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Inv.nr Titel Datum

0028. 3 Stukken betreffende de keuze en de benoeming van de schout van het ambacht Nieuwerkerk 1568-1580

0028. 4 Verzoek en beschikking om drie of vierhonderd elzen te mogen kappen in het bos van Nieuwerkerk of Zevenhuizen, om daarmee de dijkwerken te verstevigen 1576

0028. 8 Stukken betreffende het proces dat de ingelanden van Nieuwerkerk en Willem Canter, rentmeester van de heerlijkheid, voerden tegen schout Willem Dirks wegens 

financieel wanbeheer van de laatste

1643-1644

0028. 7 Akte waarin Jacob van Aerssen, voogd van Jhr. Pieter Baptista 't Kint, heer van Nieuwerkerk, vanwege de hoge leeftijd van secretaris en bode Willem Dirks, diens zoon 

Dirk Willems tot substituut secretaris en bode van de heerlijkheid aanstelt. Met herbevestiging

1630-1631

0028. 6 Akte waarin de gecommitteerde raden van de Staten van Holland vanwege het overlijden van secretaris Dirk Willems diens zoon Willem Dirks aanstellen tot secretaris 

van dorp en heerlijkheit Nieuwerkerk

1605

0028. 1 Vonnis van de hoge raad van Mechelen waarbij een mandament van het Hof van Holland dat de dijkgraaf van Schieland het recht geeft om, o.a. in Nieuwerkerk,  de 

landsomslag te innen wordt vernietigd (kopie)

1550

0028. 2 Akte waarbij schout, schepenen, ambachtsbewaarders en slijkheemraden van Nieuwerkerk verklaren namens de gehele gemeente duizend gulden te schenken aan 

ambachtsheer Johan van Ligne, graaf van Arenberg

1561

0028. 9 Verzoek om betaling van verschuldigde salariskosten van advocaat Caspar Huet, met een kwitantie van de uitbetaling van een deel van de som 1651-1655

0028. 10 Overeenkomst tussen Willem Canter, rentmeester van de heerlijkheid, en de voornaamste ingelanden waarbij de inkomsten van de schout worden vastgesteld 1652

0028. 11 Notariële akte waarin Simon van Middelgeest, advocaat voor het hof van Holland, verklaart namens de ambachtsvrouwe Catharina 't Kint van Roodenbeeck, en in 

aanwezigheid van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland aanwezig te zijn geweest bij het afdoen van de rekening van de ambachtsbewaarders van 

1659

0028. 13 Notariële akte waarin ambachtsvrouwe Catharina 't Kint van Roodenbeeck en rentmeester Willem Canter overeenkomen om een ontstaan geschil over de rekening te 

laten beslissen door onafhankelijke scheidsmannen

1662

0028. 18 Brief van dijkgraaf en heemraden van Schieland aan de ambachtsbewaarders van Nieuwerkerk betreffende de visitatie van het slagturven s. d. (sine dato)

0028. 14 Stuk betreffende de verpachting van de korentienden te Nieuwerkerk. Betreft een kopie uit de rol van de verpachting van de grafelijke tienden te Gouda. Met een brief 

over de henneptienden, eveneens een kopie

1664

0028. 16 Keuren betreffende het ambacht s. d. (sine dato)

0028. 17 Extract uit de ampliatie van de vrijdom van het IJselmeer, gelegen in de Wollefoppenpolder, verleent door de Staten van Holland aan de koper 1633

0028. 12 Rekening van de verponding 1661

0028. 5 Stukken betreffende een proces van de schout van Nieuwerkerk, Huig IJsbrants, met Adriaan Cornelis Stolkman over de betaling van zegelrecht 1603-1605

0028. 15 Register van cijnspenningen 1665

0028. 19 Afschrift van een akte waarin graaf Willem van Henegouwen de heerlijkheden Capelle en Nieuwerkerk verkoopt aan Jan van de Werve in 1316. 1853

0028. 20 Afschrift van een akte waarin jonkheer Johan 't Kint van Roodenbeeck namens zijn schoonzus, ambachtsvrouwe Catharina 't Kint van Roodenbeeck, het huis en de 

hofstede van Capelle aan de IJssel en de ambachtsheerlijkheid van Nieuwerkerk aan de IJssel verkoopt aan de stad Gouda in 1666

1850 ca.

0028. 25 Akte van schuldbekentenis van het ambachtsbestuur aan de stad Gouda als nieuwe ambachtsheer, 1668. Met 19e eeuws afschrift 1668

0028. 26 Verlijbrief van Jacob van Wassenaer Obdam van het recht op zwanendrift aan Reijer van der Burgh, raad en vroedschap van Gouda 1692

0028. 21 Stukken betreffende de boeten op het slagturven 1714-1715

0028. 22 Aankondiging van de openbare verkoop door de stad Gouda van de ambachtsheerlijkheden Capelle aan de IJssel, Nieuwerkerk aan de IJssel, Gouderak, Bloemendaal, 

Broek, Thuyl, 't Weegje en Broekhuizen, Stein, Willens, Vrijhoef en Kalverenbroek

1848

0028. 23 Notarieel proces verbaal van de veiling van de heerlijkheid Nieuwerkerk 1848

0028. 24 Correspondentie met de heer J.A. Smits van Nieuwerkerk betreffende de schuldbekentenis van het ambacht Nieuwerkerk uit 1668 1873-1874


