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INLEIDING 

Kort overzicht van de geschiedenis van Lange Ruige Weide 

Het gerecht, sedert 1815 de gemeente Lange Ruige Weide, was ge
legen in het Stichts-Hollandse weidegebied. Het grondgebied van 
het gerecht en de gemeente kwam overeen met dat van de polders 
Lange Weide, Ruige Weide en Kortenhoeve. Ten noorden werd Lange 
Ruige Weide begrensd door Bodegraven, ten westen door Sluipwijk en 
Oukoop, ten zuiden door Hekendorp en ten westen door Waarder en 

f Papekop c a . De kern van de gemeente was vanouds het dorp Drie
bruggen, meer specifiek het gebied rondom de brug over het kanaal 
de Dubbele of Grote Wiericke en langs de Kerkweg. In het zuidelijk 
deel van de gemeente concentreerde zich ook wat bewoning nabij de 
Hogebrug of Ruigeweidsebrug in de buurt van de grens met Heken
dorp; hier stond al in de 17e eeuw een korenmolen (de molen van 
Poppelendam). Verder bestond Lange Ruige Weide uit verspreide 
boerderijen, gelegen aan het Hoogeind en het Laageind in de polder 
Lange Weide en langs de Ruigeweidsedijk in de polder Ruige Weide. 

fA Het gebied van Lange Ruige Weide behoort tot de relatief jongere 
^ ^ ontginningen.1 Op 20 maart 1308 bevestigde bisschop Gwijde van 

Utrecht de uitgifte in erfpacht van dit gebied onder de namen 
Bisschopswey, Custwijc en Ondanc. De oorspronkelijke uitgifte moet 
al plaats hebben gehad onder Gwijde's voorganger, bisschop Hendrik 
van Vianden (1250-1276). De bisschop bleef eigenaar van Lange 
Ruige Weide en Kortenhoeve, hij inde er de tienden en vormde er 
het wereldlijk en geestelijk gezag. Na het ontstaan van de Repu
bliek bleef Lange Ruige Weide een "domeingoed" in handen van de 
Staten van Utrecht. 
Eerst in het begin van de 18e eeuw werd de ambachtsheerli jkheid 
van Lange Ruige Weide in het openbaar verkocht. Tot 1820 bleef 
Lange Ruige Weide "Stichts"; vanaf dat jaar behoorde de gemeente 
tot de provincie Zuid-Holland. 

! 
Rond 1365 werd de Dubbele Wiericke gegraven, een verbindingskanaal 
tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Over dit kanaal werd 
een aantal bruggen gebouwd, waaronder de Langeweidsebrug in Drie
bruggen en de Ruigeweidsebrug in de buurtschap Hogebrug. Aan de 

^h oevers van de Wiericke nabij de Langeweidsebrug ontstond het dorp 
Driebruggen. Hier vestigden zich wat ambachtslieden en neringdoen
den ter voorziening in de materiële behoeften van de landbouwers 
in de polders, er kwam in de 16e eeuw een school tot stand en er 
werden wegen aangelegd, zoals de Kerkweg. Een eigen kerk had Lange 
Ruige Weide niet; al in de Middeleeuwen behoorde Lange Ruige Weide 
kerkelijk onder de parochie Waarder. 

De economische situatie in Lange Ruige Weide bleef eeuwenlang het
zelfde: de belangrijkste bron van inkomsten was de landbouw. De 
inwoners van Driebruggen waren economisch en maatschappelijk 
vooral op Waarder en Woerden gericht; de bewoners van de boerde-

) rijen in de Ruige Weide waren meer op Oudewater georiënteerd. 
In de 19e eeuw kreeg ook Lange Ruige Weide te maken met nieuwe 
ontwikkelingen op economisch en infrastructureel terrein. De aan
leg van de spoorlijn Rotterdam-Utrecht leverde de gemeente aan het 
eind van de vorige eeuw nog een spoorweghalte nabij Hogebrug op.2 

In de jaren '30 van de 20e eeuw werd de Rijksweg Rotterdam-Utrecht 
aangelegd, waardoor de gemeente minder geïsoleerd raakte. 
Vanaf 1920 begon Lange Ruige Weide enigszins te industrialiseren: 
er ontstonden een vrij grote timmerfabriek en een betonfabriek.3 
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De landbouw en tuinderij bleven echter de motoren van de economie 
in de gemeente. 
Het aantal inwoners, dat tot circa 1850 rond de 400 schommelde, 
was in 1875 gestegen tot ruim 530 en passeerde in 1900 de 600. 
Bijna veertig jaar later, in 1938, bedroeg het inwonertal van 
Lange Ruige Weide 755. Het gemeentebestuur speelde op deze bevol
kingsgroei in. Vanaf 1920 kwam de eerste uitbreiding van de 
gemeente tot stand: ten noorden van de Kerkweg werd een aantal 
arbeiderswoningen gebouwd, de oudste huizen van de burgemeester 
Doormanstraat. 

De groei van de gemeente bleek ook uit de toename van het aantal 
schoolgaande kinderen. Tot 1890 was de openbare lagere school aan 
het Laageind, aan het eind van de Kerkweg, de enige school in de 
gemeente. In 1890 werd er, zoals in veel kleine plattelandsgemeen
ten in de regio, een School met den Bijbel opgericht, in 1926 ge
volgd door een Hervormde School. Beide scholen zogen de leerlingen 
van de toch al niet optimaal functionerende openbare school weg, 
die daarom in 1927 werd opgeheven.4 

De bevolking van Lange Ruige Weide behoorde tot het eind van de 
19e eeuw vrijwel volledig tot de Nederlands Hervormde Kerk; vanaf 
1887 ging een niet onaanzienlijk deel met de Doleantie over naar 
de Gereformeerde Kerk. Alleen in het zuiden van de gemeente in de 
Ruige Weide woonden enkele Rooms-Katholieke gezinnen, die kerke
lijk onder de parochie van Oudewater ressorteerden. 

Met de buurgemeente Waarder had Lange Ruige Weide een bijzondere 
band. Deze blijkt het duidelijkst in de organisatie van de Neder
lands Hervormde Gemeente van Waarder en Lange Ruige Weide. Tot 
1816 traden jaarlijks om en om de schout van Waarder of die van 
Lange Ruige Weide als opperkerkmeester op. Het kerkbestuur bestond 
voor 2/3 deel uit inwoners van Waarder en voor 1/3 deel uit 
ingezetenen van Lange Ruige Weide. Ook de kosten van het kerkelijk 
beheer en die van de armenzorg door de diaconie werden op deze 
grondslag over de lidmaten uit Waarder en Lange Ruige Weide 
verdeeld. Eén en ander verliep echter niet altijd even vlekkeloos 
en ontaardde soms in slepende processen voor het Hof van Holland 
(Waarder was immers een Hollands schoutambacht) en het Hof van 
Utrecht.5 In de 19e eeuw zette de samenwerking tussen Lange Ruige 
weide en Waarder zich ook op burgerlijk terrein verder voort. 
Nadat in 1838 een slepend grensconflict tussen de twee gemeenten 
over een strook grond van Lange Ruige Weide aan de oostzijde van 
de Wiericke min of meer bevredigend ten gunste van Waarder was 
opgelost6 ontstond er samenwerking op het gebied van de brandweer, 
de burgerlijke armenzorg, de lijkbezorging en in 1887 op medisch 
terrein met de oprichting van de Gemeenschappelijke Geneeskundige 
Dienst.7 

De organisatie van de armenzorg in Lange Ruige Weide was gecompli
ceerd. Daar de bevolking zoals al eerder vermeld voornamelijk tot 
de Nederlands Hervormde Kerk en later tot de Gereformeerde Kerk 
behoorde werd het grootste gedeelte van de armenzorg door de kerk 
geregeld. Naast deze kerkelijke armenzorg was er ook nog een 
"burgerlijk" armbestuur ter ondersteuning van de zogenaamde 
"Buitenarmen", armen die niet tot de Hervormde Kerk behoorden. De 
"Buitenarmenbeurs" in het gerecht was aanvankelijk een puur 
Langeruigeweidse zaak. In 1780 kwamen de dorpsbesturen van Waarder 
en Lange Ruige Weide echter overeen de "buitenarmenbeurzen" van de 
twee plaatsen ook te combineren en te administreren volgens de 
verdeelsleutel, die al gold binnen de kerkelijke armenzorg (2/3 



deel van de inkomsten en lasten voor Waarder, 1/3 deel voor Lange 
Ruige Weide).8 Deze combinatie bleef bestaan tot 1855, eerst onder 
de naam Gecombineerde Buitenarmenbeurs, vanaf dat jaar als Alge
meen Burgerlijk Armbestuur van Waarder en Lange Ruige Weide. In 
1870 tenslotte werd de burgerlijke armenzorg weer gesplitst en 
ontstond het Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Lange Ruige Weide. 

Zoals veel kleine gemeenten is Lange Ruige Weide gedurende de 19e 
en 20e eeuw verschillende keren geconfronteerd met plannen tot 
samenvoeging of opheffing. Plannen tot samenvoeging van de gemeen
te met Hekendorp, Papekop, Waarder, Oukoop en zelfs met Barwouts-
waarder en Bodegraven werden vooral vanuit het provinciaal bestuur 
in onder meer 1828, 1844, 1847, 1852, 1915 en 1921 gelanceerd.' 
Eerst na de Tweede Wereldoorlog kwam het daadwerkelijk tot samen
voeging en opheffing van de gemeente. Per 1 februari 1964 werd de 
zelfstandige gemeente Lange Ruige Weide samengevoegd met de buur
gemeenten Hekendorp, Papekop en Waarder onder de naam Driebruggen; 
de dorpskern van Driebruggen werd het bestuurlijk en administra
tief centrum van deze gemeente.'0 Bijna 25 jaar later werd de 
nieuwe gemeente Driebruggen ook opgeheven. Het grondgebied, 
waaronder dat van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide, werd 
voornamelijk verdeeld over de gemeenten Reeuwijk en Oudewater. De 
polder Lange Weide met het dorp Driebruggen ging over naar Reeu
wijk, terwijl de Ruige Weide grotendeels onderdeel werd van de 
gemeente Oudewater." 

De archieven van de voormalige gemeente Driebruggen (waaronder die 
van Lange Ruige Weide) gingen allen over naar de gemeente Reeu
wijk. 

• 
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De gemeente Lange Ruige Weide in 1866 op een kaartje uit 
de Atlas van Kuyper. 



Bestuur van het gerecht en de gemeente 

Lange Ruige Weide behoorde tot de bezittingen van de bisschop van 
Utrecht. Het gebied werd halverwege de 13e eeuw in erfpacht ter 
ontginning uitgegeven, maar de bisschop bleef de grond in eigendom 
houden. De pachters waren erfelijk pachter en betaalden jaarlijks 
de zogenaamde bisschopspacht. De bisschop behield het wereldlijk 
bestuur en de hoge en lage jurisdictie in eigen hand. 
In 1528 droeg de bisschop zijn wereldlijk gezag over zijn gebieden 
over aan Karel de Vijfde, die nu landsheer van Utrecht werd. Vrij 
kort daarna, in 1545, wees Karel de maarschalk van het Kwartier 
van Montfoort als zijn vertegenwoordiger over Lange Ruige Weide 
aan.12 De hoge jurisdictie, met name de criminele rechtspraak en 
de beroepszaken tegen vonnissen van het plaatselijk gerecht, kwam 
aan de maarschalk, die ook de schout benoemde. Deze situatie bleef 
zo toen na de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Neder
landen de Staten van Utrecht als landsheer over het gewest Utrecht 
optraden. 

Het complex van ambachtsheerlijke rechten (de lage rechtspraak, 
het benoemingsrecht van functionarissen etcetera) bleef tot het 
begin van de 18e eeuw eveneens in handen van de Staten, in casu 
hun vertegenwoordiger de maarschalk. Op 18 december 1715 verkoch
ten de Staten voor 4400 gulden de ambachtsheerlijkheid aan de 
Rotterdamse wijnkoper Cornelis Wittert." Later kwam de ambachts
heerlijkheid "waaronder horig is Driebrugge, Hogebrugge en Corten-
hoeff en Kortenhoven met alle desselfs preëminentiën, geregtighe-
den en emolumenten" via de families Jonas, De Vries en Sluyterman 
bij de Utrechtse en Harmelense notarissen Buddingh, die de heer
lijkheid in 1850 verkochten aan de Fijnaartse notaris A. van der 
Poest Clement. 

Op lokaal niveau week de bestuurlijke organisatie niet af van die 
in de andere Utrechtse gerechten. De door de landsheer benoemde 
schout was de spil van het bestuur. Hij zat op rechtdagen de 
vergaderingen van schout en schepenen voor, hij had de leiding in 
de polderbesturen en had daarnaast functies als opperkerkmeester 
en binnen het burgerlijk armbestuur. Daarnaast combineerde de 
schout sedert 1718 zijn functie met het secretarisschap en trad 
hij vaak op als gaardermeester van de landsbelastingen. De schout 
was vrijwel nooit binnen het gerecht woonachtig; over het algemeen 
was het schoutambt van Lange Ruige Weide een lucratieve nevenbe
trekking voor Utrechtse, Oudewaterse of Montfoortse notarissen. 
Het burgerlijk bestuur en de lage rechtspraak waren in handen van 
de schepenen, die jaarlijks op voordracht door de ambachtsheer 
werden benoemd. Lange Ruige Weide had zeven schepenen: drie uit de 
polder Lange Weide, drie uit de polder Ruige Weide en één uit het 
dorp Driebruggen.14 Het waterstaatkundig bestuur werd per polder 
verricht door schout en heemraden; hieronder ressorteerde ook een 
groot deel van het wegen- en bruggenbeheer. Aan de bestuursfuncti-
onarissen van gerecht en polders was een secretaris toegevoegd; na 
de dood van de zeer invloedrijke secretaris Hugo Reelandt werd 
deze functie in combinatie met het schoutambt vervuld. Ook de 
gerechtsbode en de schoolmeester werden door het gerecht betaald. 
De kosten van het openbaar bestuur werden per polder omgeslagen, 
waarbij duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de puur water
staatkundige kosten (verantwoord in de polderrekeningen) en de 
dorpslasten (verantwoord in de dorpsrekeningen).15 

De vergaderingen van de diverse bestuurscolleges vonden tot in de 
17e eeuw plaats in het schoolhuis aan het Laageind. In de 18e eeuw 
verplaatste het rechthuis zich naar een herberg in het dorp 
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Driebruggen aan de noordwestelijke oever van de Dubbele Wieric-
ke.'6 

De komst van de Fransen en de invoering van de nieuwe Staatsrege
ling leidde in juni 1798 tot de vorming van de Municipaliteit der 
Vereenigde districten van Lange Ruige Weide, Papekop en Diemer-
broek en Oukoop. Deze combinatie hield nog geen vijf jaar stand. 
Vanaf 1803 was Lange Ruige Weide tijdelijk weer zelfstandig. 
Hieraan kwam in 1811 een eind na de samenvoeging met de Hollandse 
schoutambachten Barwoutswaarder en Waarder en de Stichtse gerech
ten Hekendorp en Papekop tot een gecombineerde "mairie" Waarder. 
Vanaf dat moment werd de situatie vrij onoverzichtelijk. De 
ambachtsheer van Lange Ruige Weide, Buddingh, bestreed de samen
voeging met als resultaat dat in 1815 Lange Ruige Weide weer een 
zelfstandige, Utrechtse gemeente werd.17 Vijf jaar later, in 1820, 
ging Lange Ruige Weide definitief over naar de provincie Zuid-
Holland.1* 

In 1850 kwam er een eind aan een periode waarin leden van de 
Harmelense notarisfamilie Buddingh Lange Ruige Weide bestuurden. 
De benoeming van P.M. Montijn tot burgemeester-secretaris van 
Lange Ruige Weide en de kort daarop volgende inwerkingtreding van 
de Gemeentewet van 1851 bevorderden een meer regelmatig gemeente
bestuur. Vanaf burgemeester Montijn was de burgemeester-secretaris 
van Lange Ruige Weide tevens burgemeester en (tot 1928) secretaris 
van de gemeenten Papekop en Hekendorp. 
Het gemeentebestuur bestond uit zeven raadsleden, waarvan er twee 
met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders 
(voor 1851 assessoren genoemd) vormden. Men vergaderde nog altijd 
in het café De Lindeboom aan het begin van de Kerkweg in Driebrug
gen; in 1928 werd het nieuwe gemeentehuis naast het café in 
gebruik genomen." 

Het ambtelijk apparaat van Lange Ruige Weide was klein. De burge
meester-secretaris woonde in Oudewater of Woerden en hield aanvan
kelijk secretarie aan huis. Vanaf 1902 werd een huis in Oudewater 
gehuurd om te dienen als gemeenschappelijke secretarie voor Lange 
Ruige Weide, Papekop en Hekendorp. In 1928 nam burgemeester 
Brinkman, die niet tot secretaris van Papekop en Hekendorp werd 
benoemd, de administratie van Lange Ruige Weide over en vestigde 
hij de secretarie van die gemeente in zijn woning te Woerden. In 
1943 tenslotte werd de secretarie van Lange Ruige Weide weer 
gecombineerd met die van Papekop en Hekendorp en werd de admini
stratie van de drie gemeenten in het gemeentehuis in Driebruggen 
gevestigd.20 

Behalve de burgemeester-secretaris bedroeg het aantal ambtenaren 
ter secretarie aanvankelijk één, later twee personen. Deze waren 
tevens in dienst van de gemeenten Hekendorp en Papekop. Op de 
gemeentelijke loonlijst van Lange Ruige Weide stond voorts de 
gemeenteveldwachter annex gemeentebode en, tot 1927, het hoofd van 
de openbare school en enkele onderwijzers. Daarnaast waren er nog 
een gemeenteontvanger, een gemeentearchitect en een gemeentearts, 
die hun functie echter als nevenbetrekking bij hun dagelijkse 
werkzaamheden als landbouwer, timmerman of huisarts vervulden. 
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Op 19 juni 1928 werden burgemeester L.C. Brinkman en zijn 
echtgenote feestelijk ontvangen door de inwoners van 
Lange Ruige Weide. 



Schouten en burgemeesters van Lange Ruige Weide 1600-1951 

voor 
1629 
1663 
1669 
1671 
1681 
1695 
1705 
1711 
1729 
1738 
1747 
1798 

1802 
1804 

1600 
•1662 
•1669 
•1670 
•1681 
•1694 
•1704 
•1710 
•1728 
•1738 
•1747 
•1798 
•1802 

-1803 
-1811 

•1629 Aert Huygensz (Verwey) 
Hugo Aertsz Verwey 
Amelis Aertsz Verwey 
Ewout Slappecoorn 
Nicolaas van der Hoffstede 
Everard van Stammen 
Dirck Foreest 
Gerrit van Poolsum 
Justus van Poolsum 
Hugo Maas 
Bartholomeus Jonas 
Arien Vermij 
diverse presidenten van de Municipaliteit van de 
Gecombineerde Districten van Lange Ruige Weide, 
Papekop en Diemerbroek en Oukoop 
Arien Vermij 
Nicolaas Willem Buddingh 

1817-1844 Gerrit Nicolaas Buddingh (vanaf 1825 burgemeester) 
1844-1846 Nicolaas Willem Buddingh Gz. 
1846-1850 Frederik Kok (wnd. burgemeester) 
1850-1861 Pieter Marie Montijn 
1861-1881 Georgeus Andreas Muller 
1882-1892 Gerardus Anne Haentjens Dekker 
1892-1928 Willem Hendrik Marianne Doorman 
1928-1951 Leendert Cornelis Brinkman 

Secretarissen van Lange Ruige Weide 1600-1943 

voor 1606-1637 Jacob Jansz 
1637-1664 Adriaen Huygensz 
1664-1668 ... de Jongh (adjunct) 
1668-1718 Hugo Reelandt 
1718-1728 Justus van Poolsum 
1729-1738 Hugo Maas 
1738-1747 Bartholomeus Jonas 
1747-1798 Arien Vermij 
1798-1802 Dirk Blanken Hz. 
1802-1803 Arien Vermij 
1804-1811 Gerrit Nicolaas Buddingh 

1817-1850 Gerrit Nicolaas Buddingh 
1850-1861 Pieter Marie Montijn 
1861-1881 Georgeus Andreas Muller 
1882-1892 Gerardus Anne Haentjens Dekker 
1892-1928 Willem Hendrik Marianne Doorman 
1928-1943 Leendert Cornelis Brinkman 
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Het gemeentehuis van Lange Ruige Weide, later van Drie
bruggen, gebouwd in 1928. 



Archiefzorg en archiefbeheer in Lange Ruige Weide 

In maart 1989 werd het archief van de voormalige gemeente Lange 
Ruige Weide overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de 
gemeente Reeuwijk, de rechtsopvolger van de per 1 januari 1989 
opgeheven gemeente Driebruggen. Hiermee kwam er een eind aan de 
lange reeks van verhuizingen en verplaatsingen, die het archief 
vanaf de 18e eeuw had ondergaan. 
De eerste vermelding met betrekking tot het archiefbeheer vinden 
we pas in 1804. Na het overlijden van schout en secretaris Arien 
Vermij droegen de executeurs-testamentair de onder Vermij's beheer 
berustende archiefstukken over aan zijn opvolger Nicolaas Willem 
Buddingh. Van deze stukken werd een vrij gespecificeerde lijst 
opgesteld.21 Vergelijking van deze lijst met de thans nog aanwezi
ge archiefbescheiden leidt tot de conclusie dat vrijwel alle 
vermelde stukken nog aanwezig zijn. Ook het archief van de periode 
1804-1928 maakt een redelijk complete indruk. Gezien de talloze 
omzwervingen die het archief gemaakt heeft is dit te meer opmer
kelijk. 

Burgemeester Gerrit Nicolaas Buddingh, die van 1818 tot 1850 ook 
secretaris was, woonde in Harmeien, waar hij een drukke notaris
praktijk combineerde met het burgemeesterschap van Harmeien, 
Indijk, Veldhuizen, Laagnieuwkoop en Lange Ruige Weide. Waar de 
eerstgenoemde gemeenten nog relatief dicht bij zijn woonplaats 
lagen bedroeg de afstand Lange Ruige Weide-Harmeien circa twintig 
kilometer; wat er over die afstand met archiefstukken gesleept 
moet zijn is nauwelijks te bevroeden. De registers van de Burger
lijke Stand en het bevolkingsregister bleven echter in de als 
raadhuis fungerende herberg in Driebruggen berusten. 
Burgemeester Montijn kreeg in 1852 officieel toestemming van de 
gemeenteraad om het archief, met uitzondering van de bevolkings
registers en de registers van Burgerlijke Stand, in zijn huis te 
Oudewater te bewaren.22 Ook zijn opvolgers Muller, Haentjens 
Dekker en Doorman hadden het archief thuis. Vanaf dat moment is er 
ook sprake van vermenging van het archief van Lange Ruige Weide 
met dat van Papekop en Hekendorp: het betreft in dit geval voorna
melijk zaken betreffende gemeenschappelijk personeel en correspon
dentie van en aan de drie gemeenten gezamenlijk. 

In 1877 bracht de Commissaris des Konings een werkbezoek, waarna 
hij concludeerde dat er voor het archief een vierdeurs-kast zou 
moeten worden gebouwd, wat inderdaad geschiedde. In 1881 werd het 
archief door de archiefbeschrijver J.H. Hingman van het Rijksar
chief in Zuid-Holland bewerkt. Hij vervaardigde een plaatsings
lijst van de aanwezige archiefstukken van voor het jaar 1811.n 

In 1902 verhuisde het archief naar het pand te Oudewater, dat de 
gemeente met Hekendorp en Papekop als gemeenschappelijke secreta
rie gehuurd had. Daar bleef het voorlopig tot 1928. Toen trad 
burgemeester-secretaris L.C. Brinkman in functie, die het archief 
van Lange Ruige Weide verplaatste naar zijn secretarie aan huis in 
Woerden. Het archief over de periode 1928-1938 is minder compleet 
dan het gedeelte dat eraan vooraf gaat. Na de invoering van de 
archiefcode van de Vereniging voor Nederlandsche Gemeenten in 1939 
is het archief uit de periode-Brinkman omgevormd volgens het 
dossierstelsel. Nadien is er kennelijk regelmatig vernietigd, 
waarbij een groot gedeelte van de correspondentie verloren is 
gegaan. De notulen, rekeningen en verordeningen zijn echter 
goeddeels bewaard gebleven. 



In 1943 ging de secretaris van Hekendorp en Papekop met pensioen 
en nam Brinkman ook het secretariaat van die gemeenten waar. De 
archieven van Hekendorp en Papekop werden met die van Lange Ruige 
Weide nu definitief overgebracht naar het in 1928 gereedgekomen 
gemeentehuis van Lange Ruige Weide aan de Kerkweg in Driebruggen. 
Daar bleef het staan tot 1972, het jaar waarin de gemeente Drie
bruggen als rechtsopvolger van de in 19 64 opgeheven gemeente Lange 
Ruige Weide zich aansloot bij het Streekarchivariaat Rijnstreek te 
Woerden. Op advies van de streekarchivaris, die constateerde dat 
de zolder waar het archief stond, brandgevaarlijk en veel te klein 
was, werden begin 1973 de oude archieven per gemeentelijke brand
weerwagen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente 
Bodegraven.24 In 1982 werd in Driebruggen een nieuw gemeentehuis 
in gebruik genomen. De archieven werden nu naar de aan alle eisen 
voldoende archiefbewaarplaats teruggebracht. In deze archiefbe
waarplaats bleven de archieven staan tot begin 1989, toen de 
gemeente Driebruggen opgeheven was en de archieven van die gemeen
te overgingen naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Reeu-
wijk. 

Behalve het archief van het gerecht en van de gemeente Lange Ruige 
Weide zijn in de hiernavolgende inventaris ook het werkarchief van 
de gemeenteontvanger over de periode tot 1850, het archief van de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het archief van de Distribu
tiecommissie, een semi-gemeentelijk orgaan uit de laatste jaren 
van de Eerste Wereldoorlog opgenomen. Daarnaast werd ook een 
aantal stukken aangetroffen, die niet tot het gemeentelijk archief 
behoren, maar daar door particulieren zijn achtergelaten. 
Dit betreft archiefstukken, afkomstig van schout Arien Vermij in 
zijn functie als procureur, en het archief van de woningbouwver
eniging "Driebrugge". Beide archieven zijn op grond van hun 
langdurige verbondenheid met de gemeentelijke archieven ook in 
deze inventaris beschreven. 

De huidige omvang van het archief beslaat ruim 13 meter. De 
materiële staat is vrij goed. Enkele stukken zijn gerestaureerd, 
een aantal notulenregisters is opnieuw ingebonden. 
Uit het archief over de periode 1851-1938 is, met machtiging van 
het college van burgemeester en wethouders van Reeuwijk als 
zorgdrager, circa 14,5 meter vernietigd op basis van de Lijst van 
voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden uit 
gemeente-archieven, dagtekenende van na 1850" zoals in 1983 
vastgesteld door de ministers van Binnenlandse Zaken en WVC. Het 
betrof hier voornamelijk circulaires, ingekomen brieven zonder 
blijvende historische waarde en bijlagen bij de gemeenterekenin
gen. 
Een viertal transportregisters, behorend tot het oud-rechterlijk 
archief van Lange Ruige Weide, is overgedragen aan het Rijksar
chief in Zuid-Holland; een aantal stukken, behorend tot de archie
ven van de polders Lange en Ruige Weide is naar de archieven van 
het Groot-Waterschap van Woerden overgebracht. Tenslotte zijn 
enkele stukken, behorend tot de archieven van de gemeente Harmeien 
en de voormalige gemeente Laagnieuwkoop, overgedragen aan de 
gemeenten Harmelen en Breukelen. 
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Verantwoording van de inventarisatie 

Het archief van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide is in 
deze inventaris in twee blokken verdeeld. Het eerste blok beslaat 
het archief van het gerecht en de gemeente Lange Ruige Weide tot 
en met het jaar 1811; in dat jaar ging de gemeente op in de 
gecombineerde mairie Waarder. Na het herstel van de Nederlandse 
onafhankelijkheid werd Lange Ruige Weide als zelfstandige gemeente 
heropgericht. De Burgerlijke Stand begint in 1815, maar de rest 
van het archief loopt eerst vanaf 1817; de oorzaak hiervan is niet 
duidelijk, maar kan het gevolg zijn van een conflict tussen de 
gewestelijke besturen en de ambachtsheer Buddingh. 
Het tweede blok van het gemeentelijk archief begint dus in 1817 en 
eindigt op 1 januari 1939. Vanaf dat jaar is de archiefvorming 
volgens de archief code van de VNG ingevoerd.25 Met betrekking tot 
dit eindjaar wordt opgemerkt dat een aantal delen (voornamelijk 
notulen) nog doorloopt tot na 1939. In deze incidentele gevallen 
is gekozen voor beschrijving in de hiernavolgende inventaris 
teneinde aldus een zo volledig mogelijk overzicht van het archief 
te verkrijgen. 

Het archief van het gerecht Lange Ruige Weide is, vooral vanaf 
1748, vrijwel compleet. Schout en secretaris Arien Vermij, een 
Oudewaterse notaris, was een invloedrijk man, die talloze be
stuursfuncties in het gebied rondom Oudewater vervulde en die 
administratief voldoende ervaren en onderlegd was om het nut van 
een fatsoenlijk archief in te zien. Een oorspronkelijke ordening 
van het archief is niet meer aangetroffen; dit is gezien de vele 
beheerders, gebruikers en bewaarplaatsen die het archief gehad 
heeft niet te verwonderen. Het archief van het gerecht is derhalve 
herordend en opnieuw ingedeeld, min of meer conform het archief 
over de periode 1817-1938. 
De archief ordening na 1817 week in Lange Ruige Weide niet af van 
die in een gemiddelde plattelandsgemeente in de 19e en het begin 
van de 20e eeuw. Als basis fungeerde een aantal chronologische 
series (notulen, correspondentie, begrotingen en rekeningen) met 
daarnaast bepaalde archiefstukken, die om hun bijzondere vorm of 
functie apart bewaard werden. De correspondentie over de periode 
tot 1928 is chronologisch geordend en grotendeels toegankelijk via 
agenda's met alfabetische trefwoordenindices. Over de periode 
1817-1835 ontbreken de agenda's grotendeels; op de correspondentie 
over die jaren is een hedendaagse alfabetische trefwoordenindex 
vervaardigd. 

In 192 8 ging men over van het chronologische stelsel naar het 
zogenaamde Bloemendaalse rubriekenstelsel. Dit blijkt echter uit
sluitend uit de vermelding van de rubrieksnummers op de stukken. 
De bijbehorende agenda's per rubriek zijn verdwenen en vrijwel de 
gehele correspondentie over die periode is omgevormd tot dossiers 
volgens de archiefcode van de Vereniging van Nederlandsche Gemeen
ten. Reconstructie van de oorspronkelijke ordening bleek, zo al 
wenselijk, niet mogelijk. De weinige nog aanwezige correspondentie 
uit deze periode is binnen de inventaris onder de betreffende 
hoofdstukken ondergebracht. 
Voor de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen is gekozen 
voor een ordening, die grotendeels gebaseerd is op de hoofdinde
ling van de Basisarchiefcode van de VNG. Verschillende rubrieken 
zijn samengevoegd en andere rubrieken zijn uit een grotere rubriek 
naar voren gehaald. Op bepaalde plaatsen is om praktische redenen 
afgeweken van de hoofdindeling van de code. Zo zijn stukken 
betreffende eigendommen en personeel ten behoeve van de uitvoering 
van een specifieke taak (politie, onderwijs) bij de desbetreffende 
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rubrieken ondergebracht in plaats van in de algemene rubrieken 
Eigendommen of Personeel. 

Uit de correspondentie over de periode 1851-1928 is circa 2 meter 
vernietigd volgens de daarvoor geldende richtlijnen en procedure. 
Om toch een beeld te krijgen van wat de gemeente jaarlijks aan 
correspondentie kreeg is van elk jaar, eindigend op een 0, de 
volledige correspondentie bewaard. Ditzelfde principe is toegepast 
op de bijlagen bij de gemeenterekeningen vanaf 1851; de bijlagen 
uit de jaren, eindigend op een 0, zijn volledig bewaard; de 
overige bijlagen (circa 12,5 meter) zijn vernietigd. 

De archiefvorming na 1817 is beïnvloed door het feit dat de admi
nistratie van Lange Ruige Weide regelmatig werd gecombineerd met 
die van andere gemeenten. Dat begon al onder burgemeester-secreta
ris Buddingh, die tevens burgemeester van Harmeien en omstreken 
was: de uitgaande stukken en de agenda's uit de eerste jaren van 
zijn bewind betreffen ook de gemeenten Harmeien, Laagnieuwkoop en 
Veldhuizen. 
De gemeenschappelijke secretarie met Hekendorp en Papekop in de 
periode 1852-1928 heeft aanzienlijk minder vermenging opgeleverd 
dan te vrezen viel. Een gering aantal stukken is gevormd of 
ontvangen door de drie gemeenten gezamenlijk. Deze stukken zijn in 
1990 beschreven in de archiefinventaris van de gemeente Hekendorp 
1586-1942 (1964).M In de hiernavolgende inventaris wordt daarom 
enkele malen via een blanco nummer naar de inventaris van Heken
dorp verwezen. 
Stukken betreffende het gemeenschappelijk armbestuur van Waarder 
en Lange Ruige Weide bevinden zich in het archief van de gemeente 
Vaarder over de periode 1589-1941 (1964), dat in 1986 geïnventari
seerd is.27 Stukken betreffende het waterstaatkundig beheer bevin
den zich in de archieven van de polders Lange Weide en Ruige 
Weide, die in het begin van de jaren '60 geïnventariseerd zijn28 

en die nu bewaard worden in de archiefbewaarplaats van het Groot-
Waterschap van Woerden. Het oud-rechterlijk archief van Lange 
Ruige Weide bevindt zich in het Rijksarchief in Zuid-Holland te 
Den Haag. 

Noten: 
1. Zie omtrent de oudste geschiedenis van Lange Ruige Weide 

o.a. : 
w.v. Iterson Handwissel, dertiende penning en zilvergeld, 
in: Verslagen en mededelingen der Vereniging tot uitgaaf 
der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht IX (Utrecht, 
1938), p. 278 e.v.; 
H.v.d. Linden De Cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis 
van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte 
(Utrecht, 1955), p. 209 e.v.; 
Ontginningen en publieke organisatie in het gebied aan 
weerszijden van de Oude Rijn tussen Utrecht en Zwammerdam 
(Scriptie doctoraalwerkgroep middeleeuwse geschiedenis, 
Amsterdam 1977), p 74-76. 

2. Inv.nr. 378. 

3. Inv.nr. 365. 

4. Inv.nr. 414. 

5. Inv.nrs. 62 en 64. 
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6. Inv.nr. 192. 

7. Inv.nr. 344. 

8. Inv.nr. 57. 

9. Inv.nrs. 193 en 194. 

10. Wet d.d. 22 oktober 1963, Sb. 420. 

11. Wet van 15 september 1988, Sb. 426. 

12. W.F.J. den Uyl De Lopikerwaard I: dorp en kerspel 
(Utrecht, z.j.), p. 35. 

13. Rijksarchief in Zuid-Holland, Oud-rechterlijk archief 
Lange Ruige Weide, inv.nr. 14, p. 42-43. 

14. Inv.nr. 6. 

15. Inv.nrs. 10-13. 

16. Oud-rechterlijk archief Lange Ruige Weide, inv.nr. 10, 
p. 14. Op 2 maart 1764 is voor het eerst sprake van de 
term Rechthuis voor de herberg. 

17. Rijksarchief in Utrecht, Archief Commissaris Kwartier 
Utrecht, inv.nr. 63 

18. Wet van 27 april 1820, Sb. 13. 

19. Inv.nrs. 213-215. 

20. Gemeentearchief Hekendorp, inv.nr. 235; Dossierarchief 
Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop 1939-1964: stukken 
betreffende de secretarie. 

21. Inv.nr. 8. 

22. Inv.nr. 217. 

23. De lijst zelf is niet aangetroffen; wel is er een fotoco-
pie aanwezig in het archief van het Streekarchivariaat. 

24. Mondelinge mededeling van de streekarchivaris L.C1.M. 
Peters. 

25. Mondelinge mededeling van het bureau ODRP van de Vereni
ging der Nederlandse Gemeenten. 

26. S.R. Straub Inventaris van de archieven van de gemeente 
Hekendorp 1582-1942 (1964), (Woerden, 1990) 

27. W.R.C. Alkemade Inventarissen van de archieven van de ge
meenten Barwoutswaarder 1671-1941 (1964), Waarder 1589-
1941 (1951) en Rietveld 1661-1941 (1964), (Woerden, 1986) 

28. J.H. Streefland Het archief van de polder Langeweide 
(Woerden, 1959); 
J.H. Streefland Inventaris van het archief van de polder 
Ruige Weide (Den Haag, 1965). 
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ARCHIEF VAN HET GERECHT, LATER DE GEMEENTE LANGE RUIGE WEIDE, 
1609-1811 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Register houdende 
-verslagen van de vergaderingen van schout en gerecht 
en van schout en polderbesturen, 1718-1725; 
-rekeningen en kohieren van de heffing van het familie
geld, het logiesgeld en de middelen op het gemaal en 
het zegel, 1715-1725. 1 deel 

2. Register houdende 
-verslagen van de vergaderingen van schout en gerecht 
en van schout en polderbesturen, 1766-1791; 

-afschriften van uitgegeven akten van indemniteit, 
1766-1792. 1 deel 

3. Register houdende 
-verslagen van de vergaderingen van schout en gerecht 
en van schout en polderbesturen, 1792-1811; 

-afschriften van uitgegeven akten van indemniteit, 
1794-1803; 

-aantekeningen van ingeleverde akten van indemniteit, 
1805-1806. 1 deel 

4. Verslag van een vergadering van de Grondvergadering van 
Lange Ruige Weide en Oukoop, 1797. 
Afschrift. 1 stuk 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

BESTUUR EN ADMINISTRATIE 

5. Lijsten van ten overstaan van schout en schepenen ver
leden akten, 1643, 1645, 1650, 1655, 1656 en 1658. 

1 omslag 

6. Briefwisseling met de ambachtsheer betreffende de 
nominatie en benoeming van schepenen en heemraden, 
1729-1734 en 1740-1796. 1 omslag 

EIGENDOMMEN 

7. Stukken betreffende een overeenkomst met het dorpsbe-
stuur van Waarder over het onderhoud van de kerktoren 
te Waarder, 1780. 1 omslag 

8. Lijsten van archiefbescheiden, die door de executeurs
testamentair van de overleden secretaris Arien Vermij 
aan diens opvolger Nicolaas Willem Buddingh zijn over
gedragen, 1804. 2 stukken 

9- Lijst van archiefbescheiden, welke door de aftredende 
maire Nicolaas Willem Buddingh aan diens opvolger Jan 
Gijsbert Schuak, maire van Waarder, zijn overgedragen, 
1810. 1 stuk 



FINANCIEN 

10-11. Rekeningen van de dorpslasten en kohieren van de omslag 
van de lasten over de buurten Lange Weide met Driebrug
gen en Ruige Weide, 1646, 1654-1655 en 1745-1810, met 
afschriften, 1786-1800. 2 pakken 

10. Lange Weide met Driebruggen, 1646, 1654-1655 en 
1746-1810, met afschriften, 1790-1800; 

11. Ruige Weide, 1745-1810, met afschriften, 1786-1800. 

12. Rekeningen van de dorpslasten van de buurten Lange Wei
de en Ruige Weide, 1715. 2 stukken 

13. Bijlagen bij de rekeningen van de dorpslasten van Lange 
Weide en Ruige Weide, 1733 en 1739-1802. 

1 pak 

14. Begroting, 1811. 1 katern 

BELASTINGEN 

Algemeen 

15. Brieven van de bode Cornelis Thoen betreffende de in
vordering van plaatselijke belastingen, 1724 en 1725. 

2 stukken 

16. Missiven van het Gewestelijk Bestuur van Utrecht be
treffende de heffing en invordering van belastingen, 
1749-1808. 1 omslag 

Gecombineerde belastingen 

17. Kohier van het schildtalengeld, de personele quotisatie 
en het consumptiegeld, 1659. 1 band 

18. Kohier van het schildtalengeld, het enkel en het dubbel 
huisgeld, de huurlasten, het logiesgeld, de bisschops-
pacht, het haardstedengeld, het herengeld en het fami
liegeld, met aantekeningen van ontvangst, 1696-1697. 

1 deel 

Register houdende 
-verslagen van de vergaderingen van schout en gerecht 
en van schout en polderbesturen, 1718-1725; 
-rekeningen en kohieren van de heffing van het familie
geld, het logiesgeld en de middelen op het gemaal en 
het zegel, 1715-1725. 1 deel 

N.B.: Zie inventarisnummer 1. 

19. Kohieren van het schildtalengeld, het enkel en het dub
bel huisgeld, het haardstedengeld, de huurlasten, de 
bisschopspacht, de belasting op consumptiemiddelen, het 
hoorngeld, het dienstbodegeld, het paardengeld en de 
belasting op bezaaide landen en boomgaarden, 1804-1805. 

1 band 



Belastingen op onroerend goed 

20. 

21. 

22-30. 

Legger van de grondeigenaars en -gebruikers met vermel
ding van de grootte van hun grondbezit, 1643. 

1 katern 

Legger van grondeigenaars in de jaren 1536, 1599 en 
1656 met vermelding van de grootte van hun grondbezit, 
de huurders van de grond en het verschuldigde schildta-
lengeld, aangelegd 1656. 1 katern 

"Blafferds", leggers van grondeigenaars met vermelding 
van de grootte van hun grondbezit en de huurders van de 
grond, gebaseerd op de situatie in 1599, 1706-1796. 

1 katern en 8 
delen 

31. 

32. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

1706, 
1725, 
1755; 
1755, 
1766; 
1775; 
1775, 
1785; 
1796. 

aangevuld 
aangevuld 

aangevuld 

aangevuld 

tot 
tot 

tot 

tot 

1725; 
1755; 

1766; 

1785; 

1 katern 
1 deel 
1 deel 
1 deel 
1 deel 
1 deel 
1 deel 
1 deel 
1 deel 

Legger van grondeigenaars in de jaren 1536, 1599 en 
1656, met vermelding van de grootte van hun grondbezit, 
de huurders van de grond en het verschuldigde schildta-
lengeld, aangelegd 1709. 1 katern 

Legger van de grondeigenaars met vermelding van de 
grootte van hun grondbezit en aantekeningen betreffende 
eigendomsverandering en hypotheekstelling, circa 1804, 
aangevuld tot 1810. 1 deel 

Imposten op consumptiegoederen 

33. 

34. 

35. 

Akte van overdracht door B. Sanderson als exploiteur 
van de Staten van Utrecht van het rechthuis te Drie
bruggen, eigendom van Aert Oudenel, als waarborg voor 
het door laatstgenoemde geïnde geslacht- en hoorngeld, 
1746. 1 stuk 

Akten van verpachting van de impost op het gemaal aan 
de Driebrugse bakkers Cornelis van Leeuwen, 1750-1790, 
en Kors van Leeuwen, 1790-1796 en 1800-1804. 

1 omslag 

Rekeningen met kohieren van de heffing en invordering 
van de belastingen op consumptiemiddelen, met afschrif
ten, 1794-1804. 1 pak 

Bijzondere omslagen 

* 100e penning met consent van de Staten van Utrecht, 1 mei 1793 

36. Legger van de huizen en bouwwerken, opgemaakt t.b.v. de 
heffing van de 100e penning, 1793. 1 katern 



37. Staat van vragen en antwoorden van een onderzoek naar 
huizenbezit en -gebruik t.b.v. de heffing van de 100e 
penning, 1793. 1 katern 

38. Akten van benoeming van Arien Vermij, Teunis Bijeman en 
Jacob Blanken tot commissarissen voor de ontvangst van 
de 100e penning, 1793-1794. 2 stukken 

* Omslagen tijdens de Bataafse Republiek 

39. Stukken betreffende de heffing en invordering van de 
"vrijwillige quote" op grond van een publikatie van de 
Representanten van het Land van Utrecht, 1795. 

1 omslag 

40. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van 
de heffing en invordering van de 50e penning op grond 
van de publikatie van de Representanten van het Land 
van Utrecht d.d. 21 oktober 1795, 1795-1796. 

1 omslag 

41. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van 
de heffing en invordering van de 100e penning op grond 
van de publikatie van de Representanten van het Land 
van Utrecht d.d. 15 april 1796, 1795-1796. 

1 omslag 

42. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van 
de heffing en invordering van de tweede 50e penning op 
grond van de publikatie van de Representanten van het 
Land van Utrecht d.d. 19 augustus 1796, 1795-1796. 

1 omslag 

Overige belastingen 

43. Minuten van akten van taxatie door schout en schepenen 
ten behoeve van de heffing van belastingen op het 
collateraal, 1655-1659. 1 omslag 

44. Kohieren van het enkel en dubbel huizengeld, 1675, 
1681, 1692, 1693 en 1750-1771. l omslag 

45. Kohieren van het haardstedengeld, 1693, 1749, 1761 en 
1771-1774. 1 omslag 

46. Akten, waarin schout en schepenen verklaringen afleggen 
betreffende het aantal huizen binnen het gerecht in 
verband met de heffing van het huizengeld, 1699 en 
1723. 1 omslag 

47. Stukken betreffende de verlening van vrijstelling voor 
de betaling van het haardstedengeld aan Arij Stolwijk, 
1748, en Dirck Cornelisz Brunt, 1761. 1 omslag 

48. Stukken betreffende de invordering van het ongemunt 
goud en zilver, 1795. 1 omslag 



WEGEN 

49. Kwitantie van de zandschipper Arie de Ridder voor de 
levering van zand voor het onderhoud van de Kerkweg, 
1797. 1 stuk 

ARMENZORG 

"Buitenarmen" 

50. Akten van vestiging van erfrenten t.b.v. de armen van 
Lange Ruige Weide, 1611, 1616, 1617, 1631 en 1646. 
Afschriften, [c. 1700]. 1 omslag 

51. Akte van overeenkomst met het dorpsbestuur van Waarder 
betreffende de gezamenlijke bekostiging van de verzor
ging van de krankzinnige Reijer Roelsz van Wijk en 
Cornelia Smit, 1741, met afschrift, [c. 1750] . 

2 stukken 

52. Briefwisseling met de Utrechtse procureur B. van Vliet 
betreffende een juridisch conflict omtrent de verlening 
van een akte van indemniteit aan Jan Huybertsz Riet
veld, 1758. 1 omslag 

— Register houdende 
-verslagen van de vergaderingen van schout en gerecht 
en van schout en polderbesturen, 1766-1791; 

-afschriften van uitgegeven akten van indemniteit, 
1766-1792. 1 deel 

N.B. Zie inventarisnummer 2. 

53. Rekening van de schout als administrateur van de 
buitenarmenbeurs, 1765-1771. 1 stuk 

54. Stukken betreffende de financiële ondersteuning van 
Lijsbet Schalkwijk te Leimuiden, 1773. 1 omslag 

55. Brieven van het armbestuur van Bloemendaal bij Gouda 
betreffende de ondersteuning van Maria Stolwijk, 
1778-1779. 1 omslag 

56. Verzoekschrift van het armbestuur van Alphen om een 
bijdrage te leveren in de verplegingskosten van Jan de 
Klaaren aldaar, 1779. 1 stuk 

57. Akte van overeenkomst met het dorpsbestuur van Waarder 
betreffende de oprichting van een gecombineerde Buiten
armenbeurs, 1780. 
Afschrift. In tweevoud. 2 stukken 

58. Rekeningen van de gecombineerde Buitenarmenbeurs van 
Waarder en Lange Ruige Weide, 1780-1809. 
Deels afschriften. 1 omslag 

59. Stukken betreffende de aan- en verkoop van twee huizen 
te Driebruggen door armmeesters van de gecombineerde 
Buitenarmenbeurs van Waarder en Lange Ruige Weide, 
1786. 2 stukken 



60. Stukken betreffende de financiële ondersteuning van 
Johannes Plomp te Amsterdam en Den Haag, 1791-1795. 

1 omslag 

Register houdende 
-verslagen van de vergaderingen van schout en gerecht 
en van schout en polderbesturen, 1792-1811; 

-afschriften van uitgegeven akten van indemniteit, 
1794-1803; 

-aantekeningen van ingeleverde akten van indemniteit, 
1805-1806. 1 deel 

N.B. Zie inventarisnummer 3. 

Kerkelijke armenzorg 

61. Kwitanties van de N.H. diaconie van Waarder en Lange 
Ruige Weide voor de afdracht van geldsommen t.b.v. de 
armen, 1635 en 1786. 5 stukken 

62. Stukken betreffende een conflict met de N.H. diaconie 
van Waarder en Lange Ruige Weide omtrent de verdeling 
van boetes en de betaling van een erfrente door het ge
recht namens schout en heemraden van de Lange Weide aan 
de diaconie, 1764-1766. 1 omslag 

63. Lijsten van ingeleverde en aan de N.H. diaconie van 
Waarder en Lange Ruige Weide overgedragen akten van in
demniteit, 1765, 1766, 1772, 1773, 1777 en 1782-1790. 

1 omslag 

64. Stukken betreffende een conflict met de N.H. diaconie 
van Waarder en Lange Ruige Weide inzake de voorgenomen 
verkoop door laatstgenoemde van een boerderij, welke 
gemeenschappelijk ten behoeve van de armen beheerd 
werd, 1775. 
Afschriften. 1 omslag 

65. Kantbeschikking door Gedeputeerden van de Staten van 
Utrecht op een verzoekschrift van het gerecht om dis
pensatie van de in Utrecht geldende reglementen met 
betrekking tot de uitreiking van akten van indemniteit 
in verband met de samenwerking met de diaconie en arm
meesters van Waarder in het gewest Holland, 1778, met 
afschriften van de Hollandse en Utrechtse reglementen, 
1777. 3 stukken 

66. Minuut van een brief aan de N.H. diaconie van Waarder 
en Lange Ruige Weide met het verzoek de financiële on
dersteuning van Arie van der Neut te verhogen met brief 
van de diaconie, waarin deze de verhoging toezegt, 
1779. 2 stukken 

ONDERWIJS 

67. Akte, waarbij schepenen en buurmeesteren van Lange 
Ruige Weide de benoeming van de schoolmeester Paulus 
Capitein intrekken en zich conformeren aan de wens van 
de ambachtsheer met betrekking tot de benoeming, 1739. 
Afschrift. 1 stuk 
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9_9. 

Schoolmeester Cornelis Sijp uit Nigtevegt bevestigt zijn 
komst naar het vergelijkend examen voor de benoeming van 
een schoolmeester, 1791 (uit inv.nr. 71). 



68. Akte van benoeming door de ambachtsheer van Dirk de Wit 
tot schoolmeester, 1741. 
Afschrift. 1 s t u k 

69. stukken betreffende de sollicitatieprocedure, het ver
gelijkend examen en de benoeming van Gerrit Spruyten-
burg tot schoolmeester, 1785. 1 omslag 

70. Stukken betreffende de sollicitatieprocedure, het ver
gelijkend examen en de benoeming van Hendrik Appel tot 
schoolmeester, 1790. 1 omslag 

71. Stukken betreffende de sollicitatieprocedure, het ver
gelijkend examen en de benoeming van een schoolmeester 
in de vacature-Hendrik Appel, 1791. 1 omslag 

72. Rekeningen van de metselaar Michiel Hortensius en de 
rietdekker Jacob van Hoogstraaten voor reparatiewerk-
zaamheden aan het schoolgebouw, 1792 en 1795. 

2 stukken 

73. Kwitantie door schoolmeester Cornelis Zijp voor de ont
vangst van een jaar traktement, 1798. 1 stuk 

LANDSVERDEDIGING 

74. Lijst van mannelijke ingezetenen, welke gewapend wacht 
moeten lopen, 1609. 1 katern 

75. stukken betreffende de levering en betaling van goede
ren en diensten door ingezetenen ten behoeve van het 
Franse leger, 1795-1797. 1 omslag 

76. Stukken betreffende de inschrijving van mannelijke in
gezetenen voor de conscriptie, 1811. 1 omslag 



STUKKEN, AFKOMSTIG VAN ARIEN VERMIJ ALS PROCUREUR, 1797 

77. Stukken betreffende een conflict tussen de erfgenamen 
van Cornelis Spijker en de N.H. diaconie van Waarder 
en Lange Ruige Weide inzake de nalatenschap van Corne
lis Spijker, 1797. 1 omslag 

N.B. Arien Vermij trad in deze rechtszaak als procureur 
op ten behoeve van de diaconie. 


