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INVENTARIS ARCHIEVEN GEMEENTE OUKOOP 

INLEIDING 

Kort overzicht van de geschiedenis van Oukoop 

Het gerecht, sedert 1815 de gemeente Oukoop, was gelegen in het Stichts-Hollandse weidege
bied. Het grondgebied van het gerecht en de gemeente kwam overeen met dat van de voormali
ge polder Oukoop (sedert 1609 een onderdeel van de polder Oukoop-en-Negenviertel. Ten 
noorden en westen werd Oukoop begrensd door Sluipwijk, ten zuiden door Stein ca . en ten 
oosten door Lange Ruige Weide. 
Oukoop had geen dorpskern. De meeste inwoners woonden in de circa tien tot twaalf boerderij
en, gelegen langs de Oukoopsedijk, terwijl er op de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke, in 
de nabijheid van de Oukoopse poldermolen, nog een paar gezinnen woonde. 

Het gebied van Oukoop lijkt in de eerste helft van de dertiende eeuw ontgonnen te zijn. Het 
werd ter ontginning uitgegeven door de landsheer, de bisschop van Utrecht; Oukoop behoorde 
dus tot het Sticht en later het gewest Utrecht. Het gerecht, later de gemeente heeft zijn naam 
waarschijnlijk te danken aan het feit dat later ten oosten ervan Lange Ruige Weide (onder de 
namen Custwijc en Bisschopswey) in cultuur werden gebracht en het gebied van Oukoop ter 
onderscheiding van deze nieuwe ontginning de naam "oude cope", later Oukoop, kreeg.1 

Oukoop bleef eigendom van de landsheer en, na de stichting van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, van de Staten van Utrecht. In de 17e eeuw werd de ambachtsheerlijk-
heid van Oukoop aan particulieren verkocht. Tot 1820 bleef Oukoop "Stichts"; vanaf dat jaar 
behoorde de gemeente tot de provincie Zuid-Holland. 

Oukoop had een oppervlakte van circa 213 hectare. Het aantal inwoners was klein. Over de 
periode vóór het jaar 1818 is niet precies bekend hoe klein, maar in 1818 bedroeg het 
inwonertal 82 personen, in 1829 was het 93, in 1839 100, in 1849 110 en in 1857, bij de 
opheffing van de gemeente was het weer gedaald tot 85 inwoners.2 

De bevolking was vrijwel geheel Nederlands Hervormd en behoorde kerkelijk onder de 
Hervormde gemeente van Sluipwijk. De inwoners van Oukoop waren vooral op Sluipwijk en 
Lange Ruige Weide en, in mindere mate, op Hekendorp en Oudewater, georiënteerd. De 
Oukoopse kinderen gingen meestal in Driebruggen of Sluipwijk naar school. 
De inwoners van Oukoop waren economisch volledig afhankelijk van de landbouw en veeteelt; 
daarnaast schijnt er ook nog wat houtteelt geweest te zijn.3 

Net als veel andere kleine gemeenten is Oukoop in de eerste helft van de negentiende eeuw 
verschillende keren geconfronteerd met plannen tot samenvoeging of opheffing. Plannen tot 
samenvoeging van de gemeente met Hekendorp, Lange Ruige Weide, Papekop, Waarder en 
zelfs met Barwoutswaarder en Bodegraven, werden onder meer in 1828, 1844, 1847 en 1852 
gelanceerd.4 De problemen met het vervullen van bestuursfuncties en de hoge kosten van de 
administratie in combinatie met de terugloop van het aantal inwoners leidde er toe, dat de 
gemeente Oukoop bij wet van 13 juni 1857 (Stb. 63) werd samengevoegd met de gemeente 
Hekendorp, een op het oog nogal merkwaardige combinatie omdat beide gemeenten slechts op 
een hoekpunt aan elkaar grensden. Bij de opheffing van Hekendorp als zelfstandige gemeente in 
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1964 werd het gedeelte Oukoop dan ook niet bij de nieuwe gemeente Driebruggen gevoegd, 
maar werd het, geografisch gezien meer voor de hand liggend, een onderdeel van de gemeente 
Reeuwijk. 
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Bestuur van het gerecht en de gemeente 

Oukoop behoorde sedert de ontginningen in de dertiende eeuw tot het gebied van de bisschop 
van Utrecht. Aanvankelijk heeft de bisschop het wereldlijk bestuur en de hoge en lage 
heerlijkheid in eigen hand gehouden. In 1528 droeg de bisschop zijn wereldlijk gezag over aan 
Karel de Vijfde, die daardoor landsheer van Utrecht werd. In 1545 wees Karel de maarschalk 
van Montfoort als zijn vertegenwoordiger over Oukoop aan.5 De hoge jurisdictie, met name de 
criminele rechtspraak en de beroepszaken tegen vonnissen van het plaatselijk gerecht, kwam toe 
aan de maarschalk, die aanvankelijk ook de schout benoemde. Deze situatie bleef zo na de 
vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, toen de Staten van Utrecht als 
landsheer over het gewest Utrecht optraden. 

Het complex van ambachtsheerlijke rechten (de lage rechtspraak, het benoemingsrecht van 
functionarissen etcetera) is al in de zeventiende eeuw door de Staten verkocht aan particulieren. 
Rond 1665 was de schout en maarschalk van Montfoort, jonker Willem van Wijnbergen, ook 
heer van Oukoop.6 Na zijn dood is de lage heerlijkheid in handen gekomen van mr. Gerrit 
Doncker. Leden van de familie Doncker hebben tot 1746 de lage heerlijkheid van Oukoop in 
bezit gehad, waarna via verschillende eigenaars de heerlijkheid in 1811 in handen kwam van 
Aarnout Haarsma.7 Zijn zoon mr. Herman Anthony Haarsma was de laatste ambachtsheer, die 
nog gebruik maakte van zijn heerlijke rechten bij de benoeming van raadsleden en van de 
burgemeester. In 1848 kwam er een einde aan de rechten die ambachtsheren aan hun bezit 
konden ontlenen; de titel "heer van Oukoop" is tot 1988, toen Anthony Herman Haarsma, heer 
van Oucoop, overleed, in de familie Haarsma gebleven. 

Op lokaal niveau week de bestuurlijke organisatie niet af van die in 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 en hij had de leiding in het polderbestuur. Hij 
combineerde de functie van schout over het algemeen met die van secretaris en meestal was hij 
ook gaardermeester van de landsbelastingen. De schout was nooit in Oukoop zelf woonachtig; 
vaak was dit een lucratieve nevenfunctie voor een Utrechtse, Goudse, Montfoortse of Oudewa-
terse notaris, terwijl een tweetal ambachtsheren (Van Roosendael en Van Zelder van Beveren) 
de functies van schout en secretaris zelf vervulden. 
Het burgerlijk bestuur en de lage rechtspraak waren in handen van de vijf schepenen, die 
jaarlijks op voordracht van de ambachtsheer werden benoemd. Het waterstaatkundig bestuur 
werd door schout en heemraden verricht, waaronder ook het beheer van de Oukoopsedijk en de 
watermolen aan de Prinsendijk behoorde. Behalve de schout/secretaris was er in Oukoop ook 
een gerechtsbode, meestal iemand die in Oukoop woonde en die de functie naast zijn dagelijkse 
(landbouw-)werkzaamheden uitoefende. 
De vergaderingen van de diverse bestuurscolleges vonden, bij gebrek aan een herberg, plaats in 
een van de grotere boerderijen aan de Oukoopsedijk. 

De komst van de Fransen en de invoering van de nieuwe Staatsregeling leidde in juni 1798 tot 
de vorming van de Municipaliteit der Vereenigde Districten van Lange Ruige Weide, Papekop 
en Diemerbroek en Oukoop. Deze combinatie was binnen vijfjaar ter ziele en vanaf 1803 was 
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Oukoop weer tijdelijk zelfstandig. Hier kwam in 1811 weer verandering in, toen Oukoop een 
onderdeel werd van de Hollandse "mairie" Waarder. 
Na het vertrek van de Fransen en de oprichting van het Koninkrijk Holland wordt de situatie 
tijdelijk onoverzichtelijk. Net als de buurgemeente Lange Ruige Weide werd Oukoop in 1815 
opnieuw zelfstandig, hoewel de Waarderse schout Schuak pas met ingang van 1818 zijn taak 
officieel weer overdroeg aan de vroegere schout van Oukoop, Willem Grootveld. In 1820 ging 
Oukoop definitief over naar de provincie Zuid-Holland.8 

Het gemeentebestuur van Oukoop bestond sedert 1817 uit vier en sedert 1825 uit zeven 
personen. Twee raadsleden vormden met de burgemeester het college van burgemeester en 
assessoren. Vanaf 1851 trad de nieuwe Gemeentewet in waarna de raadsleden voortaan werden 
gekozen in plaats van benoemd. De assessoren veranderden in wethouders en werden eveneens 
door en uit de gemeenteraad gekozen. 

(g) De burgemeester (voor 1825 nog schout genoemd) bleef de spil van het gemeentebestuur. Ook 
na 1815 was dit een nevenfunctie van respectievelijk twee notarissen uit Woerden en Montfoort 
en een houtzaagmolenaar uit Oudewater. Pas met de benoeming in 1844 van Adriaan Maarten 
Montijn, die ook burgemeester van Oudewater en Papekop was, kwam er een beroepsfunctiona
ris als burgemeester en secretaris van Oukoop op het toneel. 

Het ambtelijk apparaat van Oukoop tussen 1815 en 1857 bestond in feite uitsluitend uit de 
burgemeester/secretaris en de gemeenteontvanger, een functie die in de laatste jaren door een 
ingezetene van Oukoop werd vervuld. Deze hield secretarie aan huis in Oudewater, terwijl de 
gemeenteraad bijeenkwam in de boerderij van Klaas Middelkoop. Zijn opeenvolgende knechts 
traden op als gemeentebode en zorgden dat de kamer in de boerderij, waar de raad vergaderde, 
verwarmd werd.' Veel ging er echter in Oukoop niet om, hetgeen er vermoedelijk de oorzaak 
van is dat er vóór 1845 maar weinig genotuleerd werd. 
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Schouten, burgemeesters en secretarissen van Oukoop. 1669-1857 

....-1669 
1670(?)-1688 
1688-1699 
1699-1722 
1723-1731 
1731-1746 
1746-1754 
1754-1756 
1756-1798 
1798-1802 

1802-1803 
1803 
1803-1811 

Adriaen Roosenboom 
Floris de Reeder 
Euwout Slappecoorn 
Nicolaas de Reeder 
mr. Rogier Kamerbeecq 
Arnoldus Franciscus van Roosendael 
mr. Gerard van Zelder van Beveren 
Cornelis Brack 
Arien Vernüj 
diverse presidenten van de Municipaliteit van de Gecombineerde Districten 
van Lange Ruige Weide, Papekop en Diemerbroek en Oukoop; 
secretaris Dirk Blanken Hermanusz. 
Arien Vernüj 
Jan Verhoog 
Willem Grootveld 

1815-1817 
1818 
1819-1844 
1844-1846 
1846-1857 

Jan Gijsbert Schuak 
Willem Grootveld 
Adrianus de Jong 
Adriaan Maarten Montijn 
Pieter Marie Montijn 

Raadsleden, assessoren en wethouders van Oukoop. 1817-1857 

1817-1857 
1817-1829 
1817-1819 
1819-1842 
1825-1845 
1825-1848 
1825-1831 
1829-1833 
1831-1857 
1833-1857 
1842-1857 
1845-1849 
1849-1857 
1849-1853 
1853-1857 

Klaas Middelkoop (assessor en wethouder 1817-1857) 
Willem Vergeer (assessor 1817-1829) 
Jan Verhoog 
Odulphus den Hollander (assessor 1829-1842) 
Leendert de Vink (assessor 1842-1845) 
Cornelis van Dam 
Gerrit van der Velden 
Teunis Polderman 
Aart Tmjl (assessor en wethouder 1845-1857) 
Jacobus Oosterwyk 
Adrianus Verbree 
Paulus Bouthoorn 
Klaas van Dam 
Jan Bogert 
Klaas Berger 
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Het archief en de inventarisatie 

Over de archieven van Oukoop en het beheer ervan in de zeventiende en achttiende eeuw is 
redelijk veel bekend. De archieven werden over het algemeen ten huize van de secretaris 
bewaard. Het belang, dat de toenmalige schouten/secretarissen aan hun archieven hechtten 
moge blijken uit het feit dat ze bij overdracht van functies vaak een vrij uitgebreide lijst 
samenstelden van de stukken die ze overdroegen en van belang achtten. De oudste lijst dateert 
van 1670, terwijl ook in 1720 en in 1819 dergelijke "inventarissen" werden opgemaakt.10 Uit 
deze lijsten blijkt dat een groot gedeelte van het Oukoopse archief verdwenen is; anderzijds 
staan veel 17e- en 18e-eeuwse stukken, die wel in de hiernavolgende inventaris vermeld staan, 
weer niet op de genoemde lijsten aangegeven. 
We moeten constateren dat het archief grote hiaten vertoont voor zover het de periode vóór 
1800 betreft. Het merendeel van de bewaard gebleven stukken dateert van na 1756, als de goed 
onderlegde administrateur en notaris Arien Vermij als schout en secretaris optreedt. Het 
archiefgedeelte van de periode na 1815 is wel vrij compleet, hoewel notulen van vergaderingen 
vrijwel ontbreken. Misschien zijn ze niet eens gemaakt. De andere belangrijke series als 
rekeningen en correspondentie daarentegen zijn redelijk compleet. 
Na de samenvoeging met Hekendorp is het archief tot 1964 op verschillende plaatsen bewaard. 
Aanvankelijk ten huize van de burgemeester-secretaris van Hekendorp en sedert 1902 in de 
gemeenschappelijke secretarie van Hekendorp, Papekop en Lange Ruige Weide in Oudewater. 
In 1943 werden de archieven van die gemeenten overgebracht naar het raadhuis van Lange 
Ruige Weide in Driebruggen, waar ze ook na de vorming van de nieuwe gemeente Driebruggen 
in 1964 bleven berusten. In 1972 sloot Driebruggen zich aan bij het Streekarchivariaat 
Rijnstreek en kort daarop verhuisden de archieven op advies van de streekarchivaris naar de 
archiefbewaarplaats van Bodegraven, waar de brandveiligheid en bewaarcapaciteit een stuk 
groter waren. Bij de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis van Driebruggen in 1982 
keerden de archieven terug naar de nieuwe, goedgekeurde archiefbewaarplaats in dat gebouw 
Per 1 januari 1989 werd Driebruggen opgeheven en werden alle archieven van die gemeent 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Reeuwijk, waarmee er een einde 
kwam aan de lange odyssee die het archief van Oukoop sedert zijn opheffing in 1857 gemaakt 
had." 
De omvang van het archief beslaat 4 meter. De materiële staat was ten gevolge van de vek 
verplaatsingen en vooral de gebrekkige bewaaromstandigheden in het voormalige gemeentehuis 
van Lange Ruige Weide en Driebruggen tussen 1943 en 1972 over het algemeen matig tot 
slecht. Van alle archieven van de voormalige gemeente Driebruggen was dat van Oukoop er het 
slechtst aan toe; vooral de stukken uit de negentiende eeuw hebben veel te lijden gehad. 
Momenteel worden systematisch de stukken, die het meest door vocht en ongedierte zijn 
aangetast, gerestaureerd, waardoor ze op den lange duur weer goed raadpleegbaar zijn. 

Het 17e en 18e-eeuwse archief van Oukoop alsmede dat over de periode 1815-1844 was een 
van elke ordening gespeend allegaartje. Vooral voor de 19e-eeuwse stukken, waarvan er veel 
bewaard zijn gebleven, was dat pijnlijk duidelijk: de Oudewaterse houtzaagmolenaar Adrianus 
de Jong, die van 1819 tot 1844 burgemeester en secretaris was, had maar weinig kaas had 
gegeten van administratie en archiefvorming. Pas met de benoeming van achtereenvolgens vader 
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A.M. en zoon P.M. Montijn als burgemeester en secretaris komt er weer enige orde in de 
administratie. 
Bij de inventarisatie is gekozen voor een logische tweedeling in het gerechtsarchief over de 
periode 1656-1811 en het archief van de gemeente over de periode 1815-1857. In het, zoals 
hierboven al opgemerkt, fragmentarisch bewaard gebleven gerechtsarchief was geen oude orde 
te onderscheiden, op grond waarvan gekozen is voor herordening. In het archief over de 
periode 1815-1857 ontbraken belangrijke basisstukken als raadsnotulen en de serie ingekomen 
en uitgaande stukken was chronologisch opgeborgen; over de periode 1817-1844 ontbraken 
nadere toegangen. Over de periode 1845-1857 was een agenda aanwezig, maar deze is niet 
consequent bijgehouden. Waar goede nadere toegangen dus ontbraken is gekozen voor de 
praktische oplossing om de correspondentie te schiften en voor zover mogelijk onder te 
verdelen over de verschillende rubrieken. De standaardmissives van de provinciale overheid zijn 
chronologisch bij elkaar gehouden; een stapeltje stukken uit de periode-De Jong en de periode-
Montijn waarop door de gemeente kennelijk geen actie is ondernomen en die niet goed in 
andere rubrieken onder te brengen waren, is ook ondergebracht in de rubriek "Stukken van 
algemene aard". 

Voor de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen is gekozen voor een ordening, die 
grotendeels is gebaseerd op de hoofdindeling van de Basisarchiefcode van de VNG. Verschil
lende rubrieken zijn samengevoegd. Uit het archief is, gezien de periode waarover het loopt, 
slechts in zeer geringe mate vernietigd. Het betrof hier voornamelijk circulaires en afschriften 
van aanwezige stukken uit de periode 1851-1857. 

Het hierna beschreven archief beperkt zich tot het dorps- en gemeentebestuur van Oukoop. 
Over de geschiedenis van Oukoop is ook in andere archieven nog informatie te vinden. 
Stukken betreffende het waterstaatkundig beheer zijn te vinden in het archief van de polder 
Oukoop-en-Negenviertel, dat beheerd wordt door de archivaris van het Hoogheemraadschap 
Rijnland te Leiden. Het oud-rechterlijk archief van Oukoop bevindt zich in het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag. Tenslotte vormt ook het archief van de ambachtsheerlijkheid 
Oukoop, eigendom van de gemeente Reeuwijk en berustend in de archiefbewaarplaats aldaar, 
een interessante aanvullende bron voor onderzoek. 

Noten: 
1. Zie o.a. H. van der Linde De Cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging 

der Utrechts-Hollandse laagvlakte (Assen, 1955), p. 299 en 312. 
2. De bevolkingsgegevens zijn gebaseerd op: A. J. van der Aa Aardrijkskundig Woordenboek 

der Nederlanden (Gorinchem, 1839-1851); begrotingen en rekeningen, inv.nrs. 89-90 en 

3. Van der Aa, als voren, dl. 8, p. 730. 
4. Inv.nr. 64. 
5. Zie W.F.J. den Uyl De Lopikenvaard I: dorp en kerspel (Utrecht, z.j.), p. 35. 
6. Den Uyl, als voren. 
7. Archief ambachtsheerlijkheid Oukoop, vl. invnr. 1. 
8. Wet van 27 april 1820, Sb. 13. 
9. Inv.nrs. 94-97. 
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10. Inv.nrs. 2-3 en 87. 
11. Zie over het beheer van het archief na 1857 ook S.R. Straub Inventaris van de archieven 

van de gemeente Hekendorp 1586-1942 (1964) (Woerden, 1990), p. 4-5. 

.. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE OUKOOP, 1817-1857 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

RpkpnHmakingPn 

31-32. Registers van afgekondigde bekendmakingen, 1844-1857. 2 delen 

33. 

Correspondentie 

34-35. 

31. 1844-1853; 
32. 1854-1857. 

Bekendmakingen, 1850-1857. 

\ 

1 omslag 

Ingekomen stukken betreffende diverse niet-gerubriceerde onderwerpen, 
1818-1857. 2 omslagen 

34. 1818-1844; 
35. 1845-1857. 

36-40. 

41-57. 

Circulaires van het provinciaal bestuur, 1818-1850. 
Gedrukt. 5 omslagen 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Regii 

41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

1818-1822; 
1823-1824; 
1825-1826; 
1827-1838; 
1839-1850. 

• 

sters van afschriften van uitgaande brieven, 1818-1844. 

1818; 50. 
1819-1820; 51. 
1821; 52. 
1822; 53. 
1823; 54. 
1824; 55. 
1825; 56. 
1826; 57. 
1827; 

1828; 
1829; 
1830; 
1831-1833; 
1834-1835; 
1836-1837; 
1838-1840; 
1841-1844 (januari). 

17 katerns 
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58-59. 

60. 

Verslagen 

61. 

Registers van afschriften van uitgaande brieven, 1844-1857. 2 delen 

58. 1844 (februari)- 1849 (mei); 
59. 1849 (juni)- 1857. 

Agenda van ingekomen en naar aanleiding daarvan verzonden stukken, 
met alfabetische trefwoordenindex, 1845-1857. 1 deel 

Jaarlijkse verslagen van de toestand der gemeente, 1844-1856. 1 omslag 

\ 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

DE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE 

Grondgebied en grensbepaling 

62. Stukken betreffende de overgang van de gemeente van de provincie 
Utrecht naar de provincie Zuid-Holland, 1820. 3 stukken 

63. Proces-verbaal van grensbepaling, met tekening, 1827. 1 katern 

64. Stukken betreffende de voorgenomen samenvoeging van de gemeente met 
een aantal buurgemeenten, 1828, 1846, 1847, 1852 en 1854. 1 omslag 

Inrichting van het bestuur { 

65. Reglement voor het gemeentebestuur in de provincie Utrecht" met bijla
gen, 1816. 1 omslag 

66. Briefwisseling met de ambachtsheren Haarsma betreffende het bestuur van 
de gemeente, 1821-1822, 1825, 1826 en 1842. 1 omslag 

67. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1851, 
met stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1852. 1 omslag 

68. Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burge
meester en wethouders, 1854. 1 stuk 

69. Verordening op de afkondiging van plaatselijke verordeningen, 1857. 
1 stuk 

70. Besluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de inwer
kingtreding van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Hekendorp, 
gevormd na samenvoeging van de voormalige gemeenten Hekendorp en 
Oukoop, 1857. 2 stukken 

Bestuursfunctionarissen 

71. Stukken betreffende de benoeming van assessoren, 1821-1823, 1829 en 
1842. 1 omslag 

72. Staten van gegevens betreffende bestuursfunctionarissen en gemeenteperso
neel, 1823, 1825, 1844, 1846, 1851 en 1854. 1 omslag 
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De poldermolen van Oukoop aan de Prinsendijk, 1993 
Foto: R. Tito, Woerden; collectie gemeente Reeuwijk. 



Het gerecht Oukoop; fragment van de kaart van het Groot-Waterschap van Woerden uit 1670. 
Collectie Streekarchivariaat Rijnstreek 
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73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

Personeel 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

Proces-verbaal van de installatie van het nieuwe gemeentebestuur op grond 
van het "reglement voor het bestuur ten plattenlande", met afschrift van 
de bekendmaking van de infunctietreding, 1825. 1 stuk 

Koninklijk Besluit tot benoeming van Adrianus de Jong tot burgemeester, 
1825. 

Stukken betreffende de benoeming en verkiezing van raadsleden, 1818-
1822, 1829, 1831, 1835, 1842, 1845, 1849, 1851 en 1853. 1 omslag 

Staat van de gemeente- en polderfunctionarissen, voor wier benoeming de 
ambachtsheer het recht van voordracht heeft, 1844. 1 stuk 

Stukken betreffende de verlening van ontslag aan Adrianus de Jong als 
burgemeester en secretaris en de benoeming van Adriaan Maarten Montijn 
als zodanig, 1843-1844. 1 omslag 

Stukken betreffende de benoeming van en de ambtsvervulling door Pieter 
Marie Montijn als burgemeester en secretaris, 1846-1854. 1 omslag 

Proces-verbaal van eedsaflegging door Adrianus de Jong als gemeenteont
vanger, 1825. 1 stuk 

Stukken betreffende de benoeming van Gijsbert Verbree tot gemeenteont
vanger, 1838-1839, en diens borgstelling, 1840. 1 omslag 

Stukken betreffende de benoeming en installatie van Hendrik Kraaijen-
brink tot gemeente-ontvanger en betreffende de vaststelling van zijn 
borgtocht, 1850-1851. 1 omslag 

Stukken betreffende de benoeming tot gemeenteveldwachter van Johannes 
Beukers, tevens gemeenteveldwachter van Lange Ruige Weide, 1850, en 
van Hermanus Josephus Dijkman Casie, tevens gemeenteveldwachter van 
Papekop en Hekendorp, 1855. 1 omslag 

Staten van persoonlijke gegevens en beoordeling van de gemeenteveld
wachter, 1850-1857. 1 omslag 

Instructie voor de gemeente-ontvanger, 1852. 

Instructie voor de gemeentesecretaris, 1852. 

1 stuk 

1 stuk 
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86. Akte van aanstelling van Frederik Hendrik Swam te Schoonhoven tot 
deurwaarder der plaatselijke belastingen, 1856. 1 stuk 

Archief 

87. Lijst van archiefstukken, welke door de voormalige schout W. Grootveld 
zijn overgedragen aan de nieuwe schout Adrianus de Jong, met lijst van 
door laatstgenoemde gemiste stukken, 1819. 2 stukken 

88. Lijst van door A. Kraaijenbrink, waarnemend ontvanger van de voormali
ge gemeente Oukoop, aan K. Vermeer, ontvanger van Hekendorp, over
gedragen stukken, 1857. 1 stuk 

Financiën 

* Begrotingen en rekeningen 

89-90. Begrotingen met bijlagen, 1818-1856. 2 pakken 

89. 1818-1844; 
90. 1845-1856. 

91. Memorie van Toelichting bij en besluit van Gedeputeerde Staten tot 
goedkeuring van de begroting voor 1857, 1856. 2 stukken 

92. Rekeningen met stukken betreffende de vaststelling en de goedkeuring, 
1820-1846 en 1850-1852. 1 omslag 

93. Rekening over de periode januari-september 1857, opgemaakt door A. 
Kraaijenbrink, waarnemend ontvanger van Oukoop, 1857. 1 stuk 

94-97. Bijlagen bij de rekeningen, 1818-1846 en 1850-1856. 4 omslagen 
. . • • - • " • • • _ 

94. 1818-1827; 
95. 1828-1837; 
96. 1838-1846; 
97. 1850-1856. 

98. Rekening van het beheer van de gemeente- en armenfondsen van de 
voormalige gemeente Oukoop, opgemaakt door het voormalig gemeentebe
stuur en armbestuur, met bijlagen, 1857. 1 omslag 
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* Verwerving van inkomsten door heffing van gemeentelijke belastingen en retributies 

99. Kohieren van de personele, vanaf 1845 hoofdelijke omslag, met stukken 
betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1818-1857. 1 omslag 

100. Afschrift van de notulen van een vergadering van de gemeenteraad over 
de heffing van opcenten op rijksbelastingen, geschreven op een brief van 
de Gouverneur van Zuid-Holland betreffende deze zaak, 1822. 1 stuk 

101. Notulen van een vergadering van de gemeenteraad betreffende de vaststel
ling van de grondslag voor de personele omslag, 1823. 
Afschrift. 1 stuk 

102. Register van afgegeven geleidebiljetten voor vervoer van sterke drank naar 
plaatsen buiten de gemeente i.v.m. de heffing van gemeentelijke opcenten 
op gedestilleerd, 1827-1829. 1 katern 

103. Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de heffing van een hoofdelijke 
omslag, met bijlagen, 1845. 3 stukken 

104. Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke goedkeuring voor het 
verhogen van het totaalbedrag van de te heffen hoofdelijke omslag, 1847. 

1 stuk 

105. Staat van het aantal geheven opcenten op rijksbelastingen, 1849. 1 stuk 

106. Verordeningen op de heffing^ en invordering van leges, met stukken 
betreffende de totstandkoming, i852 en 1856. 1 omslag 
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DE TAAKUITVOERING DOOR DE GEMEENTE 

Rijksbelastingen 

* Algemeen 

107-109. Ingekomen brieven en circulaires betreffende de heffing en invordering 
van rijksbelastingen, 1818-1850. 3 omslagen 

107. 1818-1824; 
108. 1825-1830; 
109. 1831-1850. 1 omslag 

110. Besluit van de Gouverneur van Utrecht tot benoeming van Zetters der 
Directe Belastingen, 1820. \ 1 stuk 

111. Staten van de leden van het College van Zetters der Directe Belastingen, 
1844-1856, met staten houdende voordrachten voor de benoeming van 
deze functionarissen, 1844, 1846 en 1849. 1 omslag 

Grondbelastingen 
i 

112. Register van eigendomsovergang, 1820-[1829]. 
Afschrift. 1 stuk 

113. Staten van gegevens betreffende grondbezit en grondgebruik in de ge
meente, opgemaakt ten behoeve van de heffing van belastingen, [1826]. 

2 stukken 

114. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het opmaken en 
bijhouden van de kadastrale registers, 1827-1836. 1 omslag 

115. Staat, houdende de voorlopige classificaties van de waarde van gebouwde 
en ongebouwde eigendommen in de kantons Woerden en Schoonhoven, 
onderverdeeld per gemeente, met besluit van de Gouverneur van Zuid-
Holland tot het bijeenroepen van de gezamenlijke burgemeesters van die 
kantons om over deze classificaties te spreken, 1832. 2 stukken 

116. "Oorspronkelijke aanwijzende tafel", legger van grondeigenaars en de 
ongebouwde en gebouwde eigendommen, ingedeeld volgens kadastrale 
percelen, 1832. 1 deel 
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Vrijwillige Nationale Geldlening 

117. 

Bevolking 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

Verkiezingen 

125. 

126. 

127. 

Stukken betreffende de inschrijving door ingezetenen op de vrijwillige 
nationale geldlening, 1831-1833. 1 omslag 

Staten van de loop der bevolking en het aantal geboortes, huwelijken en 
overlijdensgevallen, 1820, 1823, 1830 en 1844-1856. 1 omslag 

Staten van het aantal inwoners, onderverdeeld naar godsdienstige gezindte, 
1845-1847 en 1851-1857. 1 omslag 

Staat van het. aantal huizen en de weg- en waterwegen in de gemeente, 
1845. 1 s tuk 

Verordening op de aangiften voor het bevolkingsregister, 1850, met 
stukken betreffende de totstandkoming en goedkeuring, 1850-1852. 

1 omslag 
• 

Bevolkingsregister, ingedeeld op adres, 1850-1857. 1 deel 

N.B. Op dit register is een hedendaagse alfabetische naamindex aanwezig. 

Akten houdende verklaringen van geneeskundigen omtrent de overlijdens-
oorzaak van ingezetenen, 1856-1857. 3 stukken 

Verslag betreffende de toestand van het bevolkingsregister van Oukoop en 
de wijze waarop het bijgehouden wordt, 1857. 
Afschrift. 1 stuk 

Stukken betreffende de voorbereiding van de verkiezingen voor Provincia
le Staten, 1818-1825. 1 omslag 

Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van Provinciale Staten, 
1825, 1829, 1835, 1845 en 1847. 1 omslag 

Staten van personen die op grond van hun belastingaanslag in aanmerking 
komen voor het kiesrecht voor vertegenwoordigende organen, 1829. 

1 omslag 
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1 2°- Staten van de mannelijke inwoners en hun aandeel in de directe belastin
gen, opgemaakt ten behoeve van de samenstelling van kiezerslijsten voor 
vertegenwoordigende organen, 1847-1848 en 1854-1856. 3 stukken 

129- Staten van de aantallen kiezers voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten 
en de gemeenteraad, 1853-1857. 1 omslag 

130-132. Staten van kiezers op grond van hun aandeel in de directe belastingen, 
voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraad, 1854-
1957. 3 omslagen 

130. Tweede Kamer, 1854-1857; 
131. Provinciale Staten, 1854-1857; 
132. Gemeenteraad, 1854-1857. 

Openbare orde en justitie 

133. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de vervolging en 
berechting van overtredingen en misdrijven, 1818-1856. 1 omslag 

134. Stukken betreffende de afdoening van een conflict tussen Willem Vergeer 
enerzijds en Willem de Ruiter en Comelis Hoogendoorn anderzijds 
omtrent het gedrag van laatsgenoemden gedurende de omwenteling van 
1813, 1823. 1 omslag 

135. Stukken betreffende het onderzoek naar de diefstal van een bootje van 
Paulus Bouthoorn, 1847. 1 omslag 

136. Staten van het aantal misdrijven en overtredingen welke binnen de ge
meente hebben plaatsgehad en van de daartegen genomen maatregelen, 
1851-1857. 1 o m s iag 

137. Verordening op de ekster- en kraaienesten, 1857. 1 stuk 

Brandweer 

138. Keur op de voorkoming en bestrijding van brand, 1822. 1 stuk 

Openbare gezondheid 
• • • • . . - . . 

139. Staten van gevaccineerde ingezetenen, 1844-1850 en 1852-1857. 1 omslag 

m 
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Wegen 

Staat van het aantal huizen en de weg- en waterwegen in de gemeente, 
1845. 1 stuk 

N.B. Zie inv.nr. 120 

140. Staat van de wegen in de gemeente, 1850. 

Landbouw en veeteelt 

1 stuk 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

Armenzorg 

* Algemeen 

150. 

Staat van veehouders in de gemeente met vermelding van het aantal 
runderen dat zij bezitten, 1819. 1 stuk 

Staten van de veestapel in de gemeente, 1819, 1820, 1838-1844. 1 omslag 

Staat van het aantal trekpaarden in de gemeente, 1825. 1 stuk 

Staten van het aantal varkens in de gemeente, 1833-1837, 1841 en 1843-
1851. "-*•-' 1 omslag 

Processen-verbaal van eedsaflegging door taxateurs van aan longziekte 
gestorven vee, 1841 en 1847. 1 omslag 

Geleidebrieven voor geldbedragen, vanwege de provincie uitbetaald aan 
gedupeerden ten gevolge van de heersende veeziekte, 1841. 1 omslag 

Staten van de jaarlijkse opbrengst van graan en aardappelen in de gemeen
te, 1844-1853. 1 omslag 

Staten van aangifte van aan veeziekten lijdende paarden en runderen, met 
bijlagen, 1847 en 1855. 1 omslag 

Staten van de toestand van de landbouw en veeteelt in de gemeente, 1852-
1857. 1 omslag 

Staten van de aantallen bedeelde ingezetenen, 1819, 1824 en 1843-1857. 
Afschriften. 1 omslag 
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151. Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij afwijzend wordt beschikt op een 
verzoek om subsidie ten behoeve van de armenzorg, 1848. 1 stuk 

152. Verslagen van de toestand van de armenzorg in de gemeente, 1848-1857. 
Afschriften. 1 omslag 

153. Raadsbesluiten tot vaststelling van de maxima van te verlenen onderstand, 
1855 en 1856. 2 stukken 

154. Lijsten van instellingen van weldadigheid in de gemeente, 1851 en 1855. 
3 stukken 

* College van armmeesters, sedert 1855 Algemeen Burgerlijk Armbestuur 

155. Rekeningen van de armmeesters, sedert 1855 het Algemeen Burgerlijk 
Armbestuur, 1824-1857. 1 omslag 

156. Bijlagen bij de rekeningen van de armmeesters, sedert 1855 het Algemeen 
Burgerlijk Armbestuur, 1826-1827, 1829-1838, 1840-1848, 1850-1854 en 
1856-1857. 1 omslag 

157. Begrotingen van de armmeesters, sedert 1855 het Algemeen Burgerlijk 
Armbestuur, 1844-1857, met Memorie van Toelichting, 1857. 1 omslag 

158. Reglement voor het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, 1855. 1 stuk 

* Verlening van onderstand 

159. Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven betreffende de verlening 
van onderstand aan in Oukoop geboren en elders woonachtige personen, 
1821-1848. 1 omslag 

160. Stukken betreffende een geschil met de gemeente Sluipwijk over de 
financiële ondersteuning van Trijntje den Tuijnder, weduwe Arij den 
Knikker, 1823-1830. 1 omslag 

161. Stukken betreffende een geschil met de gemeente Hazerswoude over de 
financiële ondersteuning van Roelof Kruit, 1826-1830. 1 omslag 

162. Stukken betreffende een geschil met de gemeente Sluipwijk over de finan
ciële ondersteuning van de vrouw en kinderen van Cornelis Verweij, 
1826-1830. 1 omslag 
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163. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

Stukken betreffende een geschil met de gemeente Willige Langerak over 
de financiële ondersteuning van het echtpaar Jan Koster en Neeltje de 
Groot, 1830-1840. 1 omslag 

Stukken betreffende de financiële ondersteuning van de moeder van Gijs-
bert Verkleij gedurende diens afwezigheid in verband met de vervulling 
van zijn dienstplicht, 1831-1837. 1 omslag 

Stukken betreffende de financiële ondersteuning van het echtpaar Jacobus 
de Borst en Marijtje Romein, 1841-1848. 1 omslag 

Stukken betreffende een conflict met de gemeente Schoonrewoerd betref
fende de financiële ondersteuning van de armlastige Teunis den Held, 
1842-1848. 1 omslag 

Stukken betreffende een conflict met de gemeente Amerongen betreffende 
de financiële ondersteuning van Clasina van den Bosch Tuil, huisvrouw 
van Philippus Verweij, 1845. 1 omslag 

Stukken betreffende een conflict met de gemeente Stein ca . betreffende de 
financiële ondersteuning van de armlastige Karel van Es, 1846. 1 omslag 

Besluit van de burgemeester tot het verlenen van onderstand aan Mijntje 
Verbree, weduwe Dirk van Eijk, van een gulden per week voor rekening 
van de gemeente Sluipwijk, 1854. 1 stuk 

Stukken betreffende een conflict met de gemeente Oudewater betreffende 
de opname van de armlastige Gijsbert van der Heeden voor rekening van 
de gemeente Oukoop in een krankzinnigengesticht te Dordrecht, 1857. 

1 omslag 

Militaire zaken 

* Algemeen 

171-173. Ingekomen brieven en circulaires betreffende militaire zaken, 1819-1855. 
3 pakken 

171. 1818-1823; 
172. 1824-1828; 
173. 1829-1855. 
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* Nationale Militie 
• 

174- "Inschrijvingsregisters", staten van ingeschrevenen, met bijlagen, lichtin
gen 1821, 1823-1854 en 1856-1857, opgemaakt 1821, 1823-1854 en 1856-
1857. 1 omslag 

175- Alfabetische staten van ingeschrevenen, behorend bij de inschrijvingsregis
ters, 1821-1854 en 1856-1857. 1 omslag 
. ' . . ' . • • • 

1 76. Ingekomen brieven en missives betreffende de inschrijving, 1822-1843. 
1 omslag 

177. Register van verlofgangers, 1841. 1 stuk 

l78- Ingeleverde akten van tijdelijk verlof aan de militairen Dirk Vijver, 1821, 
Barend den Heldt, 1835, en Komelis van Dam, 1839. 3 stukken 

179. Staten van verlofgangers, 1845-1847 en 1851. 1 omslag 

* Rustende Schutterij 

180. Ingekomen brieven en missives betreffende de inschrijving, 1819 en 1828-
1841. i omslag 

181. Staten van manschappen van de eerste ban met stukken betreffende de 
samenstelling van de staten, 1821-1843. 1 omslag 

182. "Inschrijvingsregisters", staten van ingeschrevenen, 1828-1857. 1 omslag 

183. Alfabetische staten van ingeschrevenen, behorende bij de inschrijvingsre
gisters, 1828-1831, 1836-1839, 1840-1841, 1843-1845 en 1847-1857. 

1 omslag 

184. "Lotingsregisters", staten van lotelingen, 1828-1835, 1839-1841, 1843-
1845 en 1847-1857. 1 omslag 

185. "Algemene rollen", staten van schutterijplichtigen, 1828-1832, 1834, 
1839-1841 en 1843-1857. 1 omslag 

186. "Bijzondere rol", staat van ingelijfde schutterijplichtigen, 1828. 1 stuk 

187. Staten van mutaties in de sterkte van de rustende schutterij, 1844-1848. 
1 omslag 
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188. Akten, waarin de Oudewaterse arts J. Vriesman verklaart dat Jan Scheer 
en Aart Uithol lichamelijk niet geschikt zijn om als schutter te dienen, 
1840 en 1841. 2 stukken 

189. Staat van schutters van de eerste ban, 1857. 1 stuk 

* Landstorm 

190. Staten van naar burgerlijke staat onderverdeelde mannelijke inwoners, die 
ingeschreven zijn, [circa 1833]. 2 stukken 
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Alphen 5 
Amerongen 51 
Barwoutswaarder 29 
Berg, familie 10 
Berg, mr. Willem Ernst Joan 7 
Berger, Klaas 33 
Beukers, Johannes 43 
Bisschopswey 29 
Blanken, Dirk, Hermanuszoon . \ . . 33 
Bodegraven 29, 34 
Bogert, Jan 33 
Borselen, familie Van 7 
Borst, Jacobus de 51 
Boskoop 5-8, 11, 13, 18,21 
Bosman, Dirk 9, 21 
Bosman, Hendrik 9 
Bouthoorn, Paulus 33, 48 
Brack, Cornelis 6, 8-10, 18 
Brack, Cornelis, de oude 33 
Broek c a 5 
Burch, den 5 
Custwijc 29 
Dam, Cornelis van 33 
Dam, Klaas van 33 
Dam, Kornelis van 52 
Delf, Departement van de 38 
Den Haag 6, 11, 35 
Diemerbroek 31, 33 
Dijkman Casie, Hermanus Josephus . 43 
Doncker, Gerard 37 
Doncker, mr. Gerrit 31 
Dordrecht 51 
Driebruggen 30, 34 
Eijck, Jan Cornelis van 9 
Eijck, Vincent van 9 
Eijk, Dirk van 51 
Eijkhof, Dirk 54 
Enkele Wiericke 29 
Es, Karel van 51 
Foreest 5 
Foreest, familie Van 7 
Friesheim, Van 7 
Gouda 6-8, 31 

Groot, Neeltje de 51 
Grootveld, Willem 32, 33, 44 
Haarsma, Aarnout 31 
Haarsma, Anthony Herman 31 
Haarsma, familie 42 
Haarsma, mr. Herman Anthony . . . 31 
Harting, Frederik 18 
Hazerswoude 50 
Heeden, Gijsbert van der 51 
Heemskerk, Anthony 9 
Hekendorp 29, 34, 42-44 
Held, Teunis den 51 
Heldt, Barend den 52 
Hijselendoorn, Boudewijn Gerritsz van 9 
Holland (Zuid-) . . 5,7, 29, 42, 45, 46 
Hollander, Odulphus den 33 
Hooftman, Jan 9 
Hoogendoorn, Cornelis 48 
Hoosbeek, Maarten 9 
Jong, Adrianus de . . . . 33, 34, 43, 44 
Jong, Gijsbert de 9 
Kamerbeecq, mr. Rogier . 33 
Karel de Vijfde 31 
Kempen, Jan Mauritius van 9 
Knikker, Arij den 50 
Kooij, Cornelis 9 
Koster, Jan 51 
Kraaijenbrink, Anthonie 44 
Kraaijenbrink, Hendrik 43 
Kruit, Roelof 50 
Kumsius, Jacob 7, 9 
Laan, Klaas van der 9 
Lange Ruige Weide . . . . 29, 31-34, 43 
Leeuwen, Arij van 38 
Leiden 6, 7, 35, 54 
Leyden, Pieter van 7 
Liere, Van 7 
Maat, Willem van der 9 
Medenblik, Anthony 9 
Middelburgseweg 5, 21 
Middelkoop, Klaas 32, 33 
Milly, De 7 
Montfoort 31, 32 
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Montijn, Adriaan Maarten 32, 33, 35, 43 
Montijn, Pieter Marie . . 32, 33, 35, 43 
Nes, Jan van, Klaaszoon 9, 10 
Nes, Klaas van, jr 9 
Nieuwkoop 5 
Oosterom, Arie van 9 
Oosterom, Cornelis van 9 
Oosterom, Jacobus van 9 
Oosterwijk, Jacob 33 
Oudewater . . . 29, 32, 31, 34, 51, 53 
Oukoop-en-Negenviertel, polder 29, 35 
Oukoopsedijk 29, 31 
Papekop 29, 31-34, 43 
Pellekooren, Jan 9 
Polderman, Teunis 33 
Prinsendijk 29, 31 
Randenburg 5, 6, 11 
Ravensteijn Medenblik, mr. Anthony 
Henricus 8-10 
Reeder, Floris de 33 
Reeder, Nicolaas de 33 
Reeuwijk . 5-8, 10, 11, 18, 19, 30, 34 
Rijneveld 5 
Rijnland 5, 7, 11, 35 
Romein, Marijtje 51 
Roosenboom, Adriaen 33, 37 
Roosenboom, D 37 
Roosendael, Arnoldus Fr 31, 33 
Ruiter, Willem de 48 
Rustende Jager, café De 8 
Scheer, Jan 53 
Schilden, Cornelis van der 9 
Schoonhoven 44, 46 
Schoonrewoerd 51 
Schuak, Jan Gijsbert 32, 33 
Slappeccorn, Euwout 33 
Sluipwijk 29, 37, 38, 50, 51 
Snoek, Jan van der 9 
Spoelwijk 5 
Starre, Johannes van der 21 
oicin c.3. • • • • • • • • • • • • • • ^-'i j i 
Streng, Gerrit 19 
Swadenburg 5 
Swam, Frederik Hendrik 44 

Tuijl, Aart 33 
Tuijnder, Trijntje den 50 
Tuil, Clasina van den Bosch 51 
Uithol, Aart 53 
Utrecht 5, 29, 31, 39, 42, 46 
Velden, Gerrit van der 33 
Velden, Martinus van (den) 6 
Verbree, Adrianus 33 
Verbree, Gijsbert 43 
Verbree, Mijntje 51 
Verenigde Polder aan de Oostzijde van 
de Gouwe 5, 7, 11, 16 
Vergeer, Willem 33, 38, 48 
Verhoog, Jan 33, 37 
Verkleij, Gijsbert 51 
Vermeer, K 44 
Vermeulen, Cornelis 9 
Vermij, Arien 24, 33, 37 
Verrijst, Jan 37 
Versluis, Jacob 21 
Verweij, Cornelis 50 
Vèrweij, Philippus 51 
Vijver, Dirk 52 
Vink, Î eendert de 33 
Vreest 5 
Vriesman, J 53 
Waarder 29, 32 
Wijnbergen, Willem van 31 
Wildenburg, Cornelis 9, 18 
Wildenburg, Jan 9 
Willige Langerak 51 
Woerden 32,46 
Zelder v Beveren, Gerard v . . . 31, 33 
Zuid-Waddinxveen 54 
Zwammerdam 5 
Zwieten, Grietje van 54 
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