'.
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Charterdoos 48:

2 . . a r ch .
3 . a r ch .

Sc h utter ~e n,
Sc h u tte r ~e n,

i n v . nr . 1 ; 2 0 j ul i 1423
inv .nr . 2 ; 2 0 f eb . 1478

Charterdoos 52:
7.

a r ch . Sc h ut te r ~en, inv .nr . 3 ; 15 mrt . 1 500
.a a n h a n.g.e n d. ..g.e.sc h o nden z egel v a n Philip s de Sc h o n e
~

- .-

Char terdoos 5 :
2.

arc h . Schutter~en, inv .nr . 4 ; 23 dec . 1579
klein fragment van het zegel van Philips 11

22
~~~~~~g~~~=~g~=~~=g~;~~~~~~=~g~=~~=~;~~~~~~~~~~~~~'
Ilo 7~.

1478 - 1638.

De inv.nrs. 2 - 13 en 15 - 18 behoren tot de collectie van de Historische
Ve r e ni g I ng Oud-Gorcum; de tussen haakjes geplaatste nummers zijn de
cat a l o g u s n u mme r s .
De inv.nrs. 1 en 14 ~ijn in het verleden terechtgekomen in de stedelijke
archieven van Gorinchem. Ze waren ten onrechte beschreven in de inventari
van het stadsarchief en wel onder de inv.nrs. 2398 en 2399.

september 1977.

B.

A. Stukken van de schutterij van de voetboog of kruisboog (de oude schutt ·
of de schutterij van St. Joris).
1.

Akte van hertog Johan van Beieren houdende de schenking van een bedrag
van 25 Hollandse schilden jaarlijks uit de opbrengst van de accijnzen van
Gorinchem aan ' i e oude schutterij te Gorinchem, 20 juli 1423. 1 chart er.
N .B. Het zegei ontbreekt.
Beschreven in de inventaris van het stadsarchief onder inv.nr~ 2398.

2.

Akte van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgonqië houdende
toestemming aan de schutters van de voetboog de letter M aan te brengen
op hun kleding en op beide zijden van hun windas en bevestiging van de
jaar~ijkse uitkering van 50 Wilhelmusschilden door de rentmeester van het
Land van Arkel aan de schutterij van de voetboog, 20.feb. 1478. 1 charte~
. (226 b ) .
N.B. Het zegel ontbreekt. '

3.

Akte van Philips de Schone houdende een bevestiging van de jaarlijkse
uitkering van 50 Wilhelmusschilden uit de domeinen van het Land van
Arkel aan de schutterij van de voetboog, 15 mrt. 1500. 1 charter.
(226 d)
N.B. Met het geschonden zegel van Philips de Schone in rode was.

4.

Akte van koning Phi1ips 11 houdende een vrijgeleide voor de schutters
van de voetboog door zijn rijk gedurende een periode van zes jaar, 23 dec
1579. 1 charter. (226 c )
N.B. Van het zegel is slechts een klein fragment aanwezig.

5.

Akte van het stadsbestuur van Gorinchem en de schutters van de schutterij van de kruisboog houdende de aanstelling van Jan Geeritsz. tot
knecht van de schutterij en de instructie voor de schuttersknecht,
12 mrt. l601. 1 charter. (226)
N.B. Het zegel ten zaken van Gorinchem ontbreekt.

6-11 .

Rekeningen van de oude 's c h u t t e r i j , 1588/89-1637/38. 6 katernen.
6.
7.
8.

1588/89.
1590/91-1592/93.
1595/96-1597/98.

9.
10.
I!.

1598/99.
1633/34-1634/35.
1635/36"7"1637/38.

(226 h-l)

'.
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Charterdoos 52:

8.

arch. S c h u t t e r ~ e n , inv .nr . 17 ; 19 mrt . 1589

Lr

Charterdoos 5~:

3.

ar ch . S c h u t t e r ~ e n, inv .nr. 14; 1 juli 1 5 31
gaaf zegel van Joha~ van der Aa
geschonden zegel ten zaken van Gorinchem

vr~

5.

arch .

Schutter~en,

.,
J..nv .nr . l6; 19 mrt . 1589
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12 .

Bij lagen bij de rekeningen, 1634 en 1635. 2 stukken.

(226 e en f)

13.

Staat houdende de .n a me n van de gasten die door de schutterij van de
kruisboog zijn uitgenodigd voor de maaltijden op 10 en 11 juli
1634. 1 stuk. (226 g)
B. Stukken van de schutterij van de handbus of kolveniers (de jonge
schutterij of de schutterij van St. Christoffel).

14 .

Akte van drossaard, burgemeesteren, schepenen en raad van Gorinchem
houdende de toekenning van enige voorrechten aan de jonge schutterij,
in ruil waarvoor de schutters zich o.a. verplichten tot het in goede
staat houden van hun wapens en het geregeld houden van schietoefeningen, 1 juli 1531. 1 charter.
N.B. Met het zegel van Johan van der Aa in rode was en het zegel ten
zaken van Gorinchem in groene was.
Gedrukt bij Van Zomeren blz. 135.
Beschreven in de inventaris van het stadsarchief onder inv.nr.
2399.

15.

Staat houdende de namen van personen die door de koningstabels van de
schutterij der kolveniers zijn aangewezen tot het onder zich hebben
van een wapen, 17 juni 1584. 1 stuk. (177)

C.

Stukken van de oude en de jonge schutterij.

16 .

Akte van de koningstabels van de oude schutterij en van die van de
kolveniers houdende de overeenkomst van het voor gezamen~ijke rekeniné
bouwen van een nieuw Doelhuis op het erf van het oude in de Molenstraat, 19 mrt. 1589. 1 charter.
N.B. In zeer slechte staat; zegels ontbreken.
Gedrukt bij Van Zomeren blz. 140.

17.

Akte van schutters van de oude schutterij en van die van de kolveniers enerzijds en van Laurens Jansz. anderzijds houdende de overeenkomst ten overstaan van schepenen van Gorinchem, dat de noordelijke muur van het huis van Laurens Jansz. tot gemeenschappelijke
muur met het te bouwen Doelhuis zal dienen, mits die muur dikker zal
worden gemaakt en het onderhoud voor rekening van de schutters komt,
19 mrt. 1589. 1 charter. (226 a)
N.B. De zegels van de schepenen Jan de Feyter Brienensz. de Jonghe en
Henrick Vinck Cornelisz. ontbreken.

18.

Stukken betreffende de vordering van Jacob Schooneus te Haarlem, als
bezitter van een vicarie gevestigd op acht morgen land te Asperen
jegens de oude en de jonge schutterij, 1630. 4 stukken.

2~

Aanvulling:
19.

Stukken betreffende de schutterijen, 1500-1737. 1 band (OudGorcum), bevattende:
Akte van ~hilips de Schone houdende een bevestiging van de
jaarlijkse uitkering van 50 Wi l h el mus s ch i l den uit de domeiner.
van het Land van Arkel aan de schutterij van de voetboog,
15 .mrt. 1500. Afschrift van inv.nr. 3, blz. 1 (1718); foutieve datum).
Bevelschrift van Karel V houdende een vri~eleide voor de
leden van de schutterij van de h andbus , 8 sep. 1525.
Afschriften, blz. 9 (1654) en 29 (1654).
Akte van drossaard, burgemeesteren, schepenen en raad van
Gorinchem houdende de toekenning v an enige voorrechten aan
de jonge schutterij in ruil waarvoor de schutters zich o.a.
verplichten tot het in goede staat houden van hun wapens
en het geregeld houden van schietoefeningen, 1 juli 1531.
Afschriften van Lnv s nr , 14, blz. 14 (1654) en 33 ,(16 54 ) .
Akte van overeenkomst tussen de schutters van de oude
schutterij en die van de jonge schutterij, ten overstaan van
burgemeesteren van Gorinchem, betreffende het beschikbaarstellen van het Doelhuis der oude schutterij gedurende 8 à
10 jaren aan de schutters van de jonge schutterij, omdat hun
schuttershuis en oefenterrein verloren zijn gegaan bij de aanleg van de verdedigingswerken aan de oostzijde van de stad,
1 mei 1544. Afschriften, blz. 49 (1573), 53 en 57.
Akte ten overstaan van schepenen in Gorinchem houdende de
verklaringen van enige poorters van Gorinchem, dat de visserij in het grachtje tussen de Linge en de Hoogarkelpoort
geen deel uitmaakt van de visserij van de Linge, maar behoort tot het door het stadsbestuur van Gorinchem of door
de jonge schutterij in pacht uitgegeven viswater van de .
stadsgracht, 11 mrt. 1553. Afschrift, blz. 59.
Verzoekschrift van de koningstabels van de oude schutterij
aan het stadsbestuur van Gorinchem om de jonge schutterij
niet langer het gebruik van het Doelhuis van de oude schutterij toe te staan, c. 1580. Afschrift, blz. 111.
Akte waarbij de koningstabels van de jonge schutterij het voormalige oefenterrein van de schutterij en een gedeelte van de
wal, gelegen buiten de Burgpoort tussen de Kalkgracht en de
stadsgracht, gedurende zes jaren verpachten aan Cornelis
Blocklandt Aertsz., 23 nov. 1583/6 apr. 1584. Blz. 63.
Verzoekschrift van de luitenants en koningstabels van de
oude en de jonge schutterij aan het stadsbestuur van Gorinchem
om een bijdrage in de kosten van de bouw van een nieuw Doelhuis ter vervanging van het oude of bouwmaterialen van het
afgebroken slot en de Blauwe Toren beschikbaar te stellen,
met de beschikking om f 900 bij te dragen, 3 feb. 1589.
Blz. 65 en afschrift blz. 67.
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Akte van overeenkomst tussen de koningstabels van de oude
en de jonge schutterij, ten overstaan van schepenen in Gorillchem, om voor gezamenlijke rekening een nieuw Doelhuis te
bouwen op het erf van het oude Doelhuis aan de Molenstraat,
19 mrt. 1589. Afschrift van inv.nr. 16, blz. 23 (1654), 41
(1654), 99 en 107 (1797).
Verzoekschrift van de luitenants en koningstabels van de oude
en de jonge schutterij aan het stadsbestuur van Gorinchem om
de stedelijke bijdrage voor de schutterijen over zes jaren in
vier jaarlijkse termijnen te mogen ontvangen, alsmede om bouwmaterialen van de Cansepoort te mogen g e br u i k en voor de bouw
van het Doelhuis met als bijlage een legger van de jaarlijkse
inkomsten van de stad, zi~de 194 Karolusguldens, met de beschikking waarin het gevraagde wordt toegestaan en toestemming wordt gec;even voor afbraak van de Cansepoort op kosten
van de schutterijen en gebruik van de materialen voor de bouw
van het Doelhuis, 15 s ep , 1589. Blz. 71 en afschrift blz. 77.
Akte ten overstaan van schepenen in Gorinchem, waarbij de luitenants en koningstabels van de oude en de jonge schutterij
met toestemming van het stadsbestuur van Gorinchem een losrente van 56 Karolusguldens per jaar, gevestigd op het terreiJ
van de Doelen aan de Molenstraat en aflosbaar met 800 Karolusguldens, overdragen aan Margriete Goevertsdr., weduwe van
Peter Behoirt Petersz., 19 mrt. 1589. Afschrift, blz. 147.
Rekening van de bouw van het Doelhuis, 17 sep. 1589. Afschrif i
blz. 79.
Rekening van de loterij ten bate van de oude en de jonge
schutterij, 1592. Blz. 117.
Akte van verpachting van de visserij in de stadsgracht van de
Blauwe Toren tot de Hoogarkelpoort met de Schotdeurense Vliet
tot Schotdeuren en de Sc helluinse Vliet tot aan de Giessen
gedurende 16 jaren door de koningstabels van de oude schutteri
aan Adriaen van Stockum, 27 feb. 1624. Afschrift, blz. 123.
Akte ten overstaan van schepenen in Gorinchem houdende de verklaring van Huych Andriesz. Coolman, dat hij op 25 nov. 1639
op onrechtmatige wijze een kozi~, balken en ankers heeft aangebracht in de muur achter zi~ huis aan de zuidzijde van De Doelen en een pilaar heeft weggebrokän en dat hij de oude toestanë
zal herstellen, 10 mrt. 1640. Blz. 127.
Voorschriften met betrekking tot het ~egraven van leden van
de jonge schutterij en hun huisgenoten, ondertekend door de
schutters, 15 jan. 1680 (1682). Blz. 131.
Akte van transport ten overstaan van schepenen in Gorinchem
door Adriaen Boerman namens Adriaentie Rovers, weduwe van
Adriaen Michielsz. de Raet, aan de koningstabels van de oude
en de jonge schutterij van drie huisjes naast het huis "de
BLomkooL" aan de rdolenstraat, 10 apr. 1681. Afschriften,
blz. 137 en 145.
Besluit van de vroedschap van Gorinchem houdende aanwijzing
van De Doelen als plaats voor het houden van openbare verkopingen en huizen en landerijen, 29 apr. 1682. Afschrift,
blz. 141.
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Besluit van burgemeesteren van Gorinchem houdende de vast stelling van de huur van De Do elen voor het gebruik van
openbare verkopingen , 29 apr . 16 82. Afschrift , blz . 139 .
Bes luit van burgemeest eren van Gorinchem houdende weigering
to t het verlenen v an vrijs t el ling v oor het betal en va n d e
v erp onding voor de v iss erij , maar dat van stadsw ege een bedrag
va n f 500 zal worden g egeven v oor herst el van De Doelen en
voor het aanbrengen van schuiframen i n de voorgevel , 27 dec .
1737 . Afschrift , blz . 151.

-.

Naamlijst van de leden van de s chutterij van St . Joris ,
1541 -1557 ,1567 .
In : stadsarchief , inv- .nr . 341
, blz . 47 -67 .
.
~r- ' -

20 .

ra l.

Akt e h oudende de uitspraak van de koningstabels der drie
s chutterijen naar aanl e iding van het handgemeen t us s en de
s chutter Merten van Aels t Mertensz . en de ro tmeester J an
Pietersz . in ' t Vosken , 10 jan . 1 574. 1 s t uk , (Oud-Gorcum )

•

Akte houdende de ontvangstbevestiging van zilveren voorwerpen van de schutterijen door de koningstabels v an de drie
schutterijen , welke het stadsbestuur van Gorinchem tijdelijk
in bewaring had , 21 feb . 1577 .
In : stadsarchief , inv .nr_. 132 , fol . 210 .

•

Conclusie van antwo ord namens de oud e en de j ong e s chut t erij
i n het pr oces tegen d e raad va n Gor i nch em inzake de opheff i n g
van de schutterijen , g ev oer d v oor het Hof van Holland , 1797 .
In : stadsarchief , inv .nr . 240 3 .

-

.

