Archief van de Ambachtsheerlijkheid
Weesperkarspel en Hoogbijlmer, de
Gemeentes Weesperkarspel en Bijlmermeer
en van de Directeuren der Veenderijen
in de Hollands-Ankeveense en Andere Polders

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 398
Periode: 1355 - 1924

Archiefvormers
Ambachtsheerlijkheid Weesperkarspel en Hoogbijlmer : 1, 5
Bijlmermeer, gemeente : 3.1, 3.2.1, 3.2.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.4
Bijlmermeer; kadaster : 3.2.3.3
Gemeente Weesperkarspel : 2.1, 2.2.1, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.3, 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 224 (1827 - 1860), 225 (1824), 226 (1843), 227 (1862), 228 (vervallen) (s.d.), 229 (vervallen) (s.d.), 230 (vervallen) (s.d.), 231 (vervallen) (s.d.), 232 (s.d.),
233 (1811), 288 (1805), 289 (1806 - 1811), 298 (1833 - 1835), 299 (1833), 300
Gemeente Weesperkarspel; Bevolkingsregister : 193-194 (1816 - 1850), 195-205 (1816 - 1840),
206-207 (1850 - 1861), 208-209 (1850 - 1861), 210 (vervallen) (1861 - 1880), 211-214 (1861
- 1880), 215 (vervallen) (1861 - 1880), 216 (vervallen) (1850), 217 (vervallen) (1832 - 1850),
218 (vervallen) (1832 - 1850), 219-220 (1850 - 1864), 221 (vervallen) (1889 - 1894), 222 (vervallen) (1889 - 1894), 223 (vervallen) (1895 - 1897)
Veenderijen in de Hollandse Ankeveense-, Heintjes Rak- en Broekerpolders; directeuren : 4
Veenderijen in de Hollandse Ankeveense-, Heintjes Rak- en Broekerpolders; directeuren Ambachtsheerlijkheid Weesperkarspel en Hoogbijlmer
Weesperkarspel; kadaster : 290-295 (1832 - 1875), 296 (1832), 297 (1840 - 1862)

Inleiding
Weesperkarspel en Hoogbijlmer
Het gebied van Weesperkarspel en Hoogbijlmer bestond uit een groot aantal polders of gedeelten daarvan. Het grensde in het noorden aan Muiden, Muiderberg en Diemen, in het oosten
aan Naarden en Hilversum, in het zuiden aan ’s-Graveland, Ankeveen, Nederhorst den Berg,
Overmeer, Nigtevecht en Abcoude, in het westen aan Ouderamstel en het omsloot aan 3 zijden
de stad Weesp.
Rond 1600 werd het Weesperkarspel een zelfstandig baljuwschap. Daarvoor was het, met een
eigen bestuur en rechtbank, een deel van het baljuwschap Gooiland.
Op het bestuur had de stad Weesp grote invloed. De hoofdofficier van Weesp, de baljuw van
Gooiland, was ook hoofdofficier van Weesperkarspel.
De zittingen van het bestuur werden gehouden in het raadhuis van Weesp.
Onder Weesperkarspel ressorteerden ook de Bijlmerlanden (Hoogbijlmer), die wel een eigen
schepenbank, maar geen eigen plaatselijk bestuur hadden.
De Bijlmermeer met de eraan grenzende landerijen werd in 1627 van Hoogbijlmer afgescheiden
en tot een afzonderlijk rechtsgebied met een eigen plaatselijk bestuur verheven, nadat amsterVersie 47.1 - 19 januari 2019
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damse kooplieden in 1622 octrooi hadden verworven tot droogmaking.
Het Weesperkarspel was onderverdeeld in 4 stokken: de Overvecht (waaronder de Uitermeer),
het Gein, de Gaasp en de Bijlmer.
Het bestuur werd gevormd door schout, schepenen en buurtmeesteren.
Crimineel en civiel was het gebied verdeeld over 2 rechtbanken, één voor de stokken Overvecht,
Gein en Gaasp en één voor de Bijlmer.
De baljuw van Gooiland, drost van Muiden, hoofdofficier van Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer benoemde de schout of stedehouder (die ook altijd schout van Weesp was).
Ook de schepenen werden jaarlijks door de beljuw benoemd. Voor de Overvecht, het Gein en
de Gaasp waren dat er 7. Volgens de resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland van
20 maart 1663, moest de baljuw het enie jaar 4 schepenen kiezen die in de stokken woonachtig
waren en 3 ingelanden zonder vaste verblijfplaats in de stokken, het andere jaar 3 ingezetenen
en 4 ingelanden. Voor de Bijlmer benoemde hij 5 schepenen. Het ene jaar 3 ingezetenen en 2
ingelanden, het andere jaar 2 ingezetenen en 3 ingelanden.
Het college van buurtmeesteren werd in 1557 opgericht ’bij solemnele buurspracke van alle
de gemeene buuren’, ten overstaan van schepenen van het hele Weesperkarspel. De 4 buurtmeesteren, 1 voor elke stok, vertegenwoordigden de ingelanden van het Weesperkarspel en
werden door de schepenen benoemd uit degenen die de meeste belasting betaalden. Jaarlijks
op 22 februari traden 2 buurtmeesteren af en werden weer 2 nieuwe benoemd.
De secretaris (tevens secretaris van Weesp), werd benoemd door de Rekenkamer der Domeinen,
later door de Gecommiteerde Raden van Holland en West-Friesland.
Schout en schepenen voerden de civiele rechtspraak en hadden bemoeingen met het drijven van
de schouw.
De buurtmeesteren regelden de financiële-, en belastingaangelegenheden en legden daarover
jaarlijks rekening en verantwoording af aan schout en schepenen.
Hoe precies de verdeling en inhoud der taken was is (nog) niet gebleken. Wellicht zullen daarover
gegevens gevonden kunnen worden in het archief van Weesp. In de definitieve inventaris zal
dit aspect uitvoeriger worden behandeld. Weesperkarspel en Hoogbijlmer sinds 1795.
Nadat op 7 maart 1795 schout, schepenen en buurtmeesteren hun functies hadden neergelegd,
werden op dezelfde dag door de burgers van Weesperkarspel een schout, 7 provisionele vertegenwoordigers of rechters, 4 thesaurieren (het comité van financiën) en een secretaris gekozen.
Op 25 februari 1804 werd het oude bestuur eervol ontslagen en werd door het Departementaal
Bestuur van Holland het gemeentebestuur aangesteld dat uit 4 leden bestond en dat werd bijgestaan door de secretaris. Eén van de 4 leden fungeerde als voorzitter.
In 1811 werd Weesperkarpsel met Hoogbijlmer bij keizerlijk decreet bij Weesp gevoegd, van
welke stad het bij K.B. van 13 december 1815 (met ingang van februari 1816) weer gescheiden
werd.
Op 1 mei 1817 trad het ’Reglement van bestuur voor het platteland der provincie Holland’
(K.B. van 9 oktober 1816) in werking.
De schout werd nu benoemd door de koning, de gemeenteraad, bestaande uit 7 leden door de
Provinciale Staten. Twee leden uit de raad werden benoemd tot assessoren. Ook de secretaris
werd door de Provinciale Staten benoemd. De schout was belast met het dagelijks bestuur, de
handhaving van de openbare orde en met de uitvoering van de burgerlijke stand.
Schout en assessoren behartigden samen de huishoudelijke belangen van de gemeente. De raad
beraadslaagde en besloot met name over de financiële belangen en stelde plaatselijke verordeningen, keuren en ordonnanties vast. De secretaris had tot taak de assessoren en de raad
te assisteren, behoorlijk van alles notulen te maken en hij was belast met het beheer van het
archief.
De gemeenteontvanger, benoemd door de raad, was belast met de financiële administratie.
Bij K.B. van 23 juli 1825 werd een nader ’Reglement op het bestuur ten plattenlande voor de
provincie Holland’ vastgesteld.
In plaats van de schout werd door de koning de burgemeester benoemd. De raad werd benoemd
door de Provinciale Staten, de assessoren uit de leden van de raad door de gouverneur.
De burgemeester was belast met het dagelijks bestuur en het oppertoezicht in het algemeen
over alles wat niet afzonderlijk aan de gemeenteraad was opgedragen. Dat deed hij alleen of
samen met de assessoren.
De raad maakte de plaatselijke verordeningen en vergaderde over de gemeenterekening.
De secretaris, benoemd door de koning, hield notulen, beheerde het archief en ondertekende
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alle uitgaande stukken van het gemeentebestuur.
De ontvanger werd benoemd door de Staten.
Op 5 juli 1851 trad de Gemeentewet in werking. In Weesperkarspel kwam het nieuwe bestuur
voor het eerst bijeen op 1 oktober van dat jaar. Het bestond nu uit een raad, burgemeester en
wethouders en er waren een secretaris en een ontvanger.
De raad, bestaande uit 7 leden, werd rechtsstreeks door de kiezers gekozen. De raad benoemde
2 van haar leden tot wethouders. De burgemeester werd door de koning benoemd, de secretaris
en de onvanger door de raad.
De raad bepaalde het beleid, maakte plaatselijke verordeningen en hief plaatselijke belastingen.
Burgemeester en wethouders vormden het dagelijks bestuur. De burgemeester was belast met
de uitvoering van de besluiten van de raad en van het college van burgemeester en wethouders,
met de uitvoering van het zelfbestuur en i.h.a. met het toezien op het naleven van de wet en
het waken voor het algemeen belang. Raad, dagelijks bestuur en burgemeester werden bijgestaan door de secretaris. De ontvanger was belast met het invorderen van alle inkomsten uit de
gemeente en het doen van alle betalingen uit de gemeentekas.
In 1966 werd de gemeente opgeheven en opgedeeld tussen Amsterdam, Weesp, ’s-Graveland en
Naarden.
Het archief.
Het oudste stuk in het archief is een schouwregister dat begint in het jaar 1666 (inv. Nr. ).
Het eerste resolutie-, en notulenboek van het bestuur van Weesperkarspel begint op 7 november 1744 met de volgende verklaring: ’.. is goed gevonden en verstaan, dat van nu voortaan
alle saaken, raakende de secretarije ende schepenen van Weespercarspel, ofte haere jurisdictie,
sullen werden gestelt en aangeteekent, in Boeken die onderscheijden sijn van de Boeken waerin
aangeteekent werden soodaenige saacken, die tot de Regtbank en scheepenen van de stadt
Weesp sijn behorende. En sullen ten dien eijnden separaat werden geformeert en gehouden de
navolgende boeken:
Register van de Huwelijken Prothocollen Ordinaris Rolle Taxatieboeck Minut Register
Confessie Register Schouts Rolle Publique Vercoopinge Resolutie off Notulboek’
Het bestuur van Weesperkarspel vergaderde in het raadhuis van Weesp, waar ook de rechtzittingen werden gehouden en de huwelijken werden gesloten. Bovendien hadden Weesp en
Weesperkarpsel dezelfde schout en dezelfde secretaris. Vele zaken Weesperkarpsel betreffende
zullen gevonden kunnen worden in het archief van Weesp.
In inv. Nr. bevindt zicht voorin een lijst van privilegiën en andere documenten (van 1355-1669)
rakende Weesp en Weesperkarspel, ’berustende ter secretarie van Weesp in de gemeene kist van
Weesp en Weesperkarspel van welke kist Weesp en Weesperkarspel ieder een sleutel hebben’.
Bij de afscheiding van Weesperkarspel van Weesp in 1816 werd o.a. bepaald dat door de regering
van Weesp ’zullen worden overgegeven alle charters en papieren, bewijzen van eigendommen en
eigendommen zelve, welke voor de combinatie in het bijzonder bezit van Weesperkarspel zijn
geweest’.
Op 3 januari 1848 deelde de burgemeester mee dat het bestuur van Weesp verzocht had de
kamer op het stadhuis, tot dan toe door Weesperkarspel gebruikt tot berging van het archief, af
te staan ’tot ene bewaarplaats van gegijzelden, tegen genot van enig ander vertrek tot berging
als voren’.
Vanaf 1851 worden in de gemeenteverslagen (voor zover aanwezig) soms mededelingen over het
archief gedaan.
In 1851 wordt gezegd dat de staat en omvang van het archief is ’dat van een gewoon plattelands
archief’ en dat het in goede orde is bijgehouden, dat er geen buitengewone vermeerdering heeft
plaats gehad en dat er dan ook geen bijzondere maatregelen genomen zijn t.a.v. de beschrijving. Enige malen wordt vermeld dat geen vermeerdering heeft plaats gevonden, in 1864 dat
het in behoorlijke staat verkeert. In 1866 dat de gemeentearchieven zich in goede staat bevinden, dat ze bewaard worden in daartoe expresselijk ingerichte archiefkasten, dat ze behoorlijk
geinventariseerd zijn in het jaar 1866 (inv. Nr. ) en jaarlijks worden begewerkt. Verder wordt
vermeld dat ’dezelve onbelangrijk zijn’ en dat ze ’gevoeglijk verdeeld kunnen worden in charters
van voor 1795 en van 1795 tot op heden’.
In 1966 is het gedeelte van het archief dat loopt tot 1958 (31 meter) naar de Gemeentelijke
Archiefbewaarplaats van Amsterdam overgebracht. In 1968 volgende nog 35 meter en 8 kasten,
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die werden overgebracht van het Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur. Het
archief werd geregistreerd als particulier archief nr. 398.
De rechterlijke archieven 1) en de DTB’s bevinden zich in het Rijksarchief in Noord-Holland
te Haarlem.
De Bijlmermeer.
In 1622 werd door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend aan Abel Matthijsz. Burch en andere amsterdamse kooplieden om de Bijlmermeer te bedijken, droog te maken
en in eigendom te behouden. Zij kregen het recht om een dijkgraaf, heemraden en een penningmeester aan te stellen en ze kregen de lage jurisdictie. Toen de meer droog was, werd
hen bovendien de hoge jurisdictie verleend en werden dijkgraaf en heemraden tevens baljuw
en schepenen. Nadat de polder nog verschillende malen onder water was gelopen, is de definitieve droogmaking voltooid in 1825. In 1795 werd de Bijlmermeer die nog geen 100 inwoners
telde, (volgens de franse normen te weinig om een zelfstandige gemeente te kunnen vormen),
bij Weesp gevoegd.
Bij K.B. van 9 augustus 1816 werd de Bijlmermeer een zelfstandige gemeente (met ingang
van 1 mei 1817), die echter bij K.B. van 20 december 1846 (met ingang van 1 januari 1848)
werd opgeheven en werd gevoegd bij de gemeente Weesperkarspel. Bij de opheffing van deze
gemeente in 1966 werden de Bijlmermeer en de Oostbijlmerpolder toegewezen aan Amsterdam
t.b.v. de stadsuitbreiding.
Krachtens het ’Reglement voor het bestuur van het platteland der provincie Holland’ (K.B.
van 9 oktober 1816, inwerking treding 1 mei 1817), werd in de gemeente Bijlmermeer bij K.B.
van 14 februari 1817 een schout, tevens secretaris benoemd en werden bij besluit van Gedeputeerde Staten van 3 april 1817 4 raadsleden benoemd, uit hun midden weer 2 assessoren. De
taakverdeling was gelijk aan die van het bestuur van Weesperkarspel, zie p. 2.
Krachtens het ’Reglement op het bestuur ten plattenlande voor de provincie Holland’ (K.B.
van 23 juli 1825), werd de burgemeester/secretaris benoemd door de koning.
De raad moest voortaan bestaan uit 7 leden, waarvan 2 assessoren, benoemd door de gouverneur, maar ’gezien de geringe bevolking der gemeente en de veelal mingegoedheid der ingezetenen’ werd, op verzoek van de gemeente door Gedeputeerde Staten goed gevonden dat
de gemeenteraad ’tot het daar zijn van geschikte personen’ uit 5 leden zou bestaan, de burgemeester daaronder begrepen.
Het archief.
Toen de Bijlmermeer in 1817 een zelfstandige gemeente was geworden, namen de schout en
een assessor van de burgemeesteren van Weesp een aantal ’papieren en documenten over de
gemeente concernerende’. Het betrof vnl. registers van de burgerlijke stand. Over de geschiedenis van het archief is verder niets bekend.
Het oud-archief is in beheer bij het waterschap Bijlmer in Ouderkerk aan de Amstel. De
oud-rechterlijke archieven (zie noot p. 4). En de DTB’s bevinden zich in het Rijksarchief in
Noord-Holland te Haarlem.
De veenderijen in de Hollands Ankeveense-, Heintjes Rak-, en Broekerpolders.
Bij de Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 13 april 1775 werd toestemming verleend tot vervening aan de gezamenlijke eigenaars van de veenlanden onder het dorp
Ankeveen, op ’t Hollands einde, in de Hollands Ankeveense-, Heintjes Rak-, en Broekerpolders,
ingevolge het placcaat van 1595.
In 1778 werd het definitieve reglement (een eerste reglement dateert van 1777) tot de verveningen vastgesteld (inv. Nr. ).
De directie en het beheer van de veenderijen kwamen aan de belangrijkste geinteresseerden,
die gekozen werden door de hoofdingelanden bij meerderheid van stemmen en aan de 2 poldermeesters van de Hollands Ankeveensepolder. De vergaderingen werden gehouden in het
polderhuis te Ankeveen. Jaarlijks moest in maart ter secretarie aangifte gedaan worden van
de te vervenen roetalen, in augustus van de in werkelijkheid verveende roetalen. De secretaris
hield daarvan een register bij.
De verveners betaalden waarborgpenningen. ’Aan de verwaarborging ligt het denkbeeld ten
grondslag dat de vervening, ondanks de landvernietiging die zij veroorzaakt, geen ongunstige
invloed op de opbrengst der grondlasten ’ onverschillig of deze door de provincie, het gerecht
of de polder worden geheven ’ mag uitoefenen’. (Th.F.A. Dolk, Het veenrecht inde provincie
Utrecht van 1592-1916, Utrecht, 1916). Het bedrag der inleggelden was vastgesteld door de
gewestelijke overheid. Het bedroeg 300 gulden voor iedere morgen van 600 roeden en het werd
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gestort op naam van schout en schepenen van Weesperkarspel, die ook het beheer van de gelden
hadden. Als bewijs van storting ontving de vervener een obligatie of waterbrief. De inlegpenningen moesten worden belegd ten comptoire generaal van de provincie of van de ontvanger
van de gemene lands middelen te Amsterdam. Jaarlijks werden de renten daarvan aan de verveners uitbetaald. Ter bestrijding van de kosten van bedijking, afwatering, sluizen, bruggen,
het overnemen van onverveenbare landen, ed., werd door de directeuren, met goedvinden van
de hoofdparticipanten, een belasting gelegd op de roetalen slik. Van het kapitaal daarvan werd
jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd ten overstaan van schout en schepenen, aan de
present zijnde ingelanden. Na het doen van de rekening werd het kapitaal in handen gesteld
van een kassier in Amsterdam.
In het verslag van de bespreking in 1966 gehouden over het oud en lopend archief van Weesperkarspel, wordt vermeld dat de ’waterbrieven Hollands Ankeveen met archief van belang zijn voor
de nieuwe gemeente ’s-Graveland’. Een aantal waterbrieven is waarschijnlijk nog in omloop.
Verantwoording.
De in het archief aangetroffen orde werd waarschijnlijk aangebracht door M.F. Pluim Mentz, die
in 1943 een inventaris van het archief maakte. (’Inventaris van het archief van Weesperkarpsel’,
opgemaakt door M.F. Pluim Mentz e.a., Haarlem, 1943). De stukken waren ondergebracht in
een aantal afdelingen, zonder dat er rekening gehouden was met het feit dat er in de loop der
tijd verschillende besturen gefungeerd hebben. Hoewel het college van buurtmeesteren eigenlijk
een apart archief gevormd heeft, met een eigen resolutie-, en notulenboek, is de neerslag van
hun werkzaamheden zodanig verweven met die van schout en schepenen, dat het niet zinvol
leek de archieven van deze 2 colleges te scheiden.
Van de hoeveelheid losse stukken heb ik een aantal kunnen terugbrengen naar de plaats waar
zij naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk thuis hoorden. Andere losse stukken heb ik apart
moeten beschrijven, waardoor zij misschien een wat onevenredig groot gewicht hebben gekregen.
Het door mij geinventariseerde gedeelte van het archief loopt tot 1924, aangezien men in dat
jaar is begonnen te ordenen volgens de code V.N.G. Ook bij stukken die niet volgens de code
geordend zijn, zoals bv. De notulen van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders,
die series vormen tot 1966, heb ik 1924 als grens aangehouden.
Het ligt in mijn bedoeling het hele archief tot 1966 te inventariseren, zodat uiteindelijk het
archief van de gemeente Weesperkarspel als één geheel in de inventaris zal kunnen worden
opgenomen.
Bij het inventariseren is gebruik gemaakt van enige recente inventarissen van archieven van
voormalige gemeenten.
De lengte van het archief tot 1924 bedraagt ongeveer 15 strekkende meter, uitgezonderd de
registers van de burgelijke stand en de bevolkingsregisters. 1) Zie B.M. de Jonge van Ellemeet,
’Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamer-archieven’, ’s-Gravenhage, 1932.

Inventaris
ARCHIEF VAN WEESPERKARSPEL
,→ EN HOOGBIJLMER TOT 1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE WEESPERKARSPEL . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BIJLMERMEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE DIRECTEUREN DER VEENDERIJEN
,→ IN DE HOLLANDS ANKEVEENSE-, HEINTJES
,→ RAK-, EN BROEKERPOLDERS VANAF 1775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TER DOCUMENTATIE VERZAMELDE STUKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ARCHIEF VAN WEESPERKARSPEL EN HOOGBIJLMER TOT 1804
1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1-8 Resoluties en notulen van schout en schepenen en notulen van de vergaderingen
van de municipaliteit 1731 - 1804 8 delen
1 - 1731 - 1757
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2 - 1758 - 07/1774
3 - 08/1774 - 02/10/1784
4 - 16/10/1784 - 10/1794
5 - 11/1794 - 07/1797
6 - 03/1798 - 06/1799
7 - 07/1799 - 1800
8 - 1800 - 1804
9 Resoluties en notulen van buurtmeesteren 1735 - 1806 1 deel
Met historische aantekeningen over de jaren 1355-1667, afschriften van rekeningen over de periode 1742-1798 en een afschrift van de instructie voor de buurtmeesteren van 1667
10 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1743 - 1799 1 pak
11 Inventarislijsten van papieren en gelden in de buurtmeesterkist, 1801, 1805,
z.j. 3 stukken
1.2.1 FUNCTIONARISSEN
12 Acte van aanstelling met continuatiën, van Balthus van Heumen door de
Rekenkamer der Domeinen, later door Gecommiteerde Raden van Holland en
West-Friesland, tot secretaris van Weesp, Weesperkarsepl en Hoogbijlmer. Afschrift. 1732 1711 - 1732 1 stuk
13 Acten houdende opdrachten gegeven door buurtmeesteren aan bodes tot het
innen van belastingen 1750 - 1792 1 omslag
14 Stukken betreffende de schoolmeester, 1765, 1783 1 omslag
15 Stukken betreffende de commissievergaderingen tussen Weesperkarspel en Hoogbijlmer enerzijds en Weesp anderzijds wegens het geschil over het begeven van
het vendumeestersambt en het weigeren van het doen van de schouw 1795 1798 1 omslag
1.2.2 BEVOLKING
16 Lijsten van ingelanden s.d. 2 stukken
1.2.3 FINANCIEN EN BELASTINGEN
17 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven gedaan door buurtmeesteren t.b.v.
schepenen 1742 - 1798 1 pak
18 Kohier wegens het redres van de verpondingen. Afschrift. 1723 1692 1 deeltje
19 Kohier van de 100e en 200e penning 1673 - 1674 1 deel
20 Kohier van de 200e en 100e penning 1688 - 1689 1 deel
21-30 Kohieren van de 100e penning 1693 - 1715 10 delen
21 - 1693
22 - 1696
23 - 1699 - 1700
24 - 1701
25 - 1703 - 1704
26 - 1705 - 1706
27 - 1707 - 1708
28 - 1709 - 1710
29 - 1711 - 1712
30 - 1713 - 1715
31-37 Kohieren van de 200e penning 1673 - 1689 7 delen
Nrs. 29, 34 met alf. index op voornamen, nrs. 30-33 met verantwoording van
gedane uitgaven in de jaren 1678-1682, 1685 en lijsten van doleanten
31 - 1673
32 - 1675
33 - 1677
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38
39

40
41-42

43

44

45
46-47

48

49

34 - 1678
35 - 1679
36 - 1687
37 - 1689
Kohier van de 400e penning 1682 1 deel
Nieuw gaderboek of legger van landerijen en huizen t.b.v. burgemeesteren en
regeerders van Weesp en buurtmeesteren en gecommiteerden van Weesperkarspel 1742 - 1805 1 deel
Alfabetische index op de legger van landerijen en huizen 1742 - 1805 1 deel
Registers van ontvangst van belastingen, ’de duijten’, op getransporteerde
goederen in Weesperkarspel en Hoogbijlmer t.b.v. het Burgerweeshuis van
de stad Weesp 1748 - 1805 2 delen
41 - 1748 - 1777
42 - 1778 - 1805
Copie van een protest van de buurtmeesteren tegen de resolutie van de schepenen betreffende het buiten hen om doen bekend maken van de heffing van de
100e en 200e penning 1735 1 stuk
Octrooien van de Staten van Holland en West-Friesland tot remissie van de
ordinaris en extraordinaris verpondingen over de geabandonneerde huizen en
landen 1741 - 1752 2 charters
Stukken betreffende de belastingen, 1742, 1792, z.j. 3 stukken
Stukken betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland tussen Weesp
en Weesperkarspel wegens de verponding, met retroacta vanaf 1355, afschrift
1732 1713 - 1742 4 pakken
46 Stukken betreffende het proces
47 Retroacta
Stukken betreffende het proces in 1753 gevoerd voor de Hoge Raad van Holland
tegen Johanna Maria Kromhuijsen wegens de ’Swijnsbede’, zijnde 8 gouden
keurvorstelijke rijnse guldens, volgens een acte van 29 december 1429 1751 1753 1 omslag
Stukken betreffende de financiële verhouding tussen Weesp en Weesperkarspel
1736 - 1767 1 omslag

1.2.4 WATERSTAAT
50 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland verleend aan Abel Matthijs
Verburch c.s. tot droogmaking van de Bijlmermeer. Afschrift z.j. 1622 1 stuk
51 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland verleend aan de ingelanden tot droogmaking van de Oostbijlmerpolder, 1639 en windbrief verleend
door P.C. Hooft, drost van Muijden en baljuw van Gooiland, 1643, afschrift
z.j. 1 stuk
52-58 Registers betreffende de schouw van dijken en sloten in Weesperkarspel, Hoogbijlmer en de Aetveldsepolder, gedreven door schout en schepenen van Weesp,
Weesperkarspel en Hoogbijlmer en de polder-, of molenmeesters van de Aetveldsepolder 1666 - 1810 7 delen
52 N.B. Met aantekeningen betreffende de schouw van de straten van Weesp,
1674 april 4 09/1666 - 06/1675
53 - 10/1675 - 08/1692
54 - 05/1693 - 06/1719
55 - 08/1720 - 08/1735
56 N.B. Vanaf 1741 met notulen en resoluties van degenen die de schouw
dreven 06/1736 - 08/1763
57 - 09/1763 - 06/1787
58 N.B. Vanaf 1798 was Weesp niet meer bij de schouw betrokken en werd
de schouw gedreven door de municipaliteit, vanaf 1804 door het gemeentebestuur van Weesperkarspel, waarin Hoogbijlmer was opgenomen 08/1787
- 09/1810
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59 (vervallen) Stukken betreffende het proces, gevoerd voor de Hoge Raad van Holland,
tussen polder-, en molenmeesters van de Hollands Ankeveensepolder en Jan
ten Dam wegens achterstallige polderlasten, 1768-1774, met retroacta 15611766 waarvan afschriften 1736-1770 1 pak
geen scans op aanvraag
60 Rekeningen van de Zeeburgslasten door hoogheemraden van Zeeburg en Diemerdijk
voor schout en schepenen 1757 - 1791 1 deel
61 Reglement vastgesteld door Gecommiteerde Raden van Holland en West-Friesland
voor de majoor en sluiswachter op het fort Uitermeer, 1735, afschrift z.j. 1 stuk
1.2.5 ARMENZAKEN
62 Register van uitgegeven en ontvangen acten van indemniteit 1775 - 1805 1
deel
63 Ingekomen en minuten van uitgegeven acten van indemniteit 1787 - 1809 1
omslag
1.2.6 MILITAIRE ZAKEN
64 Lijsten van weerbare mannen 1747 1 omslag
geen scans op aanvraag
65 Ordonnantie van de Staten van Holland betreffende de loting voor de militaire
dienst. Gedrukt 1785 1 stuk
66 Kwitantie van de burgemeesteren van Amsterdam voor het geld ingezameld
t.b.v. bewapening, kleding en onderhoud van de ingezetenen van Holland 1794
1 stuk
2 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE WEESPERKARSPEL
2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
67-79 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad 1804 - 1924 13
delen
67 - 02/1804 - 02/1806
68 - 02/1816 - 10/1828
69 - 11/1828 - 09/1852
70 - 10/1852 - 11/1857
71 - 01/1858 - 05/1862
72 - 06/1862 - 08/1870
73 - 10/1870 - 12/1880
74 - 01/1881 - 12/1894
75 - 03/1895 - 06/1902
76 - 08/1902 - 10/1908
77 - 02/1909 - 08/1916
78 - 09/1916 - 11/1922
79 - 12/1922 - 10/1927
80-82 Kladnotulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad 1828 - 1858
3 delen
80 - 11/1828 - 05/1844
81 - 08/1844 - 04/1855
82 - 10/1855 - 09/1858
83 Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad 1898 - 1922 1
deel
84-90 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 1894 - 1924 7
delen
Nrs. 84, 86, 89 met alf. index, nr. 90 met syst. index
84 - 04/1852 - 04/1855
85 - 06/1866 - 01/1884
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86 - 07/1894 - 12/1902
87 - 01/1903 - 06/1909
88 - 06/1909 - 08/1918
89 - 09/1918 - 12/1921
90 - 1922 - 1925
91-121 Ingekomen stukken 1813 - 1921 31 pakken
91 - 1813 - 1816
92 - 1817
93 - 1818
94 - 1819
95 - 1820 - 1826
96 - 1827 - 1830
97 - 1831 - 1832
98 - 1833 - 1834
99 - 1835 - 1837
100 - 1838 - 1839
101 - 1840 - 1841
102 - 1842 - 1843
103 - 1844 - 1845
104 - 1846
105 - 1847
106 - 1848
107 - 1849 - 1850
108 - 1851 - 1852
109 - 1853 - 1854
110 - 1855 - 1856
111 - 1857
112 - 1858
113 - 1859 - 1860
114 - 1861 - 1862
115 - 1863 - 1864
116 - 1865 - 1869
117 - 1870 - 1875
118 - 1876 - 1882
119 - 1883 - 1890
120 - 1891 - 1902
121 - 1903 - 1921
122-126 Indicateurs van ingekomen stukken 1817 - 1856 5 delen
122 - 1817 - 1827
123 - 09/1831 - 07/1839
124 - 08/1839 - 03/1848
125 - 04/1848 - 04/1856
126 - 04/1856 - 12/1856
127 Indicateur van ingekomen stukken van de gouverneur en van Gedeputeerde
Staten 1816 - 1819 1 deel
128 Indicateur van ingekomen provinciale bladen 1825 - 1829 1 deel
129-179 Registers van uitgegane brieven 1861 - 1921 51 delen
Nrs. 161 e.v. met alf. index
129 - 02/1816 - 09/1827
130 - 09/1817 - 06/1833
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131 - 07/1833 - 03/1838
132 - 03/1838 - 04/1844
133 - 04/1844 - 03/1850
134 - 03/1850 - 12/1856
135 - 1857
136 - 1858
137 - 1859
138 - 01/1860 - 03/1861
139 - 03/1861 - 05/1862
140 - 05/1862 - 12/1863
141 - 12/1863 - 12/1865
142 - 01/1866 - 12/1867
143 - 08/1866 - 02/1868
144 - 1868 - 1869
145 - 1870 - 1871
146 - 1872 - 1873
147 - 1874 - 1875
148 - 1877 - 1878
149 - 1879 - 1880
150 - 1881
151 - 1882
152 - 1883
153 - 1884
154 - 1885
155 - 1886
156 - 1887
157 - 1888 - 1889
158 - 1890
159 - 1891 - 1892
160 - 1893 - 1894
161 - 01/1895 - 07/1897
162 - 07/1897 - 11/1899
163 - 11/1899 - 12/1901
164 - 1902 - 1903
165 - 01/1904 - 10/1905
166 - 10/1905 - 02/1907
167 - 04/1907 - 07/1908
168 - 07/1908 - 01/1910
169 - 01/1910 - 08/1911
170 - 09/1911 - 03/1913
171 - 04/1913 - 09/1914
172 - 11/1914 - 02/1916
173 - 02/1916 - 03/1917
174 - 03/1917 - 03/1918
175 - 03/1918 - 12/1918
176 - 01/1919 - 11/1919
177 - 11/1919 - 10/1920
178 - 10/1920 - 08/1921
179 - 09/1921 - 12/1921
180-183 Register van publicaties en kennisgevingen 1833 - 1894 4 delen
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180 - 1833 - 1861
181 - 1861 - 1875
182 - 1875 - 1885
183 - 1885 - 1894
184-186 Jaarverslagen betreffende de toestand der gemeente door het college van burgemeester en wethouders uitgebracht aan de raad 1851 - 1918 3 pakken
184 1851-1852, 1856, 1864-1883
185 - 1884 - 1901
186 1902-1912, 1918
187 Repertoires van geregistreerde acten 1816 - 1917 1 omslag
Met bijlagen
188 Repertoires van geregistreerde acten betreffende de Hollands Ankeveense-, en
Heintjes Rakpolders 1818 - 1836 1 omslag
189 Inventarislijst van boeken, brieven, charters, papieren en andere goederen
berustende ter secretarie der gemeente 1860 1 deel
2.2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
2.2.1 PERSONEEL
190 Staat betreffende benoeming en aftreden van wethouders en raadsleden
1851 - 1920 1 katern
191 Acte van aanstelling door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van
M.J. Meijntz tot gemeentesecretaris. Minuut 1847 1 stuk
192 Acte van borgtocht verleden voor een notaris te Weesp t.b.v. Lodewijk
Schiethart, ontvanger der gemeente. Minuut 1908 1 stuk
Met bijlage.
2.2.2 BEVOLKINGSREGISTRATIE EN BURGERLIJKE STAND
2.2.2.1 BEVOLKINGSREGISTRATIE
193-194 Algemene wijkboeken 1816 - 1850 2 delen
193 (vervallen) - 1816 - 1840
geen scans op aanvraag
194 (vervallen) - 1840 - 1850
geen scans op aanvraag
195-205 Wijkboeken van de wijken 1-4 1816 - 1840 11 delen
195 (vervallen) Wijk 1 1816 - 1824
geen scans op aanvraag
196 (vervallen) Wijk 2 1816 - 1824
geen scans op aanvraag
197 (vervallen) Wijk 3 1816 - 1824
geen scans op aanvraag
198 (vervallen) Wijk 1 1824 - 1830
geen scans op aanvraag
199 (vervallen) Wijk 2 1824 - 1830
geen scans op aanvraag
200 (vervallen) Wijk 3 1824 - 1830
geen scans op aanvraag
201 (vervallen) Wijk 4 1824 - 1830
geen scans op aanvraag
202 (vervallen) Wijk 1 1830 - 1840
geen scans op aanvraag
203 (vervallen) Wijk 2 1830 - 1840
geen scans op aanvraag
204 (vervallen) Wijk 3 1830 - 1840
geen scans op aanvraag
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210

215

216
217
218

221
222
223

228

205 (vervallen) Wijk 4 1830 - 1840
geen scans op aanvraag
206-207 Registers van de bevolking, wijken 1-4 1850 - 1861 2 delen
206 (vervallen) Wijken 1 en 2 1850 - 1861
geen scans op aanvraag
207 (vervallen) Wijken 3 en 4 1850 - 1861
geen scans op aanvraag
208-209 Klappers op de registers van de bevolking, wijken 1-4 1850 - 1861 2 delen
208 (vervallen) Klapper op inv. Nr. 206
geen scans op aanvraag
209 (vervallen) Klapper op inv. Nr. 207
geen scans op aanvraag
(vervallen) Register van dienstboden 1861 - 1880 1 deel
geen scans op aanvraag
211-214 Registers van de bevolking, wijken A-D 1861 - 1880 4 delen
211 (vervallen) Wijk A 1861 - 1880
geen scans op aanvraag
212 (vervallen) Wijk B 1861 - 1880
geen scans op aanvraag
213 (vervallen) Wijk C 1861 - 1880
geen scans op aanvraag
214 (vervallen) Wijk D 1861 - 1880
geen scans op aanvraag
(vervallen) Klapper op de registers van de bevolking, wijken A-D en van de dienstboden 1861 - 1880 1 deel
geen scans op aanvraag
(vervallen) Hoofdelijk invullingsregister over de wijken 1-4 1850 1 deel
geen scans op aanvraag
(vervallen) Register van vestiging 1832 - 1850 1 deel
geen scans op aanvraag
(vervallen) Register van vertrek 1832 - 1850 1 deel
geen scans op aanvraag
219-220 Registers van vestiging en vertrek 1850 - 1864 2 delen
219 (vervallen) - 1850 - 1856
geen scans op aanvraag
220 (vervallen) - 1857 - 1864
geen scans op aanvraag
(vervallen) Register van vestiging 1889 - 1894 1 deel
geen scans op aanvraag
(vervallen) Register van vertrek 1889 - 1894 1 deel
geen scans op aanvraag
(vervallen) Register vanvestiging en vertrek 1895 - 1897 1 deel
geen scans op aanvraag
224 Uittreksels uit de registers van verandering van woonplaats 1827 - 1860 1
omslag
225 Stuk houdende verklaring van goed gedrag uitgegeven door de schout der
gemeente Kamerik en Houtdijken voor Jan van Rooijen 1824 1 stuk
226 Stuk houdende verklaring van de burgemeester der gemeente Laag Nieuwkoop
dat voor hem wettig gehuwd zijn Egbertus van der Manden en Klasina
Oostrom 1843 1 stuk
227 Register van ingekomen en uitgegeven verklaringen van goed gedrag 1862
1 deel
(vervallen) Registers van huisnummering s.d. 5 delen
geen scans op aanvraag
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229 (vervallen) Registers van huisnummering s.d. 5 delen
geen scans op aanvraag
230 (vervallen) Registers van huisnummering s.d. 5 delen
geen scans op aanvraag
231 (vervallen) Registers van huisnummering s.d. 5 delen
geen scans op aanvraag
232 Registers van huisnummering s.d. 5 delen
geen scans op aanvraag
233 Stuk betreffende het aannemen van een vaste voornaam of familienaam.
Gedrukt 1811 1 stuk
Het eigenlijke register van naamsaanneming oorspronkelijk nr. 239 (1 stuk)
is opgeborgen in archief 5435 nr. 51
2.2.3 GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN
265 Stuk houdende protest tegen de samenvoeging van de gemeente Weesperkarspel en de gemeente Muiden. Afschrift 1800 ca. 1 stuk
266 Stukken betreffende de scheiding van de gemeenten Weesperkarspel en
Weesp in 1816, 1816, 1838-1840 1 omslag
267 Proces-verbalen van de verdeling van het grondgebied in secties t.b.v. het
kadaster 1818 1 deel
268 Stukken betreffende de onteigening van een gedeelte van de weg aan de
Stammerdijk t.b.v. de Staat der Nederlanden, wegens het graven van het
kanaal van Amsterdam naar de Merwede 1887 1 omslag
269 Acte van transport van een perceel weiland gelegen langs het Zandpad,
bestemd voor de aanleg van een begraafplaats. Minuut 1912 1 stuk
2.2.4 FINANCIËN EN BELASTINGEN
2.2.4.1 ALGEMEEN
270-273 Begrotingen 1816 - 1923 4 pakken
270 - 1816 - 1852
271 - 1853 - 1875
272 - 1876 - 1907
273 - 1908 - 1923
274 Memoriën van toelichting bij de begrotingen 1899 - 1923 1 pak
Ontbr. 1901, 1920
275-278 Rekeningen 1816 - 1923 4 pakken
275 - 1816 - 1863
276 - 1864 - 1887
277 - 1888 - 1910
278 - 1911 - 1923
279-280 Bijlagen bij de rekeningen 1855 - 1923 2 pakken
279 - 1855 - 1889
280 - 1890 - 1923
2.2.4.2 ADMINISTRATIE VAN DE ONTVANGER
281-285 Journalen 1816 - 1896 5 delen
281 - 1816 - 1831
282 - 1832 - 1846
283 - 1847
284 - 1848 - 1859
285 - 1860 - 1896
286 Register houdende aantekening van ontvangsten 1816 - 1825 1 deel
287 Register houdende aantekening van uitgaven 1816 - 1825 1 deel
2.2.4.3 BELASTINGEN
288 Verpondingsregister 1805 1 deel
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289 Kohier van de patentbelasting 1806 - 1811 1 deel
290-295 Kadastrale leggers der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen 1832
- 1875 6 delen
290 Art. 1-280
291 Art. 1-280
292 Art. 281-578
293 Art. 579-830
294 Art. 831-1059
295 Art. 1060-1099
296 Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde
en gebouwde vaste eigendommen benevens van derzelvers inhoudsgrootte,
klassering en belastbaar inkomen volgens het kadaster, secties A-H 1832
1 deel
297 Suppletoire aanwijzende tafel, secties A-H 1840 - 1862 1 deel
298 Stukken betreffende het verkrijgen van tolvrijheid voor de ingezetenen van
Weesperkarspel aan het Bijlmertolhek op het Zandpad tussen Amsterdam
en Weesp, met ongedateerde copieën van tussen 1637 en 1704 verleende
octrooien betreffende het Zandpad en. . . 1833 - 1835 1 omslag
299 Lijst van ingezetenen der gemeente in het jaar 1833, opgemaakt t.b.v. de
personele omslag over de jaren 1831-1848 1833 1 stuk
300 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1866-1885, 1887-1893. 1pak.
2.2.4.4 LENING
301 Stukken betreffende de deelneming in een ’Vrijwillige Negotiatie’ van het
Rijk 1832 1 omslag
2.2.5 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
302 Stukken betreffende de aanschaf van brandspuiten 1833 - 1839 1 omslag
303 Authentiek afschrift van het vonnis van de rechtbank van enkele politie te
Weesp, inzake het proces tussen de burgemeester van Weesp en enkele inwoners van Weesperkarspel wegens hun weigering te helpen bij het blussen
van de brand in de watermolen in. . . 1836 1 stuk
304 Register houdende reglementen, instructies en plaatselijke verordeningen
tegen wier overtreding straf is bedreigd 1852 - 1866 1 deel
305 Verordening betreffende voorschriften, geëist bij de artikelen 1 en 3 der
Woningwet, alsmede verdere bepalingen op het bouwen 1905 1 stuk
2.2.6 WATERSTAAT
306 Uittreksel uit het Register der Besluiten van Gedeputeerdenvan het Departementaal Bestuur van Holland betreffende het repareren van dijken
langs het Naardermeer 1805 1 stuk
307 Stukken betreffende het herstel van de Hollands Ankeveense schutsluis
1828 1 omslag
308 Proces-verbaal van de schouw gedreven door leden van de gemeenteraad
1848 1 stuk
2.2.7 VEETEELT
309 Stukken betreffende het verkrijgen van schadevergoeding voor op last van
de autoriteiten gedode droestige paarden 1819 - 1831 1 omslag
310-311 Registers van uitgegane stukken betreffende de veeziekten 1871 - 1887 2
delen
310 - 1871 - 1875
311 - 1880 - 1887
2.2.8 ARMENZAKEN
312 Register van uitgegeven en ingekomen acten van indemniteit 1806 - 1811
1 deel
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2.2.9 ONDERWIJS
313 Stukken betreffende de bouw van een school 1861 - 1864 1 omslag
314 Register van uitgegane stukken betreffende het onderwijs 1880 - 1892 1
deel
315 Notulen van de commissie van toezicht op het lager onderwijs 1922 - 1924
1 deel
2.2.10 MILITAIRE ZAKEN
316-317 Registers houdende namen van en gegevens betreffende de dienstplichtigen, lichtingen 1794-1809, opgemaakt 1817-1828. 1794-1809 (opgemaakt
1817-1828). 2 delen
316 - 1817 - 1825
317 - 1826 - 1828
318 Stukken betreffende het verbod op het bebouwen of beplanten van gebieden binnen de verboden kring van vestingen en sterkten 1814 - 1850 1
omslag
319 Notulen van de sub-commissie tot aanmoediging van de gewapende dienst
1832 - 1853 1 deel
2.2.11 LEVENSMIDDELENBEDRIJF
320-321 Registers van uitgegane stukken betreffende levensmiddelen en distributieartikelen 1917 - 1920 2 delen
320 - 1917 - 05/1918
321 - 05/1918 - 1920
322 Lijst van levensmiddelen en distributieartikelen 1918 - 1920 1 stuk
323 Register houdende aantekening van ontvangsten 1917 1 deel
324 Register houdende aantekening van uitgaven 1916 - 1917 1 deel
325 Tabellarisch kasboek van ingekochte distributieartikelen 1919 - 1921 1
deel
326 Tabellarisch kasboek van ingekochte en verkochte distributieartikelen 1918
1 deel
327 Tabellarisch kasboek van verkochte distributieartikelen 1919 - 1921 1 deel
328-331 Grootboeken 1916 - 1921 4 delen
328 - 1916
329 - 1917
330 - 1918
331 - 1919 - 1921
3 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BIJLMERMEER
3.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
332-334 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad 1817 - 1847 3
delen
332 - 1817 - 1826
333 - 1827 - 1837
334 - 1838 - 1847
335-342 Registers van stukken ingekomen bij en uitgegaan van de schout, vanaf 1921
de burgemeester 1817 - 1847 8 delen
335 - 04/1817 - 1820
336 - 1821 - 1823
337 - 01/1831 - 04/1831
338 - 01/1835 - 03/1835
339 - 08/1836 - 1839
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340 - 1840 - 1843
341 - 1844 - 06/1847
342 - 07/1847 - 12/1847
343-351 Ingekomen stukken 1807 - 1847 9 pakken
343 - 1807 - 1817
344 - 1818 - 1819
345 - 1820 - 1825
346 - 1826 - 1831
347 - 1832 - 1834
348 - 1835 - 1838
349 - 1839 - 1841
350 - 1842 - 1844
351 - 1845 - 1847
352 Indicateur van ingekomen stukken 1817 - 1823 1 deel
353-354 Minuten van uitgegane stukken 1811 - 1843 2 pakken
353 - 1811 - 1830
354 - 1831 - 1843
355 Repertoires van geregistreerde acten 1817 - 1847 1 omslag
Met bijlagen
3.2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
3.2.1 GEMEENTEWAPEN
356 Acte waarbij de Hoge Raad van Adel de gemeente Bijlmermeer bevestigt in het bezit van een wapen 1817 1 stuk
3.2.2 BEVOLKINGSREGISTRATIE EN BURGERLIJKE STAND
3.2.2.1 BEVOLKINGSREGISTRATIE
357 (vervallen) Register van aangiften wegens verandering van woonplaats 1827 - 1837
1 deel
geen scans op aanvraag
3.2.3 FINANCIËN EN BELASTINGEN
3.2.3.1 ALGEMEEN
362 Begrotingen 1817 - 1847 1 pak
363 Rekeningen 1817 - 1846 1 pak
3.2.3.2 ADMINISTRATIE VAN DE ONTVANGER
364-366 Journalen 1817 - 1847 3 delen
364 - 1817 - 1847
365 - 1840 - 1846
366 - 01/1847 - 05/1847
367 Register houdende aantekening van ontvangsten 1818 - 1821 1 deel
368 Register houdende aantekening van uitgaven 1817 - 1821 1 deel
3.2.3.3 BELASTINGEN
369-371 Kadastrale leggers der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen
1832 - 1848 3 delen
369 Art. 1-20
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370 Art. 22-48
371 Art. 49-50
372 Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen benevens van derzelver inhoudsgrootte, klassering en belastbaar inkomen volgens het kadaster,
secties Bijlmermeer en Bijlmermeerder Ring 1832 1 deel
373 Suppletoire aanwijzende tafel, secties Bijlmermeer en Bijlmermeerder
Ring 1841 - 1861 1 deel
3.2.4 VEETEELT
374 Stukken betreffende de veeziekten 1841 - 1844 1 omslag
4 ARCHIEF VAN DE DIRECTEUREN DER VEENDERIJEN IN DE HOLLANDS ANKEVEENSE-, HEINTJES RAK-, EN BROEKERPOLDERS VANAF
1775
375 (vervallen) Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten van Holland betreffende de
beschikking op het verzoek van de eigenaars van de veenlanden in de Hollands
Ankeveense-, HeintjesRak-, en Broekerpolders om te mogen vervenen 1775 1 stuk
geen scans op aanvraag
376 (vervallen) Reglementen vastgesteld door de Staten van Holland en West-Friesland voor de
vervening van de Hollands Ankeveense-, Heintjes Rak-, en Broekerpolders 1777 1778 1 omslag
geen scans op aanvraag
377 (vervallen) Notulen en resoluties van de vergaderingen van de hoofdingelanden, de poldermeesters van de Hollands Ankeveense polder en de directeuren van de veenderijen
1775 - 1789 1 deel
geen scans op aanvraag
378 (vervallen) Notulen van de vergaderingen van de directeuren 1818 - 1845 1 deel
geen scans op aanvraag
379-380 Registers houdende afschriften van verzoekschriften aan de baljuw van Gooiland
om te mogen vervenen en de beschikking daarop 1779 - 1811 2 delen
Nr. 379 met een alf. Index opfamilienaam, nr. 380 met een lijst van namen
379 - 1779 - 1800
380 - 1801 - 1811
381 Stukken betreffende het consent tot het vervenen van 2 stroken land in de Hollandse
en Stichtse Ankeveense polder, verleend door de minister van Waterstaat, 1810,
1811 2 stukken
382-383 Registers houdende opgave van obligaties of waterbrieven, zijnde kwitanties wegens storting der waarborgspenningen doorde verveners van de veenlanden, tevens
strekkend tot bewijsvan deelgerechtigheid in de waarborgfondsen, gedrukt 1781 1826 2 delen
Met alf. indices op familienamen
382 - 1781 - 1805
383 - 1806 - 1826
384-385 Registers houdende opgave van recepicen van de waarborgspenningen, betaald door
de verveners. Gedrukt 1779 - 1810 2 delen
Nadat het totale bedrag der te storten waarborgspenningen betaald was, werden
de recepicen ingetrokken tegen de obligaties of waterbrieven. Met alf. indices op
familienamen
384 - 1779 - 1804
385 - 1805 - 1810
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386 Stukken betreffende verveende oppervlakten en gestorte waarborgspenningen en
de belegging daarvan 1779 - 1826 2 stukken
387 Register houdende verantwoording van de belegging der van de verveners ontvangen waarborgspenningen 1779 - 1826 1 deeltje
388 Rekening van ontvangsten en uitgaven der waarborgspenningen wegens de veenlanden 1779 - 1790 1 stuk
389 Register van uitbetalingen van renten van waterbrieven aan de geı̈nteresseerden
1823 - 1845 1 deel
390 Rekeningen en verantwoording door de secretaris van Weesperkarspel, als gemachtigde
van het gemeentebestuur, inzake uitkering van renten aan houders van waterbrieven in de Hollands Ankeveense veenderij 1867 - 1924 1 pak
Met hiaten
391 Staten van uitbetaalde renten aan houders van waterbrieven 1822 - 1924 1 omslag
Met hiaten
392 Staten van niet uitbetaalde renten, wegens het niet verschijnen van de belanghebbenden 1879 - 1924 1 omslag
5 TER DOCUMENTATIE VERZAMELDE STUKKEN
393 Stuk houdende de keuren voor het bakkersgilde in de stad Weesp van 1665 en het
besluit tot vernieuwing ervan. Gedrukt 1716 1 stuk
394 L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver, Amsterdam, 1795: de
hoofdstukken betreffende Weesperkarspel, Hoogbijlmer en de Bijlmermeer 1795
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