
l i j s t  va n  i l l u s t r at i e s

De schepensignaten en protocollen van bezwaar te Arnhem
C.L.Verkerk

1a Omslag/begin van het schepensignaat van 1424. (Arnhem GA,
Rechterlijk Archief, inv. nr. 369, fol. 16)

1b Begin van het schepensignaat van 1425. (Ibidem, Rechterlijk Ar-
chief, inv. nr. 369, fol. 58)

2a Minuut van een transport van een half huis. (Ibidem, Rechterlijk
Archief, inv. nr. 456, nr. 2)

2b Twee pagina’s uit het register van opdrachten en verbanden van
1756, met in extenso de minuut van voorgaand transport. (Ibidem,
Rechterlijk Archief, inv. nr. 428, fol. 184-184v)

3 Pagina uit het schepensignaat van 1613, waarin voor het eerst
sprake is van de indeling in kwartieren. (Ibidem, Rechterlijk Archief,
inv. nr. 414)

4a Pagina uit het protocol van bezwaar van het Binnen Ooster-
kwartier. (Ibidem, Rechterlijk archief, inv. nr. 461, fol. 1)

4b Kaartje van het Binnen Ooster Quartier op het voorplat van het
protocol van bezwaar van het Binnenoosterkwartier. (Ibidem, Rech-
terlijk Archief, inv. nr. 461)

4c Pagina uit het schepensignaat van 1620. (Ibidem, Rechterlijk Ar-
chief, inv. nr. 416)

5 Pagina uit het tweede protocol van bezwaar van 1728. (Ibidem,
Rechterlijk archief, inv. nr. 466, fol. 1)

De protocollen van verzegelingen in de Groningse oud-rechterlijke 
archieven
R.F.J. Paping en P. Brood

1 Bladzijde uit het protocol uit het Oldambt in de zeventiende
eeuw. (Groningen, RA, Gerechten in het Oldambt, inv. nr. 7091)

2 Minuut van een koopakte opgemaakt op 9 december 1757 voor
het gerecht van Farmsum, Siddeburen en onderhorige dorpen. (Ibi-
dem, Gerechten in Fivelingo, inv. nr. 175)

De bonboeken te Leiden
E.T. van der Vlist

1 Kaart van de stadsindeling in bonnen. (overgenomen uit H.D.
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Tjalsma, ‘Een karakterisering van Leiden iin 1749’ in: H.A. Diederiks,
D.J. Noordam en H.D. Tjalsma ed., Armoede en sociale spanning. Soci-
aal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw. Hollandse Stu-
diën 17 (Hilversum 1985) 19)

2 Kaart uit 1588. (overgenomen uit W. Pleyte, Leiden, vóór 300 jaren
en thans (Leiden 1874))

3 Register Vetus. (Leiden, GA, Stadsarchief 1574-1816, inv. nr.
6596, Register Vetus, fol. 5)

4 Inschrijving in het hernieuwde oud-belastingboek. (Ibidem,
Stadsarchief 1574-1816, inv. nr. 6605, Hernieuwd Oud-Belastingboek
AA-I, fol. 1 v)

5 Bonboek. (Ibidem, Stadsarchief 1574-1816, inv. nr. 6611, Bonboek
Wanthuis, fol. 2 v)

De Groningse provinciale rekeningen van de voormalige klooster-
landerijen
R.F.J. Paping

1 Bladzijde uit de rekening van de rentmeester van de voormalige
kloostergoederen van Kloosterburen waarin twee eigendommen van
de provincie zijn neergeschreven. (Groningen, RA, Archief van de
Staten van Stad en Lande, inv. nr. 2863, fol. 96v)

2 Bladzijde uit het staatboek van Spanheim met de geschiedenis
van de boerderij te Kloosterburen over de periode 1632-1719. (Ibi-
dem, Archief van de Staten van Stad en Lande, inv. nr. 2658, fol. 94) 

3 Kaart van een aantal kloosterlanderijen te Kloosterburen. (Ibi-
dem, Kaartcollectie, stamnr. 1047/30)

De leenregisters
J.C. Kort

1 Folio uit het manboek van de hofstede Putten van het jaar 1361.
(’s-Gravenhage, ARA, archief van de heren van Putten en Strijen, inv.
nr. 63, fol. 1)

2 Folio uit het archief van het leenhof van Vianen, 1392 en 1393.
(Ibidem, archief van het Leenhof van Vianen, inv. nr. 62, fol. 62)

3 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, zeventien-
de eeuw. (Ibidem, Leenhof van Vianen, inv. nr. 43, volgnr. 38, fol. 51)

4 Folio uit het repertorium van het leenhof van Vianen, 20e eeuw.
(J.C. Kort, ‘De leenhoven van Vianen, 1320-1666’, Ons Voorgeslacht
(1985) 426-427)

398



De Vlaamse en Zeeuwse ommelopers in de veertiende, vijftiende en
zestiende eeuw

A. de Kraker

1 en 2 Lederen omslag van de ommeloper van de Watering Blanken-
berge uit 1494. (Brugge, RA, fonds Watering Blankenberge 93)

3 Aanhef van de ommeloper van Blankenberge uit 1494. (Ibidem,
fonds Watering Blankenberge 93)

4 Aanhef van de wanlanden uit de ommeloper van Blankenberge
uit 1494. (Ibidem, fonds Watering Blankenberge 132)

5 Aanhef van de ommeloper van Oosternieuwland bij Veere uit
1567. (Middelburg, Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland, II, 1128A)

6 Aanhef van een beloop uit de ommeloper van Oosternieuwland
bij Veere uit 1567. (Ibidem)

7 Aanhef uit de ommeloper van Langendam bij Hulst uit 1508.
(Kortrijk, RA, fonds d’Ennetières, 3030)

De morgenboeken van Rijnland
M.H.V. van Amstel-Horák

1a en 1b Meetverslag. (Archief van het hoogheemraadschap van Rijn-
land te Leiden, OAR, inv. nr. 8252, fol. 33v en 34r )

2 Legger van Wassenaar. (Wassenaar, GA, Oud archief Wassenaar,
inv. nr. 109, fol. 64v)

3 Kohier uit 1645. (Ibidem, Oud archief Wassenaar, inv. nr. 347, on-
gefolieerd)

4 Uittreksel uit 1624. (Archief van het hoogheemraadschap van
Rijnland te Leiden, OAR, inv. nr. 8254a, fol. 62)

De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten
in Groningen tot circa 1800
R.F.J. Paping

1 Register der landerijen onder de schepperij Innersdijk gehorig,
Wijkster of Laanster Eed, met zijn elf Zijlweren uit 1755 (tegenwoor-
dig gelegen in de gemeente Bedum). (Groningen, RA, Archief Hoge
Justitiekamer, inv. nr. 2493)

2 Deel van de ‘dijkrolle van ’t Cloosterbuirder Hammerik’, d.d. 4
mei 1767. (Ibidem, Archief Hoge Justitiekamer, inv. nr. 2492)

3 Eerste bladzijde van het ‘register van het schouwbare wegens
die schepperie van Westerembden’. (Ibidem, Archief Hoge Justitie-
kamer, inv. nr. 2416)
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De Groningse verpondingsregisters
R.F. Paping

1 Eerste pagina van het schatregister van Winschoten van 1630.
(Groningen, RA, Archieven van de staten van Stad en Lande, inv. nr.
2133)

2 Eerste pagina van het schatregister van Finsterwolde – vallende
onder het Wold-Oldambt – van 1656. (Groningen, RA, Archieven van
de staten van Stad en Lande, inv. nr. 2138)

3 Schatregister van de landen van Nijenklooster onder het kerspel
Jukwerd, d.d. 6 februari 1721. (Groningen, RA, Archieven van de sta-
ten van Stad en Lande, inv. nr. 2143)

4 Kaart van de uiterdijkslanden te Usquert in 1685, afschrift van
1686 door A. Tideman, met latere toegevoeging van de eigenaren en
gebruikers rond 1750. (Groningen, RA, kaartverzameling, stamnr.
1462)

De kohieren van de tiende penning in Holland, 1543-1564
J.A.M.Y. Bos-Rops

1 Eerste bladzijde van het kohier van Rijswijk van 1543. (Den
Haag, ARA, archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 356)

2 Laatste bladzijde van het kohier van Made van 1543. (Den Haag,
ARA, archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 290)

3 Eerste bladzijde van het kohier van Overschie van 1561. (Den
Haag, ARA, archief van de Staten van Holland vóór 1572, inv. nr.
1398)

De floreenkohieren
J.A. Mol en P.N. Noomen

Kaart van Friesland. (J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economi-
sche en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 II (Leeuwarden 1973)
609)

1 Floreenkohier van 1700 van Baarderadeel met betrekking tot de
eerste drie posten van het dorp Oosterwierum.

2 Floreenkohier van 1768 van Baarderadeel met betrekking tot de
eerste post van het dorp Oosterwierum. 

3 Floreenkohier van 1848 van Baarderadeel met betrekking tot de
eerste post van het dorp Oosterwierum. 

4 Cartografische reconstructie van het grondbezit te Oosterwie-
rum (Fr. Easterwierrum: voorheen gemeente Baarderadeel, nu Lit-
tenseradeel) anno 1700. (Prekadastrale Atlas fan Fryslân 5, Baarderadiel,
50)
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5 Uitsnede uit het blad Baarderadeel. (W. Eekhoff, Nieuwe Atlas
van de provincie Friesland (Leeuwarden 1849-1859))

6 Uitsnede uit het registerdeel van de bezitsreconstructie voor
Oosterwierum (Fr. Easterwierrum), met opgave van eigenaars en
pachters in 1700 en 1640. (Prekadastrale Atlas fan Fryslân 5,
Baarderadiel, 52)
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