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De bestuurlijke indeling van de Krimpenerwaard in 1795 (ontleend aan het proefschrift) 



Enkele aanwijzingen voor het gebruik 
 

 

 

Algemeen 
 

In de inleiding op zijn proefschrift geeft Johan Kamermans nogal hoog op van de steun die hij 

heeft ondervonden bij de invoer van gegevens, waarbij gebruik gemaakt kon worden van een op 

dBaseIV gebaseerde toepassing die bij de Wageningse universiteit in die tijd gangbaar was. 

Het is te hopen dat men daar sindsdien op een beter model voor de ontsluiting van gegevens is 

overgegaan, want er is nogal wat aan te merken op de gegevensstructuur in de overgeleverde 

database-bestanden.  

 

Er is een hoofdbestand <bronid> met gegevens over de bronnen waaruit is geput voor de 

boedelinventarissen. Elke “casus” heeft daarin een afzonderlijk “casenr” gekregen. De 

combinatie archief en inventarisnummer geeft vrij precies aan uit welke bron is geput. 

Het archief van herkomst heb ik voorzien van de unieke “ac-code” (archiefbeheercode), die bij 

het Streekarchief Midden-Holland te Gouda (waar inmiddels alle bronnen te vinden zijn) wordt 

gebruikt om een archief aan te duiden. In een tabel achter deze inleiding zijn de ac-codes en 

omschrijving van alle archieven te vinden. 

In diverse gevallen waarbij onduidelijkheden moesten worden opgelost, kon ik via de website 

“FamilySearch” van de “Mormonen” uit Utah (USA) een scan van de originele bron 

raadplegen.  

 

Daarnaast zijn er aanvullende bestanden gecreëerd, die alle ook het “casenummer” bevatten. 

Daarbij zijn enkele systeemfouten ingeslopen. 

Om een voorbeeld te geven: er is een merkwaardig onderscheid gecreëerd tussen een bestand 

met persoonsnamen (namen van erflaters en hun echtgenoten en enkele bruidsparen) en 

bijbehorende gegevens en een ander bestand, eveneens met betrekking tot deze zelfde personen 

(een 1 <> 1 relatie), maar met een soort omgekeerde opzet. Softwarematig konden deze 

bestanden worden samengevoegd, maar helaas moesten vervolgens – door de onjuiste opzet – 

handmatig allerlei gegevens worden nagelopen en gecorrigeerd. Ook enkele persoonsnamen 

bleken verkeerd te zijn gelezen. 

In dit bestand met persoonsnamen komen ook vele namen van notarissen voor. Vermoedelijk 

omdat hun naam genoemd wordt in een boedelinventaris die niet van hun hand is. Omdat de 

namen van notarissen (hoofdzakelijk uit de Krimpenerwaard) al voorkomen in het bestand 

<bronid>, zij het vaak in afgekorte vorm, heb ik de namen van notarissen in het persoons–

bestand weggelaten. De namen van alle genoemde notarissen met hun standplaats zijn in een 

tabel achter deze inleiding terug te vinden. 

 

Voorts is er een bestand met akten, dat gekoppeld is aan het hoofdbestand <bronid> door 

middel van het casenummer, maar voorzien van een geheel eigen nummering. Voor zover viel 

na te gaan, ging het daarbij om akten ter aanvulling op de boedelinventarissen uit <bronid>, 

zoals akten van boedelscheiding, rekening en verantwoording, akten van aanstelling van 

voogden, e.d. . In de gevallen waarin een notaris werd genoemd, is die via de afkorting van de 

naam terug te vinden in de bovengenoemde tabel. 



 

Tenslotte was er een bestand met bronkenmerken, waarin (opnieuw een 1 <> 1 relatie) 

aanvullende gegevens ten aanzien van de casenummers waren opgenomen, en wel met 

betrekking tot de waardering van de boedel in guldens en de bijbehorende zegelbelasting 

waaraan de inventaris was onderworpen. Tevens bevatte dit bestand vier velden, elk aangeduid 

met letters, en gevuld met de waarden 1 of 0, in de betekenis ja“ of nee”. De betekenis van deze 

vier velden is mij onbekend gebleven. Mogelijk hebben ze betrekking op de inhoud van de 

betreffende boedelinventaris. 

Ik heb al deze zes velden toegevoegd aan het hoofdbestand <bronid>.  
 

Uiteindelijk resulteerde dit in een drietal hoofdbestanden: 

- <bronid> 

- <persoon> 

- <akten> 

en een tweetal hulpbestanden <ac-codes> en <notarissen>. 
 

 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen 
 

ac archiefbeheercode 

arch. archief 

blz. bladzijde 

fol. folio (bladzijde) 

getr. getrouwd 

gl guldens 

hertr. hertrouwd 

inv.nr. inventarisnummer 

kind kindof kinderen (eventueel met aantal) 

mind minderjarig 

not. notaris 

ov. overleden 

st stuivers 

v (achter een  

bladzijdenummer) 

verso = achterkant van een folio (blad(zijde)) 

wed. weduwe of weduwnaar 

won. wonend 

 

 

 

  



 

 

Lijst van archieven waarin boedelinventarissen zijn aangetroffen 
 

ac-

code 

gemeente naam van het archief 

z.nr. 

1 
Gouderak Archief van de weeskamer. 

z.nr. 

2 
Stolwijk Archief van de weeskamer. 

712 Ammerstol Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1561 - 1811. 
713 Ammerstol Archief van de weeskamer, 1580 - 1808. 
740 Bergambacht Archief van de schepenbank (hoge en lage vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 

1627 - 1811. 
741 Bergambacht Archief van de weeskamer, 1672 - 1810. 
742 Bergambacht Oud notarieel archief, 1800 - 1842. 
770 Zuidbroek Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1565 - 1811. 
787 Berkenwoude Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief) van 

Berkenwoude en Achterbroek, 1569 - 1811. 
788 Berkenwoude Archief van de weeskamer, 1598 - 1810. 
808 Gouderak Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1557 - 1811. 
809 Gouderak Archief van notaris Ary Herfst, 1750 - 1804. 
831 Haastrecht Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1557 - 1811. 
832 Haastrecht Archief van de weeskamer, 1609 - 1809. 
833 Haastrecht Oud notarieel archief, 1611 - 1842. 
862 Krimpen a/d IJssel Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1586 - 1811. 
879 Stormpolder Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief) van 

Stormpolder, 1667 - 1811. 
903 Krimpen a/d Lek Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1578 - 1811. 
904 Krimpen a/d Lek Archief van de weeskamer, 1584 - 1810. 
905 Krimpen a/d Lek Arcief van notaris Adriaan van der Hoek (oud notarieel archief), 1700 - 1710. 
927 Krimpen a/d IJssel Archief van de weeskamer, 1596, 1779 - 1808. 
957 Lekkerkerk Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1634 - 1811. 
958 Lekkerkerk Oud notarieel archief, 1800 - 1839. 
998 Ouderkerk Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1459 - 1811. 
999 Ouderkerk Archief van de weeskamer, 1538 - 1800. 

1000 Ouderkerk Oud notarieel archief, 1698 - 1842. 
1028 Schoonhoven Familiearchief Van Willenswaard, 1769 - 1931. 
1058 Schoonhoven Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1449 - 1811. 
1059 Schoonhoven Archief van de weeskamer, 1387 - 1809. 
1060 Schoonhoven Archieven van de notarissen ter standplaats Schoonhoven (oud notarieel archief), 

1619 - 1842. 
1102 Stolwijk Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief), 1440 - 1811. 
1103 Stolwijk Archief van notaris Leendert Boer (oud notarieel archief), 1740 - 1781. 
1121 Vlist Archief van de schepenbank (vierschaar) (z.g. oud-rechterlijk archief) van Vlist en 

Bonrepas, 1583 - 1811. 
1123 Vlist Archiefstukken van notaris J.A. Klemrink (oud notarieel archief), 1755 - 1761. 
 

 

 

  



 

Lijst van notarissen die akten hebben opgesteld 
 

af-

korting 

naam van de notaris standplaats periode 

AAdH Abr. Anthonie de Haas Ouderkerk  

AB Adriaan Bisdom Haastrecht  

ABu Arnold Bullick Schoonhoven 1717-1740 

AdB Adriaan de Bruin Molenaarsgraaf en Streefkerk 1733-1735 

AdG Arnoldus de Guylicker Rotterdam 1701-1721 

AGB Aert Govertsz Bullick Schoonhoven  

AH Ary Herfst Gouderak  

AHoo Adriaan Hoogendijk Rotterdam 1667-1679 

AM Arnoldus Montanus Lekkerkerk  

AMe Adriaan Meynaart Dordrecht 1658-1699 

AP Allard Pierson Gouda 1760-1811 

AS Arnoldus Schoonhoven Gouda 1688-1718 

AT Andries Timmer Gouda 1695-1735 

AV Arien Vermij Oudewater  

AvA Adriaan van Aller Rotterdam 1649-1662 

AvdH Adriaan van der Hoek Krimpen a/d Lek en Schoonhoven  

AvZ Anthony van Zuydam Schoonhoven  

AW Arnoudt Wagensvelt Rotterdam 1632 

CB Cornelis Brack Gouda 1751-1781 

CBro Cornelis Brouwer Capelle a/d IJssel  

CEP Cornelis Evertsz Puttershouck Gouda  

CP Cornelis Pijl Alblasserdam 1727-1776 

CSc CornelisScheurleer Schoonhoven  

CSw Cornelis Swanenburg Haastrecht en Gouda 1722-1750 

CV Cornelis Vonk Streefkerk  

CvdL Cornelis van der Looy Rotterdam 1743-1795 

CvdLi Cornelis van der Ligt Goudriaan 1670-1723 

CvdS Cornelis van der Sleyden Delft 1694-1722 

CvH Carel van Hulst Den Haag 1791-1822 

CZ Cornelis Zoet Gouda 1701-1712 

FL Frederik Luyt Gouda en Ouderkerk  

FTvS Fredrik Tieleman van Schelluynen Schoonhoven  

FvH François van Hoogstraten Schoonhoven  

GB Godefridus Bullick Schoonhoven  

GCP Gregorius Cornelis Penning Schoonhoven  

GP Gerard Pijper Gouda 1705-1754 

GS Govert Schim Haastrecht  

HCG Hendrik Christiaan Göbel Ouderkerk  

HCvdK Henricus Chr. van der Kop Cabauw 1787-1810 

HP Hugo Pijlle Schoonhoven  

HV Hendrik Verhoeff Ridderkerk 1782-1784 

HvdHoe Hendrik van der Hoep Hendrik Ido Ambacht 1707-1754 

HvdM Herbert van der Mey Rotterdam 1715-1773 

HvH Hendrik van Heuven Gouda 1727-1741 

JAK Jan Anthony Klemrink Schoonhoven  

JB Joan Boers Jzn Gouda 1766-1805 

JBor Johannes Bordels Rotterdam 1676-1708 



JD Jacob Delphius Rotterdam 1634-1670 

JdP Johan de Prijs Schoonhoven 1659-1661 

JE Justus Everswinckel Gouda 1687-1721 

JG Johannes Goudriaan Schoonhoven  

JH Jasper Huysman Schoonhoven  

JJvO Justus Johannes van Oosterhout Schoonhoven  

JK Johannes Kooy Overschie 1748-1783 

JL Jan Louter Ouderkerk  

JM Johan Maas Oudewater  

JPvEvdP Jan Petrus van Ede van der Pols Rotterdam 1776-1790 

JS Jan Smits Pz Bergambacht  

JV Jacob Vinck Rotterdam 1770-1785 

JvA Johannes van Asperen Streefkerk  

JvdG Jeremias van der Grijp Gouda 1782-1819 

JvdP Johan van de Putte Schoonhoven  

JvdS Jan van der Snoek Alphen  

JvK Jan van Kempen Schoonhoven  

JvL Jodocus van Lindt Schoonhoven  

JvN Jan van Nooten Haastrecht  

JvNok J. van Nok Poortugaal  

LB Leendert Boer Stolwijk  

LBa Laurens Balbian Gouda 1647-1697 

LBJ Leendert Boer jr Schoonhoven 1762-1789 

MG Maurits Guldemont Ouderkerk  

MS Mattheus Sonmans Moordrecht en Rotterdam 1723-1750 

NS Nicolaas Straffintveld Gouda 1634-1681 

PCvR Petrus Constantinus van Rijp Rotterdam 1763-1803 

PdL Pieter de Lange Nieuwerkerk  

PdL Pieter de Lange Nieuwerkerk 1687-1727 

PS Pieter Smits Zuidbroek  

PV Pieter Verhoeff Lekkerkerk 1784 

RD Robbert Daesdonck Gouda 1705-1716 

RGA Robert Gerard Aemilius Gouda 1755-1760 

RHD Robbert Hendrik Daesdonck Gouda 1761-1780 

SG Samuel Guldemont Ouderkerk 1698-1735 

SGS Samuel Guldemont Streefkerk  

SvN Sebastiaan van Nooten Schoonhoven  

TdM Thomas de Moor Schoonhoven  

WB Willem Blok Schoonhoven (ook Broek, Thuyl en 't 

Weegje) 

 

WdJ Willem de Jong Moordrecht  

WdP Woutherus de Prill Rotterdam 1776-1810 

WlF Willem la Force Gouda 1739-1766 

WR Willem Romeyn Capelle a/d IJssel  

WSB Willem Sebastiaan Boers Hazerswoude  

WvdW Willem van der Wagt Gouda 1759-1805 

WvE Willem van Elten Gorinchem 1760-1797 
 

 

 

 

 

 



 

Onderdelen (inhoud) van een casenummer 
 

De volgorde van de getoonde gegevens is: 

- datum van de akte (met tussen haakjes eventueel de datum van opmaken van de 

boedelinventaris); soms is het ontbreken van een precieze dag-, maand- of jaaraanduiding 

vervangen door punten; 

- soort akte (tussen haakjes gevolgd door het ontwikkelingsstadium van de akte: minuut, 

concept, onbekend); 

- bron (tussen teksthaken: archiefbeheercode en inventarisnummer, eventueel gevolgd door 

aktenummer en/of bladzijde); 

- waardering van de boedel (tussen teksthaken: de eventuele aanwezigheid en waarde van de 

zegelbelasting in stuivers of guldens, gevolgd door de globale waarde van de boedel); 

- eventuele annotatie (cursief); 

- steeds op een nieuwe regel: de naam van de erflater resp. de boedelhouder (met aanduiding 

van de burgerlijke staat en de aanwezigheid van kinderen); 

- steeds op een nieuwe regel: eventuele aanvullende akten (met aanduiding of er sprake is van 

een “dossier”), voorafgegaan door de datering daarvan en gevolgd (tussen haakjes) door de 

eventuele opsteller of de vindplaats. 

 

 


