevels aan de Korte Donkeregaard
Foto huis Kapellestraat
Tekening arsenaal 1861
Tekening kruithuis, 1861
Foto huizen Wijdstraat (Vrede is Rijkdom) voor restauratie
Tekening huis Peperstraat (lang eigendom van familie Robertz)
Tekening Linschoterpoort
Prent Linschoterpoort, 3estaat, waarschijnlijk van Rahms
Krantenartikel met foto's uit de regio
Twee verbleekte foto's: Michaëlskerk en huis Kromme Haven
Tekening Linschoterpoort
Tekening Roodezand, 1861
Tekening hofstede Broeckerstraat (nu 2007 Abrona)
Tekening stam van de weesboom
Tekening weespoort
Foto huizen Marktbrug oostzijde
Elf tekeningen van gevelstenen
Los: tekening het Markveld, achterzijde: de gevangentoren
Los: tekening uitgraven van IJssel en afbreken Goudse boom, achterzijde: Ussel voor
de vernieuwing tôt 1861
Los: de Rolaf, tekening door E.C. Rahms, 1860
Los: twee prenten van de molens langs de Damweg, door E.C. Rahms, 1860
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(O 035) CollectieG. van der Lee (in bezit van St. CultureelErfgoed Oudewater)

I . Kinschot,G.R. van, Beschrijvingder stad Oudewater (. ..) als mede de handvesten,
privilegien en octroyen (. ..), Byëen verzamelt, opgestelt en in 't licht gegeeven door
Den thans in dienst zynde bailjuw, dykgraafen schout der zelfde Stad, Delft, Reinier

Boitet, 1747,600 p., met inhoudsopgave.(zie ook inv.nr. 7)

2. Hooft, P.C.,HistoriebladenIV, LeidenA.W. Sijthoff, ca. 1938,54 p.

3. Rômer, R.C.H.,De moord van Oudewater in 1575, overdrukuit de UtrechtsenVolks-

Almanak 1859,65 p.

4. Boer,A.W. den en Joh. Schouten, Oud-Oudewater,StichtingWaaggebouw

Oudewater, ca. 1965,232 p.

5. Zijll Jzn., W.C., Oudewateren omtrek, geologisch,mythologischen geschiedkundig
geschetst, Oudewater, 1861, 536 p., met inhoudsopgave.

6. Margadant,J.W., Blikken in het kerkelijk en gemeentelijk leven onzer vaderen
bewerkt naar het kerkelijk archief der hervormdegemeente van Oudewater van het
jaar 1566af, Oudewater, 1904,210 p., met inhoudsopgave,2 ex.

7. Kinschot,G.R. van, Beschrijvingder stad Oudewater (...) als mede de handvesten,
privilegien en octroyen (. ..), Byëen verzamelt, opgestelt en in 't licht gegeeven door
Den thans in dienst zynde bailjuw, dykgraaf en schout der zelfde Stad, Delft, Reinier

Boitet, 1747,600 p., met inhoudsopgave.(zie ook inv.nr. 1)

8. z.n., Hantvestenende privilegien derstede Oudewater,Gouda, Cornelis Dyvoort,
z.j. (vôôr 1698),met aantekeningenvan transcripties, z.p.

9. Cittert, J.W. van, De heks van Gouda,Dieuwer,jonkvrouwe van Vlist, de heks van
der Goude. Bewerkingvan een manuscriptvan Mr. PetrusTraudenius uit 1593,

Amsterdam, L.J. Veen's Uitgevers, 1887,204 p.

10. Visser, O.K., Vande heksenwaag te Oudewateren anderte weinig bekende zaken,

Lochem,De Tijdstroom, z.j. (ca. 1943), 118 p.

I I . Schoonderwoerd,G.A., GedenkboekJubileumfeestente Oudewaterop 18en 19

september 1923,Oudewater, 1924,z.p., met originele foto's.
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12. Capelle, F. van de, Het beleg en de moord van Oudewaterin 1575deel 1&2,
Amsterdam, G. Portielje, 1846,255 resp. 229 p., 2 ex.

13. Verbael van 't Verhandeldeoverde Gravamina/Kerkeiijcke Swarichedentôt
Rotterdam / Oudewateretc., in de Zuydt-HollandscheSynodeghehoudenbinnen

Schoonhoven indenjare 1630 (...), 1631, 88 p.

14. Ontdeckinghe vanden oproerighengeest der Contra-Remonstrantsghesindebinnen

derStede van Oudewater(...), 1618,40 p.

15. Zwetsloot S.J., H.,Frierich Spee und die Hexenprozesse.Die Stellungund
Bedeutung der Cautio Criminalis, Trier, PaulinusVerlag, 1954,345 p. met

inhoudsopgave.

16. Soldan,W.G., Geschichteder Hexenprozesse,aus den Quellendargestellt, Stuttgart

und Tubingen, 1843,512 p.

17. Blécourt, A.S. de, Genealogiederfamilie de Blécourt, Haarlem,H.D.TjeenkWillink

& Zoon, 1930.

18. z.n., Keuren der Stad Oudewater,gedrukt met kennisse van den Officier,
Burgemeesteren en Schepenendervoorsz. Stede,Oudewater,JoannesOoms,
1753, 128 p., met inhoudsopgave,2 ex. waarvan één met aantekeningen.

19. Aelst, A.C. van, Schetsder staatkundige en kerkelijkegeschiedenisen van den
maatschappelijken toestand der stad Oudewatertôt hare inneming en gedeeltelijke

verwoesting in 1575,Gouda, 1893, 594 p., met inhoudsopgave,2 ex.

20. Reuck-Appel, afghevendeden liefelijcken geur van de daden des doorluchtighen
ende hoogh-gheboorenvorsts, denprince van Orangien(. ..), teghen de quade zucht

(. ..) tôt verdeding vandeop-rechte na-sporingh: thoonendehoe verre der Contra-
Remonstranten doen van het christelijck voornemen(...). Vervattendeonder
anderen t'gheen onlanghs is ghepasseert binnenOudewater,Philadelphi, 1618, 88

p. (zie ook inv.nr. 23).

21. OudewaterscheAlmanak voor het jaar 1862,OudewaterA.J.A. Roldanus,ca. 1861,

2



(O 035 ) Collectie G. van der Lee (in bezit van St. Cultureel Erfaoed Oudewater)

168 p.

22. Duyn, A. van, Oudewater's Moord, of Waarachtig Verhaal van d'Oudheid, Belegering,

In-neemen en Verwoesten der gesegde stad (...), Amsterdam 1779, 46 p., 2 ex.

23. Rest Cort verhael van de Grouwelijcke Disordre onlangs zoo elders als inzonderheyt tôt

Oudewater ghepleeght (...) Gheexalteert uyt den Reucappel, (...), Philadelphi, 1618,

met aantekeningen, (zie ook inv.nr. 20).

24. Historisch Verhael van de Voorneemste Swaricheden, verschillen en procedeuren, zo

wel in kerckelijcke als politijcke saken dry Jaren herwaerts voorghevallen binnen de

Stadt Oudewater, Amsterdam, Jan Ghertsz. Cloppenburgh, 1618.

25. Heerde, J. van en E.C. Rahms, Gedenkboek van Oudewater's beleg en moord in

1575, Oudewater, E.C. Rahms, 1876, 24 p., 3 ex.

26. Schouten, J., Gouda de geschiedenis van een Hollandse stad, geschreven voor

Goudse jongens en meisjes, Gouda, Joh. Mulder's Uitgevers-Mij., 100 p.

27. Boer, D., Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de

familie Boer, Assen, Van Gorcum, 1961, 374 p., met index.

28. Rest Nieuwe ordonnantie en règlement op de schutterye der stad Oudewater, Oudewater,

Willem Gevers, 1787.

29. Balduini à Craeyesteyn/ Boudewijn van Crayestein, Veteraquinum Sive Oratio,

Schoonhoven, 1659.

N.B. In een cahier geplakte fotokopieën, slechte kwaliteit. Met transcriptie.

"Alleengegevens uitzijn oratie zijn ons overde schrij'verbekend. Van Crayesteinnoemdezich
Amsterdammer.Zijn werk is onder anderen opgedragenaan zijn vader, Gijsbert van
Craeyestein,schepen van Oudewater en aan A. Montanus*,dominée en rector van de Latijnse
school in Oudewater,die door Boudewijn van Crayesteinals zijn praeceptor wordt genoemd.
Onderstaandeoratie werd4 augustus 1659 in het openbaaruitgesproken in de
Barthoiomeuskerkte Oudewater.
Literatuur VanderAa, III, 814."Bron: www.dbnl.org.

30. Rest Olachte der Ghemeynte tôt Oudewater, Derghener die houden by de oude Religie

(...), 1618, 43 p.

31. Zijll Jz. W.C. van, Bijzonderheden en aantekeningen overhet Huis of Het Slot te Vliet
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- nu bouwval - in Roozendaalbij Oudewater,Oudewater, 1861, 24 p.

32. Beschrijving van het kerkgebouwderNed. Hervormde Gemeentete Oudewater, in
gebruik genomen na de restauratie op 8 november 1967,Oudewater,z.j. 27 p., 2 ex.

33. Oudewaters klokkenspel in nieuwe luister, Oudewater, J.J. Overbeek,Stichting

Waaggebouw, 1968,20 p.

34. Schouten, Joh., Heksenwaanen heksenwaag in oudeprenten, Alphen a/d Rijn, z.j., 2

ex.

35. Rest Montijn, J.J., Aanspraak van J.J. Montijn, baljuw (...) bij gelegenheidder aanzegging
van den dood aan HannaBroens, FrancousSellerin en CornelisGroenendaal(. ..)
mitsgaders de crimineeleeisch en het vonnis tegen Pieternel Coenraadt,Gouda, N.

Brinkman, 1806, 32 p., 2 ex.
N.B.bijschriftdoorG.vanderLee:"Opvrijdag14april1944werdenophetMarkveldte
OudewaterdoorhetpersoneelvanJ. Dijksmanbijhetgravenvaneengat2 doodkisten
gevonden,waarin2 geraamtenzonderhoofden.Bijonderzoekderbeenderenblekendeze
bijnaallengebrokentezijndooreenslagmetdebijl.

36. Rest Heerde, J. van, Toespraakgehouden tôt de HervormdeGemeentevan Oudewaterop
het 3eEeuwfeest der inneming vanDen Briel, Oudewater, E.C. Rahms, 1872, 16 p.

37. Nederlands volksherstel en hulp actie Rode Kruis, rayon Oudewater,voorwoord door
A.W. den Boer, Oudewater, 1948,35 p., met originele pasfotovan G. van der Lee.

38. Gids voor Montfoort, NationaalUitgevers- en ReclamebureauVlaardingen, 1933,40

P-

39. Boon, K.G., GérardDavid, Palet-serie:een reeks monografieënover Hollandscheen
Vlaamsche schilders - Vijftiende en Zestiende Eeuw,Amsterdam, H.J.W. Becht, z.j.

(ca. 1945), 60 p.

40. Boer,A.W. den, Welkomin Oudewater,overdruk uit: Mededelingenbladvan de

HistorischeVereniging voor Zuid-Holland, 1953. 16 p.

41. 25 Jaren St. Jacobsstichting te Oudewater 1927-1952,voorwoorddoor directeur van

de stichting pastoor B. van Genuchten,z.j.
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42. Klomp, R.G., GemeentetramOudewater.In: Op de Rails, maandbladvan de
NederlandscheVereeniging van Belangstellendenin het Spoor- en Tramwegwezen,

31ejaarg., nr. 8 (aug. 1963)p. 119-122.

43. Algemene Politieverordening, Oudewater, 1953, 56 p.

44. Schoonderwoerd,G.A. e.a., Oudewater,Hooft en Overbeek, 1952.6 ex.
N.B.Verzamelbundelmetdevolgendeartikelen: 'Oudewaterin het Verleden',doorG.A.
Schoonderwoerd.'DeHeksenwaagte Oudewater',doorA.W.denBoer.'Zeventiende-eeuwse
gevelsteOudewater',doorJoh.Schouten.

45. Gouw, J.L. van der, Korte geschiedenisvan de grenzen van de ProvincieZuid-
Holland. Overdruk uit het verslagvan GedeputeerdeStaten aan ProvincialeStaten,

1962.45 p.

46. 250 Jaar Franciscaansezielzorg in Oudewater 1709-1959, 1959.

47. De Oud-Katholiek,Weekblad voor de Oud-KatholiekeKerk van Nederland,

Oudewater-nummer,72ejaarg. nr. 20 (sept. 1936).

48. - Zegel van Gijsbert van der Lee,getekend.
- Uittreksel uit het doopregistervan de HervormdeGemeenteOudewatervan de

doop van Adrianus van der Lee, 1824.
- Uittreksel uit het doopregistervan de HervormdeGemeenteOudewatervan de

doop van Neeltje Everinavan Ingen, 1843.
Rest. - Gedicht door Gijsbert vanWijngaardenaan de schoolmeester bij het verlaten van

de school, 1763. Met transcriptie.
- Stukken betreffende het geschil van Jan Pieterszvan der Leemet het stadsbestuur
van Oudewater inzake enkele door hemgebouwde huizen en geplantebomen op de
IJsselkadebinnen de stad ten noordenvan het Veer, op grondgebied in eigendom
van de stad, 1611-1612.Transcriptiesen fotokopieën van de originelestukken.
- Missivevan het stadsbestuurvan Alkmaar ten geleide van een afbeeldingvan het
stadswapenvan Alkmaar, om deze naast dewapens van Oudewateren Delft te

stellen in het nieuweStadhuis te Oudewater, 1588. Fotokopie.
- Kennisgevingaan het stadsbestuurvan Oudewater van het overlijdenvan mr. G.R.

van Kinschot door zijn weduwe, 1748. Fotokopie.
- Fotokopieënvan verzameldehandtekeningen,1583, 1587, 1588, 1620en 1627.

- "Lijst der boeken, capittels, verse,woorden, letters, en meer van den geheelen

Bijbel", opgesteld door Adrianus Blankente Ouderkerk a/d IJssel, 1787.
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- Afbeelding van PrinsWillem van Oranje, fragment uit glas 25 van de 'Goudsche

Glazen' door Dirk Jansz.Verheije 1603.
- Foto's van twee gevelstenenuit de hofstedete Hekendorpwaar prinsesWilhelmina
van Pruisen gevangen heeft gezeten, nagemetseldin de oude hofstede Kromme

Haven 19 te Oudewater, 1956.

49. Plakboek met uittrekselsuit boeken, beschrijvingenvan gebouwen, krantenknipsels

waaronder:
- het kasteel te Oudewater
- het kasteel te Woerden
- het kasteel te Linschoten
- het huis te Nesse bij Linschoten
- de historié van Linschoten(heerlijkheden,Vlooswijk,Wulverhorst, familieVan

Linschoten)
- het kasteel Heulesteinof Holensteintussen Linschotenen Montfoort
- het slot Marckenburghbij Montfoort
- het kasteel of HuizeHarmelenof Hermalen
- het kasteel te Haastrecht
- het Huys ten Hamen het Huys te Zuylen

- het kasteel te Montfoort
- het slot Herlaer bij Ameide en het Kasteel te Jaarsveld
- het slot Langerak

50. Genealogieën van de geslachten - Verweij
- Van Dommelen
- Maas
- Van Bloedt
- Van Rijn

•

- Van derVhij te Oudewater
- Van der Steck

- Van Aller (N.)

- Jungerius
- Versluys
- Montijn
- Van der Lee te Gouda, Rotterdam,

Schoonhovenetc.
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51. Akte of verzoekschrift betreffendede handelsvlootonder kapitein Houtmane.a. en
waarin ene Nicolaasvan der Lee genoemdwordt, vastgesteldDen Haag, 11

december 1600.Op linnen.

52. Ingekomenstukken bij G. van der Lee van de (oud-)gemeentesecretarisA.W. den
Boer betreffendehet oud-archiefvan de gemeente, algemenegeschiedenis
van Oudewater en de restauratievan verschillendepanden,waaronder het

Arminiushuis (met tekeningen)en deWaag, 1947-1959. 1 omslag

53. - Aantekeningen betreffendehet geslachtVan Allen of Van Aller
- Kwitantiesen facturen voor 'BuurtverenigingOudewater' voor jubileumverlichting,

1948
- Brief van D. Muller betreffendehet geslachtVan Rodenburgh,1944.

54. - Bestek en voorwaardenvoor de verbouwvan de pastorie aan de Markt, aanbesteed
door de Kerkvoogdijvan de HervormdeGemeenteOudewater, incompleet,z.j.
-Tekening van het grafmonumentvan RudolphusSnellius van Royen, in kleur, z.j.
- DocumentatiemateriaalbetreffendeJacobusArminius en de
herdenkingstentoonstellingin 1960 in hetWaaggebouw,met prenten en tekeningen

van JacobusArminius, z.j. (ca. 18eeeuw-1960),
- Transcriptiesvan rapportendoor kapitein Cook, die in 1616/1617te Oudewater
gelegenwas betreffendede onenighedentussen Remonstrantenen

Contraremonstranten.
- Transcriptie van de resolutiesvan de Magistraatvan de stad Oudewaterd.d. 5 juni

1753, betreffendeduur van de kerkdienstenen de preken.
- Pentekeningvan (vermoedelijk)het RoodeZand, gezien in de richtingvan de kerk,

z.j.
- Gedicht "Aan de Jacobijnen"voorgedragendoor Ds. Swavinck (1770-1800te
Oudewater) t.g.v. de onrust in Frankrijk in 1794,gedrukt, z.j.

55. - Foto op karton en tekeningenvan de Grote- of St. Michaelskerkte Oudewater,

zowel van het intérieurals extérieur.
- Tekening van een grafopschrift uit 1482.
- Tekeningen, vermoedelijkvan A.C. van Aelst (of reproducties?)van verschillende
locaties in en buitenOudewater (o.m. Papenhoefen de Romeijnsbrugmet toren), z.j.

56. - Uitnodigingvoor een algemenevergadering over de historischeoptocht, eventueel
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te houden op 8 en 9 september 1925.

- Transcriptie van een uittreksel uit het archief voor Nederlandsche
Kunstgeschiedenisuit 1578 betreffendehet makenvan glazenvoor de kerk.

- Aquarel van het Arsenaal te Oudewater,ca. 1800-1850
- Diverse schetsen en tekeningenvan de binnenstadvan Oudewater,z.j.

57, - Testament van Arien Vermij, drossaardvan de Hoge Heerlijkhedenzuid-PoIsbroek,
Hekendorp, Snelrewaard, Lange Linschotenen IJsselveere,evenals Raaden

burgemeester van Oudewater, 1804.
- Testament van Mariavan der Lee,weduwe van George Philip Beyl, 1840
- Aantekeningen door en ingekomenstukken bij A. van der LeeCzn., ca. 1840-1848.
- Stukken betreffende het testament en de nalatenschapvan Gerrit Gerritsz. en .

HillechenMeesen van Viiet, 1539-1679.
Rest. - Lijsten van 'eigen' graven in de kerk te Oudewater,z.j., en stukken betreffende

zitplaatsen in de kerk en graven voor (de erfgenamenvan) Gerrit van Vliet 16eeeuw-

1839.
- Ordonnantievan schout, heemradenen ingelandenvan Klein-Hekendorptôt het
houdenvan een jaarlijkse schouw over de weteringen, sloten en anderewerken
binnen de polder Klein-Hekendorp,kopie 1627,met ampliatie 1644.
- Naamlijstvan gehoefslaagdenop de IJsselkadeonder Klein-Hekendorp,kopie

1746.
- Schouwbrief voor de Zandweg tussen Montfoorten Linschoten, 1822, in tweevoud,
met aanvullingen.
- Ampliatie op de keur voor het waterschapSnelrewaarden Zuid-Linschoten, 1876.
- Spotdichten "Het ontdekt dochmislukt plan vanDionisius Groeneveldte Woerden"
en "lets, betreffende de reden waaromDionisius voor 't welzijn van 't Waterschapgewoeldheeft|
- Kennisgevingdoor Gerrit de Jong van het overlijdenvan zijn zoon Johannes de

Jong, 27 april 1751.
Rest. - Nieuwjaarswensdoor de Tamboersvan OudewaterBurgerschaarvoor 1747 (met

op de achterzijde een rechtbankverslagtussen ... Tuinenburgen Adrianus van Rooij

te Oudewater betreffendede diefstal van een vaatje gezouten spek van slachter
Willem Bode, 1746)en nieuwjaarswensdoor deVolder met zijn aansteekers der

lantaarnenvan 's-Gravenhage, 1764.
- Kohiervoor de schutters Doelenvan de ordinaireen extraordinaireverponding voor

't Landvan Oudewater, 1791.
- Krantenknipselsuit diverse kranten, 1895, 1897, 1926en z.j.

- Circulaire aan de stemgerechtigde lidmatenvan de Ned. Herv.Gemeente
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Oudewaterbetreffendede verkiezing van Notabelen, 1925.

58. -Dijk, H.J. van, "Oudewater met foto's van Adr. Bos te Oudewater. In: 'Eigen Haard',

39ejrg. nrs.49 en 50 (december 1913), p. 776-780 en 785-790.
- "De Paleograaf , maandbladaan de beoefeningvan het lezenvan oud-schrift

gewijd, 1ejrg. nrs. 8 en 9 (1901).
- Correspondentievan G.J. de Jong van Moercapelleen B. Rahmsonderling en met
derden betreffendegenealogieen stukken betreffendemonumentenin Oudewater,

ca. 1916-1925.
- "AlgemeenNederlandschPolitie-Weekblad",3ejrg., nrs. 131-137(1918)met
betrekkingtôt heksenprocessen.
- "Focus",overdrukkenvan foto's gemaakt te Oudewaterdoor P.M.G.M. van Haaren

te Arnhem, in meervoud.
- Foto's op kartondoor Adr. Bosjr. van gezicht op de IJsselbrugvanaf de Zuid-
IJsselkaderesp. een gevelbeeldvan het Arminiushuis, z.j.
- Lijstenvan voorwerpen ter beschikkinggesteld voor de Tentoonstellingvan

OudewaterscheOudheden 1925.

59.Rest. - Bekendmakingvan de openbareverkoop van twee baanschurenaan de Lange
(Burch)walmet bomen, 1887en kennisgevingvan het overlijdenvan burgemeester

Arend Ludolf Wichers, 1914.
- Tekeningvan Oudewateromstreeks 1610volgens A. Rademaker- Kabinet van
Kleefscheen NederlandscheOudhedenen Gesigten, door E.C. Rahms, 1859.
- Foto's en tekeningenvan Oudewater,verschenen in diverse tijdschriften en

krantenknipselsbetreffendeOudewater, 19een 20eeeuw.
- Originelefoto's van twee locaties in Oudewater, ca. 1900, in tweevoud.
- Plattegrondenen schetstekeningenvan Oudewater, reproductiesca. 19een 20e

eeuw.
- Tekeningenvan JacobusArminius en van de Remonstrantsepredikant Eduardus
Poppiusen van het Slot Loevesteinwaar laatstgenoemdegevangengezeten heeft en

in 1624overleden is, z.j.
- Lidmatenregisterca. 1650van de HervormdeGemeentewonendeaan de

noordzijdevan de Haven,vermoedelijk opgesteld door ds. CasparusVelthuijsen.
- Blanco-formuliervoor het afgeven van kwitantiesdoor de hoofdmanvan het
lakenkopersgilde,18eeeuw (zie ook inv.nr. 75). VerzoekschriftvanWillem Bode,

knecht-oppermanbij Klaas van Aile aan het gemeentebestuurOudewatertôt

goedkeuringvan een door hem ingediendeakte van patent. Kopieen transcriptie van
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een kwitantie afgegevendoor ... Psilling in 1581, berustend in het archief van de

HervormdeGemeenteOudewater.
- Uittreksels uit de kerkrekeningenvan Oudewater over 1544, 1577-1583en lijst van

grafopschriften in de HervormdeKerk 17e-18eeeuw. 20eeeuwse transcripties.
- Transcriptie van een verslag over de oorlog tussen Hollanden Gelderland in 1507
gemaakt doorWillem Hermanszoonvan Gouda, Kanunnikvan St. Augustinus in het

klooster Stein bij Gouda.
- Met de hand geschrevenbericht overgenomen uit de NieuweRotterdamsche
Courant 13juni 1880betreffendede ontdekking van een stenen stookplaats uit 1602

door dhr. Montijn.
- Onderhandseakte tussen Juffr. de Swaen en Arijen Aertsen Blomdat haar broer
Willem de Swaen een nieuwe heiningzal maken tussen hun beider tuinen, 1664. JH
- Akte van eeuwigdurendeerfpacht door het gemeentebestuurOudewater aan Joh. F. w
Konings van een stuk grand genaamd 'De Plantage' ten oosten van de Achterstraat
tôt aan de helft van de sloot ten noordenvan het huisvan Jacob Mijderwijk (...) en
ten zuiden van grondgebiedin stadseigendom, 1856,afschrift 1948.
- Reproductievan een foto van een schilderij van Jan Pietersz.van der Lee en ...

(een andere Van der Lee?), zwart-wit, z.j.

60. - Chronologische indexop de doopregistersvan de HervormdeGemeente

Oudewater, 1608-1854.
- Chronologische indexop de trouwregisters van de HervormdeGemeente

Oudewater, 1585-1866.
- Indexen op de begraafregistersvan de HervormdeGemeente
Oudewater, de grafregistersen de gaarderboekenvan Oudewater, 16eeeuw-1943.

•
61. Staten van bezittingenvan de touwslagerij en spinnerij te Hekendorpen de

Biezenschuur te Oudewater, in 1890 overgenomendoor zoonsAdrianus en Cornelis

Gijsbertus van der Leevan hunvader G. van der Lee,met aantekeningenomtrent
aankoop en verhuur etc. 1890-1901en 1905.

62. Etsen en tekeningenvan een zelfportret van E.C. Rahms,stadsgezichten(waarvan

één ingelijst achter glas) en de OudewaterscheMoord in 1575,z.j.

63. - Poster voor de herdenkingstentoonstelling"De vyant komt. De vyant komt naer

Oudewaeter." [1975].
- Tekening met onderschriftvan de weerstand tegen de Graaf van Bossuom de stad
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Oudewater binnen te komen in 1573, in kleur,z.j.

Verzamelbandsamengesteld door G. van der Leevan aantekeningenuit diverse

archieven, krantenknipsels, (originele)foto's betreffendearchéologie, algemeneen
bestuurlijkegeschiedenis, bouwkunst etc. Bijgehoudentôt ca. 1964.

- Krantenknipselsbetreffendede gemeenteraad,het goudenjubileum van
TouwfabriekG. van der Lee 1929,de fraudezaak bij de OudewaterscheBank 1927-

1931en het faillissement van de OudewaterscheBank 1950.

Inv.nrs. 66-67 en 70: CHARTERSENTRANSPORTAKTEN(restaureren)

66. - Octrooiwaarbij Willem Carel Hendrik Frisovan Oranje Nassau en het Hof van
Utrecht bepalendat wanneer CornelisVerhoog en zijn vrouw Neeltie Hendriksde
Jong te Abcoude overleden zijn, binnen een jaar de successierechtenmoetenworden
voldaan door de erfgenamen, metzegel, 1750.

67. Akten van transport:
- doorAgidius van Loenen aan Jan Boomvan een stuk land, groot drie morgen,

gelegen in Klein-Hekendorp,met zegel,1769.
- door Jan Roelen (echtgenoot van MargaretaLiesvelt,weduwe van de vml.
burgemeestervan Oudewater BoudewijnAlkemade)wonende aan de
Goejanverwellesluis,aan Gerrit de Jongh van een huis met erf ten oosten van de

Leeuweringerstraat,met drie zegels 1699.
-door Pieter Maccenzieaan Jan Brediusvan een huis met erf aan de oostzijdevan
de Havenstraat,op de hoek van de Oude Huijgensteeg,met drie zegels 1785.
- door RudolphVoss van Zijll, raad en oud-burgemeestervan Oudewater, aan Pieter
van Veen van een huis en erf met schuur aan de Hallebrugtôt aan de Achterstraat,

zegels verdwenen, 1776.
- door JanVerhoog aan Jan Pulkesjr. van een huis met erf aan de DonkereGaard,

1804.
- door mr. Johan EduardWittert wonende te Tiel, aanWillem Hoogenboomvan een

hofstedemet 42 morgen land gelegen te Hoenkoop,1778.
- door de erfgenamenvan JohannesSchadé, apotheker te Oudewater, aan Dirk
Munter, burgemeesterte Oudewatervan vier morgen land gelegen te Klein-

Hekendorp,metzegel, 1699.
- door LaurensJongeneel aan Cornelis Hol enWillem Smit van een hofstedemet huis
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en bergen, beplanting en 20 morgen land in de Boezemvan Papekopen
Diemerbroek,met zegel, 1769.
- door mr. Johan de Cooningh, oud-burgemeestervan Oudewater, aanAdriaen
Wittertte Rotterdamvan 18morgengelegen te Hoenkoop,met zegel, 1686.
- door de erfgenamenVanMinneWessels en Neeltje van Drunenaan LeendertDroog

te Oudewater van een huisje en erf aan de zuidzijde van de Oude Huijgensteeg,met

driezegels, 1787.
- door de erfgenamenvan Dirk Corver te Amsterdamaan Lambertvan Groningeneen
8edeel in de houtzaagmolen"De jonge visser" c.a. buitendeWeteringspoortop het
Mennonieteneilandbij Amsterdam, 1758.
door Gerrit Zuurhout, leerlooierte OudewateraanWiliem van Hees, van een loods
(voormalige kolfbaan) staandeachter het huis nr. 19 in de Leeuweringerstraattôt aan

de Achterstraat kad. 613 (ged.), 1838.

68. Rekeningenvan de ontvangst van pachtgoederenen koren- en henneptiendenin de
Lange en RuigeWeide, evenals in Cortenhoeve(en andere landerijen),waarvan de
helft van de opbrengst bestemdwas voor de majesteit en de andere helft voor de
rentmeester van vijf godshuizente Utrecht, ca. 1575.

69. Overgeschreven titelpagina's van 17eeeuwseboekwerkenen pamfletten,

z.j.

70.rest. Eigendomsbewijzenen retroactavan de families H(o)ogenboom- Bak- Raaphorst,
1808, 1827, 1837, 1842, 1845, 1783-1790.
N.B. C. van der Lee en C. Langerakwerden in 1808aangesteldals beheerders van
de erfenis van Jan, Neeltje en MarrigjeH(o)ogenboom.

71. Verzoekschrift van Gijsbert van der Lee aan dijkgraaf en hoogheemradenvan het
Groot-WaterschapvanWoerden tôt het mogenophogen van een gedeeltevan zijn
land in Klein-Hekendorp,met vergunning, 1751.

72. Staat van ontvangsten en uitgavenvan het lijndraaiersbedrijf,opgestelddoor

Adrianus van der Lee, 1699-1700.

73. Verzoekschrift van Arie van der Leewonende in de Biezen, aan de Statenvan
Hollandom de stadswal te mogenblijven 'bespinnen' nu zijn vrouw - aanwie

oorspronkelijk de vergunningwas verleend - is overleden,met kantbeschikking,
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1759.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Memorievan de nalatenschapvan Gijsbert van der Lee, burgemeesterVan der Lee

en NeeltjeCornelisdr. Paluda,ten bate van het lijndraaiersbedrijf,1697.

Diverseaantekeningen,transcripties,blanco-formulieren,krantenknipselsen

overigedocumentatie, 19e-20eeeuw.

Spotdicht op de afbeeldingvan Arminius in de Senaatskamervan de Leidse

Académie door J.d.K., z.j.

Fotovan een akte van aanbevelingdoor de magistraat van Duisburgbetreffende
van Borgard Rahms, geboren27 december 1778 te Alsem, negatief, 1801.

Foto's, combinatiefoto's, ansichtkaartenen reproductiesvan foto's en schilderijenvan
verschillende personen en objectenbinnen of in de omgeving van Oudewater,met

negatieven, 19een 20eeeuw.

Glasnegatieven,3 ex.

Album met uitgebreideaantekeningen,pamfletten, transcripties en documentatie
betreffendegenealogieën, algemenegeschiedenis en bestuursgeschiedenisvan
Oudewater, kerkelijkeaangelegenheden,handel en nijverheid.Tevens uittrekselsuit
resolutieboeken,foto's van opgravingen in de Biezenen "Oudewater700 jaar stad".

Ca. 17eeeuw-20eeeuw.

Brievenvan JoannesVollenhove aan zijn toekomstige vrouw Gezina Flaekeen

minutenvan verzonden brievenaan hoogwaardigheidsbekleders,

Transportakten betreffendede brouwerijHetWitte GekroondeHart, gelegenaan het

RijnstreekenLopikerwaard
Woerden,maart 2010
J. van der Klis-vanEijk

(AANVULLING)

1659-1702. 1 omslag
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(O 035) Collectie G. van der Lee (in bezit van St. CultureelErfaoedOudewater)

Rodezand, een pakhuis, bierkelder,vijf huizenmet erven, een spinpad gelegen te
Oudewater, en een bierstekerijof bierstal aan de Goejanverwellesluis,
1729-1819. 1 omslag
N.B. Volgensaantekeningzjin deze stukken door Vander Lee ontvangen van dhr.

J.J. vanAelst in 1944.Met transcriptie/samenvatting.

83. Aantekeningen door E.C. Rahmsen kopieënvan stukken betreffende het kerkelijke
geschil tussen de predikantenLydius en Poppius in 1617. 1 omslag

84. Stukken betreffendede voogdij van Arnolda enWillem Havius door mr. Joannes
Vollenhove uit Den Haagen de ontheffing van zijn verplichtingen ten aanzien hiervan,
1700, 1718 en 1748. 5 charters

85. Transportakten, testamentenen andere akten,
Ca. 1693-1908. 1 pak
N.B. Vaneen aantal is een beschrijving aanwezig.

86. Foto van 'Peetje' Verhoef, staande achter een grote nieuwe kabel bij de Touwfabriek,
z.j. 1 stuk

87. Bijbel (Statenvertaling),met psalmen, Cathechismusen andere geschriften,gedrukt
in 1699.Achterin aantekeningenvan geboorte-, huwelijks-en overlijdensdatavan

leden van de familie van der Lee.

maart 2015
JvdK
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