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Inleiding
I. Samenstelling en bevoegdheden van het bestuur.
De ban Ransdorp, een ambachtsheerlijkheid in het voormalig baljuwschap Waterland in Holland, werd in het Oosten begrensd door de Zuiderzee, in het Zuiden door het IJ, in het Westen
door den ban Schellingwoude en den ban Zunderdorp en in het Noorden door den ban Zuiderwoude.
Hij was verdeeld in vier kwartieren Bloemendaal, Poppendam, Durgerdam en Holysloot. De
beide eerstgenoemden vormden samen het eigelijke dorp Ransdorp, terwijl het kwartier Durgerdam slechts 2/3 van het dorp van dien naam omvatte daar een derde in den ban Schellingwoude
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lag. Bovendien behoorde nog tot deze ban een zeer klein deel van het dorp Uitdam, waarvan
de rest onder Zuiderwoude viel.
Regeten van den ban waren een schout, 4 schepenen, 4 burgermeesters (uit elk kwartier één),
24 vroedschappen (uit elk kwartier zes) benevens een secretaris.
Schout en secretaris werden gekozen door burgemeesters en vroedschappen, maar kregen hun
last van en werden beëdigd dóór den baljuw van Waterland.
Burgemeester en schepenen werden jaarlijks, op den laatsten April, door den baljuw gekozen;
de eerstegenoemden elk uit een drietal, opgemaakt door de drie aftredende burgemeesters;
laatstgenoemden elk uit een tweetal, opgemaakt door schout en burgemeesters. Dit duurde tot
1731, in welk jaar de ambachtsheerlijkheid der zes Waterlandsche hoofddorpen door de Staten
van Holland aan de regenten dier dorpen voor 36000 gld werd verkocht en dus de regenten dit
benoemingsrecht kregen.
Een der vier burgemeesters werd door burgemeesters en vroedschappen tot oud-burgemeester
benoemd, om het volgende jaar in de regeering te blijven.
De vroedschappen werden door de gezamenlijke burgemeesters en vroedschappen gekozen elk
uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door den burgemeester en de overige vroedschappen van dat kwartier, waarin de vroedschapsplaats was opengevallen. Zij bleven voor hun
geheele leven in functie. Hun nieuwe instructie d.d. 19 Sept. 1759 (ter vervanging van die van
10 Oct. 1631) bepaalde, dat in verband met het afnemen der bevolking het getal vroedschappen voortaan tot 16 zou worden beperkt.
Bovendien waren er voor den ban twee armenvoogden en had Durgerdam ook nog twee armenvoogden, welk college in 1867 werd opgeheven. Deze armenvoogden legden jaarlijks rekening
en verantwoording van hun bewind af aan burgemeesters en vroedschappen, respectievelijk van
den ban en van Durgerdam. Het dorp Ransdorp had een college van 2 kerkmeesters, die hun
jaarlijksche rekening aan burgemeesters en vroedschappen van dat dorp deden.
Burgemeesters en vroedschappen vormden de bansregeering. Op hen rustte het toezicht óp en
het onderhoud van de burggen en wegen in den ban. Zij maakten de keuren en schouwden
dammen en sloten der landerijen. De leggers der huizen en landerijen berustten onder hen en
ze hadden de politie over de landerijen en gemeene vaarten en wateren in den ban.
Burgemeesters indien oorspronkelijk de verponding, den omslag van dijkgraaf en negen heemraden van Waterland en den omslag voor de bansonkosten. Sedert 1737 inde de secretaris
als verpondingen schotgaarder de beide eerste belastingen en voegde zijn jaarrekening bij die
van burgemeesters, welke gezamenlijk door regeerende burgemeesters en de vroedschap werden
afgehoord.
In 1619 was tusschen de zes Waterlandsche hoofddorpen of bannen Ransdorp, Zuiderwoude,
Landsmeer, Zunderdorp, Broek en Schellingwoude een Unie gesloten hoofdzakelijk tot gemeenschappelijke bescherming hunner rechten en vrijheden. Men vergaderde beurtelings in één dier
hoofddorpen en elk hoofddorp zond twee burgemeesters als gedeputeerden uit den magistraat,
terwijl de secretaris van het hoofddorp, waar men vergaderde, dan als secretaris van ’gemeen
Waterland’ optrad. De beschrijving ter vergadering geschiedde bans- en niet dorpsgewijze. De
laatste vergadering had 27 Dec. 1811 te Landsmeer plaats.
Vervolgens waren er nog bemoeiingen met het hoogheemraadschap Waterland. Hiertoe behoorden behalve de zes gecombineerde dorpen ook nog de steden Monnikendam en Purmerend
en de heerlijkheid Purmerland. Het bestuur bestond uit de baljuw van Waterland als dijkgraaf
met negen heemraden en een secretaris, die altijd één der secretarissen van Monnikendam was.
De benoeming van heemraden geschiedde door Gecommitteerde Raden voor den tijd van drie
jaren uit een voordracht van twee personen, opgemaakt door burgemeesters en de vroedschap
van het dorp of de stad, in welke een der heemraden moest worden vervangen. Uit deze negen
heemraden werden jaarlijks vier gemachtigd, waarvan twee spasteekenvoogden werden genoemd
en twee gecommitteerden heemraden. De eerste hadden het dagelijksch bestuur over den dijk,
de laatsten over de molens en sluizen. Het afhooren hunner rekeningen en het vaststellen van
den omslag over het volgende jaar geschiedde door steden en dorpen van Waterland als hoofdingelanden. Deze bemoeiingen duurden voort tot de vaststelling van het ’Bijzonder reglement van
bestuur voor het hoogheemraadschap Waterland’ door de Staten der provincie Noordholland
op 5 Nov. 1857, waarbij een geheel andere bestuursorganisatie werd ingevoerd. Hoofdingelanden worden sindsdien gekozen door de stemgerechtigden in de negen bannen, waarin het
hoogheemraadschap is verdeeld. De band met het gemeentebestuur werd dus verbroken.
Bij octrooi van de Staten van Holland d.d. 26 Maart 1624 was aan regenten van Monnikendam,
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Ransdorp, Zuiderwoude en Broek vergunning verleend tot het bedijken van het Buiksloter meer,
een der drie Waterlandsche meren, welke te zamen het hoogheemraadschap der Waterlandsche
meren vormden. Uit een voordracht door burgemeesters en vroedschappen van twee personen
werd door hoofdingelanden een hoogheemraad van de Waterlandsche meeren gekozen voor den
tijd van drie jaren.
Schout en schepenen oefenden voornamelijk de contentieuse en voluntaire rechtspraak uit, doch
de contentieuse alleen in civiele zaken en wel zonder hooger beroep mits niet meer dan 30 gld.
Bedragende. De crimineele rechtspraak in eersten aanleg was opgedragen aan den baljuw en
hooge vierschaar, zijnde de 24 schepenen der zes Waterlandsche hoofddorpen. De zittingen
hadden plaats in het dorp, waar de misdadiger was gegrepen. Civiele zaken in hooger beroep
werden eveneens door deze hooge vierschaar berecht, welke in dat geval door den schout van
het dorp, waar men de zaak in eersten aanleg had gediend, werd bijeengeroepen. Opmerking
verdient nog dat de baljuw ook als dijkgraaf en dan met heemraden van Waterland rechtspraak
uitoefende.
Hoever de bevoegdheid van de beide colleges strekte was nergens omschreven. Dit gebrek gaf
dan ook menigmaal aanleiding tot competentiegeschillen.
Onder de voluntaire rechtspraak viel vooreerst de certificatie, oorspronkelijk slechts van akten
van eigendomsoverdracht en bezwaring van onroerende goederen, later en in concurrentie met
de notarissen van alle overige rechtsakten. Deze taak werd in den loop der tijden ook over
nieuwe handelingen uitgebreid bijv. het verlijden van akten van ondertrouw ingevolge de Politieke Ordonnantie van Holland van 1580 en het Echtreglement van 1656. Verder viel onder hun
voluntaire rechtspraak de regeling van boedels.
De weeszaken werden door weesmeesters, als vertegenwoordigers van burgemeesters en vroedschappen, als oppermomboiren over de ’personae miserabiles’ in den ban, geregeld. Jaarlijks
werden door burgemeesters en vroedschappen een oude en twee (sinds de nieuwe Ordonnantie
van 1784 drie) nieuwe weesmeesters of weesvoogden benoemd, die te zamen de weeskamer vormden en die tevens als armeweezenvoogden fungeerden. Na de opheffing der weeskamer in
1811 bleven laatstgenoemden voortbestaan, om in 1849 met de algemeene armenvoogden der
gemeente Ransdorp te worden vereenigd.
De plaatselijke regeeringen der drie dorpen Ransdorp, Durgerdam en Holysloot bestonden uit
gedelegeerden van het bansbestuur. Deze behartigden de particuliere dorpszaken en financiën,
hetgeen intusschen van weinig belang was, aangezien de uitgaven van den ban het dubbele
bedroegen an die der drie dorpen te zamen. De secretaris van den ban en schepenbank was tot
1795 tevens secretaris van het dorp Ransdorp, terwijl Durgerdam steeds een eigen secretaris
heeft gehad.
Als secretaris van den ban, later gemeente, fungeerden sedert het einde der 16e eeuw ’ vroegere
namen werden niet aangetroffen ’
H. Lastmans 1595-1620;
P.J. Kadt 1620-1624;
P.J. Bruijn 1627-1654;
J.H. Lammers 1654-1658;
J.D. v. Sanen 1658-1681;
C.S. Gilden 1681
G.P. Hoen 1681-1687;
J. Roos 1688-1693;
R.G. Doele 1693-1699;
S. v.d. Veer 1699-1736;
H. Lammers 1736-1795 (hij had een adj. Secr. J. Gesner Fockens);
C. Jong Visscher 1795-1838;
J. Jong Visscher 1838-1848;
J. Dekker 1848-1868;
J.E.F. Wijnveldt 1868-1891;
P.J. Rijkens 1891-1904;
D.P. Zuideveld 1904-1906;
D.C. Mees 1906
J. Kastelein 1907-1915;
H.J. Calkoen 1915-1920;
En als secretaris uitsluitend van het dorp Ransdorp K. Dikker (1797-1811).
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Secretarissen van het dorp Durgerdam waren:
A. Visscher 1688-1714;
C. Visscher 1714-1734;
D. Vlug 1734-1786;
P. Vink 1786-1793;
C. Baan 1793-1811. Door de secretarissen werden ook de ’fiscale’ zaken n.l. de ining en verantwoording van bepaalde landsbelastingen bezorgd. Bij de Ordonnantie op het middel van het
klein zegel van 1803 werd deze taak weliswaar aan een bijzonderen landsdienaar, den gequalificeerde, opgedragen, maar in de parktijk was deze de secretaris.
Sedert de revolutie van 1795 begint de hier geschetste verdeeling der bevoegdheden zich te
wijzigen.
Allereerst trachtten de dorpsregeeringen meer en meer zelfstandig op te treden, ook in die
zaken, welke vroeger uitsluitend aan de bansregeering toekwamen. Deze machtsverschuiving
culmineert in de benoeming van drie provisioneele maires in 1811 voor de drie dorpen naast
den provisioneelen maire van den ban. Daarnaast begon de band tusschen bansregeering en
waterschapsbestuur steeds losser te worden. Het ’Reglement voor het gemeentebestuur van den
ban’, vastgesteld door het departementaal bestuur van Holland op 23 Aug. 1804, beval n.l.,
dat dit gemeentebestuur uit zijn midden drie wethouderen zou benoemen (één uit ieder dorp)
die zich speciaal zouden bezig houden met de financiën en de banswerken. Tevens zouden zij
altoos geassisteerd zijn door den secretaris van het gemeente bestuur, welke notulen van hun
handelingen zou houden. Er ontstond dus een nieuw en vrij zelfstandig college.
Het Keiz. Decr. Van 18 Oct. 1810 (Bull. No. 322) aangevuld bij Keiz. Decr. Van 21 Oct.
1811, dat de Grondwet is geweest waarnaar Nederland tot 1813 is bestuurd geworden, werd,
wat betreft de organisatie van het binnenlandsch bestuur en van de rechtspraak, is 1811 van
kracht. Vanaf dat jaar waren de drie dorpen tot één gemeente Ransdorp vereenigd en was de
rechtsprekende macht van schout en schepenen van den ban vervallen.
De drie wethouderen van den ban werden voortaan poldermeesteren genoemd en tot 1857 door
het bestuur der nieuwe gemeenten benoemd. Het Reglement van 1857 verbrak ook hier den
band met het gemeentebestuur.
De bevoegdheden van het bansbestuur in zake het polderbestuur zijn dus overgegaan op het
college van poldermeesteren, die in zake rechtspraak op den staat, terwijl de overige in handen
van het nieuwe gemeentebestuur werden gelegd. De ambachtsheerlijke rechten waren bij de
artt. 24. E.v. van de Algemeene beginselen der Staatsregeling van 1798 vervallen verklaard,
doch werden bij K.B. van 26 Mrt. 1814 gedeeltelijk weer als rechtsgeldig erkend.
Deze gemeente Ransdorp vormde met de gemeenten Nieuwendam, Marken, Landsmeer, Buiksloot, Broek en Monnikendam, het kanton Monnikendam, onderdeel van het arrondissement
Hoorn, zelf gelegen in het departement van de Zuiderzee. Zij werd voortaan bestuurd door
een maire, die alle macht in handen had, bijgestaan door een adjoint. Daarnaast stond het
gemeentebestuur als eenvoudig adviseerend lichaam. De drie algemeene armenvoogden werden
benoemd dóór en legden jaarlijks rekening en verantwoording af aan den Gemeenteraad.
Na de verdrijving der Franschen in 1813 werd deze bestuursorganisatie door den Staat der
Vereenigde Nederlanden provisioneel ongewijzigd gelaten.
De Grondwet van 29 Mrt. 1814 en die van 24 Aug. 1815 eischten de samenstelling van een ’Reglement van bestuur voor het platteland der provincie Holland’. Bij dit Reglement, gearresteerd
op 9 Oct. 1816, werd de gemeente Ransdorp geplitst in drie zelfstandige gemeenten Ransdorp,
Durgerdam en Holysloot, welke echter met ingang van 1 Jan. 1818 wederom hereenigd werden
tot één gemeente Ransdorp.
Het bestuur werd opgedragen aan een door den Koning, op voordracht van den heer der heerlijkheid, benoemden schout en een gemeenteraad, waarvan de leden door de Staten van de
provincie uit een voordracht van den heer der heerlijkheid werden benoemd. Bovendien waren
er een secretaris en een gemeenteontvanger. De schout werd in sommige gevallen door twee
leden van den gemeenteraad, welke daartoe speciaal door de Staten der provincie gecommitteerd werden, geassisteerd z.g. assessoren. Hij oefende het oppertoezicht uit in alles wat tot de
handhaving en uitvoering der bestaande keuren, reglementen e.a. plaatselijke verordeningen
betrekkelijk was en was belast met de uitvoering der rijkswetten en provinciale verordeningen
en het opmaken der akten van den burgerlijken stand. Hij presideerde alle vergaderingen van
den gemeenteraad en van assessoren. Hij deed met assessoren de schouw voorzooverre deze
niet aan andere besturen was opgedragen en had met hen het toezicht op de armendirectiën,
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de wees- en gasthuizen e.d. en het beheer en bestuur over de goederen der gemeente. Hij
teekende met één der assessoren de ordonnantiën. De gemeenteraad, schout en raden, maakte
de plaatselijke verordeningen, keuren en ordonnantiën, beraamde de begrootingen en nam de
rekening en verantwoording der plaatselijke financiën en van die der algemeene armen op. De
secretaris werd op voordracht van den heer der heerlijkheid door de Staten benoemd en hield
notulen van de vergaderingen.
Op den 23en Juli 1825 werd een nader ’Reglement op het bestuur ten platten lande in de
provincie Holland’ gearresteerd, waarbij het bestuur in de gemeente Ransdorp samengesteld
werd uit één burgemeester, twee assessoren en een gemeenteraad, in totaal zeven personen. De
burgemeester werd benoemd door den Koning op voordracht van den heer der heerlijkheid, de
assessoren door den gouverneur in de provincie uit de aanwezige leden van den gemeenteraad
en de leden van den gemeenteraad door de Provinciale Staten op voordracht van den heer der
heerlijkheid. Alle benoemingen geschiedden voor den tijd van zes jaren, terwijl om de twee jaar
een derde der gemeenteraadsleden aftrad. De gemeenteraad vergaderde jaarlijks tot opneming
der rekeningen van gemeente- en armbestuur en tot opmaking der gemeentebegrooting en die
van het armbestuur; tevens maakte hij de plaatselijke verordeningen overeenkomstig art. 155
van de Grondwet. Hij benoemde de leden van het bestuur over de godshuizen en gestichten
van liefdadigheid, alsmede van het algemeen armbestuur.
De burgemeester was alleen of met assessoren belast met de zorg voor de uitvoering der gemeenteraadsbesluiten. Verder oefende hij het dagelijksch bestuur en het oppertoezicht uit in alles,
wat de gewone politie, de handhaving en uitvoering der keuren, de beheering der geldmiddelen
en gebouwen enz. betrof. Hij regelde met assessoren de broodzetting, deed de schouw, verleende vergunning tot het oprichten van fabrieken, behandelde alles, wat militaire huisvesting
en inkwartiering betrof, had het oppertoezicht over openbare armenadministratiën en gods- en
weeshuizen en andere openbare stichtingen, nam elke drie maanden de kas van den gemeenteonvanger op, voerde processen namens de gemeente en zorgde voor de uitvoering van alle
wetten enz. van het algemeen bestuur. Tevens maakte hij, of één der assessoren alleen, de
akten van den burgerlijken stand op.
De secretaris werd door den Koning op voordracht van den heer der heerlijkheid benoemd. Hij
hield notulen en teekende alle stukken, die van gemeentewege uitgingen, verleende hulp bij het
opmaken der begrootingen en der rekeningen van den ontvanger der gemeente, van de algemeene armen en dergelijke instellingen. Hij bewaarde het gemeente-archief, dat in het raadhuis
of in de raadkamer moest berusten, en was verplicht tot het houden van repertoire en verdere
registers, die de wetten omtrent het recht van registratie vorderden. De plaatselijk ontvanger
werd door de Staten benoemd uit een voordracht door den gemeenteraad. Hij deed de betalingen voor de gemeente op bevelschriften, door den burgemeester met één der assessoren en den
secretaris onderteekend.
Deze toestand heeft voortgeduurd, totdat de in de Grondwet van 1848 geeischte organieke wet,
regelde de samenstelling, inrichting en bevoegheid der gemeentebesturen, op 29 Juli 1851 tot
stand was gekomen, welke wet, zij het ook herhaaldelijk gewijzigd, thans nog van kracht is.
Voortaan werd de administratie in de eerste plaats beı̈nvloed door de scheiding der functiën in
die van autonomie (d.i. de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen) en zelfbestuur (d.i.
de bevoegdheid om de wetten te doen uitvoeren door eigen gekozen organen), welke scheiding
wel reeds eerder bestond, maar tot de Grondweg van 1848 weinig op den voorgrond is getreden.
Het bestuur der gemeente Ransdorp bestond sedert 1851 uit raad, burgemeester en wethouders.
Bovendien waren er een secretaris en een ontvanger, die beiden door den gemeenteraad werden
benoemd. De leden van den gemeenteraad werden rechtstreeks gekozen door de kiezers. De
burgemeester werd voor zes jaren benoemd; hij was voorzitter van den raad en had, zoo hij
geen lid was, alleen een adviseerende stem. Hij was als hoofd van den raad en van het college
van B. en W. belast met de uitvoering der genomen besluiten. Tevens droeg hij zorg voor de
uitvoering der rijkswetten, indien en voorzoover de uitvoering daarvan was opgedragen aan de
gemeente.
De beide wethouders werden door den raad uit zijn midden benoemd en traden te gelijk af.
De dagelijksche leiding der zaken en de uitvoering der besluiten van den gemeenteraad waren
opgedragen aan het college van B. en W., ook wel ’Dagelijksch bestuur’ genoemd.
Raad, dagelijksch bestuur en burgemeester werden bijgestaan door den secretaris, wiens instructie door den raad werd vastgesteld.
De invordering van alle inkomsten der gemeente en het doen van alle betalingen uit de gemeen-
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tekas was opgedragen aan den gemeente-ontvanger. Betalingen deed hij slechts op bevelschriften
(mandaten) van B. en W., die aanwezen het bedrag en den post der begrooting, waaruit het
bedrag moest worden voldaan. Jaarlijks deed hij aan B. en W., die ook om de drie maanden
de boeken en gemeentekas opnamen, rekening van het gevoerd beheer.
Was de uitvoerende macht in de gemeente in handen van B. en W. of B. alleen, de wetgevende
macht berustte bij den raad. De bevoegdheden van B. en W., op het gebied der autonomie zijn
limitatief opgesoms in art. 179 en die van den B. en art. 193 der gemeentewet. De raad hief de
belastingen om te voorzien in de behoefte der gemeente en in de kosten van hetgeen door den
Staat aan de gemeente was opgedragen, als het openbaar onderwijs, de armenverzorging, enz.
De jaarlijksche begrooting der inkomsten en uitgaven moest door Gedeputeerde Staten worden
goedgekeurd. Over elk dienstjaar werd door B. en W. aan den raad rekening en verantwoording
gedaan van de inkomsten en uitgaven onder overlegging van de rekening van den ontvanger.
Deze rekening en verantwoording moest vervolgens worden goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten. De kohieren der hoofdelijke omslagen en andere directe plaatselijke belastingen werden
eveneens door dat college goedgekeurd.
De ban Schellingwoude-Buiksloot, eveneens een Waterlandsche ambachtsheerlijkheid, grensde
in het Oosten aan den ban Ransdorp, in het Zuiden aan het IJ, in het Westen aan den ban
Landsmeer en in het Noorden aan den ban Zunderdorp.
Hij werd door dat deel van den ban Zunderdorp, waarin Nieuwendam ligt, in twee, vrijwel zelfstandige, helften gescheiden, waarvan de ban Schellingwoude het dorp van dien naam alsmede
een derde van het dorp Durgerdam omvatte. De ban Buiksloot omvatte alleen het gelijknamige
dorp.
De regeering van den ban Schellingwoude-Buiksloot, wier benoeming op gelijke wijze als te
Ransdorp geschiedde, bestonden uit een schout en vier schepenen, vier burgemeesteren (twee
van Schellingwoude en twee van Buiksloot), 20 vroedschappen (5 van het dorp Schellingwoude,
5 van Durgerdam en 10 van Buiksloot), benevens 2 secretarissen. De secretaris van den ban
Buiksloot was tevens secretaris van de schepenbank. Bovendien waren er in Schellingwoude 2
en in Buiksloot 4 kerkmeesteren. Opmerking verdient nog, dat schout en schepenen tevens als
weesmeesteren fungeerden.
De beide deelen van den ban hadden ieder een eigen zelfstandige bansregeering, maar gemeenschappelijke contentieuse rechtspraak en rechterlijk boedelbeheer. Bij de voluntaire rechtspraak
traden schepenen echter voor elk der beide bansgedeelten afzonderlijk op, geassisteerd door den
desbetreffenden banssecretaris.
Secretaris van het bansgedeelte Schellingwoude waren:
T. Vredenhuijs 1673;
C.P. Vredenhuijs 1680-1690;
P.C. Vredenhuijs 1690-1711;
C. Visscher 1711-1714;
P. Coomen 1714-1765;
P. Bakker 1765-1778;
S. Bakker 1778-1789;
J. Aldercamp 1789-1802;
P. Clemens 1802-1811;
H. v. Luiken 1817-1828;
H. Pauws 1828-1832;
R.P. Spannemat 1833-1851;
J. Dekker 1852-1857.
Omtrent de bevoegheden en bemoeiingen der verschillende regenten en colleges geldt hetzelfde
als omtrent die van Ransdorp is medegedeeld.
In 1811 werd Schellingwoude met Zunderdorp en Nieuwendam tot één gemeente vereenigd,
doch daarvan, ingevolge het Reglement van 1816, wederom afgescheiden; vervolgens door de
wet van 13 Juni 1857 bij de gemeente Ransdorp gevoegd, om daarmede in 1921, evenals de
sedert 1811 zelfstandige gemeente Buiksloot, door de gemeente Amsterdam te worden geannexeerd, ingevolge de wet van 28 Dec. 1920 (Stbld. No. 919).
In 1811 telde het dorp Ransdorp 220 inwoners, Durgerdam 553, Holysloot 142 en Schellingwoude 133. Deze getallen waren bij de vereeniging in 1857 geklommen tot 1018 voor Ransdorp
c.a. en 140 voor Schellingwoude om in 1920 als totaalcijfer voor de geheele gemeente ruim 2000
inwoners te bereiken. Voor Buiksloot waren deze getallen in 1811 551 en in 1920 ruim 1800.
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Omtrent de geschiedenis dezer dorpen, voor zooverre dit voor administratie en archief van
belang kan zijn, valt het volgende op te merken. In 1573 veroverde de Graaf van Bossu den
Waterlandschen dijk en werden Schellingwoude en Ransdorp een prooi der vlammen. Bij de
overstroomingen van Waterland in 1665 en 1825 leden alle dorpen natuurlijk zeer, terwijl
Schellingwoude en Durgerdam het in 1775 nog eens extra moesten ontgelden. Laatstgenoemd
dorp werd in 1687 bovendien bijna geheel door brand vernietigd.

II. Inrichting der administratie.
Hoe de administratie van den ban Ransdorp vóór 1573 was ingericht, kan ten gevolge van
het verbranden van het dorp van dien naam in genoemd jaar, waarbij ook het archief te loor
ging, alleen veronderstellenderwijs worden nagegaan. De afdeeling der zaken van algemeenen
aard bevatte oorspronkelijk alleen de losse stukken, waaruit rechten (privilegiën) en sinds den
bourgondischen tijd verplichtingen (ordonnantiën) blijken. De resolutiën, aanvankelijk evenals
elders waarschijnlijk op losse blaadjes opgeteekend, zullen sinds het begin der 17e eeuw in een
resolutieboek zijn geregistreerd (uit een extract blijkt dat dit in 1620 reeds bestond), dat na
1798 in een notulenboek overging. In hoofdzaak zijn de overige registers voor de administratieve
handelingen uit dit resolutieboek ontstaan.
De voornaamste afdeeling der bijzondere onderwerpen en zelfs die van het gansche archief, is die
der financiën, welke oorspronkelijk alleen door de rekeningen werd gevordm. Deze beginnen in
het bansarchief thans eerst met het jaar 1646. Sedert 1736 werd het protocol der rekeningen in
duplo opgemaakt, een exemplaar voor het bansarchief en het andere voor rendanten, waarschijnlijk echter niet zoozeer te hunner décharge als wel ten gebruike hunner administratie op hun
reizen door den ban. Dit semi-officieele archief ging steeds in handen hunner opvolgers over en
nam gaandeweg een officieel karakter aan, vooral sedert het reglement van 1804, toen zooals
gezegd o.a. de financieele bevoegdheden van burgemeesteren op een vrij zelfstandig college van
wethouderen, sinds 1811 poldermeesteren geheeten, overgingen.
Wat de rechtspraak aangaat, kan men aannemen, dat de dingrol eerst tegen het einde der 16e
eeuw is aangelegd. Het oudste jaar, waarin van het bestaan blijkt, is 1651. Hierin werden
de processueele handelingen en ook die, welke boedelbeheer (desolate boedels en weeszaken)
sloegen, geregistreerd.
Het protocol der voluntaire jurisdictie is mogelijk een eeuw vroeger dan de rol aangevangen,
maar pas in 1628 vinden wij dit ’transpoortboeck’ vermeld. Toen secretaris H. Lammers, in
de 18e eeuw, de transportregisters van letters voorzag, moeten er echter nog verscheidene oude
aanwezig zijn geweest, immers het oudste thans nog aanwezige deel, dat de acten over de jaren
1702-1724 bevat, draagt de letter L. Reeds de Ordonnantie van keizer Karel d.d. 1529, nader
ingescherpt bij het Plakkaat van de Staten van Holland d.d. 1580, schreef het houden van
deze registers van overdrachten en bezwaringen van onroerende goederen uitdrukkelijk voor.
Mogelijk zijn in dit protocol later ook andere akten opgenomen, die echter, toen hun aantal
toenam, in afzonderlijke registers werden ingeschreven of tot aparte serieën losse minuutakten
werden vereenigd. Na 1 Juli 1808 werden alle minuutakten wegens de zegelbelasting op losse
vellen geschreven in plaats van in een register.
De resolutiën der vergaderingen van de zes gecombineerde dorpen, gehouden te Ransdorp, werden in een afzonderlijk resolutieboek geregistreerd. De ingezonden copieën van de resolutiën
der in de vijf andere dorpen gehouden vergaderingen der zes Waterlandsche dorpen en die der
vergaderingen van de steden en dorpen van Waterland, gehouden te Monnikendam of elders,
werden in één serie opgelegd en gecopiëerd in één en hetzelfde register, respectievelijk tot 1811
en 1823. De civiele rol van Ransdorp bevatte tevens de civiele en crimineele rol van baljuw
en hooge vierschaar en van dijkgraaf en heemraden der te Ransdorp gehouden zittingen. De
toegezonden copieën van de rol der in de andere dorpen gehouden zittingen werden in een serie
opgelegd en eveneens in het bovenvermelde register tot 1811 gecopiëerd.
Doordien de secretaris van den ban tevens secretaris van het dorp Ransdorp was, is er in administratief opzicht een nauwere band tusschen deze beide lichamen geweest dan tusschen den
ban en het dorp Durgerdam, hetgeen blijkt uit het gemeenschappelijk gebruik van sommige
registers.
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Het Fransche bestuur voerde een nieuwe wijze van registratie in, die feitelijk tot 1921 in beginsel
was blijven bestaan, zij het technisch vervolmaakt. Een register van notulen werd weliswaar ook
thans aangelegd, doch daarnaast ontstonden verschillende agenda’s (van maire, van maire en
assessoren en van gemeenteraad) van ingekomen en uitgaande stukken. De ingekomen stukken
werden volgens deze orde opgelegd; de minuten der uitgaande in een brievenboek ingeschreven.
Dossiervorming scheen aanvankelijk uitgesloten, maar nam door den drang der omstandigheden later steeds grooter uitbreiding aan. De administratief nauwe band tusschen de nieuwe
gemeente en den ouden ban blijkt uit het ononderbroken voortzetten in 1811 van enkele oude
registers van den ban.
De geringe overblijfsels van het oud archief van Schellingwoude geven weinig aanleiding tot
beschouwingen in zake de inrichting van de administratie, die trouwens in hoofdzaak wel zal
zijn overeengekomen met die van Ransdorp. Vermelding verdient alleen het feit, dat de registratie van acten van voluntaire rechtspraak voor de beide bansgedeelten in afzonderlijke protocollen geschiedde, die betreffende Schellingwoude door den secretaris van Schellingwoude en die
betreffende Buiksloot door den secretaris van Buiksloot. Dit was een gevolg van het destijds
algemeene misverstand, dat de voluntaire jurisdictie tot de administratie rekende.

III. Bewaring en ordening van het archief.
Waar het archief van den ban en dat van het dorp Ransdorp vóór 1652, het jaar waarin het
nog bestaande raadhuis door Pieter Pieterse van Saerdam werd gebouw, werden bewaard, is
onbekend. Mogelijk komt hiervoor de ’raetcamer’, waarvan in de rekening van 1646/7 herhaaldelijk sprake is, in aanmerking. Zeker is, dat de beide archieven er sinds genoemd jaar
tot de overbrenging naar het gemeentelijk archiefdepôt van Amsterdam gebleven zijn met uitzondering van het zoogenaamde oude rechterlijke archierf en het archief der weeskamer, die
in 1811 naar de arrondissementsrechtbank te Hoorn werden overgebracht en vandaar krachtens het K.B. d.d. 8 Maart 1879 en naar aanleiding van de wet van 14 Nov. 1879 naar het
rijksarchiefdepôt te Haarlem. In 1881 werden ook de archieven van de dorpen Durgerdam
en Holysloot naar het raadhuis te Ransdorp overgebracht. In 1857 waren de overblijfsels van
het archief van Schellingwoude, dat evenzeer in 1811 van zijn stukken van rechterlijken aard
beroofd, en van 1811-1817 bij het archief van Zunderdorp-Nieuwendam was gevoegd geweest,
naar de secretarie van Durgerdam overgebracht. Bovendien werden van oudsher de archieven
van kerkmeesteren, armenvoogden en poldermeesteren op het raadshuis te Ransdorp bewaard,
terwijl er als vreemde bestanddeelen werden aangetroffen gaardersarchieven, tot het jaar 1919
verzamelingen van kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters en tot het jaar 1842 van notarieele protocollen, het archief van de zes gecombineerde Waterlandsche dorpen, dat tot 1820
in den toren van Ransdorp was bewaard geworden, en een deel van het archief van den polder
IJdoorn.
Na den dood van den secretaris P.J. Bruijn, in 1654, vernemen we voor het eerst iets omtrent
een ordening van het archief, door een post in de rekening d.d. 8 April van dat jaar en luidende
als volgt: ’by die burgemeesters nagesien ende geinventariseert des dorpspampieren, deselven
oock geleyt in des dorps spynties ende die kist verkocht’.
Met deze kist kan bedoeld zijn de bewaarplaats van het archief vóór het betrekken van het
raadhuis in 1652 of de in het Plakkaat van de Staten van Holland d.d. 1580 voorgeschrevene,
welke moest dienen tot bewaring van de protocollen der eigendomsoverdrachten en bezwaringen. Ook op 24 en 25 April daaraanvolgende werden door burgemeesters ’de dorps-pampieren
gevisiteert’.
Zooals reeds vermeld werden de transportregisters in de 18e eeuw door den secretaris H. Lammers in dorso van letters voorzien. Hij deed dit uitsluitend om in de leggers der verponding, in
geval van verandering van eigenaar, op gemakkelijke wijze naar de plaats van de transportakte
te kunnen verwijzen. Naar aanleiding van het decreet van het Vertegenwoordigend lichaam
d.d. 29 Mei 1800, waarbij de municipaliteiten gelast werden om, in verband met de scheiding tusschen administratie en rechtspraak, te doen inventariseeren alle archieven onder hen
berustende werd den secretaris C. Jongh Visscher opgedragen ’omme zo spoedig mogelijk te
inventariseeren alle de archiven, boeken en papieren op de secretarie dezer banne berustende
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en dezelve zoveel mogelijk te sorteeren, in dier voege als bij gemeld decreet word vereischt’.
Op diens verzoek zond het bestuur van den ban het volgende antwoord: ’dat op secretarie van
deze gemeente voorhanden zijn een aantal boeken en papieren, zo tot ons departement, als tot
dat van de justitie behoorende, welke, zo door ouderdom als andere oorzaaken, bijna onleesen onhandelbaar zijn, al ’twelk de inventarisatie van dezelve ondoenlijk maakt en daar dezelve
veelal zaken behelsen waarbij niemand thans eenig belang heeft, zoo verzoeken wij om ons te
dispenseeren van de executie van het decreet’.
Daarop volgde het decreet van 20 Aug., waarbij gelast werd de inventarisatie te beginnen met
1 Jan. 1760 en deze inventaris vóór 31 Jan. 1801 in te leveren. Waarschijnlijk door de in 1801
gevolgde verandering in het landsbestuur hooren we verder niets meer over deze zaak.
Het reglement van 1825 schreef voor, dat het gemeente-archief steeds in het gemeentehuis zou
moeten berusten en dat de secretaris voor de bewaring verantwoordelijk zou zijn.
In 1848 werd door den nieuw benoemden secretaris J. Dekker een procesverbaal van overneming van het archief opgemaakt; hierop kwamen echter de stukken van vóór 1811 niet voor.
Het gemeenteverslag over 1851 zegt over de gemeente-archieven: ’dezelve bevinden zich in
goeden staat en worden geborgen en wel bewaard in drie verschillende goed geslotene kassen;
van dezelven bestaat een inventaris en zijn de stukken allen in geregelde orde gerangschikt en
bestaan uit niet anders als gewone stukken’. De hier bedoelde inventaris bestaat thans niet
meer. Het verslag over 1881 zegt, dat bij het overbrengen van de secretarie van Durgerdam
naar Ransdorp het archief opnieuw geregeld en beschreven is.
Toen Durgerdam in 1687 voor het grootste deel was afgebrand, werd uit de opbrengst van een
gehouden loterij o.a. het raadhuis herbouwd. Oorspronkelijk was het een kerkgebouw, vandaar
nog de latere naam ’de Kapel’, waarmede men dan dit raadhuis bedoelde. Eigenlijk werd het
gebouw als school gebruikt en diende slechts een bovenkamer als secretarie. Den schoolmeestersecretaris werd in 1793 verboden om zonder consent van de regeerende burgemeesters boeken,
papieren of eenige bescheiden hoe genaamd aan iemand af te geven.
Door de schaarschte aan archivalia valt omtrent bewaring en ordening van de archieven van
Holysloot en van Schellingwoude niets te zeggen. Waarschijnlijk stond het raadhuis te Schellingwoude er reeds in de 17e eeuw.
Reeds in 1602 is er sprake van een stuk ’tot Ransdorp inde toorn besloten’, welke toren kort
na 1502 moet zijn gebouwd. Binnen deze toren, in den zuidelijken muur, 4.5 M. hoog, bevindt
zich een uitgehouwen gat van 50 c.M. diepte, waarin tot 1820 een kistje inhoudende het archief
der zes Waterlandsche dorpen stond. Voor het gat waren, volgens ’De tegenwoordige staat van
Holland 1750’, drie deuren. Op elk der secretarieën van Ransdorp, Zuiderwoude en Landsmeer
werd één sleutel bewaard. In 1663 werd een inventaris van de stukken opgemaakt, tellende 25
omslagen gemerkt met de letters A-Z en AA. Burgemeesteren en vroedschappen van de zes
dorpen schreven in 1710 aan Gecommitteerde Raden ’dat wy ons bevinden in den selven staat
waarinne te meermalen haar hebben bevonden en dagelyks nog bevinden niet alleen particulieren ende dorpen, maar ook selfs steden en collegien, d.i. dat hunne privilegien, charters en
papieren door de bekende troubelen van eerder tijden, door brand en veele andere toevallen niet
sijn voorhanden, maar werden vermist’. Bij de genoemde stukken werden in 1712 door Broek
vier pakken stukken in linnen zakken gedeponeerd, tellende 207 nummers, waaraan thans de
eerste 81 nummers ontbreken (mogelijk berusten hiervan nog enkele in het rijksarchiefdepôt
te Haarlem). Successievelijk groeide dit aantal tot 235 en werd er een nieuwe inventaris van
opgemaakt. In 1765 werd nummer 259 bijgevoegd, terwijl men er in 1780 over gedacht schijnt
te hebben om sommige stukken uit dit archief te doen drukken.
Naar aanleiding van een geschil over de limietscheiding tusschen Nieuwendam en Buiksloot
eener- en Amsterdam anderzijds werd op 4 Juli 1820 het kistje uit de toren gehaald, in bijzijn
van gedeputeerden uit Ransdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Landsmeer, ter raadpleging der
zich daarin bevindende archivalia. Na afloop werd de schout van Ransdorp geauthoriseerd:
’om het kistje, waarin de stukken in de toorn geweest zijn en waarvan de slooten (door dien
de sleutels daarvan, die te Zuiderwoude en te Landsmeer berustende geweest waren, vermist
waren geraakt) met de andere slooten in de tooren moeten opgebrooken worden, om alle deselve
slooten, voor rekening van gemeen waterland, in order te laten maken: en na de afloop van de
thans hangende zaak alle de stukken, die in het kistje geweest zijn, in het zelve kistje te doen
en het dan wederom in de tooren te Ransdorp te laten bezorgen’. Waarschijnlijk is dit nimmer
gebeurd en zijn de stukken langzamerhand met die der gemeente vermengd. Hiervoor pleit een
schrijven d.d. 1852 van den toenmaligen burgemeester van Ransdorp aan den Amsterdamschen
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gemeente-archivaris Dr. P. Scheltema, waarin hij zegt: ’dat de menschen die voor ruim 30 jaren
het gat in den toren hebben leeggehaald reeds overleden zijn’.
Verschillende secretarissen der gemeente Ransdorp waren tevens leden van het bestuur der
polder IJdoorn, zoodoende zijn ook archivalia daarvan met die der gemeente vermengd geraakt.
Toen ingevolge de wet van 28 Dec. 1920 de gemeente Amsterdam werd uitgebreid met de
gemeente Ransdorp, werd op den 11en Februari 1921 het archief van laatstgenoemde gemeente,
zijnde ongeveer 17 strekkende meter, overgebracht naar het Gemeentearchief van Amsterdam.
Op den 25en October van datzelfde jaar werden de oude rechterlijke archieven, de doop-, trouwen begraafboeken en registers van successie benevens de protocollen en acten der notarissen
geresideerd hebbende in de voormalige gemeente Ransdorp, zijnde te zamen 6 strekkende meter,
door den Rijksarchivaris in Noordholland in bewaring afgestaan, waarna in 1926 de definitieve
ordening van het geheel tot stand kwam.

Inventaris
ARCHIEF VAN DE VIER KWARTIEREN
,→ OF DEN BAN RANSDORP TOT 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE RANSDORP NA 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DEN BAN
,→ SCHELLINGWOUDE TOT 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE
,→ SCHELLINGWOUDE 1817-1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ARCHIEF VAN DE VIER KWARTIEREN OF DEN BAN RANSDORP
TOT 1811
1.1 ARCHIEF VAN BURGEMEESTEREN EN VROEDSCHAPPEN
1.1.1 ALGEMENE ZAKEN
1.1.1.1 RESOLUTIËN ENZ.
1-3 Protocol van resolutiën van burgemeesteren en vroedschappen; sinds 1795
van gedeputeerden uit de municipaliteiten van de dorpen Ransdorp, Durgerdam en Holysloot; in 1797 van wethouderen en raden; sinds 1798 van
municipaliteit en sinds 1801 van het. . . 3 delen
1 - 1718 - 1750
2 - 1788 - 1801
3 - 1801 - 1811
4 Aanschrijvingen enz. ingekomen van hooger hand. 1802, 1806, 1808 en
1809 1 omslag
In dorso genummerd door den secretaris C. Jongh Visscher
5 Lijsten der aanschrijvingen enz. ingekomen van hooger hand 1698 - 1810
1 omslag
Opgesteld door den secretaris C. Jongh Visscher
6 Aanschrijvingen van hooger hand 1809 - 1810 1 omslag
Ongenummerd
7-11 Brievenboek van het bestuur van den ban. Sinds Dec. 1811 van den marie
der gemeente Ransdorp. ’Copieboek van brieven’ 1749 - 1813 5 delen
7 - 1749 - 1770
8 - 1770 - 1792
9 Met chronologischen index 1793 - 1801
10 D. Met chronologischen index 1801 - 1810
11 E. Met chronologischen index 1810 - 1813
12 Ingekomen stukken. 1643 en 1692 1 omslag
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13 Register houdende copieën van alle requesten door het bestuur van den ban
en van het dorp bij de Staten van Holland ingeleverd en van de beschikkingen daarop gegeven 1672 - 1702 1 deel
Aangelegd door den secretaris P.J. Bruijn, na wiens dood in 1654 dit register een soort memoriaalboek wordt
14 Keurboek van burgemeesteren en vroedschappen en van schout en schepenen van den ban en van het dorp Ransdorp, sedert December 1811 van
de gemeente Ransdorp 1757 - 1826 1 deel
1.1.1.2 HUISHOUDING
15-18 Register houdende copieën van de resolutiën der vergaderingen van de steden en dorpen van Waterland en van de 6 gecombineerde hoofddorpen van
Waterland. Uit de rol van Baljuw en Hooge (Civ. en Crim.) Vierschaar
en uit de rol van Dijkgraaf en Heemraden. . . 1748 - 1823 4 delen
15 - 1748 - 1774
16 - 1774 - 1797
17 Met chronologische index 1797 - 1801
18 N.B. Die van gemeente Waterland loopen tot 1811 1801 - 1823
1.1.2 BIJZONDERE ZAKEN
1.1.2.1 PERSONALIA
19-20 Register van benoemingen van burgemeesteren, vroedschappen, schepenen, enz. ’Nominatie boeck’ 1626 - 1716 2 delen
19 - 1626 - 1690
20 N.B. Zie verder het protocol van resolutiën Inv. No. 1 1690 - 1716
21 Instructie voor de vroedschap 1759 1 omslag
1.1.2.2 SCHOUW
22 Dijkcedulle van Westerveld 1629 - 1633 1 omslag
Alleen fragment van den omslag
1.1.2.3 EIGENDOMMEN
23 Overzicht van de stukken dijk, welke tot den ban Ransdorp behooren.
17e eeuw. Copie 1 omslag
24 Lijst der opgemetene stukken land langs de Nieuwe Meer. 18e eeuw (?)
1 omslag
25 Processen-verbaal van aanbesteding tot het uitdiepen van de mond van
het Die bij het Damrak achter Durgerdam. 1805 en 1811 1 omslag
1.1.2.4 FINANCIËN EN BELASTINGEN
1.1.2.4.1 ALGEMEENE ZAKEN
26 Stukken betreffende het onderzoek van commissarissen in zake de ongelijke verdeeling van de verponding in de vier kwartieren. 17e eeuw
1 omslag
27 Stukken betreffende een omslag over de huizen in de vier kwartieren
1659 - 1662 1 omslag
28 Ingeleverde assignaten 1793 ca. 1 omslag
1.1.2.4.2 LEGGERS EN KOHIEREN
29 Legger van de landerijen. Eerste helft 17e eeuw 1 deel
30 Legger der huizen en erven. ’Verpondinghboeck’, aangelegd 1692.
Auth. copie door den secretaris Rem Doele 1695 1 omslag
31 Legger der landerijen, aangevangen 1737 1 deel
32-33 Leggers der huizen en gebouwen. 1736 en 1746 2 delen
32 - 1736
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33 - 1746 - 1847
1.1.2.4.3 REKENINGEN
34 Protocol der burgemeestersrekeningen 07/1646 - 08/1667 1 deel
De rekeningen loopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende
jaar
35-37 Protocol der rekeningen van burgemeesters; sinds 1795 van wethouderen van den ban, waarbij die van den secretaris als verponding- en
schotgaarder en sinds 1795 bovendien als thesaurier 1736 - 1810 3
delen
De burgemeestersrekeningen loopen van 1 Mei tot ult April van
het volgende jaar; die van den secretaris van Juni tot Juni van het
volgende jaar
35 - 07/1736 - 07/1776
36 - 08/1777 - 06/1795
37 Lit. C 07/1796 - 1810
38 Register houdende acquitten voor den secretaris, later thesaurier, van
den ban 1737 - 1803 1 deel
Achterin acquitten van armenvoogden wegens van den secretaris
ontvangen rantsoenpenningen. 1786-1795
39 Register houdende acquitten van diverse personen voor burgemeesteren
wegens van hen ontvangen gelden. ’Quitantieboek’ 1714 - 1757 1
deel
40 Acquit van armenvoogden voor burgemeesteren, groot 500 gld. wegens
geleend geld 1788 1 omslag
1.1.2.4.4 TOEZICHT OP KERK-EN ARMMEESTEREN
41 Octrooi van de Staten van Holland en West Friesland voor regeerders
van eenige Waterlandsche dorpen, waaronder Ransdorp, om gedurende
12 jaren van elken zak tarwe, die in Waterland wordt gebakken, 6
st. te mogen heffen ten behoeve van de kerken of. . . 1751 1 omslag
42 Stukken betreffende den oorsprong van rantsoenpenningen, welke door
het land aan de armen van de 6 hoofddorpen van Waterland worden
betaald 1807 - 1809 1 omslag
1.1.2.4.5 BEMOEIINGEN MET GEMEEN WATERLAND EN MET HET HOOGHEEMRAADSCHAP WATERLAND
43-44 Protocol van resolutiën der vergaderingen van de gedeputeerden
uit de zes gecombineerde dorpen, welke te Ransdorp zijn gehouden.
1664-1774 en 1776-1811 2 delen
43 - 1664 - 1774
44 N.B. Nadien had nog een vergadering plaats in 1820 1776 - 1811
45 Ingekomen extract-resolutiën der vergaderingen van gedeputeerden uit
de zes gecombineerde dorpen en uit de steden en dorpen van Waterland, welke niet te Ransdorp zijn gehouden. Met hiaten 1703 1823 1 omslag
Onvolledige oude genummerde serie. Die van de zes gecombineerde
dorpen loopen tot en met 1809
46 Missive van regeerders van Monnikendam houdende convocatie ter vergadering van steden en dorpen van Waterland. Copie 1668 1 omslag
47 Ingekomen stukken betreffende de zes gecombineerde dorpen en de
dijkage van Waterland 1792 - 1816 1 omslag
Die betreffende de zes gecombineerde dorpen loopen tot en met 1811
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48 Verklaring door eenige gewezen heemraden van den Zeeburgschen dijk
van Waterland, ten verzoeke van burgemeesteren der zes dorpen,
dan genoemde dijk menigmaal in groot gevaar heeft verkeerd zonder
dat dijkgraaf of secretaris present zijn geweest 1636 1 omslag
Afgelegd voor schepenen van Zunderdorp
49 Unie tusschen de zes dorpen in Waterland d.d. 1619, met de vernieuwingen in 1664, 1704 en 1735. Copie 1 omslag
50 Register der willekeuren van Waterland d.d. 1652, nader gearresteerd
1658 1 omslag
Door baljuw, burgemeesteren en schepenen had om de 3 of 6 jaren
een herziening der Waterlandsche keuren plaats
51 Generale keuren en ordonnantien van het baljuwschap Waterland d.d.
1768 met het ’Derde bijvoegsel’ d.d. 1792 1 omslag
geen scans op aanvraag
52 Inventaris van het archief van de zes Waterlandsche dorpen, berustende
in den toren van Ransdorp. 17e eeuw 1 omslag
53 Instructie voor den timmermansbaas van de molens en sluizen van
Waterland, gearresteerd door Dijkgraaf en Hoogheemraden. 18e
eeuw 1 omslag
54 Stukken betreffende de vergoeding voor den dijkgraaf 1645 1 omslag
55 Stukken betreffende een competentiegeschil tusschen Dijkgraaf en Hoogheemraden eener- en Baljuw en Hoogevierschaar anderzijds 1753 1 omslag
56 Stukken betreffende den aankoop van en de beleening met de ambachtsheerlijkheden van Waterland 1731 - 1804 1 omslag
57 Extract rekening van spasteekenvoogden en van gecommitteerden tot
de sluizen en molens 1637 1 omslag
Afgelegd aan de magistraten van de steden en dorpen
58 Rekeningen van onkosten wegens de sluizen van Waterland 04/1693 07/1696 1 omslag
59 Staat der ontvangsten en uitgaven wegens de nieuwe molens. 17e eeuw
1 stuk
1.1.2.4.6 BEMOEIINGEN MET HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER WATERLANDSCHE MEEREN
60 Notulen der vergadering van de hoofdingelanden van de Waterlandsche
meeren. Copie 1644 1 omslag
61 Fragment van een register houdende de betalingen gedaan aan diverse
personen wegens door hen aan de dijkage van het Buikslotermeer
geleverde landen 1627 1 omslag
1.2 ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK
1.2.1 ALGEMEENE ZAKEN
62 Ingekomen stukken 1796 - 1811 1 omslag
1.2.1.1 HUISHOUDING
63-64 Extracten uit de crimineele rol der Hooge Vierschaar van Waterland,
gehouden te Ransdorp, welke aan de secretarissen der overige dorpen
ter copieëring zijn toegezonden en daarna weer teruggekomen. 17951803 en 1805 1 deel en 1 omslag
63 - 1795 - 1803
64 - 1805
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65-66 Copieën van acten van eigendomsovergang ten behoeve van de registratie
1807 - 1811 1 lias en 1 deel
65 N.B. Oorspronkelijk 1 lias, doch later gebonden 1807 - 1809
66 Van gebouwen te Ransdorp, te Durgerdam en te Holysloot 1809 1811
1.2.2 BIJZONDERE ZAKEN
1.2.2.1 CONTENTIEUSE RECHTSPRAAK
67-70 Civiele rol van Ransdorp en crimineele en civiele rol van de Hooge Vierschaar van Waterland, gehouden te Ransdorp. ’Rol van scheepenen’
1710 - 1810 4 delen
67 - 1710 - 1784
68 - 1784 - 1798
69 - 1798 - 1806
70 - 1806 - 1810
71 Ingekomen extracten uit de crimineele en civiele rol der Hooge Vierschaar
van Waterland van haar niet te Ransdorp gehouden zittingen 1725 - 1795
1 omslag
Onvolledige oude serie
72 Adviezen van rechtsgeleerden aan schepenen in zake civiele procedures
1743 - 1808 1 omslag
73 Rapporten van deskundigen, uitgebracht op verzoek van de schepenen
1773 - 1781 1 omslag
74 Crimineele processtukken. 1773, 1796, 1798, 1801-1808 1 omslag
1.2.2.2 BOEDELBEHEER (DESOLATE BOEDELS)
75-77 Protocol van gerechtelijke rangschikkingen van crediteuren van gerepudieerde en geabandonneerde insolvente boedels. ’Register van insolvente boedels’. 1714-1785, 1788-1803 en 1805-1810 3 delen
75 - 1714 - 1785
76 - 1788 - 1803
77 - 1805 - 1810
78 Acten van abandonnement en repudiatie van boedels 1762 - 1809 1
omslag
79 Inventarisssen van gebandonneerde en gerepudieerde boedels. 1782-1805
en 1809 1 omslag
80 Acten van inbeslagneming of opheffing van beslag door den gerechtsbode
1777 - 1805 1 omslag
81 Stukken betreffende een beslag door Ph. de Waal gelegd op eenige
roerende goederen van H. Duikersloot 1809 - 1810 1 omslag
De goederen zijn verkocht en de opbrengst is in consignatie gebracht van
schepenen
82 Acquitten van diverse personen voor schepenen wegens den ontvangst
van het hun bij vonnis toegewezene in insolvente boedels 1748 - 1810 1
omslag
83 Rekeningen gedaan door het gerecht wegens de op drenkelingen gevonden
goederen 1794 - 1809 1 omslag
84 Boedelrekeningen van curatoren van den geabandonneerden insolventen
boedel van G.L. Bekel, herbergier in ’Het Amsterdamsche Veerhuis’ te
Durgerdam. Met bijlagen 1810 1 omslag
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85-87 Crediteurenboeken behoorende tot den geabandonneerden insolventen
boedel van G.L. Bekel 1794 - 1808 3 delen
85 - 1787 - 1791
86 - 1794 - 1808
87 - 1808
87A Transport van ’De hooge Werff’ groot een half deymt, gelegen in de
polder buiten Durgerdam
88-95 Protocol van transporten en bezwaringen van onroerende goederen. ’Protocol’. 1702-1724 en 1737-1811 9 delen
88 L 1702 - 1724
89 O, met chronologische index 1737 - 1751
90 Met chronologische index 1751 - 1767
91 Q, met chronologische index 1768 - 1781
92 R, met chronologische index 1781 - 1792
93 S, met chronologische index 1792 - 1800
94 Met chronologische index 1800 - 1805
95 U, met chronologische index. Achterin copieën van acten tot 1811
1805 - 1808
96 Losse minuten, doch later gebonden 1808 - 1811
No. 96, losse minuutacten van overdracht van onroerende goederen nos.
1-56; van schepen nos. 1-10 en van bezwaringen van onroerende goederen
en schepen nos. 1-12
97-100 Minuten van allerhande acten verleden, voor schepenen. Procuraties,
testamenten, contracten. 1736-1776 en 1795-1811 4 delen
97 Nos. 1-41 1736 - 1776
98 Nos. 1-89 1795 - 1803
99 Nos. 90-160 1803 - 1809
100 Nos. 161-216 1809 - 1811
101 Minuutacten van rooiing. nos. 1-30 1682 - 1808
102-104 Protocol van publieke verkoopingen van onroerende goederen. 16631669, 1737-1767 en 1786-1790 3 delen
102 - 1663 - 1669
103 - 1737 - 1767
104 - 1786 - 1790
105 Protocol van publieke verhuringen van landerijen. ’Verhuuringsregister’
1779 - 1805 1 deel
106 Minuutacten van publieke verhuringen van landerijen 1806 - 1811 1
omslag
107 Protocol van publieke verkoopingen van vee, hooi en hout 1749 - 1790
1 deel
108-109 Uitgedane koopconditiën van vee, hooi, hout, afbraak, schippers- en
boerengereedschap 1791 - 1811 2 omslagen
108 - 1791 - 1802
109 - 1803 - 1811
110 Uitgedane koopconditiën van meubelen en huisraad 1796 - 1809 1 deel
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111 Protocol der akten van admissie tot het uitoefenen van diverse neringen
1750 - 1806 1 deel
1.2.2.3 FISCALE ZAKEN
114-116 Register van aangiften wegens collaterale successie en van taxaties door
schout en schepenen 1761 - 1805 3 delen
Zie de Politieke Ordonnantie van Holland d.d. 1 April 1580 en het
Echtreglement d.d. 18 Mrt. 1656
114 - 1761 - 1782
115 - 1782 - 1802
116 Met chronologische index 1802 - 1805
1.3 ARCHIEF VAN WEESMEESTEREN
1.3.1 WEESKAMER
118 Nieuwe ordonnantie voor de weeskamer alsmede voor armenweezenvoogden 1784 1 deeltje
119-120 Protocol van benoemingen tot voogd, van authorisatiën en beschikkingen
op requesten 1737 - 1779 2 delen
Zie voor vroegere jaren in de civiele rol
119 Met chronologische index 1737 - 1746
120 (vervallen) Met chronologische index. ’Voogden authorisatieregister A’ 1746 - 1779
121-122 Protocol van authorisatiën en beschikkingen op requesten 1779 - 1810
2 delen
Tot 1784 ook benoemingen van voogden
121 Met chronologische index 1779 - 1787
122 Met chronologische index 1787 - 1810
123 Protocol van benoemingen tot voogd. ’Register der actens van voogdij
lit. A’. Met chronologische index 1784 - 1811 1 deel
124 Register der aangegeven goederen minderjarigen toekomende. Met chronologische index 1625 - 1659 1 deel
125 Protocol van weesmeesteren. ’Register der bewijzen lit. A’. Met chronologische index 1784 - 1810 1 deel
Hierinook de vertoonde testamenten, waaruit blijkt dat de weeskamer is
uitgesloten
126 Bijlagen van het register der bewijzen 1656 - 1810 1 omslag
Overgelegd ter weeskamer
127 Schuldbekentenis door Jan Andriese Looskairt voor weesmeesteren, groot
200 kar. gld. 1699 1 charter
128 Bewijs van primitieve inschrijving in het grootboek der publieke schuld
1811 1 omslag
129 Protocol der rekeningen van weesmeesteren. ’Rekenboek van de weeskamer’
07/1746 - 06/1805 1 deel
130 Bijlagen der rekeningen van weesmeesteren. 1779-1803. en z.j. 1 omslag
131 Acquit van Cornelis Jansz. Prins voor weesmeesteren, groot 900 gld.
1685 1 omslag
132 Acquit van D.P. Munnik voor weesmeesteren wegens het hem toekomende
in de erfenis van wijlen P.S. Munnik in 1792 in Suriname overleden 1775
1 omslag
Bijgevoegd diverse oudere stukken betreffende deze erfenis
133 Acquiten van diverse personen voor weesmeesteren wegens den het ontvangen van de hun competeerende gelden 1811 1 omslag
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134-134B Boedelpapieren 1710 - 1812 3 omslagen
134 1710,1747,1779-1790 1710 - 1790
134A - 1791 - 1798
134B - 1799 - 1812
1.4 ARCHIEF VAN WEESMEESTEREN ALS ARMEWEEZENVOOGDEN
135 Octrooi van de Staten van Holland en W. Friesland ten behoeve van de armeweezenvoogden en armenvoogden om zich de nalatenschappen van de door
hen opgevoede en zonder erfgenamen overleden kinderen te mogen toeëigenen
1756 1 charter
136 Bewijzen van primitieve inschrijving in het grootboek der publieke schuld 1809
- 1811 1 omslag
137 Transportacten van obligatiën ten behoeve van de arme weezenbeurs van den
ban Ransdorp 1656 - 1792 1 omslag
138 Financieel register der armeweezenvoogden 1749 - 1793 1 deel
139 Acten van indemniteit door G. Westerneng en G. van Stelten voor armeweezenvoogden wegens verdere alimentatie en opvoeding van minderjarigen
1809 1 omslag
1.5 ARCHIEF VAN ARMENVOOGDEN VAN DEN BAN RANSDORP
140 Bewijzen van primitieve inschrijving in het grootboek der publieke schuld 1809
- 1811 1 omslag
141 Lijst der obligatiën en losrentebrieven, later nationale schuldbrieven, behoorende
aan de armenvoogden van den ban Ransdorp 1809 ca. 1 omslag
142 Acte van transport door Simon Brouwer aan armenvoogden van een losrentebrief groot 600 gld. 1736 1 omslag
Bijgevoegd een oudere transportacte d.d. 1727
143 Acte van transport door Corn. Kalkman aan armenvoogden van een losrentebrief groot 300 gld. 1736 1 charter
144 Transportacten van obligatiën ten behoeve van de armenvoogden van den ban
Ransdorp 1748 - 1792 1 omslag
Met oudere transportacten
145 Acte van transport door Willem Koppert, als gemachtigde door Dirk Hop,
aan armenvoogden van een losrentebrief groot 300 gld. 1760 1 charter
146 Acte van transport door P. van der Steng aan Garbrant Veen van een losrentebrief groot 400 gld. 1709 1 omslag
Bijgevoegd een oudere transportacte d.d. 1689
147 Acte van transport door Corn. Huijgen aan Jan Jacobs Dobber van een huis
en erf te Durgerdam 1793 1 charter
148 Schuldbekentenis van – voor F. Kruze of toonder groot 500 gld. 1802 1 omslag
149 Transportacten in blanco van obligatiën. 1678 en 1681 1 omslag
150-151 Protocol der armenrekeningen 1690 - 1770 2 delen
150 Achterin een inventaris d.d. 1694 van de goederen toebehoordende aan
de huiszittende armen 01/1690 - 03/1722
151 - 04/1723 - 01/1770
152 Bijlagen der armenrekeningen 1803 - 1809 1 omslag
153 Kladkasboekje van de armenvoogden 1688 - 1691 1 deel
1.6 ARCHIEF VAN DE TWEE KWARTIEREN BLOEMENDAAL EN POPPENDAM
OF HET DORP RANSDORP TOT 1811
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154-155 Protocol van resolutiën van burgemeesters en vroedschappen. Sinds 1795 van
de municipaliteiten van Ransdorp en Holysloot 1773 - 1811 2 delen
154 - 1773 - 1798
155 - 1798 - 1811
156 Memorie van burgemeesteren en regeerder van de kwartieren Bloemendaal en
Poppendam in zake de noodige herstellingen aan kerk, school en predikantswoning aldaar. 17e eeuw 1 stuk
157 Kohier van de schoorsteenen over de kwartieren Poppendam en Holysloot 1627
1 stuk
158-159 Kohier van den omslag tot onderhoud van de school. 1744-1760 en 1781-1806
2 delen
158 - 1744 - 1760
159 - 1781 - 1806
1.7 ARCHIEF VAN KERKMEESTEREN VAN HET DORP RANSDORP
160 Kerke- en schoolrekening. Auth. copie d.d. 1660 1645 1 omslag
161 Protocol der rekeningen van de hoofdkerk en school van Ransdorp 01/1660 04/1693 1 deel
Voorin een lijst der bezittingen van de kerk en school. De rekeningen loopen
van 1 Mei tot ult. April van het volgende jaar
1.8 ARCHIEF VAN HET KWARTIER OF DORP DURGERDAM TOT 1811
1.8.1 ALGEMEENE ZAKEN
162 Protocol van resolutiën van burgemeesteren en vroedschappen, tevens,
en na 1713 uitsluitend, register inhoudende requesten, instructiën, nominatiën, ordonantiën en bekendmakingen 1687 - 1736 1 deel
163-164 Protocol van resolutiën van burgemeesteren en vroedschappen; sinds
1795 van de municipaliteit 1734 - 1796 2 delen
163 ’Nieuw Resolutieboek’ 1734 - 1784
Achterin register van uitgegeven borgbrieven, 1771-1784
164 ’Nieuwer Rezolutieboek’ 1784 - 1796
Achterin registervan uitgegeven borgbrieven, 1785-1795
165-167 Protocol van notulen van de municipaliteit 1796 - 1811 3 delen
165 - 1796 - 1800
166 - 1800 - 1809
167 N.B. Tot 1809 achterin registers van ontvangen en afgegeven borgbrieven
1809 - 1811
168 Plakkaten en publicatiën van hooger hand. 1751-1810 en z.j. 1 omslag
169-172 Aanschrijvingen van hooger hand. 1798-1800, 1806-1808 en 1811 4 omslagen
169 - 1798 - 1800
170 - 1806
171 - 1807
172 1808 en 1811
173 Ingekomen stukken. 1687, 1697 en 1707 1 omslag
174-179 Register houdende copieën van ingekomen stukken en tot ongeveer 1803
van uitgegane stukken 1796 - 1810 1 band en 5 delen
174 Met chronologische index 1796 - 1797
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175 Met chronologische index 1797 - 1799
176 Het 3e copieboek. Met chronologische index 1799 - 1801
177 Het ’4e copieboek’. Met chronologische index 1801 - 1807
178 Het ’5e copieboek’ 1807 - 1810
179 Lege boekband van het ’6e copieboek’ s.d. 1 stuk
180 Ingekomen requesten 1738 - 1742 1 omslag
1.8.2 BIJZONDERE ZAKEN
1.8.2.1 LEGER
181 Protocol van notulen der commissie van inkwartiering of kazerneering
1803 - 1809 1 omslag
182 Lijst der huizen en der bewoners met de inkwartiering, die deze hebben
gehad 1811 1 deel
183 Dijkcedulle in Durgerdam. 17e eeuw 1 omslag
Alleen de omslag
1.8.2.2 VERKIEZINGEN
184 Lijst der stemgerechtigde burgers, welke op 15 April 1798 bewijs van
stemrecht hebben bekomen 1798 1 omslag
185 Processen-verbaal der grondvergaderingen ter verkiezing van leden voor
het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen volks e.a. 1799 - 1801
1 omslag
1.8.2.3 DORPSEIGENDOMMEN
186 Voorwaarden waarop regenten voornemens zijn om de herbouw van hun
afgebrande school aan te besteden 1687 1 omslag
187 Stukken betreffende de procedure tusschen regeerders van Durgerdam
eener- en die van Monnikendam c.s. anderzijds in zake het niet dempen
van de sluis bij Durgerdam 1688 - 1703 1 omslag
188 Stukken betreffende de aan regeerders verpachte veren op Amsterdam
en Diemen 1651 - 1795 1 omslag
Nader specificatie ligt voorin
1.8.2.4 FINANCIËN EN BELASTINGEN
1.8.2.4.1 ALGEMEENE ZAKEN
189 Verklaring door G.R. Bording, capelmeester in het kwartier van
Ransdorp, ten verzoeke van G. Willemsz, burgemeester over Ransdorp in het kwartier Durgerdam, in zake het doen van de garing
der penningen 1665 1 omslag
190 Beschikkingen door Gecommitteerde Raden op requesten van burgemeesteren en vroedschappen van Durgerdam, houdende verzoek
om goedkeuring der aangehechte dorpsomslagen 1728 - 1790 1 omslag
191 Acquitten van de leden van de municipaliteit van Durgerdam wegens
deelneming in de provisioneele vrijwillige leening 1795 1 omslag
Ingeleverd bij de storting op de leening van 6
192 Acquitten van de gecommitteerden uit de municipaliteit van Durgerdam wegens deelneming in de leening van 6% van ieders bezitting
enz. 1795 1 omslag
Exhibitum conform art. 19 der Publicatie
193 Acquitten van de leden van de municipaliteit van Durgerdam wegens
deelneming in de leening van 6% van ieders bezitting 1795 1 omslag
Deze acquitten, zullende dienen volgens art. 12 der Publicatie,
zouden bij het uitgeven der recepissen aan den houder ter hand
worden gesteld
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1.8.2.4.2 LEGGERS EN KOHIEREN
194 Omslag over de huizen van het kwartier Durgerdam tot onderhoud
van de school te Ransdorp 1659 1 omslag
195 Extract uit den nieuwen legger der huizen van Waterland betreffende
Durgerdam. 17e eeuw 1 omslag
1.8.2.4.3 REKENINGEN
196 Protocol der burgemeestersrekeningen. E. 1755/6-1811 1755 - 1811
1 deel
De rekeningen lopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende jaar
197 Gemeenterekening 1811 1 omslag
Niet afgehoord
198 Acquit voor burgemeesteren groot 1000 kar. gld. welke zij ten behoeve van het dorp hadden opgenomen 1699 1 omslag
199 Bijlagen der burgemeestersrekeningen 1809 - 1811 1 omslag
1.8.2.4.4 TOEZICHT OP KERK-EN ARMMEESTEREN
200 Copie van het declaratoir dat, bij de inwisseling der daarin genoemde obligatiën, aan de Mennoniete gemeente te Durgerdam is
afgegeven, met begeleidende missive 1804 1 omslag
Het origineel moest jaarlijks aan de Municipaliteit worden vertoond
ter verkrijging van vrijdom van de 200e penning
1.9 ARCHIEF VAN ARMENVOOGDEN VAN DURGERDAM
204 Bewijs van primitieve inschrijving in het grootboek der publieke schuld 1811
1 stuk
205 Transportacten van obligatiën ten behoeve van de burgemeesteren-beurs te
Durgerdam. 1689, 1723 en 1726 1 omslag
206 Acte van transport door de opzienders van de Katholieke armen aan de armenvoogden van Durgerdam van een huis en erf aldaar 1698 1 omslag
207 Transportacten van obligatiën ten behoeve van armenvoogden 1765 - 1766 1
omslag
208 Protocol der rekeningen van de Loterijbeurs. ’Loterij lt. C’. 1693/4-1735/6
1693 - 1735 1 deel
209 Protocol der rekeningen van armmeesteren. ’Armevoogden’. 1713/4-1764/5
1713 - 1764 1 deel
De rekeningen loopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende jaar
210 Protocol der rekeningen van de Loterijbeurs. ’Loterijboek’. 1736/7-1760/1 en
der rekeningen van armmeesteren. 1765/6-1796/7
De rekeningen loopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende jaar
1.10 ARCHIEF VAN HET KWARTIER OF DORP HOLYSLOOT TOT 1811
211 Aanschrijvingen van hooger hand 1810 - 1811 1 omslag
212 Dorpsrekeningen 1811 1 omslag
2 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE RANSDORP NA 1811
2.1 ALGEMEENE ZAKEN
2.1.1 RESOLUTIËN ENZ.
214-214A Protocol van notulen van Burgemeesters en Wethouders 1904 - 1912
2 delen
214 - 1904 - 1912
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214A - 1912 - 1920
215-216 Protocol van notulen van den raad der gemeente Ransdorp. 1811-1812
en 1817 1 deel en 1 omslag
215 - 1811 - 1812
216 - 1817
217 Protocol van notulen van den raad der gemeente Durgerdam 1817 1
deel
218-226C Protocol van notulen van den raad der gemeente Ransdorp 1818 1910 12 delen
218 - 1818 - 1823
219 - 1823 - 1836
220 - 1837 - 1851
221 - 1851 - 1866
222 - 1866 - 1880
223 - 1881 - 1895
224 - 1895 - 1902
225 - 1902 - 1906
226 - 1906 - 1910
226A - 1910 - 1916
226B - 1916 - 1920
226C - 1920
226D Protocol van notulen der geheime raadsvergaderingen 1904 - 1918 1
deel
227-258D Brievenboek van den Schout later van den Burgemeester of van Burgemeester en Wethouders, der gemeente Ransdorp 1813 - 1920 36 delen
227 - 1813 - 1817
228 - 1817 - 1819
229 N.B. Voorin brievenboek van de gemeente Durgerdam 1817 1819 1820
230 N.B. Voorin brievenboek van de gemeente Holysloot 1817 1821 - 1823
231 - 1823 - 1826
232 - 1826 - 1831
233 - 1831 - 1834
234 - 1834 - 1837
235 - 1838 - 1840
236 - 1840 - 1841
237 - 1841 - 1843
238 - 1843 - 1844
239 - 1844 - 1846
240 - 1846 - 1848
241 - 1849 - 1852
242 - 1852 - 1856
243 - 1857 - 1860
244 - 1860 - 1864
245 - 1864 - 1867
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246 - 1867 - 1870
247 - 1870 - 1872
248 - 1873 - 1875
249 - 1875 - 1879
250 - 1879 - 1881
251 - 1881 - 1887
252 - 1887 - 1892
253 - 1892 - 1895
254 - 1896 - 1900
255 - 1900 - 1903
256 - 1903 - 1904
257 - 1904 - 1906
258 N.B. Zie voor de jaren Dec. 1811-1813 in het brievenboek van den ban
(no. 11) 1906 - 1910
258A Met alfabetische index 1910 - 1916
258B - 1916 - 1918
258C - 1918 - 1920
258D N.B. Achterin brievenboek van het Hoofd der Secretarie van de voorm.
gemeente Ransdorp . Zie de aantekening bij de Bijlage V, blz. 34
06/1920 - 01/01/1921
259 Aanschrijvingen van hooger hand 1811 - 1812 1 omslag
260-306G Ingekomen stukken bij den Maire later bij den Schout daarnabij den
Burgemeester of bij Burgemeester en Wethouders 1811 - 1913 54 omslagen
260 - 1811
261 - 1820
262 - 1825
263 - 1826
264 - 1827
265 - 1828
266 - 1829
267 - 1830
268 - 1831
269 - 1832
270 - 1833
271 - 1834
272 - 1835
273 - 1836
274 - 1837
275 - 1838
276 - 1839
277 - 1840
278 - 1841
279 - 1842
280 - 1843
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281 - 1844
282 - 1845
283 - 1846
284 - 1847
285 - 1848
286 - 1849
287 - 1850
288 - 1851 - 1854
289 - 1855 - 1857
290 - 1858 - 1860
291 - 1861 - 1864
292 - 1865 - 1868
293 - 1869 - 1872
294 - 1873 - 1876
295 - 1877 - 1880
296 - 1881 - 1885
297 - 1886 - 1891
298 - 1892 - 1895
299 - 1896 - 1898
300 - 1899 - 1900
301 - 1901 - 1903
302 - 1904 - 1905
303 - 1906 - 1907
304 - 1908 - 1909
305 - 1910
306 - 1911 - 1913
306A - 1914
306B - 1915
306C - 1916
306D - 1917
306E - 1918
306F - 1919
306G - 1920
307 Alphabetische registers op de algemeene serie ingekomen stukken 1818
- 1865 1 omslag
308-316A Register van ingekomen stukken 1866 - 1920 1 omslag en 9 delen
308 - 1866 - 1880
309 - 1881 - 1891
310 - 1892 - 1894
311 - 1894 - 1896
312 - 1896 - 1898
313 - 1898 - 1899
314 - 1899 - 1901
315 - 1901 - 1902
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316 Met alphabetischen klapper 1904 - 1906
316A Met onvolledige alphabetische klapper 1906 - 1920
317 Register van uitgaande stukken. Met alphabetische klapper 1905 1906 1 deel
318 Register der plaatselijke verordeningen 1851 - 1871 1 deel
318A Verordeningen 1894 - 1920 1 omslag
319-320A Register van publicatiën. Met chronologische index 1827 - 1919 3
delen
319 Met chronologischen index 1827 - 1865
320 N.B. Zie voor de jaren December 1811-1826 in het keurboek van den
ban (no. 14) 1870 - 1881
320A - 1915 - 1919
2.1.2 GEMEENTEVERSLAGEN EN ALGEMEENE STATISTIEKEN
321-323 Gemeenteverslagen. 1852, 1866-1875 en 1877-1913 3 omslagen
321 1852, 1866-1882.
322 - 1883 - 1899
323 - 1900 - 1913
324 Tableau aanwijzende de samenstelling der gemeente 1845 1 omslag
2.1.3 HUISHOUDING
325 Proces-verbaal van inventarisatie en overgifte van het archief der gemeente
1848 1 omslag
In duplo n.l. 1 exemplaar voor den burgemeester
326 Inventarissen van het archief van het hoogheemraadschap Waterland,
dat zich bevindt in het gemeenelandshuis te Monnikendam. 1859 en
1882 1 omslag
327 Proces-verbaal van overname door Burgemeester en Wethoudersder
archivalia en gelden van den overleden gemeente-ontvanger 1886 1
omslag
328 Kladden en concepten. 19e eeuw 1 omslag
328A Formulieren. 20e eeuw 1 omslag
329-330 Presentielijst voor den gemeenteraad. 1852-1895 en 1918-1920 2 delen
329 - 1852 - 1895
330 - 1918 - 1920
2.2 BIJZONDERE ZAKEN
2.2.1 PERSONALIA
331 Proces-verbaal van beëediging van Burgemeester en Wethouders als
leden der plaatselijke schoolcommissie. Grosse 1859 1 omslag
331A Stukken betreffende gemeenteveldwachters 1866 - 1912 1 omslag
332 Acte van borgtocht van twee personen ten behoeve van A. de Best als
concessionaris eener stoombootdienst tusschen Amsterdam en Schellingwoude 1867 1 omslag
332A Instructies voor gemeentepersoneel 1883 - 1907 1 omslag
332B Stukken betreffende de benoeming van nachtwachts benevens hun instructies 1887 - 1907 1 omslag
333 Overeenkomst met D. Mager Jr., nachtwacht te Durgerdam, om den
op de haven aldaar geplaatsten lantaarn op te steken en schoon te
houden voor f 40 ’s jaars 1887 1 omslag
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333A Staten van het personeel der leden van het bestuur en vn de ambtenaren
en bedienden 1904 - 1906 1 omslag
333B Stukken betreffende de naleving der Ongevallenwet van 1901 door de
gemeente als werkgeefster 1904 - 1920 1 omslag
333C Naamrollen van het brandweerpersoneel 1908 - 1920 1 omslag
333D Stukken betreffende de ambtenaar ter secretarie J. Kater 1911 1 omslag
333E Geloofsbrieven van raadsleden 1911 - 1919 1 omslag
333F Opgaven van personeelsgegevens ten behoeve van de Staatsalmanak
1916 - 1920 1 omslag
333G Stukken betreffende zekerheidsstellingen ten behoeve van ambtenaren
der gemeente 1918 1 omslag
333H Stukken betreffende verzekeringen, door de gemeente ten behoeve van
haar ambtenaren gesloten 1907 - 1911 1 omslag
684 Opgave van het gemeentebestuur van Ransdorp, naar aanleiding van
art. 4 van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1914, van personen
die in de loop van 1915 de 70-jarige leeftijd zullen bereiken 1914 1
stuk
2.2.2 FINANCIËN EN BELASTINGEN
2.2.2.1 ALGEMEENE ZAKEN
334 Bewijzen van primitieve inschrijving in het grootboek der publieke
schuld 1810 - 1812 1 omslag
Ingezonden in 1814 bij den ontvanger der gemeente Ransdorp
335 Stukken betreffende aanspraken van Durgerdam op de Franschekroon
wegens in de jaren 1811-1813 ten behoeve der Franschetroepen gedane
uitgaven 1816 1 omslag
Deze stukken zijn door het Commissariaat Generaal der Liquidatie aan
denburgemeester van Ransdorp teruggezonden, omdat deze aanspraken
niet in aanmerking kwamen
336 Adviezen van rechtsgeleerden voor het gemeentebestuur in zake een
eigendoms-geschil met den Commissaris des Konings over zekere inschrijvingen op het Grootboek der nationale schuld 1857 1 omslag
De commissaris beweerde, dat die inschrijvingen toekwamen aan de
polderkas
336A Verordeningen op de heffing en invordering van haven- en liggelden en
stukken met betrekking daartoe 1876 - 1911 1 omslag
337 Stand van de rekening der gemeente bij het overlijden van den gemeenteontvanger 1886 1 omslag
337A Processen-verbaal van verpachting van de inning van het havengeld
1890 - 1918 1 omslag
337B Processen-verbaal van kasopneming 1903 - 1920 1 omslag
337C Jaarlijkse statistische opgaven betreffende de financiën der gemeente
1905 - 1919 1 omslag
337D Lijsten van afgegeven bevelschriften van betaling 1905 - 1920 1 omslag
337E Stukken betreffende het aangaan van geldleningen 1908 - 1917 1 omslag
337F Staat van de geldleningen ten laste der gemeente 1908 - 1920 1 omslag
337G Jaarlijkse opgaven van door het Rijk aan de gemeente uit te keren
sommen volgens art. 1 der Wet van 24 Mei 1897 1910 - 1920 1 omslag
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337H Stukken betreffende de vaststelling van de bedragen der rijksuitkeringen ingevolge de Wet van 24 mei 1897 1913 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
337I Staat van schulden op 1 Januari 1921 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
2.2.2.2 KOHIEREN
338 Kohieren van de belasting op het rundvee. 1812, 1813 en 1814 1
omslag
685 Kohier van de haven- en liggelden der vaartuigen die gebruik maken
van de haven te Durgerdam 1922 1 stuk
2.2.2.3 REKENINGEN
339 Dorpsrekening 1811 1 omslag
340A-340B Gemeenterekening met de bijlagen 1811 - 1816 2 pakken
Die van 1811 over Ransdorp, Durgerdam en Holysloot, opgemaakt
ingevolge het Besluit van den Prefect van het Dep. der Zuiderzee dd.
20 April 1812, is finaal gesloten door de prefect op 18 Maart 1813
340A - 1811 - 1813
340B - 1814 - 1816
341 Bijlagen tot de gemeenterekening van Ransdorp 1817 1 omslag
342 Bijlagen tot de gemeenterekening van Durgerdam 1817 1 omslag
343 Bijlagen tot de gemeenterekening van Holysloot 1817 1 omslag
344 Bijlagen tot de gemeenterekening van Ransdorp 1818 1 omslag
345-369F Gemeenterekeningen met bijlagen 1851 - 1920 31 omslagen
Soms ontbreken de rekeningen of de bijlagen
345 - 1851 - 1868
346 - 1869 - 1876
347 - 1877 - 1884
348 - 1885 - 1890
349 - 1891 - 1894
350 - 1895
351 - 1896
352 - 1897
353 - 1898
354 - 1899
355 - 1900
356 - 1901
357 - 1902
358 - 1903
359 - 1904
360 - 1905
361 - 1906
362 - 1907
363 - 1908
364 - 1909
365 - 1910
366 - 1911
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367 - 1912
368 - 1913
369 - 1914
369A - 1915
369B - 1916
369C - 1917
369D - 1918
369E - 1919
369F N.B. De rekening van 1920 berust in het archief der gemeentesecretarie van Amsterdam onder No. 2423-2425 Financiën 1922.
No. 369F bevat slechts een gedeelte der bijlagen 1920
370-373A Staten van begrooting voor de dienstjaren 1819 - 1921 4 omslagen
Zie voor de jaren vÃÃr 1819 in de bijlagen der rekeningen; die van de
jaren 1855-1859 ontbreken
370 - 1819 - 1832
371 - 1833 - 1852
372 - 1853 - 1890
373 - 1891 - 1911
373A N.B. Zie voor de jaren vóór 1819 de bijlagen der rekeningen; die
van de jaren 1855-1859 en 1913 ontbreken 1912 - 1921
374-377B Journalen van den ontvanger 1856 - 1920 3 delen en 3 omslagen
374 - 1856 - 1859
375 - 1877 - 1887
376 - 1887 - 1891
377 - 1891 - 1896
377A - 1911 - 1915
377B - 1916 - 1920
378-396D Grootboek van den ontvanger 1897 - 1919
378 - 1897
379 - 1898
380 - 1899
381 - 1900
382 - 1901
383 - 1902
384 - 1903
385 - 1904
386 - 1905
387 - 1906
388 - 1907
389 - 1908
390 - 1909
391 - 1910
392 - 1911
393 - 1912
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394 - 1913
395 - 1914
396 - 1915
396A - 1916
396B - 1917
396C - 1918
396D - 1919
396E-J Register van uitgaven op de verschillende posten van de begroting
1915 - 1920 6 delen
396E - 1915
396F - 1916
396G - 1917
396H - 1918
396I - 1919
396J - 1920
396K-M Register van ontvang van begrafenisrechten 1902 - 1921 3 delen
396K - 1902 - 1909
396L - 1909 - 1916
396M N.B. Na 1920 December 31 voortgezet door de rekenplichtige
ambtenaar der voormalige gemeente Ransdorp; zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34 1916 - 1921
396N Lijsten van rechten, geheven ter secretarie voor de afgifte van afschriften en uittreksels 1919 1 omslag
2.2.3 GEMEENTE-EIGENDOMMEN
397 Bestek en voorwaarden waarop aan het Gouvernement van Noordholland te Haarlem zal worden aanbesteed het herbouwen en vernieuwen
van de kerk der Hervormde gemeente te Durgerdam 1839 1 omslag
398 Procesverbaal van aanbesteding tot het doen van eenige reparatiën
aan raadhuis en school te Ransdorp 1825 1 omslag
399 Cahier des charges met procesverbaal van verpachting 1812 1 omslag
400 Opgave van den schoolopziener der aan te brengen verbeteringen aan
school en onderwijzerswoning te Holysloot 1825 1 omslag
401 Bestekken en conditiën waarnaar verschillende werken zullenworden
aanbesteed door het Ministerie van B.Z. 1826 - 1827 1 omslag
402 Stukken betreffende de procedure tusschen de gemeente eener- en L.
Pasterkamp, aannemer, anderzijds in zake de berekening van gedane
herstellingen aan gemeente-eigendommen 1880 - 1883 1 omslag
403 Procesverbaal van aanbesteding van het maken van een ophaalbrug.
Met bijlagen 1881 1 omslag
404 Vacat.
405 Vacat.
406 Overeenkomst tusschen B. en W. eener- en Dijkgraaf en Hoogheemraden van Waterland anderzijds in zake den grintweg door het dorp
Durgerdam 1871 1 omslag
407 Plan en voorwaarden waarop J. Hofman, aannemer te Broek, verzocht
dat hem concessie worde verleend om het Blijkmeer in het Barnegat
in te dijken en droog te maken 1864 1 omslag
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408 Polissen wegens verzekering van schoolgebouwen tegen brandschade
1868 - 1887 1 omslag
409 Bestek der uitbreiding van de begraafplaats te Schellingwoude 1895 1
omslag
409A Tekening van een ontwerp voor de vernieuwing van de toren te Holysloot
1904 1 omslag
409B Stukken betreffende de openbare verlichting 1907 - 1912 1 omslag
409C Stukken betreffende de verpachting van gemeentegrond en van grasen rietgewas 1907 - 1920 1 omslag
409D Stukken betreffende verbouwing en reparatie van het schoolgebouw te
Ransdorp 1908 - 1911 1 omslag
409E Jaarlijkse opgaven betreffende onderhoud en gebruik van de haven te
Durgerdam 1908 - 1913 1 omslag
409F Bestekken en processen-verbaal van aanbesteding van het uitdiepen
van de Durgerdammer bermsloot 1909 - 1919 1 omslag
409G Staten van uitgevoerde werkzaamheden aan gemeente-eigendommen
1910 - 1911 1 omslag
409H Bestek en voorwaarden voor het aanleggen en bestraten van speelplaatsen bij de O.L. scholen te Ransdorp en Durgerdam 1914 1 omslag
409I Afschrift van het proces-verbaal wegens het overnemen van het kerkhof
te Durgerdam tot een burgerlijke begraafplaats van 1817 1916 1 omslag
409J Stukken betreffende de restauratie van het raadhuis 1919 - 1921 1
omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
409K Stukken betreffende de overneming in eigendom en onderhoud van
een aantal bruggen, toebehorende aan de ban Ransdorp en aan particulieren 1920 1 omslag
2.2.4 BEMOEIINGEN MET WELVAART, LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID
410 Rekening van het provenu van de in de gemeente ten gevolge van
de overstrooming in 1825 opgevischte en verkochte goederen en verdronken vee, opgemaakt door den burgemeester. Met bijlagen 1826 1
omslag
411 Stukken betreffende het vergoeden der schade aangericht door de overstrooming van 1825, en vrijstelling van de grondbelasting deswege
1825 - 1826 ca. 1 omslag
412 Regelen ter bewaring der gezondheid en voorkoming van ziekten in de
geı̈nundeerde districten 1825 ca. 1 omslag
413 Tabellarisch overzicht van den gezondheidstoestand der gemeente 1865
1 omslag
414-414A Landbouwverslagen 1851 - 1920 2 omslagen
414 - 1851 - 1890 1 omslag
414A - 1891 - 1920
415 Ingekomen publicatie van hooger hand in zake de aan de openbare
visscherij onttrokken gedeelten der Zuiderzee 1888 1 omslag
415A Ingekomen stukken betreffende de brandweer 1902 - 1910 1 omslag
415B Jaarlijkse opgaven van tot stand gekomen openbare werken 1909 1913 1 omslag
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415C Stukken aangaande de telling betreffende het grondgebruik en de veestapel
1910 1 omslag
415D Stukken betreffende de electriciteitsvoorziening 1914 - 1920 1 omslag
415E Register van afgegeven vent- en muziekvergunningen 1914 - 1920 1
deel
415F Stukken betreffende verbetering en onderhoud van een weg in de Belmermeerpolder 1917 1 omslag
415G Stukken betreffende de gemeentelijke visafslag 1917 - 1919 1 omslag
415H Stukken betreffende het door de Zuiderzee-Raad ingestelde onderzoek
naar de schade, welke de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee
tengevolge zouden hebben 1920 1 omslag
2.2.5 UITVOERING DER WET VAN 1797 E.V. HOUDENDE BEPALINGEN
OP HET ZEGEL
416 Zegelplichtige acten, gepasseerd door burgemeester en gemeentebestuur,
met haar repertoire 1822 - 1901 1 omslag
Zij loopen over verschillende onderwerpen. Het repertoire is slechts
aanwezig over de jaren 1858-1875
416A Repertoire der zegelplichtige akten gepasseerd door het gemeentebestuur
1858 - 1917 1 omslag
2.2.6 UITVOERING DER WET VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN EN ONDERWIJS VAN 1806 E.V.
416B Ingekomen stukken 1906 - 1920 1 omslag
416C Verordening betreffende de O.L. scholen benevens instructie voor het
onderwijzend personeel 1898 1 omslag
416D Verordeningen tot regeling van de jaarwedden van het onderwijzend
personeel 1908 - 1919 1 omslag
417 Opgaven door de schoolmeesters te Ransdorp, Durgerdam en Holysloot
aan den schout betreffende het tarief der schoolgelden, en het getal der
leerlingen 1817 1 omslag
418 Algemeene tabellen der lagere scholen enz. 1867 - 1875 1 omslag
419 Lijst der voorgevallen veranderingen in het personeel en hun inkomsten, met het oog op hun pensioen. 1880, 1883 en 1884. 1 omslag
420 Staten der scholen bij het einde des jaars 1867 - 1872 1 omslag
421 Tabellen der uitgaven en ontvangsten ten behoeve van het L.O. 1867
- 1885 1 omslag
422 Beredeneerde verslagen van den toestand van het L.O. 1868 - 1889 1
omslag
422A Stukken betreffende aanschaffing en beheer van leermiddelen en schoolmeubelen 1892 - 1920 1 omslag
422B Stukken betreffende het leerplan voor de O.L. scholen en voor het
herhalingsonderwijs 1898 - 1911 1 omslag
422C Stukken betreffende de overeenkomst met de gemeente Amsterdam
over de toelating van kinderen uit de gemeente op de O.L. school te
Schellingwoude 1901 - 1920 1 omslag
422D Stukken betreffende de jaarwedden van het onderwijzend personeel
1904 - 1920 1 omslag
422E Staten van dienst van onderwijzend personeel 1905 - 1920 1 omslag
422F Overzicht van het onderwijzend personeel aan de O.L. scholen 1906 1907 1 omslag

338 - 30

Versie 50.1 - 31 januari 2019

Ambachtsheerlijkheid Ransdorp en de Gemeente Ransdorp
422G Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling van het verbod tot
het bekleden van nevenbetrekkingen door onderwijzend personeel 1906
- 1908 1 omslag
422H Staten aanwijzende de sommen door het Rijk aan de gemeente verschuldigd wegens de kosten van het L.O. 1907 - 1919 1 omslag
422I Lijsten der geı̈nde bijdragen voor pensioen van onderwijzend personeel
1909 - 1919 1 omslag
422J Periodieke opgaven betreffende het herhalingsonderwijs 1910 - 1920 1
omslag
422K Verslagen van de commissies tot wering van schoolverzuim 1911 - 1912
1 omslag
422L Verslagen van de hoofden der scholen omtrent de toestand van het
onderwijs 1911 - 1917 1 omslag
422M Register van afgegeven bewijzen tot het geven van bijzonder onderwijs
1913 1 deel
422N Stukken betreffende jaarlijkse buitengewone subsidies uit ’s Rijks kas
in de gewone kosten van het lager onderwijs volgens art. 53 der Wet
1913 - 1920 1 deel
422O Statistische opgaven betreffende het lager onderwijs 1914 - 1920 1
omslag
422P Stukken betreffende de benoeming van een hoofd der O.L. school te
Holysloot 1916 1 omslag
422Q Stukken betreffende de benoeming van een hoofd der O.L. school te
Durgerdam 1917 1 omslag
422R Voordrachten ter vervulling van betrekkingen 1917 1 omslag
422S Stukken betreffende het handwerkonderwijs 1919 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
2.2.7 UITVOERING DER VERORDENING BETREFFENDE HET RECHT VAN
PATENT VAN 1814
423 Registers der patentschuldigen. 1860/1-1869/70 en 1889/90-1893/4 1
omslag
424 Staat aanwijzende het debiet der vleeschhouwers en tappers in de
gemeente gedurende 1859 1 omslag
Opgemaakt tot regeling der patentaanslagen
2.2.8 UITVOERING DER KON. BESLUITEN TOT BEVORDERING VAN HET
GEBRUIK DER KOEPOKINENTING VAN 7 SEPT. 1814 E.V.
425 Vaccinatiebewijzen 1865 - 1912 1 omslag
Ontbreken 1866-1872
425A Staten van verrichte inentingen 1904 - 1919 1 omslag
425B Staat van gevallen van kinderpokken 1906 - 1916 1 omslag
425C Lijsten van scholen, waarvoor verklaringen zijn ingeleverd als bedoeld
in de artt. 6-10 van het K.B. van 29 Februari 1912 (St. 97) 1913 1920 1 omslag
2.2.9 HOOFDELIJKE OMSLAG (ART. 56 REGLEMENT 1816)
426 Lijst van de repartitie van den personeelen omslag over de ingezetenen
van de gemeente Ransdorp 1817 1 stuk
427 Lijsten van den personeelen 1818 - 1838 1 omslag
428 Repartitie van den personeelen omslag opgemaakt door burgemeester
en gemeenteraden 1840 ca. 1 omslag
Oningevuld
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2.2.10 UITVOERING DER WETTEN OMTRENT DE INRICHTING DER NATIONALE MILITIE EN DER SCHUTTERIJ D.D. 1817 EN 1815 E.V.
429-432 Ingekomen stukken betreffende de Nationale Militie 1817 - 1840 4
omslagen
429 - 1817 - 1819
430 - 1820 - 1825
431 - 1826 - 1832
432 - 1833 - 1840
433 Alphabetische registers op de ingekomen stukken betreffendede Nationale Militie 1817 - 1840 1 omslag
Ontbreekt 1838
434 Bij het gemeentebestuur van Durgerdam ingekomen stukken betreffende de Nationale Militie 1817 1 omslag
435 Ingekomen stukken betreffende militaire zaken 1914 - 1920 1 omslag
435A 436 Rol der van Januari 1773 tot en met December 1792 geborenen, die in
aanmerking komen om voor den dienst der Garde Nationale te worden
opgeroepen 1813 1 omslag
437 Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie (art. 15 Wet 1861) 1863
- 1921 1 omslag
Ontbreken 1905-1911
438 Alphabetische naamlijsten der ingeschrevenen voor de Nationale Militie (Art. 26 Wet 1861) 1863 - 1914 1 omslag
Ontbreken 1891 en 1905-1911.
439 Lotingsregister voor de Nationale Militie (Art. 34 Wet 1861) 1884 1902 1 deel
440-441 Alphabetische lijst voor de Nationale Militie (Art. 65 Wet 1817 en
art. 34 Wet 1861) 1841 - 1883 2 delen
440 - 1841 - 1859
441 - 1860 - 1883
441A N.B. Ontbreken 1915-1919. Voor de lichtingen 1903-1911 zie No. 441B
1912 - 1921
441B Inschrijvingsregister der lichtingen 1905-1911, alphabetische naamlijst
der lichtingen 1905-1911 en lotingsregister der lichtingen 1903-1911
van de Nationale Militie 1903 - 1911 1 deel
442 Nominatieve staten der personen, die door den Militieraad voor 1 jaar
of finaal van den dienst zijn vrijgesteld. (Art. 150 Wet 1817) 1851 1861 1 omslag
443 Registers van de manschappen der Nationale Militie, die zich met
verlof bevinden binnen de gemeente (Art. 135 Wet 1861) 1892 - 1920
1 omslag
444 Stukken betreffende vrijstelling wegens kostwinnerschap en broederdienst, herhalingsoefeningen enz. 1910 - 1920 1 omslag
445 Registers van ontslagen landweerverlofgangers 1901 - 1921 1 omslag
Ontbreken 1911 en 1914
445A Register van verlofgangers der Nationale Militie, die zich elders bevinden 1903 - 1918 1 omslag
445B Inschrijvingsregister van personeel van de landweer (art. 26 Landweerwet) 1916 - 1920 1 omslag
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445C Stukken betreffende het voorbereidend militair onderricht 1908 - 1909
1 omslag
445D Stukken betreffende vergoeding van reis- en verblijfskosten en daggelden
1912 - 1914 1 omslag
445E Rapport omtrent achtergebleven lotelingen 1914 1 omslag
445F Lijsten der in de gemeente gevestigde geneeskundigen, tandmeesters,
apothekers, drogisten en vroedvrouwen 1909 - 1919 1 omslag
2.2.11 UITVOERING DER WET OP DE BEGRAAFPLAATSEN VAN 1804, OPNIEUW INGEVOERD IN 1825 E.V.
446 Legger der algemeene begraafplaats te Durgerdam 1867 - 1906 1 deel
446A Legger der begraafplaats te Schellingwoude 1859
446B Legger der begraafplaats te Schellingwoude 1873
2.2.12 UITVOERING DER LEENINGWET VAN 28 JUNI 1831
447 Stukken betreffende de berekening van de belastingschuldigen in de
verplichte geldleening (wet 28 Juni 1831). 1831
448 Uitnoodigingen aan diverse personen om deel te nemen in de vrijwillige
staatsleeningen 1831 - 1832 1 omslag
Deze stukken werden na 8 dagen teruggehaald
449 Register van inschrijving tot deelneming in de vrijwillige leening volgens de wet van 28 Juni 1831 1 omslag
Dit register lag ter Secretarie ter teekening. Men kon echter zijn inschrijving op de kennisgeving stellen
2.2.13 UITVOERING DER WET OP DE PERSONEELE BELASTING VAN 1833
450 Instructie voor de schatters en bijschatters voor de personeele belasting. Met bijlagen 1823 1 omslag
451 Minuutbesluiten van den raad der gemeente 1852 - 1900 1 omslag
452 Procesverbaal wegens een overtreding der wet op de personeele belasting, gedeponeerd ten raadhuize 1865 1 omslag
452A Lijsten van personen, opgemaakt door de gemeenteraad, om tot zetter
voor ’s Rijks directe belastingen te worden benoemd 1904 - 1913 1
omslag
452B Register van belastingplichtigen met vermelding der schattingen volgens de verschillende grondslagen 1908 1 omslag
452C Afschriften van processen-verbaal 1907 - 1909 1 omslag
452D Register van processen-verbaal 1910 - 1920 1 deel
452E Staat van het aantal gewelddadige levensberovingen, inzonderheid zelfmoorden 1918 - 1920 1 omslag
2.2.14 UITVOERING VAN HET KON. BESLUIT OMTRENT HET AANLEGGEN
VAN BEVOLKINGSREGISTERS, 1849 E.V.
453 Ingekomen stukken betreffende Belgische e.a. vluchtelingen, deserteurs en krijgsgevangenen 1914 - 1919 1 omslag
454 Ingekomen stukken betreffende buitenlandse paspoorten 1914 - 1920
1 omslag
455 Hoofdelijk invullingsregister 1850 1 omslag
455A Jaarlijkse staten van verhuizingen naar andere landen 1902 - 1919 1
omslag
455B Jaarlijkse tabellen van vestiging en vertrek uit de gemeente 1904 1920 1 omslag
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455C Getuigschriften van woonplaatsverandering 1920 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
455D Lijst van personen voorkomende in het dienstbodenregister volgens de
huisnummering. (20e eeuw) s.d. 1 omslag
455E Ingekomen stukken 1918 - 1919 1 omslag
2.2.15 UITVOERING DER WET REGELENDE HET KIESRECHT ENZ. VAN
1850
456 Kiezerslijsten. 1821, 1851 en 1894 1 omslag
456A Stukken, gediend hebbende tot de vaststelling van de kiezerslijst 1905
- 1918 1 omslag
456B Statistische opgaven betreffende het aantal kiezers 1909 - 1920 1 omslag
457 Stembiljetten ter verkiezing van kiezers tot het benoemen van Statenleden. 1821 en 1824 1 omslag
458 Ingeleverde stembiljetten tot het verkrijgen van kiezers tot het doen
der eerstkomende benoeming van de leden van den landelijken stand
ter vergadering van de Staten dezer provincie 1827 1 omslag
458A Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal 1918 1 omslag
458B Stukken betreffende de verkiezing van leden van de gemeenteraad 1915
- 1919 1 omslag
458C Stukken, betreffende de verkiezing van leden van de commissie, bedoeld bij art. 131 der Gemeentewet 1918 1 omslag
458D Ingekomen stukken 1906 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
2.2.16 ARMENZORG EN UITVOERING DER ARMENWET VAN 1854, VERNIEUWD
1912
459 Stukken houdende gegevens omtrent de armenverzorging naar aanleiding van de enquête der Commissie benoemd bij Z.M. Besluit van 3
Januari 1822 1 omslag
460 Staat van de door diakenen bedeeld wordende personen, de aard der
bedeeling en de daartoe aanwezige fondsen, opgemaakt door den burgemeester 1826 1 stuk
461 Stuk betreffende de vereeniging der armeweezenvoogdenkas en armenvoogdenkas tot één enkele onder den naam van de kas der algemeene
armen 1849 1 omslag
462 Staat aanwijzende de sommen die over 1852, 1853, 1856 en 1860 voor
kosten van armenzorg uit de fondsen der burgerlijke gemeente betaald
en nog verschuldigd zijn 1861 1 omslag
463 Stukken betreffende de opheffing van het college van armenvoogden te
Durgerdam 1866 - 1868 1 omslag
464 Register van verleende geneeskundige hulp en onderstand 1866 - 1868
1 deel
464A Verslagen over de werking van de artt. 20, 21 en 22 der Wet 1900 1912 1 omslag
464B Jaarlijkse lijsten der in de gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid, opgemaakt overeenkomstig art. 3 der Wet 1905 - 1914 1
omslag
464C Register van de collecten, waarvan ingevolge art. 13, 1e lid der Wet
aan het gemeentebestuur schrijftelijk is kennis gegeven 1906 - 1907 1
deel
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464D Stukken betreffende collecten 1908 - 1920 1 omslag
464E Naamregister der bedeelden voor rekening van de diaconie der Ned.
Hervormde Gemeente 1910 1 deel
464F Jaarlijkse opgaven van subsidiën aan instellingen van weldadigheid
1910 - 1919 1 omslag
464G Jaarlijkse tabellen van aantallen ondersteunden, ontvangsten en uitgaven van instellingen van weldadigheid 1910 - 1920 1 omslag
464H Stukken betreffende de verkoop van enige percelen grond, toebehorende
aan het College van Algemene Armenvoogden 1915 - 1918 1 omslag
464I-K Register van de aanvragen ter bekoming van jacht- en visakten 1893
- 1920 2 delen en 1 omslag
464I - 1893 - 1914
464J - 1914 - 1919
464K - 1919 - 1920
464L Register van sterfgevallen ingevolge art. 13 der Wet 1903 - 1906 1
omslag
464M Verklaringen van overlijden, bedoeld bij art. 5 der Wet 1896 - 1920 1
omslag
De openbaarheid van deze stukken is aan beperking onderworpen bij
circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 27 Mei 1902
No. 3225 Afd. B.B. (Zie: Wetten betreffende de uitoefening der
geneeskunst, 18e dr. (1950), ed. Schuurman en Jordens No. 25,
bladz. 38)
464N Ingekomen stukken 1914 - 1918 1 omslag
464O Alphabetische lijsten van eigenaars of beheerders van paarden, als
bedoeld in art 17 K.B. van 16 Dec. 1902 1910 - 1915 1 omslag
464P Inkwartieringslijst met opgaven van veranderingen 1912 - 1917 1 omslag
464Q Staat van inkwartiering met kostenberekening 1914 1 omslag
464R Staten van ingekwartierde militairen en uitbetaalde vergoedingen 1914
- 1918 1 omslag
464S Stukken betreffende de vordering van wol ten behoeve van het leger
1916 - 1917 1 omslag
2.2.17 UITVOERING DER WET OP DE GRONDBELASTING, 1870
465 Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen. Kadastrale
gemeente Ransdorp 1885 - 1903 1 omslag
466 Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen. Kadastrale
gemeente Schellingwoude 1885 - 1890 1 omslag
467 Register van aangifte van gebouwde eigendommen bij het Gemeentebestuur ingediend. (Art. 38 Wet op de grondbelasting d.d. 26 Mei
1870) 1879 - 1885 1 omslag
467A ’Zakboek grondbelasting No. 31’. Register van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen ten gebruike bij de uitvoering
van art. 12 der Wet 1906 1 omslag
2.2.18 UITVOERING DER WET OP VRIJDOM DER GRONDBELASTING VAN
1870
468 Register van aangiften tot bekoming van tijdelijken vrijdomvan grondbelasting enz. (Wet 28 Maart 1828, Stbl. 8) 1843 - 1870 1 deel
2.2.19 UITVOERING DER VOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN HET KADASTER
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469-473 Register waarin geregistreerd de onderhandsche of bij andere authoriteiten verleden acten van verkochte huizen en landerijen om op de
plaatselijke leggers te worden overgeboekt. 1811-1821 en 1828-1865 5
delen
Voorin no. 470 gereg. (hypoth.) acten 1811-1812
469 - 1811 - 1816
470 Met chronologische index 1816 - 1817
471 - 1817 - 1821
472 - 1828 - 1844
473 ’Transportboek’ 1844 - 1865
473A Ingekomen stukken 1893 - 1913 1 omslag
473B Register van aangifte van ziek vee 1897 - 1913 1 omslag
473C Register van door het Rijk tegen schadeloosstelling overgenomen tuberculeuse runderen 1906 - 1910 1 omslag
473D Stukken betreffende gevallen van onteigening in zake besmettelijke
veeziekte 1908 - 1916 1 omslag
473E Register van aangegeven tuberculeuse runderen 1909 - 1911 1 deel
473F Stukken betreffende een declaratie van voorschotten, gedaan tot wering van besmettelijke ziekte (cholera asiatica) 1893 - 1894 1 omslag
473G (vervallen) Register van aangiften van lijders aan besmettelijke ziekten 1892 1921 1 deel
geen scans op aanvraag, Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
2.2.20 UITVOERING VAN DE HINDERWET VAN 1875
474 Dossiers van verzoeken tot oprichting van inrichtingen die gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken, met de beslissing van den gemeenteraad daarop en verdere bijlagen 1902 - 1920 1 omslag
474A Stukken betreffende de 9e volkstelling 1909 1 omslag
474B Stukken betreffende de 10e volkstelling 1920 1 omslag
2.2.21 UITVOERING DER WET TOT REGELING VAN DEN KLEINHANDEL
IN STERKEN DRANK ENZ. VAN 1881
475 Register van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterken drank
in het klein 1882 - 1889 1 deel
475A Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende de opname
van ingezetenen der gemeente in gestichten 1905 - 1918 1 omslag
475B Declaraties ten laste van het Rijk en de provincie wegens bijdragen in
de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen 1911 - 1920 1
omslag
475C Jaarlijkse opgaven omtrent de krankzinnigen, die buiten gestichten
worden verpleegd 1912 - 1920 1 omslag
475D Jaarlijkse opgaven van vergoedingen door de gemeente ter bestrijding
van de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen 1915 - 1919
1 omslag
475E Tabellen van aantallen door de Burgemeester afgegeven arbeidskaarten
ingevolge art. 10 der Wet 1912 - 1919 1 omslag
475F Ingekomen aanvragen om vergunning voor bakkersnachtarbeid 1920
1 omslag
475G Ingekomen stukken 1904 - 1920 1 omslag
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475H Register van de personen, in de gemeente metterwoon gevestigd, aan
wie attestatiën de vita zijn afgegeven, benodigd voor de ontvangst van
pensioenen enz. 1891 - 1921 3 delen en 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
475I Ingekomen stukken 1901 - 1920 1 omslag
475J Rapporten van wegenschouw 1898 - 1917 1 omslag
475K Register tot aantekening van de opgaven, bedoeld in de artt. 13 en 27
der Wet 1897 - 1913 1 deel
475L Register van ingekomen en verzonden kennisgevingen, bedoeld bij art.
12 der Wet 1908 1 deel
475M Stukken, ingekomen van de Verplegingscommissie in de Stelling van
Amsterdam (art. 24 K.B. van 8 Sept. 1909 St. 305) 1914 - 1918 1
omslag
475N Ingekomen stukken 1910 - 1920 1 omslag
475O Naamlijst van rentetrekkenden binnen de gemeente ingevolge art. 10
K.B. van 8 Dec. 1902 1910 - 1920 1 deel
475P Ingekomen stukken 1910 - 1913 1 omslag
475Q Stukken betreffende de totstandkoming van de bouw- en woningsverordening van 21 Aug. 1918 1912 - 1919 1 omslag
475R Verslagen betreffende de verbetering der volkshuisvestiging, opgemaakt
ingevolge art. 52 der Wet 1904 - 1914 1 omslag
475S Aangiften van verhuurders van woningen ingevolge art. 9 der Wet
1904 - 1908 1 omslag
475T Register van aangiften van verhuurders van woningen volgens art. 9
der Wet 1905 1 omslag
475U Stukken betreffende aanvraagen voor bouwvergunningen 1906 - 1910
1 omslag
475V Lijst van verzonden kennisgevingen van aangiften van het aantal bewoners aan de Gezondheidscommissie 1907 - 1914 1 omslag
475W Register van aantekeningen betreffende verbetering en onbewoonbaarverklaring van woningen 1910 - 1913 1 deel
475X Lijst van aanvraagen voor bouwvergunningen 1913 - 1914 1 omslag
475Y Stukken betreffende de Bouwvereniging ’Schellingwoude’ 1919 - 1921
1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
475Z Jaarlijkse staten van de aanvoer en opbrengst van vis 1908 - 1915 1
omslag
475AA Jaarlijkse staten van de zeevisserijvloot en haar bemanning 1909 1913 1 omslag
475BB Ingekomen aanvragen tot het bekomen van een consent voor kustvisserij volgens art. 12 der Wet 1911 - 1917 1 omslag
475CC Stukken betreffende de administratie der ontvangen gelden wegens de
uitreiking van consenten voor de kustvisserij 1911 - 1920 1 omslag
475DD Staten der aantekening van uitgereikte consenten voor kustvisserij ingevolge art. 12 der Wet 1912 - 1917 1 omslag
475EE Verslag van de uitkomsten der zee- en kustvisserij ingevolge art. 4, 2e
lid, van het K.B. van 12 Juni 1911 (St. 144) 1914 1 deel
475FF Ingekomen stukken 1911 - 1917 1 omslag
475GG Ingekomen stukken 1914 - 1920 1 omslag
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475HH Jaarlijkse opgaven van personen, die in het volgende jaar de 65-jarige
leeftijd zullen bereiken 1915 - 1919 1 omslag
475II Ingekomen stukken 1913 - 1920 1 omslag
475JJ Raadsbesluiten betreffende het verhaal van inkoopsommen en pensioensbijdragen op de gemeenteambtenaren 1913 - 1914 1 omslag
475KK Staten van ambtenaren in dienst der gemeente 1913 - 1920 1 omslag
475LL Staten van gegevens omtrent de sociale staat van de ambtenaren 1913
- 1920 1 omslag
475MM Stukken betreffende de vaststelling van pensioensgrondslagen van ambtenaren
1913 - 1920 1 omslag
475NN Gespecificeerde opgaven van door de gemeente gestorte pensioensbijdragen 1913 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
475PP Ingekomen stukken 1917 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
475QQ-RR Notulen van de Huurcommissie 1917 - 1920 2 delen
475QQ 1917 Sept. 22 - 1920 Jan. 24 1917 - 1920
475RR 1920 Mei 15 - Dec. 31 1920
475SS Presentielijst voor de vergaderingen der Huurcommissie 1917 - 1921
1 deel
475TT Brievenboek van de Huurcommissie 1917 - 1921 1 deel
475UU Rekeningen van ontvangsten en uitgaven der Huurcommissie. Met
bijlagen 1917 - 1920 1 omslag
475VV Dagboek van ontvangsten en uitgaven der Huurcommissie 1917 - 1921
1 deel
475WW Stukken betreffende de overbrenging van de retrocacta van de burgerlijke stand naar het Rijksarchief te Haarlem 1919 1 omslag
475XX Stukken betreffende de woningtelling ingevolge art. 7 der Wet 1919 1
omslag
2.2.22 TOEZICHT OP POLDERMEESTEREN
476 Rekeningen van poldermeesters van de gemeente Ransdorp benevens
die van den thesaurier en schotgaarder van de polderkas van de gemeente
Ransdorp 1814 - 1837 1 omslag
Sommige met bijlagen; 1825, 1826 en 1827 ontbreken
2.2.23 BEMOEIINGEN MET HET HOOGHEEMRAADSCHAP WATERLAND
477 Register houdende copieën der extracten uit de notulen der vergaderingen van de steden en dorpen van Waterland te Monnikendam 1826 1840 1 deel
478 Ingekomen extract-notulen der vergaderingen gehouden door Gecommitteerden uit de gemeentebesturen der steden en dorpen van Waterland in het Gemeenelandshuis te Monnikendam en rekeningen van het
hoogheemraadschap Waterland 1826 - 1858 1 omslag
Zie voor de jaren 1811-1823 Inv. no. 45
478A Stukken betreffende de verzilting van het polderwater tengevolge van
de aanleg van het Noordhollands Kanaal 1839 1 omslag
478B Stukken betreffende de vereniging van Ransdorp met Amsterdam 1907
- 1919 1 omslag
478K (vervallen) - 1890 - 1899
geen scans op aanvraag
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478L (vervallen) - 1900 - 1909
geen scans op aanvraag
478M (vervallen) - 1910 - 1920
geen scans op aanvraag
478GG (vervallen) - 1890 - 1899
geen scans op aanvraag
478HH (vervallen) - 1900 - 1909
geen scans op aanvraag
478II (vervallen) - 1910 - 1920
geen scans op aanvraag
478JJ-KK Tienjaarlijkse tafels op de registers van geboorten, huwelijken en overlijden 1811 - 1912 2 delen
De registers van 1913-1920 zijn verwerkt in de tienjaarlijkse tafels van
1913-1922, opgemaakt en berustende ter Hulpsecretarie ten Noorden
van het IJ
478JJ (vervallen) 1811-1902 1811 - 1902
geen scans op aanvraag, Hierbij de tafels van Schellingwoude 18111812 en 1817-1852
478KK (vervallen) 1903-1912 1903 - 1912
geen scans op aanvraag
478LL (vervallen) Stukken gediend hebbende tot het opmaken van overlijdensakten 1911
- 1919
geen scans op aanvraag
2.3 ARCHIEF VAN ALGEMEENE ARMENVOOGDEN DER GEMEENTE RANSDORP
479 Brievenboek 1912 - 1922 1 deel
480 Ingekomen stukken. 1905, 1907, 1921 en 1922 1 omslag
481 Reglementen op het armbestuur der burgerlijke gemeente. 1855, 1907 en
1913 1 omslag
Hierbij het ”Reglement op het bestuur van armenvoogden van de Herv.
gemeente te Durgerdam”. 1855
482 Lijst der personen, welke door armenvoogden met brood zijn bedeeld 1812
1 omslag
483 Naamregister der bedeelden 1914 - 1920 1 omslag
484 Bewijzen van primitieve inschrijving in het grootboek der N.W.S. en N.U.S.
1815 en 1843 1 omslag
484A Akte van verhuring van een perceel weiland 1834 1 omslag
485 Acten van verpachting door de algemeene armenvoogden van het grasgewas
van twee stukken land 1890 - 1900 1 omslag
485A Stukken betreffende de verhuring en verkoop van twee percelen weiland 1909
- 1915 1 omslag
486 Besluit, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, tot verkoop van een perceel
weiland 1917 1 omslag
487 Protocol der rekeningen van de algemeene armenvoogden 1876 - 1895 1 deel
488 Rekeningen van het college van algemeen armenvoogden met de bijlagen
1896 - 1921 1 omslag
489 Staten van begroting 1897 - 1922 1 omslag
490 Journalen van ontvang en uitgaaf van den secretaris-penningmeester 1910 1922 1 omslag
2.4 ARCHIEF VAN ARMEWEEZENVOOGDEN TE RANSDORP, TOT 1849
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491 Bewijzen van primitieve inschrijving in het grootboek der N.W.S. en N.U.S.,
1815 en 1835 1 omslag
492 Voogdijrekeningen met bijlagen 1820 - 1821 1 omslag
2.5 ARCHIEF VAN ARMENVOOGDEN TE DURGERDAM, TOT 1867
493 Rekeningen van den administreerenden armenvoogd der armenvoogdenkas
te Durgerdam. 1820/21 en 1821/22 1820 - 1821 1 omslag
2.6 ARCHIEF VAN POLDERMEESTEREN VAN DE GEMEENTE RANSDORP
494 Protocol van notulen van de drie wethouderen door het bestuur van den ban
gedelegeerd tot het besturen der polderzake 1804 - 1817 1 deel
Sinds 27 Mei 1812-1817 protocol van notulen van poldermeesters van de
gemeente Ransdorp
495 Notulenboek van het polderbestuur van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot
1842 - 1861 1 deel
Achterin brievenboek 1842-1861
496 Missive van Gedep. Staten betreffende het reglement op het klaren en
diephouden der slooten 1859 1 omslag
497 Overeenkomst tusschen poldermeesters van Nieuwendam (voor Schellingwoude) en die van Ransdorp in zake vernieuwing van de wipbrug aan het
zuideinde van Schellingwoude 1813
497A Akten van verpachting van het bevissen van het Kinselmeer 1807 - 1822 1
omslag
497B Akten van openbare verkoop door poldermeesteren van verschillende partijen
afbraak 1820 - 1822 1 omslag
497C Akten van aanbesteding van het uitdiepen en onderhouden van sloten 1825
- 1830 1 omslag
498 Acte van aanbesteding door het bansbestuur van het repareeren van bruggen
en schoeiingen en van het onderhoud van den herberg de Zwaan te Ransdorp
1864 1 omslag
499 Acte van verhuring door het bansbestuur van eenige graslanden 1865 1 omslag
500 Acten van transport door diverse personen aan poldermeesteren van diverse
stukken land. 1832, 1834 en 1838 1 omslag
501-502 Protocol der rekeningen van burgemeesteren van de vier kwartieren, sinds
1795 van de vier wethouderen van den ban, en sinds 1804 van de drie
gedelegeerde wethouderen, waarbij die van den secretaris als verpondingsen schotgaarder en sinds 1795. . . 1777 - 1810 2 delen
501 1777/78-1795/96. 1777 - 1795
502 1796/97-1810 1796 - 1810
503 Protocol der rekeningen van poldermeesteren en thesaurier van de polderkas
van de gemeente Ransdorp. 1811/12-1832 1811 - 1832 1 deel
Inliggend de conceptrekening 1814
504 Register der rekeningen van poldermeesteren en van den penningmeester
1841 - 1849 1 deel
505 Memorie van opheldering van de rekening van poldermeesterender gemeente
van Ransdorp, Durgerdam en Holysloot 1839 - 1840 1 stuk
506 Register houdende acquitten voor den thesaurier van den ban, sedert 1811
der polderkas. 1803 - 1832 1 deel
507 Kasboek der geı̈nde en aan den penningmeester van het hoogheemraadschap
Waterland afgedragen dijk-, sluis- en molengelden 1843 - 1858 1 deel
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508 Rekening en verantwoording van den thesaurier der polderkaswegens 400
gld. kapitaal N.W.S. op naam van het gemeentebestuur van Ransdorp om
uit de revenuen daarvan jaarlijks te betalen de binnenlasten der landerijen,
welke in 1805 en 1806 onder die. . . 1831 1 omslag
Bijgevoegd de aanmerkingen daarop door den burgemeester d.d. 1832
509 Zegelplichtige acten, gepasseerd door poldermeesteren van Ransdorp. 1821,
1836 en 1837 1 omslag
Het repertoireontbreekt
509A Ingekomen stukken 1914 - 1919 1 omslag
509B Jaarlijkse rekeningen van ontvangsten en uitgaven 1915 - 1919 1 omslag
509C Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1916 1 omslag
2.7 ARCHIEF DER LEVENSMIDDELENCOMMISSIE
510-511 Protocol van notulen van de levensmiddelencommissie 1916 - 1917 2 delen
510 - 1916 - 1917
511 - 1917
511A Presentielijst van de Levensmiddelencommissie 1918 - 1920 1 deel
512-513 Brievenboek van de levensmiddelencommissie 1916 - 1917 2 delen
512 - 1916 - 1917
513 - 1917
514 Ingekomen stukken 1916 - 1920 1 omslag
515 Ingekomen rapporten van den rijksveldwachter Uitenbroek ingevolge het
gehouden toezicht op de naleving der maatregelen van de levensmiddelencommissie 1917 - 1918 1 omslag
516 Concept distributie-verordening 1917 1 omslag
517 Register van aangevraagd, ontvangen en verstrekt regeeringsmeel en bloem
1917 - 1919 1 deel
518 Register voor aanvullingsbroodkaarten s.d. 1 deel
519 Lijst van door het gemeentebestuur goedgekeurde bestellingen van suiker
door winkeliers 1916 - 1917 1 deel
520 Lijst van melkslijters, hun klanten en hun melkverbruik s.d. 1 deel
520A Staten van door melkslijters afgeleverde melk 1918 - 1919 1 omslag
520B Melkkaarten voor kinderen beneden drie jaar en zieken, uitgereikt ten behoeve van de daarop vermelde personen en na gebruik ingeleverd 1915 - 1918
1 omslag
520C Lijst van winkeliers, hun klanten en hun kaasverbruik s.d. 1 omslag
521 Lijst van afgegeven bons voor het betrekken van voeder voor pluimvee 1 deel
521A Register van uitgereikte bonkaarten s.d. 1 deel
521B Register van de namen der brandstoffenkaarthouders s.d. 1 deel
521C Stukken betreffende de verstrekking van distributiebescheiden aan van elders
afkomstige personen 1918 - 1919 1 omslag
522 Tellijst van het vee in de gemeente 1917 1 omslag
523 Ingekomen stukken betreffende meel en hondenbrood 1917 - 1918 1 omslag
524 Ingekomen stukken betreffende boter 1917 - 1918 1 omslag
525 Ingekomen stukken betreffende kaas 1917 - 1918 1 omslag
526 Ingekomen stukken betreffende varkens, visch en rundvleesch 1917 - 1918 1
omslag
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527 Ingekomen stukken betreffende aardappelen, rijst, suiker, peulvruchten, rundvet, gort havermout en zeep 1917 - 1918 1 omslag
528 Ingekomen stukken betreffende huiden en leder, klompen, koffie en thee 1917
- 1918 1 omslag
529 Ingekomen stukken betreffende brandstoffen, petroleum, kaarsen en schemerlichten 1917 - 1918 1 omslag
529A Grootboek. Levensmiddelenbedrijf 1919 1 deel
530 Ingekomen stukken betreffende melk 1917 - 1918 1 omslag
531 Verkoopboek van diverse regeeringsartikelen aan den kleinhandel 1918 1
omslag
532 Register van aan het levensmiddelenbedrijf verschuldigde en betaalde bedragen wegens verstrekking van regeeringsartikelen s.d. 1 deel
532A Journal 1919 1 deel
532B Journal betreffende brandstoffen 1918 - 1920 1 deel
532C Staten der afgeleverde brandstoffen voor huisbranddoeleinden s.d. 1 omslag
532D Overzicht van ontvangsten en uitgaven in zake toeslag aan leveranciers van
consumptiemelk 1918 - 1919 1 omslag
533 Diverse facturen 1918 - 1919 1 omslag
534 Diverse kwitanties 1918 - 1919 1 omslag
534A Facturen en kwitanties betreffende brandstoffen 1919 - 1921 1 omslag
Zie de aantekening bij Bijlage V, bladz. 34
3 ARCHIEF VAN DEN BAN SCHELLINGWOUDE TOT 1811
3.1 ALGEMEENE ZAKEN
535 Protocol van resolutiën van burgemeesteren en vroedschappen, sinds 1795
van de municipaliteit. ’Resolutiën der dorpe Schellingwoude’. ’No. 6’. Met
alphabetische index 1758 - 1799 1 deel
Hierin aanvankelijk ook andere acten o.a. nominatiÃn, bekendmakingen,
reglementen en admissiÃn
536 Register houdende copieën van alle ingekomen stukken. ’Copieboek’. Met
alphabetische en chronologische indices 1720 - 1731 1 deel
Hierin ook enkele stukken van anderen aard
537 Ingekomen stukken 1808 1 omslag
3.2 BIJZONDERE ZAKEN
3.2.1 PERSONALIA
538 Formulier van den eed voor de turftonsters 1781 1 omslag
3.2.2 EIGENDOMMEN
539 Stukken betreffende het veer op Amsterdam 1799 - 1806
3.2.3 FINANCIËN EN BELASTINGEN
540 Legger van de huizen en landen in den ban Schellingwoude. 18e eeuw
1 omslag
Alleen de band
541 Protocol der rekeningen van burgemeesteren en van den secretaris als
verpondingsgaarder. 1770/71-1811. ’No. 2’ 1770 - 1811 1 deel
De beide rekeningen loopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende
jaar; de laatste rekening is afgehoord en gesloten door het bestuur van
Nieuwendam

338 - 42

Versie 50.1 - 31 januari 2019

Ambachtsheerlijkheid Ransdorp en de Gemeente Ransdorp
3.2.4 ZAKEN VAN CONTENTIEUSE RECHTSPRAAK EN ZAKEN VAN BOEDELBEHEER
Zie de inventaris van Buiksloot (toegangsnummer 339) bij de gelijknamige
rubriek
3.2.5 CERTIFICATIE (ALLEEN BETREFFENDE SCHELLINGWOUDE).
542-546 Protocol van transporten en bezwaringen van onroerende goederen.
’Protocol’ 1692 - 1809 5 delen
542 Met alphabetische naamklapper, F 1692 - 1711
543 Met alphabetische naamklapper 1711 - 1733
544 Met alphabetische naamklapper 1733 - 1760
545 Met alphabetische naamklapper, K 1760 - 1796
546 Met alphabetische naamklapper, L 1796 - 1809
Hierbij enkele andere acten o.a. tot 1733 betreffende voogdijzaken
547 Minuutacten van transport en hypothecatiën. (nos. 1-18) 1808 - 1810
1 omslag
548 Copieën van acten van eigendomsovergang van onroerende goederen
ten behoeve van de registratie 1801 - 1810 1 omslag
549 Protocol van burger- en zeebrieven, transportacten van schepen en
certificatiën van eigendomsrecht op schepen. ’Protocol letter H’. Met
alphabetische klapper 1712 - 1795 1 deel
550-553 Minuten van allerhande acten. 1680-1693 en 1715-1788 4 delen
550 Met systematische index 1680 - 1693
551 - 1715 - 1765
552 - 1765 - 1778
553 - 1780 - 1788
554 Index op de minuten van allerhande acten 1711 - 1793 ca. 1 omslag
555-556 Protocol van ondertrouw en trouw 1690 - 1793 2 delen
Tevens aanteekening van de in de kerk gesloten huwelijken. Achterin
no. 555 van hen die te Durgerdam in den ban Schellingwoude woonden. 1697-1714
555 (vervallen) Met alphabetischen klapper. 1690 - 1739
geen scans op aanvraag
556 (vervallen) Met alphabetischen klapper. 1690 - 1739
geen scans op aanvraag
557 (vervallen) Protocol van ondertrouw en trouw ingevolge aanschrijving van Gecommitteerde Raden d.d. 1 Augustus 1792. 1793 - 1811 1 deel
geen scans op aanvraag, Betreft alleen Gereformeerden. Tevens trouwregister van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand 1812-1820
3.3 ARCHIEF VAN HET DORP SCHELLINGWOUDE
558 Dorpsrekeningen 1763/64-1793/94 en 1798/99 1 omslag
De rekeningen loopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende jaar
3.4 ARCHIEF VAN KERKMEESTERS VAN SCHELLINGWOUDE
559 Protocol der kerkerekeningen, 1656/57-1698/99 1656 - 1698 1 deel
De rekeningen loopen van 1 Mei tot ult. April van het volgende jaar
4 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHELLINGWOUDE 1817-1857
4.1 ALGEMEENE ZAKEN
4.1.1 RESOLUTIËN ENZ.
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560 Protocol van notulen van den gemeenteraad. ’Register der resolutiën
en besluiten’ 1818 - 1836 1 omslag
1828 ontbreekt
561 Brievenboek van den burgemeester. Sinds 1830 register der door hem
verzonden brieven 1828 - 1840 1 omslag
Eenige minuutbrieven liggen in het register
562 Minuten van uitgaande stukken 1842 - 1851 1 omslag
563 Chronologische index op de uitgaande stukken 1841 - 1847 1 omslag
564-565 Brievenboek van den burgemeester en van burgemeester en wethouders 1853 - 1858 2 delen
564 - 1853 - 1855
565 - 1855 - 1858
566-573 Ingekomen- en minuten van uitgegane stukken 1816 - 1857 8 omslagen
Hierin o.a. de ingekomen extractresolutien der steden en dorpen van
Waterland
566 - 1816
567 - 1817 - 1824
568 - 1825 - 1828
569 - 1829 - 1833
570 - 1834 - 1839
571 - 1840 - 1845
572 - 1846 - 1852
573 N.B. Hierin o.a. de ingekomen extractresolutiënder steden en dorpen
van Waterland 1853 - 1857
574 Keur op de aangifte van verandering van woonplaats in de gemeente
1839 ca. 1 omslag
575 Gemeenteverslag 1852 1 omslag
4.1.2 HUISHOUDING
576 Instructiën voor diverse gemeente-ambtenaren 1817 - 1852 1 omslag
4.2 BIJZONDERE ZAKEN
4.2.1 PERSONEEL
577 Contract tusschen het gemeentebestuur en twee commiezen derdirecte
belastingen in- en uitgaande rechten en accijns om alle sluikerijen op
het middel van de plaatselijke indirecte belastingen te weren 1825 1
omslag
4.2.2 FINANCIËN EN BELASTINGEN
4.2.2.1 ALGEMEENE ZAKEN
578 Minuut-memorie van toelichting behoorende bij den staat van inkomsten en schulden. (Ter voldoening aan het Besl. van Gedep. Staten
d.d. 31 Juli 1828.) 1817 - 1827 1 omslag
579 Bewijzen van primitieve inschrijving in het grootboek der publieke
schuld 1809 - 1810 1 omslag
Ingezonden in 1814 bij den ontvanger der gemeente
580 Vergelijkende staat van de bestaande en voorgedragene plaatselijke
belastingen 1855 1 omslag
4.2.2.2 KOHIEREN
581 Kohieren van den hoofdelijken 1843 - 1854 1 omslag
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4.2.2.3 REKENINGEN
582 Gemeenterekeningen. Met bijlagen 1829 - 1834 1 omslag
1832 alleen bijlagen
583 Concept gemeenterekeningen 1845 - 1851 1 omslag
584 Gemeenterekeningen 1852 - 1855 1 omslag
Ontbreekt 1853
585 Staten van begrooting voor de dienstjaren 1819-1851 en 1854-1856 1
omslag
586 Saldostaten van ontvang en uitgaaf der gemeente-opcenten op de directe belastingen en op de accijnsen 1853 1 omslag
587 Staat van het gecollecteerde op het gemaal, geslacht, dranken en brandstoffen 1852 - 1853 1 omslag
4.2.3 GEMEENTE-EIGENDOMMEN
588 Stukken betreffende de vaststelling der grensscheiding met de naburige
gemeenten Ransdorp en Nieuwendam 1827 - 1831 1 omslag
589 Stukken betreffende het herstellen van het schoolgebouw wegens de
overstrooming van 1825 1828 1 omslag
590 Bestek en voorwaarden tot het doen van herstellingswerken aan de
bakens in en aan den oever van het IJ 1836 1 omslag
4.2.4 UITVOERING DER WET VAN 1797 HOUDENDE BEPALINGEN OP
HET ZEGEL E.V.
591 Zegelplichtige acten gepasseerd door het gemeentebestuur 1852 1 omslag
592 Repertoire der zegelplichtige acten gepasseerd door schout, later burgemeester, en secretaris 1817 - 1847 1 omslag
4.2.5 UITVOERING DER WET VOOR HET LAGER SCHOOL WEZEN EN
ONDERWIJS VAN 1806 E.V.
593 Stukken betreffende de voorziening in onderwijsvacatures. 1820 en
1828 1 omslag
594 Stukken betreffende den onderwijzer W.F. Verkerk 1828 - 1848 1 omslag
595 Stukken betreffende den hulponderwijzer J. Pool 1849 1 omslag
4.2.6 UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING
596 Minuten van processen-verbaal opgemaakt door den burgemeester.
Met bijlagen 1842 - 1851 1 omslag
Voor den Officier van Justitie van de Arrond. Rechtbank te Hoorn
4.2.7 UITVOERING DER VERORDENING BETREFFENDE HET RECHT VAN
PATENT VAN 1814
597 Registers der patentschuldigen. 1843/44-1851/52 1843 - 1851 1 omslag
4.2.8 UITVOERING DER WET OMTRENT DE INRICHTING DER NATIONALE
MILITIE 1817 E.V. EN DER SCHUTTERIJ DD. 1815 E.V.
598 Staat der uitgaven door de gecommitteerden der respectieve gemeentebesturen in Waterland ten behoeve van hun mobiel verklaarde rustende schutterij omtrent kleedingstukken als anderszins. 19e eeuw 1
omslag
599 Processen-verbaal van grensscheiding der Rijks militaire gronden met
die van particulieren van en om de Posten No. 11 en 12 bij Durgerdam,
gemeente Schellingwoude 1849 1 omslag
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600 (vervallen) Vacat.
geen scans op aanvraag
600A (vervallen) Alphabetische index op het bevolkingsregister 1849 - 1859 1 deel
geen scans op aanvraag
4.2.9 UITVOERING DER WET REGELENDE HET KIESRECHT ETC. VAN
1850
601 Stukken betreffende de verkiezing van leden voor den Provinciale Staten
1825 - 1845 1 omslag
4.2.10 UITVOERING DER ARMENWET VAN 1854, VERNIEUWD 1912
602 Ingekomen stukken wegens te Schellingwoude armlastige personen 1829
- 1848 1 omslag
4.2.11 UITVOERING DER WET OP DE GRONDBELASTING VAN 1870
603 Staat der ongebouwde eigendommen 1817 - 1825 1 omslag
603A (vervallen) Register van geboorten 1811 - 1857 1 deel
geen scans op aanvraag
603B (vervallen) Register van huwelijken 1817 - 1857 1 deel
geen scans op aanvraag
603C (vervallen) Register van overlijden 1811 - 1857 1 deel
geen scans op aanvraag, Voorin: Copie uit het register van begraven
in den gemeente Schellingwoude 1806-1811
4.3 ARCHIEF VAN POLDERMEESTEREN VAN DE GEMEENTE SCHELLINGWOUDE
604 Missive van Gedeputeerde Staten in zake het samenstellen van een overzicht
van al de waterschappen in de provincie 1851 1 omslag
605 Rekeningen van poldermeesteren. Gedeeltelijk met bijlagen. 1817-1824 en
1826-1830. Alleen bijlagen van 1832-1848 1 omslag
606 Kasboek van de polderkas te Schellingwoude 1829 - 1833 1 deel
607 Betaalsboekje der dijk-, sluis- en molengelden verschuldigd aan het dijkcollege van Waterland, benevens der polderlasten aan de polderkas verschuldigd, geheven wordende over de landerijen gelegen in den ban Schellingwoude 1841 - 1852 1 deel
5 VARIA
5.1 ALGEMEEN
608 Octrooi voor het leggen van de kadijk in Waterland dd. 5 Mei 1580 (9?). 19
eeuwsche copie 1580 ca. 1 omslag
609 Request van eenige Durgerdammers aan de regeerders van Landsmeer houdende
een klacht jegens een collega over het recht om te visschen in het Hoeckelingsgat. 17e eeuw 1 omslag
610 Extract uit de restantcedul van den rentmeester beteekend aan de erfgenamen van H. Lastmans wegens pacht van de waag te Durgerdam 1643 1
omslag
611 Nota omtrent de gerechtigden tot het huis van Dirk Mooy. z.j. 19e eeuw 1
omslag
612 Procuratie van de leden der municipaliteit te Durgerdam voor W.H. Ouwens
te ’s-Gravenhage om al hun aangelegenheden aldaar te regelen 1 omslag
613 Cahier des charges waarop eenige domaniale goederen zullen worden verpacht 1812 1 omslag
614 Register van eigendomsveranderingen van bebouwde eigendommen 1812 1832 1 deel
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615 Register van eigendomsveranderingen van onbebouwde eigendommen 1812
- 1832 1 deel
616 Boedelstuk H. Straatman te Amsterdam 1816 1 omslag
616A Oorkonde uitgevaardigd door de Hoge Raad van Adel waarin zij toestemming
verleend aan de Gemeente Ransdorp om een wapen te voeren van keel met
een zwaan van zilver met in zijn rechter poot de eendrachts pijlen van goud
1816 1 stuk
617 Acte van verpachting door den rentmeester der Domeinen in Noordholland te
Alkmaar ten overstaan van den schout van Ransdorp van eenige domaniale
gronden in de gemeente Ransdorp 1818 1 omslag
618 Stukken betreffende veilingen en verpachtingen van domaniale goederen o.a.
van de voor het ontworpen kanaal IJdoorn-Marken onteigende landerijen
1821 - 1839 1 omslag
619 Familiepapieren C. Jong Visscher, schout der gemeente Ransdorp en wonende te Durgerdam 1822 1 omslag
620 Boedelpapieren van T. Swart, winkelierster te Holysloot 1832 - 1840 1 omslag
621 Financieel register van J. Jong Visscher 1836 - 1850 1 deel
622 Brievenboek van J. Jong Visscher als correspondent van het agentschap Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij van Verzekering te Middelburg 1840
- 1841 1 omslag
623 Rekening-Courantboek met diverse veehouders van J. Jong Visscher als correspondent van het agentschap Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij
van Verzekering te Middelburg 1840 - 1841 1 deel
624 Procuratie van L. Versteeg, wed. J. Pasterkamp, voor haar zoon H. Pasterkamp.
Copie 1849 1 omslag
625 Rekeningen van D. Hoogeboom als hoofdbestuurder van de liefdegiften ingezameld ten behoeve van Klaas Bording en zijn beide zoons. 1850, 1869,
1873 en 1874 1 omslag
Tot de bestuursleden behoorde de burgemeester van Ransdorp
626 Acte van admissie voor P. Dijker om met zijn overdekt vaartuig te mogen
varen met passagiers van Schellingwoude naar Amsterdam en omgekeerd
1851 1 omslag
626A Ledenlijst van de Afdeling Ransdorp van de Noordhollandse Vereniging ’Het
Witte Kruis’ 1900 - 1911 1 deel
626B Inventaris van het verplegingsmaterieel van de Afdeling Ransdorp der Noordhollandse Vereniging ’Het Witte Kruis’, aanwezig ten gemeentehuize s.d.
1 omslag
626C Nederlands paspoort en Duits paspoort voor de binnenscheepvaart ten name
van R. Smalbil 1917 1 omslag
5.2 BIJLAGE I. ARCHIEF VAN DEN ’GEQUALIFICEERDE’ IN DEN BAN RANSDORP
630 Rekening van C. Jong Visscher als ontvanger van de imposten op de collaterale successie, 40e penning van onroerende goederen en schepen, boeten
van ongefundeerde processen, trouwen en begraven 1805 1 omslag
631-632 Register der ontvangsten wegens het recht der collaterale successie. 17391805 en 1808-1811 2 delen
631 - 1739 - 1786
632 1787-1805 en 1808-1811
633-636 Protocol van rekeningen van den secretaris als ontvanger van de 80e penning.
1685-1721 en 1737-1787 4 delen
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633 Voorin een lijst van lijfrenten ten laste van Ransdorp 1685 - 1701
634 Voorin een lijst van lijfrenten ten laste van Ransdorp 1701 - 1721
635 Achterin 2 acquitten van burgemeesteren 1737 - 1750
636 - 1750 - 1787
5.3 BIJLAGE II. ARCHIEF VAN DEN ’GEQUALIFICEERDE’ IN HET DORP SCHELLINGWOUDE
637-638 Register van den opbrengst wegens het middel van de 20e penning en 10e
verhooging op de collaterale successie 1733 - 1808 2 delen
637 - 1796 - 1808
638 - 1733 - 1795
639-640 Register van den ontvangst wegens het middel op het trouwen en begraven
1735 - 1805 2 delen
639 (vervallen) Met alphabetischen klapper 1735 - 1803
geen scans op aanvraag
640 (vervallen) N.B. In het laatste register tevens aanteekeningen van overlijden. 18061826 1804 - 1805
geen scans op aanvraag
5.4 BIJLAGE III. LIJST DER KERKELIJKE DOOP-, TROUW-EN BEGRAAFREGISTERS DER HERVORMDE GEMEENTEN RANSDORP (MET SCHELLINGW
5.3.1 SCHELLINGWOUDE (GECOMBINEERD MET DURGERDAM VAN 16231648 EN IN 1808 GECOMBINEERD MET RANSDORP)
653-654 Doopboek 1680 - 1812 2 delen
653 (vervallen) 1680-1790; (met alphabetischen klapper).
geen scans op aanvraag
654 (vervallen) 1791-1812; (met alphabetischen klapper).
geen scans op aanvraag, Achterin hetlaatste deel copieÃn van acten
van geboorteaangiften van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand
te Nieuwendam, 1812-1817, daarna van dien te Schellingwoude.
5.5 BIJLAGE IV. LIJST DER PROTOCOLLEN DER NOTARISSEN GERESIDEERD
HEBBENDE TE RANSDORP, DURGERDAM EN SCHELLINGWOUDE
5.4.1 RANSDORP
655 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
656 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
657 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
658 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
659 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
660 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
661 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
662 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
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663 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
664 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
665 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
666 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
667 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
668 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
669 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
670 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
671 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
672 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
5.4.2 DURGERDAM
673 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
674 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
675 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
5.4.3 SCHELLINGWOUDE
676 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
677 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
678 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
679 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
680 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
681 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
682 (vervallen) Vervallen
geen scans op aanvraag
683 Stukken betreffende benoemingen van P.J. Rijker, later burgemeester
van Ransdorp. 1889, 1891 en 1897. 1 omslag
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