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Inleiding
De periode voor 1604
Het ontstaan
Oostburg zou al bestaan hebben in de tijd van Sint Eligius, die in het West-ZeeuwsVlaanderen van toen in 616 werkzaam zou zijn geweest als missionaris. Korte tijd later zou
Sint Amandus, de stichter van de Sint Pietersabdij in Gent, bij Oostburg een klooster hebben
gesticht. De waarheid van beide verhalen is niet meer te achterhalen.
In het midden van de tiende eeuw wordt voor de eerste keer een Castrum Osborch genoemd.
Dat was één van de cirkelvormige aarden versterkingen, die vanaf de negende eeuw aan de
kust waren aangelegd ter bescherming tegen de invallen van de Noormannen. De bekendste
in de omgeving van Oostburg is Brugge. In Zeeland waren er Burgh op Schouwen en
Domburg, Middelburg en Souburg op Walcheren.
Oostburg is een geografische aanduiding. Misschien houdt die verband met de
noordoostelijke ligging ten opzichte van Aardenburg of met de positie ten oosten van het
riviertje de Lee.
De burcht werd de kern van de middeleeuwse stad. De cirkelvormige wal raakte bebouwd,
waarna de straten en huizen zich ten zuiden daarvan in de richting van de Ee uitbreidden. In
1038 schonk Boudewijn V van Vlaanderen de toen al bestaande kerk, gewijd aan Eligius, aan
Oostburg. De kerk bevond zich juist buiten de Karolingische burg, aan de zuidzijde. Het was
een kruiskerk met centraal een zware toren. De stenen voor de kerk kwamen van elders. In de
troebele tijden van de zestiende en begin zeventiende eeuw, toen Zeeuws-Vlaanderen vaak
frontgebied was, vernielde men het kerkgebouw. In de negentiende eeuw was een klein
gedeelte van het metselwerk in het Koperstraatje nog zichtbaar. In 1941 werden er
grafkelders in de toen nog bestaande kerk gevonden en van de eerste Romaanse kerk kwamen
in 1952 sporen uit de grond.
De ringwalburg is tegenwoordig nog slechts met behulp van luchtfoto’s en oude kaarten te
lokaliseren. De aanleg van de vestingwerken aan het begin van de zeventiende eeuw heeft de
grondsporen vrijwel uitgewist. De secretaris van het Koninklijk Zeeuws Genootschap wist in
zijn jaarverslag over 1947 te melden:”…..maar te Oostburg meende ik op den plattegrond,
door Jacob van Deventer tussen 1558 en 1562 opgenomen, en op een kaart van J. Mogge van
1660 […] wel den omtrek van den cirkelronden middeleeuwsen burg te kunnen aanwijzen.
De straal is 125 m evenals te Oost-Souburg. De straat die de middellijn van dezen
cirkelvormigen burg vormde, heet nu “Oude Stad”, maar draagt op den plattegrond van 1660
den naam “Burgstraat.” De kaart is tijdens de oorlogshandelingen van 1944 verloren gegaan.
Een afbeelding daarvan is opgenomen in het boekje “Oostburg als woonplaats” , uitgegeven
door de gemeente in 1931.
Ontwikkeling
In de elfde en twaalfde eeuw stond de stad onder erfelijke burggraven, die de controle over
het gehele gebied, het Oostburgerambacht, hadden. Vóór 1200 bezat Oostburg al
stadsrechten. In 1174 traden schepenen van de stad als getuigen op en in 1177 werd Oostburg
oppidum genoemd. De dertiende eeuw was een periode van bloei, mede veroorzaakt door de
grote expansie van het nabijgelegen Brugge. Het oudst bewaarde stadszegel dateert uit 1237.
De afbeelding toont een kasteel met daarboven een liggend zwaard, naar links gewend.
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Eeuwen later, in 1970, kwam door een herindeling de nieuwe gemeente Oostburg tot stand.
De Hoge Raad van Adel bevestigde deze in een wapen dat uit het wapenschild van Het Vrije
van Sluis bestond, met daarop als hartschild de burcht uit het Oostburgse wapen, met
weglating van het zwaard.
Aardenburg en Oostburg werden in 1303 met andere smalle steden onder Brugge gesteld. Een
ceremonieel symbool van deze ondergeschiktheid komt tot uiting in een privilege uit 1368,
waarbij Oostburg werd verplicht om jaarlijks vijftien paar handschoenen te leveren. De
vierschaar veroordeelde toen Simon de Jueede, zoon van Clais, en zijn borgen tot het jaarlijks
leveren van 15 paar schaapsleren handschoenen. De reden om Simon daartoe te verplichten is
niet bekend.
In 1297/1298 kreeg de stad een jaarmarktprivilege. In dezelfde tijd werd een draperiekeur
verleend. Oostburg behoorde in die jaren tot de Vlaamse Hanze in Londen. De stad was in het
bezit van een haven en beschikte over twee toegangen tot open water. De ene liep in
westelijke richting naar het Zwin, de andere ging in noordwestelijke richting via het Zwarte
Gat, dat tussen de eilanden Cadzand en Groede lag.
In de elfde eeuw was er een tweede parochie, de Sint Baafsparochie, zuidwestelijk van de
burcht afgesplitst van die van Sint Eloy. Andere middeleeuwse instellingen waren het Sint
Jansgasthuis, een ommuurd hof van de Sint Pietersabdij van Gent en een Begijnhof, dat
eveneens binnen een muur lag. Een stuk zuidelijker van de burcht, bij de brug over de Lee,
bevond zich het schuttershof van Sint Sebastiaan. Voor het gilde werd omstreeks 1536 een
nieuw reglement vastgesteld. Het gilde werd na 1604 opnieuw in het leven geroepen. In 1619
stelde het stadsbestuur een nieuw reglement vast. In 1243 werd een gehucht Sint
Cathelijnekapel genoemd, dat iets ten zuiden van de stad lag. In 1962 groef men er resten van
op.
Rumoer in de dertiende en veertiende eeuw
De late dertiende en de veertiende eeuw verliepen rumoerig voor de stad en zijn bewoners.
De Oostburgers weigerden de tienden aan de Sint Pietersabdij te Gent af te dragen, wat tot
grote onrust leidde. In 1271 teisterden de Gentenaren Oostburg, dat zich enkele decennia later
bij de opstandige steden voegde in de periode 1323-1328. In 1330 verleende de graaf van
Vlaanderen amnestie voor de opstandigheid en stelde een nieuwe stadskeur vast. In 1382
sloegen de Engelsen een beleg voor de stad en in 1384 kreeg Oostburg voor de tweede keer
vergiffenis voor de betoonde opstandigheid. De eerder vervallen verklaarde privileges werden
opnieuw van kracht.
Kommer en kwel in de vijftiende en zestiende eeuw
In de vijftiende en zestiende eeuw was het net als in de periode daarvoor, met enige regelmaat
kommer en kwel. In 1404 raakte de stad beschadigd bij de Sint Elisabethsvloed. In 1452
vertoonden de Gentenaars zich weer voor de stad en in 1477 verwoeste een overstroming Sint
Cathelijnekapel. In 1487 plunderden de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk Oostburg en
in 1516 stichtten opstandige Vlamingen, onder leiding van de stad Gent, brand in de stad.
Daarbij ging ondermeer het stadhuis verloren.
Oorlogvoering, overstromingen en vooral de verzanding van het Zwin maakten de stad rond
1500 vrijwel onbereikbaar voor de scheepvaart. De stad Brugge liet in de periode 1502-1505
de Brugse Vaart graven, een verbinding tussen het Zwin en de Braakman. Deze waterweg
liep ten zuiden van Oostburg.
De bloei van Oostburg was in het begin van de zestiende eeuw allang achter de rug, maar
toch volgde na de brand van 1516 herbouw. De ringwalburcht bleef een herkenbaar element
in het stadspatroon. Het verwoeste stadhuis werd in de periode 1518-1523 herbouwd. Aanleg
van vestingwerken bleef evenwel achterwege. Korte tijd ging het de stad weer enigszins voor
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de wind. In 1543 verklaarde Karel V dat hij een door hem geleend bedrag van honderd pond
parisii zou terugbetalen en vanaf 1516 zijn lijsten van verpachte stadsbelastingen bewaard
gebleven, die duidelijk maken dat de stadseconomie ondanks de problemen redelijk normaal
bleef functioneren. Er was sprake van een groot aantal belastingen, variërend van bier- en
wijnaccijns tot belasting op het marktschip dat op Brugge voer en de visserij in de veste. In
totaal zijn er zo’n twintig verschillende vormen van belastingheffing bekend. Tot ver in de
zestiende eeuw bleef er een geregelde beurtvaart op Brugge bestaan en in 1556 gaf Filips II
vergunning om een molen te bouwen.
Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit ongeveer 1560 is de na de brand van 1516
herbouwde stad te zien met een vrij ruim stratenpatroon, waartussen zich grote onbebouwde
ruimten bevinden. Aan de westkant bevond zich de haven die eens tot het Zwin reikte. Hier
stond de Grote Molen en was het galgenveld, waar de lichamen van ter dood veroordeelde
personen ten toon werden gesteld. Een tweede molen stond aan de zuidkant van de Lee.
Rond 1570 moet de stad in grote financiële nood zijn geraakt, misschien ten gevolge van de
Allerheiligenvloed. Koning Filips II verleende in 1571 het recht om belasting te heffen op
bieren en wijnen. Op haar beurt moest de stad extra belastingen afdragen op onroerende
goederen.
De beginjaren van de tachtigjarige oorlog betekende voor Oostburg het vrijwel geheel teloor
gaan van de middeleeuwse geschiedenis. In 1578 deed de Hervorming zijn intrede en begon
een predikant met zijn werkzaamheden. In 1583 legde de hertog van Parma de stad in de as,
alhoewel er ook bronnen zijn, die melden dat de inwoners dat zelf deden. De weinig
overgebleven bewoners moesten het gebied in 1587 verlaten, nadat Maurits de dijken liet
doorsteken en de zee vrij spel kreeg. Oostburg hield voorlopig even op te bestaan.
De tweede periode, 1604-1944
Vestingbouw
In 1579 was Het Vrije van Brugge toegetreden tot de Unie van Utrecht. Een deel van dat
Brugse Vrije ging in 1604 verder als Het Vrije van Sluis, waaronder Aardenburg, Oostburg
en Sluis kwamen te vallen. Een college van schepenen trad op als bestuurs- en rechtscollege.
In Middelburg op Walcheren werd de Raad van Vlaanderen gevestigd. Het bestuur hield zich
vooral met waterstaatsaangelegenheden bezig. Het nieuwe Oostburg werd volgens de toen
geldende regels van vestingbouw opgezet. Vanwege de oorlogstoestand werd de stad
garnizoensplaats wat voor de middenstand zeer profijtelijk was. Naast het schepencollege
waren er twee burgemeesters, waarvan er één zich voornamelijk bezig hield met de
stadsfinanciën.
In de resoluties van het stadsbestuur, die vanaf 1614 aanwezig zijn, is sprake van geforceerde
bouw van huizen in 1615. De bouw kon toen nog zonder belastingheffing plaatsvinden. In
1630 begon men met de bouw van een nieuw stadhuis, vermoedelijk op de plaats van het
oude. Het onderging in 1767 en 1782 ingrijpende herstellingswerkzaamheden. De stad kreeg
bij de wederopbouw twee poorten, de Landpoort aan het einde van de Papenstraat en de
Waterpoort aan de Zuiderstraat.
Ter bescherming van het door Maurits veroverde gebied bracht men niet alleen in de stad
verdedigingswerken aan, maar ook in de omgeving bouwde men forten. Op de
noordoostelijke hoek van de stad kwam Fort Slikkenburg, op de zuidoostelijke fort Frederik
Hendrik. Daartussen kwam een wal te liggen. In 1629 legde men aan de landzijde een wal
met drie bastions aan, waarmee de stadsverdediging was voltooid. Verder naar het westen
kwam de Hans Vrieseschans, gelegen bij de buurtschap Oostburgsebrug, waar de oude haven
van de stad uitmondde. De schans diende tijdens de Tachtigjarige Opstand als beveiliging van
stad en land. Omstreeks 1673 werd ze gesloopt.
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In de meest zuidelijke hoek van de Groote Lodijkpolder werd omstreeks 1643 het Loofort
opgeworpen. Dat diende ter verdediging van de Nieuwe Haven aan de samenloop van het
Zwin en het Coxijsche Gat.
De zogenaamde linie van Oostburg bestond uit enige tientallen forten, schansen en vestingen
met vaak bijzondere namen, zoals de redoute Melk en Brokken, fort Nijevelt, redoute Spek en
Brood, Cathalijneschans, redoute Kaas en Brood en redoute Scherpbier. In 1673 gaf het
bestuur van Het Vrije van Sluis opdracht om ze te slopen en werd de linie opgeheven. Dat
ging met enig protest gepaard van Aardenburg en Oostburg, dat sindsdien een stad zonder
vestingfunctie was. Bij nieuwe conflicten in de achttiende eeuw hadden meestal de Fransen
zonder veel problemen toegang tot de stad, zowel tijdens de Spaanse successieoorlog (17021713), als tijdens de Oostenrijkse successieoorlog (1740-1748) en opnieuw in 1794. Het
Haags Verdrag van 1795 deed Staats-Vlaanderen en dus ook Oostburg in Franse handen
belanden en werd onderdeel van het Departement van de Schelde.
Kerken
De twee middeleeuwse kerken waren aan het begin van de zeventiende eeuw zwaar
beschadigd. Alleen de kerk van St. Eloy werd hersteld. In 1632 stortte het gebouw in, maar
het werd weer opgebouwd. In 1714 sloeg de bliksem in en brandden kerk en toren uit. Alleen
de muren bleven staan. De herbouw kon pas in 1727 in gebruik worden genomen. Het nieuwe
kerkgebouw was langwerpig van vorm en dwars tegen het koor van de oude kerk gebouwd.
De rest werd afgebroken. In 1732 bouwde men een houten torentje op het koor.
Net als de kerk van St. Eloy was de St. Baafskerk een kruiskerk, met de toren centraal in het
midden. Dit kerkgebouwwas ten tijde van het begin van de Tachtigjarige Oorlog minder
geschonden dan de andere, maar viel buiten de nieuwe vestingwerken en raakte in verval. De
toren bleef tot 1805 overeind. In dat jaar brak men de ruïne af.
In en kort na 1685 vestigden zich vele Franse protestanten in de Nederlanden. In Oostburg
stichtten zij een Waalse gemeente, die ruim honderd jaar heeft bestaan. In 1804 werd het
kerkgebouw van deze gemeente verkocht aan de katholieken, die er hun parochiekerk in
vestigden. In 1886 was dit gebouw te klein en betrokken de katholieken een nieuw
kerkgebouw. In het oude werd toen de Graanbeurs gevestigd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
huisvestte het gemeentebestuur er Belgische vluchtelingen. Bij de bombardementen van
najaar 1944, rond de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen, ging het gebouw verloren, net als de
katholieke kerk. Na de oorlog bouwde men de Eligiuskerk, die in 1949 in gebruik werd
genomen.
In de achttiende eeuw kwam een nieuwe groep omwille van het geloof vervolgden in de
Republiek aan. Deze Salzburger emigranten vestigden zich voornamelijk in wat nu WestZeeuws-Vlaanderen is, voornamelijk in Groede, waar zij een eigen kerkgebouw stichtten.
Economische zaken
Oostburg kende in de zeventiende en achttiende eeuw een kleine beroepsbevolking. Veel
afzonderlijke ambachtsgilden konden er niet tot stand komen. Er was een gilde van de
ambachten, een gilde van de winkeliers en een gilde van taverniers, met daarin wijn- en
bierstekers, herbergiers en tabaksverkopers.
In het midden van de negentiende eeuw telde de gemeente Oostburg 1700 inwoners.
Bewoners van het buitengebied werkten meestal in de landbouw. In de stad, met bijna 1200
inwoners, bestond een goed ontwikkelde middenstand, die profiteerde van een drukke
weekmarkt. De verbindingen met de Vlaamse steden Brugge, Gent en Middelburg waren
goed. Men telde er toen een bierbrouwerij, een steenbakkerij, een stijfselfabriek, een
olieslagerij, een blauwselfabriek, een textielververij, een koren- en pelmolen op stoom en een
windkorenmolen.

7

In 1817 was op voortvarende wijze een spinfabriek in gebruik genomen, die tot doel had om
de arme ingezetenen werk te verschaffen en daardoor een inkomen. Dat moest een prikkel
zijn om weer aan ’t werk te gaan en voor een eigen inkomen te zorgen. Met de fabriek zouden
vooral vrouwen een aanvulling op het inkomen kunnen verwerven. “Beginnen met te
gehoorzamen is de eerste regel”, was het motto van de commisie, die deze vorm van
werkverschaffing exploiteerde. Wanneer de fabriek werd opgeheven, is niet bekend.
Waterstaatszaken
In de late middeleeuwen voeren schepen vanaf Oostburg naar het westen waar het Zwin lag.
De haventoegang lag ten westen van de stad, langs de huidige weg naar Zuidzande. De
inundaties aan het eind van de zestiende eeuw wijzigden de situatie ingrijpend. In 1602 vond
afdamming plaats van het Zwarte Gat ten noordwesten van de stad. De oude haventoegang
verzandde. In 1679 sloot men die af met een dam bij de buurtschap Oostburgse brug. Na 1587
was er bij de buurtschap Marolleput een geul ontstaan die vaarwater werd voor Oostburg,
Aardenburg en Sluis. Dat werd het Nieuwerhavense Gat. Al spoedig ontstonden echter
ondiepten en raakte het vaarwater in onbruik. De Oostburgervaart was een vanaf de stad in
noordelijke richting lopend vaarwater, dat naar de fortificatie Scherpbier leidde. Toen die
daar dichtslibde trok men de vaart door naar de Schelde tussen Breskens en Hoofdplaat. Er
kwam een schutsluis, die Sasput heette en een gehucht onder Schoondijke werd. Nieuwe
aanslibbing maakte ook dit werk nutteloos. De sluis verdween in 1675. Alleen een
uitwateringssluis bleef over. De in de loop der tijd gereedgekomen inpolderingen maakten
tenslotte een eind aan de havenfunctie van Oostburg.
De periode 1944-1970
Op 6 oktober 1944 werd de stad voor een belangrijk deel verwoest tijdens de opmars van de
Geallieerden naar de monding van de Westerschelde. De door de Canadezen uitgevoerde
bombardementen waren ook militair gezien vrij zinloos. Begin september waren de meeste
Duitse militairen al gevlucht via Breskens naar Vlissingen. Er vielen in Oostburg 106
slachtoffers en 353 panden werden verwoest, waaronder een aantal historische gebouwen. Zo
gingen het stadhuis en het restant van de middeleeuwse St. Eloykerk verloren. Kort na de
bevrijding werd de wederopbouw ter hand genomen. Er kwam een modern winkelcentrum,
dat in 1948 werd geopend. Zwitserland stelde een houten noodkerk ter beschikking, waarin
op 4 december 1946 de eerste dienst werd gehouden. Tot 1950 was deze als kerk in gebruik
en tot 1957 deed het gebouw dienst als verenigingsgebouw. In noeste vlijt herstelde men de
daarvoor in aanmerking komende woningen en bouwde men nieuwe complexen. In 1957
werd het nieuwe raadhuis geopend. West-Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelde zich tot een
belangrijk toeristisch gebied. Oostburg deed en doet daarin dienst als verzorgingscentrum
voor deze streek. Er was een ziekenhuis en er waren goede onderwijsvoorzieningen. In 1970
voerde men in Zeeland een groot aantal herindelingen van gemeenten door. In West-ZeeuwsVlaanderen werd toen ook een aantal, veelal kleine gemeenten, opgeheven. Per 1 april 1970
bestond de nieuwe gemeente Oostburg uit de steden en dorpen Breskens, Cadzand, Groede,
Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Schoondijke, IJzendijke, Waterlandkerkje en Zuidzande.
Het bestuur
De inrichting van het stadsbestuur week niet af van de in Zeeland gebruikelijke gang van
zaken. Een college van negen schepenen, dat belast was met de rechtspraak, een tweetal
burgemeesters, waarvan er één belast was met de zorg voor de stedelijke financiën. Maar er
waren meer stedelijke functionarissen. Vanaf 1516 benoemde de stad de kerkmeesters van de
St. Eloykerk, de dismeesters, de voogden van het St. Janshuis, de voogden van het Begijnhof,
de kerkmeesters van St. Baaf, de dekens van het H. Kruisgilde, het O.L.V-gilde, het St.
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Jacobsgilde, het St. Vincentgilde, de dekens van het St. Anthonisaltaar, de dekens van het St.
Nicolaasaltaar, de dekens van Onze Lieve Vrouwe in St. Baafs en de dekens van het St.
Annagilde. Vanaf 1578, toen de Reformatie doorbrak, beperkte zich dat tot de benoeming van
kerk- en dismeesters van de twee kerken en de voogden van het St. Janshuis.
Toen Oostburg onderdeel uitmaakte van Staats-Vlaanderen kwam de benoeming van
stadsbestuurders formeel in handen van de Staten-Generaal. In 1794 werd in dit gebied de
Franse wetgeving al van kracht, maar dat betekende nog geen wijziging in het bestuursstelsel.
Van 1811-1813 werd de inrichting van het bestuur gewijzigd naar Frans model, met een
maire en een municipale raad. Van 1815 tot 1851 was een reglement voor de stadsregering
van kracht. Aan het hoofd van de stad stond de raad, waarvan de leden voor het leven werden
benoemd, na gekozen te zijn door een kiescollege. In 1824 werd een nieuw reglement
ingesteld, maar dat bracht nauwelijks wijzigingen.
In 1851 werd de gemeentewet van kracht, waarin nadrukkelijk was bepaald, dat de
gemeenteraad het hoofd van de gemeente was. Uit zijn midden benoemde de raad twee
wethouders, die samen met de door de Kroon benoemde burgemeester het college van
burgemeester en wethouders vormde, dat als dagelijks bestuur optrad, zaken voor de
behandeling door de gemeenteraad voorbereidde en raadsbesluiten uitvoerde. De
burgemeester had het oppertoezicht op brandweer en politie en vertegenwoordigde de
gemeente in en buiten rechte. De gemeenteraad telde het aantal door de gemeentewet
voorgeschreven aantal leden, dat in de loop der tijd door de groei van de gemeente toenam.
Deze bestuursinrichting bleef bestaan tot de opheffing van de gemeente in 1970.
Geschiedenis van het archief en verantwoording inventarisatie
Het archief van Oostburg is zwaar geschonden door herhaaldelijk oorlogsgeweld, zoals in
1587 en in 1944. In dat eerst genoemde jaar was het archief door de rampzalige
gebeurtenissen deels verloren gegaan. Bij de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen in het
najaar van 1944 ging ook veel materiaal verloren.
Vanaf 1604 krabbelde de stad weer overeind. Er kwam weer een stadsbestuur, waarvan Pieter
Coorne griffier werd. Hij vertrok in 1611 naar Middelburg. Tijdens zijn ambtsperiode in
Oostburg had hij geprobeerd om de oude stadsrechten te reconstrueren en diverse
rondzwervende delen van het archief bijeen te brengen. Zo beschikte hij over een exemplaar
van een oude keur van de stad, met alle artikelen. Toen hij vertrok, weigerde het stadsbestuur
hem een pensioen uit te keren. Pas als die zaak naar tevredenheid zou zijn opgelost, was hij
bereid om de keur en andere documenten over te dragen. Een dergelijk stuk is thans niet
aanwezig. Als Coorne het al terugbezorgd heeft, dan is het later alsnog verloren gegaan.
In 1711 werd een uittreksel uit oude resoluties van de stad uit de periode 1525-1589 gemaakt.
De resoluties over de periode 1589-1609 bleken toen te ontbreken waarop de maker van het
uittreksel concludeerde: ‘sullende buiten twiffel door de vianden die dese stadt verbrandt en
verwoest hebben in dien tijdt mede gedistrueert sijn geworden.’
Wanbeheer door stadsfunctionarissen leidde ook tot verlies van archivalia. Stadssecretaris
Van Gersom maakte er gewoonte van om veel stukken thuis te bewaren. Toen hij in 1726
overleed, kostte het de stad veel moeite om een deel van het archief terug te krijgen. Neef
Jacob Bliek, een gewezen stadsbestuurder, legde alle verzoeken om teruggave naast zich neer.
Een dreigende brief van de magistraat beantwoordde hij met: ‘dat hij met die fotsige
baggetellen niet van doen hadde.’ Toen aan de pensionaris van de stad Brugge advies werd
gevraagd, bracht Bliek wat papieren terug naar het stadhuis.
In de negentiende eeuw besteedde men wat meer aandacht aan het archief. Aan het begin van
die eeuw maakte men een archiefinventaris van de stukken die in de archiefkist lagen. Een
verder onbekende meneer Meesters maakte in 1827 een archiefinventaris. In 1830 legerde
men krijgsvolk in het stadhuis tijdens de Belgische opstand. Het archief werd overgebracht
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naar de zolder. Daar hadden ratten en muizen vrij spel. Er ontstond veel schade aan het papier
en aan de zegels die aan de charters hingen.
In 1867 vervaardigde men als bijlage bij het jaarverslag over 1866 een lijst van “charters en
verdere stukken aanwezig in het oud archief der gemeente Oostburg.” De stukken uit de
Franse tijd werden beschreven onder het hoofd: “Fransch Archief.’
Van der Aa meldt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek dat een burggraaf van Oostburg zijn
archieven met die van de stad vermengde. Nader onderzoek brengt hier misschien meer
duidelijkheid.
Kort naar de oorlog heeft archivaris Unger, vermoedelijk in grote haast, een inventaris
gemaakt van het oud-archief. In feite was het meer een plaatsingslijst. Hij heeft daarna nogal
wat stukken in series gevoegd, die daarin niet thuishoorden. Die zijn in deze inventaris op de
juiste plaats gebracht en beschreven. Unger legde de cesuur in 1931. In 1932 nam de
gemeente namelijk de Archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor de
ordening van het archief in gebruik. Het was evenwel niet altijd mogelijk om die cesuur te
handhaven, bijvoorbeeld in delen en banden, die gegevens van na 1931 bevatten.
De hier achterliggende inventaris (deel II) is opgemaakt volgens het voor gemeentearchieven
gebruikelijke schema. De materiële toestand van de archiefstukken is goed. Er zijn geen
beperkingen gesteld ten aanzien van de openbaarheid.
.

Bronnen:
Zeeuwse Encyclopedie deel 2, rubriek Oostburg, blz. 433-436, Middelburg, 1982
Kon. Zeeuws Genootschap, Archief Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg, 1948. Hierin
mededelingen over Oostbuirg
Gemeentebestuur van Oostburg, Oostburg als woonplaats, Oostburg, 1931
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Inventaris
Stukken van algemene aard
I. Besluitvorming vertegenwoordigende organen
1. Burgemeester en schepenen
1-9.

Resoluties en notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester
en schepenen.
1614-1798.
9 delen.
1. 1614-1665
NB. Achterin akten van verpachting van de stadsmiddelen en accijnzen,
1614-1621 en de ordonnantie regelende de werkzaamheden van baljuw
Pieter de Meijer over wie veel klachten werden geuit, 1614.
2. 1665-1685
NB. Voorin: rekesten van uiteenlopende aard met daarop genomen
beschikkingen, 1664-1768
3. 1686-1728
4 .1728-1746
5. 1746-1755
6 .1756-1774
7 .1774-1788
8 .1788-1795
9. 1794-1798
NB. In inv.nr. 212 bevinden zich eveneens resoluties van het
stadsbestuur, 1689-1758 (met hiaten)

10.

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen,
waarin de besluitvorming is vastgelegd, verband houdend met de bezetting
door de Fransen.
1747-1749.
1 deel.

2. Conseil Municipal en gemeenteraad
11-19.

Notulen van de vergaderingen van de conseil municipal, later de
gemeenteraad.
1806-1828,1851-1887,1901-1932
9 delen.
11. 1806-1818
NB. Bevat tevens verklaringen van beëdiging van functionarissen,
begrotingen van inkomsten en uitgaven en afschriften van uitgegane
brieven
12. 1818-1828
13. 1818-1828
NB. Bevat ook afschriften van uitgegane brieven
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14. 1851-1858
15. 1858-1872
16. 1872-1880
17. 1880-1887
18. 1901-1917
19. 1918-1932
20.

Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad.
1851-1934.
1 deel.

21.

Index op de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad.
1821-1857.
1 katern.

3. College van burgemeester en wethouders
22-37

Notulen van de vergaderingen, later besluitenlijsten, van het college van
burgemeester en wethouders.
1825-1931.
12 delen en 3 banden.
22. 1825-1829
23. 1829-1836
24. 1836-1845
25. 1845-1851
26. 1851-1856
27. 1856-1863
28. 1863-1870
29. 1871-1877
30. 1877-1884
NB. De nrs. 27-30 zijn door vochtschade, ondanks restauratie,
nauwelijks leesbaar.
31. 1884-1891
32. 1892-1902
33. 1903-1908
34. 1908-1922
35. 1914-1918 (1 band)
36. 1923-1926 (1 band)
37. 1927-1931 (1 band)

II. Correspondentie
38-104

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van burgemeester en
schepenen.
1578-1809
63 pakken en omslagen en 4 delen
38. 1578-1624
39. 1625-1639
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40. 1640-1659
41. 1660-1669
42. 1670-1675
43. 1676-1680
44. 1681,1682
45. 1683-1685
46. 1686,1687
47. 1688-1690
48. 1691-1695
49. 1696-1699
50. 1700-1704
51. 1705-1710
52. 1711-1725
53. 1726-1743
54. 1744-1746
55. 1747
56. 1748,1749
57. 1750-1752
58. 1753-1755
59. 1756-1759
60. 1760-1762
61. 1762-1770
NB. Alleen afschriften van uitgegane brieven, 1 deel
62. 1763-1767
63. 1768-1770
64. 1770-1778
NB. Alleen afschriften van uitgegane brieven, 1 deel
65. 1771-1774
66. 1775-1778
67. 1778-1790
NB. Alleen afschriften van uitgegane brieven, 1 deel
68. 1779-1782
69. 1783-1786
70. 1787-1790
71. 1791-1793
72. 1794
73. 1795, I
74. 1795, II
75. 1795, III
76. 1796, I
77. 1796, II
78. 1797,1798
79. 1798
80. 1799
81. 1799,1800, I
82. 1799,1800, II
83. 1799,1800, III
84. 1799,1800, IV
85. 1799-1814
NB. Alleen afschriften van uitgegane brieven, 1 deel
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86. 1800,1801, I
87. 1800,1801, II
88. 1801,1802, I
89. 1801,1802, II
90. 1801,1802, III
91. 1802,1803, I
92. 1802,1803, II
93. 1803,1804, I
94. 1803,1804, II
95. 1804,1805, I
96. 1805,1806, II
97. 1806, I
98. 1806, II
99. 1807, I
100. 1807, II
101. 1808, I
102. 1808, II
103. 1809, I
104. 1809, II
105-108.

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van maire en
municipale raad.
1810-1812.
4 pakken.
105. 1810
106. 1811
107. 1812, I
108. 1812, II

109-117.

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van de burgemeester.
1814-1840, met hiaten.
7 omslagen en 2 delen.
109. 1814-1819
NB. Alleen afschriften van uitgegane brieven, 1 deel.
110. 1819-1927
NB. Alleen afschriften van uitgegane brieven, ook van burgemeester en
wethouders, 1 deel.
111. 1818
112. 1830
113. 1831
114. 1832,1833
115. 1837
116. 1838
117. 1840
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118- 184

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van burgemeester en
wethouders en van de burgemeester.
1830,1841-1860,1862-1931.
67 pakken en omslagen.
118. 1830
119. 1841
120. 1842
121. 1843-1846
122. 1847-1850
123. 1851
124. 1852
125. 1853
126. 1854
127. 1855
128. 1856
129. 1857
130. 1858
131. 1859
132. 1860
133. 1862
134. 1863
135. 1864
136. 1865
137. 1866
138. 1867
139. 1868,1869
140. 1870
141. 1871,1872
142. 1873
143. 1874
144. 1875,1876
145. 1877
146. 1878,1879
147. 1880
148. 1881
149. 1882,1883
150. 1884
151. 1885,1886
152. 1887,1888
153. 1889,1890
154. 1891
155. 1892
156. 1893
157. 1894
158. 1895,1896
159. 1897-1899
160. 1900
161. 1901,1902
162. 1903
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163. 1904-1906
164. 1907
165. 1908
166. 1909,1910
167. 1911
168. 1912
169. 1913, I
170. 1913, II
171. 1914
172. 1915,1916
173. 1917
174. 1918,1919
175. 1920
176. 1921
177. 1922
178. 1923,1924
179. 1925
180. 1926
181. 1927
182. 1928
183. 1929
184. 1930,1931
III. Indices op de correspondentie
185-196.

Chronologische registers op de ingekomen en uitgegane stukken van het
stadsbestuur, later burgemeester en wethouders.
1795-1913, met hiaten.
12 delen en katernen.
185. 1795-1800
186. 1799-1810
187. 1830
188. 1841
189. 1842
190. 1847
191. 1852-1859
192. 1860-1865
193. 1868
194. 1869-1884
195. 1885-1898
196. 1899-1913

197-203.

Alfabetische registers op de ingekomen stukken van burgemeester en
wethouders.
1828-1908, met hiaten.
7 delen.
197. 1828-1834
198. 1835-1851
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199. 1852-1859
200. 1860-1865
201. 1869-1881
202. 1885-1898
203. 1899-1908
204-208.

Chronologische registers op de ingekomen en uitgegane stukken van de
burgemeester.
1841,1847,1899-1916, 1919-1932
3 delen en 2 katernen.
204. 1841 (1 katern)
205. 1847 (1 katern)
206. 1899-1916
207. 1919-1932
208. 1919-1932
NB. Is een alfabetische index op inv.nr. 207

IV. Keuren en verordeningen
209-218.

Keuren en verordeningen van de stad Oostburg.
1567-1583,1617-1632,1663-1684,1689-1795,1799-1866.
10 katernen en delen.
209. 1567-1583
NB. Achterin lijsten van dekens van het vleeshouwers- en bakkergilde
en index op de keuren.
210. 1617-1632
211. 1663-1684
212. 1689-1795
NB. Bevat tevens verslagen van de vergaderingen van burgemeester en
schepenen,1689-1758, en afschriften van gedane publicaties
213. 1690
NB. Vernieuwd in 1704 en 1713
214. 1690
NB. Met latere toevoeging, 1755
215. 1690
NB. Met latere toevoegingen, 1757-1767
216. 1713
217. 1799-1819
NB. Bevat tevens afschriften van gedane publicaties
218. 1818-1866

219.

Afschriften van de keuren van Brugge, met afschrift van het besluit van de
Staten-Generaal dat deze keuren ook op Oostburg van toepassing zijn.
1677,1678.
1 katern.
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V. Verslaglegging
220.

“RegisterBoek.” Verzameling afschriften van rekesten en besluiten over een
keur aan onderwerpen.
1779-1795, 1817.
1 deel.

221.

Verstrekte statistische gegevens van uiteenlopende aard aan hogere
bestuursorganen.
1800-1827.
1 deel.
NB. Bevat onder meer gegevens over de loop der bevolking,
samenstelling van het bestuur, inkomsten en uitgaven, personeel, aantal
gevaccineerde kinderen, thuiszittende armen, registers van de
burgerlijke stand, stierenhouders, doofstommen en aantal geborenen,
gehuwden en overledenen.

222.

Jaarverslag.
1897.
1 katern.

VI. Publicaties
223.

Chronologisch register van afgekondigde publicaties van de Staten-Generaal
en de Raad van State.
1626-1794.
1 deel.

224,225.

Afschriften van afgekondigde publicaties van de Staten-Generaal en de Raad
van State.
1720-1799.
2 delen.
224. 1720-1754
225. 1751-1799

226,227.

Afgekondigde publicaties van de Franse overheid en van het Departement van
de Schelde.
1800,1801.
2 pakken.
226. 1800/1801
227. 1800/1801

228.

Register van afgekondigde gemeentelijke publicaties.
1820-1827.
1 deel.
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229.

Register van afgekondigde plaatselijke verordeningen.
1851-1905.
1 deel.

Stukken over bijzondere onderwerpen
I. Bestuur, administratie en personeel
1. Instelling, ontwikkeling, bevoegdheden en opheffing
230.

Afschriften van het besluit van Willem I, waarbij Aardenburg, Arnemuiden,
Brouwershaven, Oostburg, Sas van Gent, Terneuzen en IJzendijke de titel stad
mogen voeren.
1816,1817,1825.
4 stukken.

231.

Afschrift van het proces-verbaal houdende vaststelling van de
gemeentegrenzen, met kladtekeningen van de grenzen.
1830.
1 omslag.

232.

Notulen van de vergadering met de commissie uit het college van
Gedeputeerde Staten over een mogelijke herindeling.
1921.
1 stuk.

233

Verordening houdende bepalingen van de wijze van afkondiging der
gemeente-verordeningen te Oorstbug en de voorschriften om van die
afkondiging te doen blijken
1925
1 stuk

2. Eigendom en zakelijke rechten
2.1. Aankopen
234.

Akte verleden voor schepenen, waarbij de koop van huizen en grond in de
parochie van St. Eloy door de stad van Loen van Luere bevestigd wordt.
1535, juni 21.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

235

Akte verleden voor schepenen waarin het stadsbestuur verklaart gekocht te
hebben een erf in Oostburg, gelegen aan de zuidzijde van de markt van de
voogden van Vincent Oortman.
1655 mei 19.
1 charter.
NB. Met twee schepenzegels onder papier.
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236.

Akte verleden voor schepenen, waarbij zij de aankoop door het stadsbestuur
van het huis op de Markt, bestemd voor wachthuis voor soldaten, van Josintje
Plevier bevestigen.
1704 maart 28.
1 charter.
NB. Een schepenzegel is verloren gegaan. Het andere, in groene was
onder papier.

237.

Stukken over de aankoop van de school met onderwijzerswoning van de
Hervormde Gemeente te Oostburg.
1821-1870, (met hiaten).
1 omslag.

238.

Akte van aankoop van drie roeden bouwland ter verbetering van de weg tussen
Oostburg en Groede van J.J.M. Valckenaere.
1862.
1 stuk.

239.

Akte van aankoop van een woonhuisje in Slikkenburg van A. Verlinde- van
Akkeren.
1877.
1 stuk.

240.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van het gebouw der RoomsKatholieke Kerk aan het Molenstraatje te Oostburg van het bestuur van de
parochie.
1886.
1 katern.

241.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van grond in de Breedestraat en in
de Brouwerijstraat van P. Kotvis voor de bouw van de gevangenis.
1888.
1 katern.

242.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van grond aan de oostzijde van de
Nieuwstraat van I.J. Steenhart voor de bouw van de dokterswoning.
1900.
1 katern.

243.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van grond achter de begraafplaats
van I. de Smit.
1907.
1 katern.

244.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van tuingrond aan de
Brouwerijstraat te Oostburg van de familie Bonte.
1908.
1 katern.
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245.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van grond aan de Brouwerijstraat
van J.G. Meijer en A.P.M. Meijer.
1912,1913.
1 katern en 1 stuk.

246.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van grond in de Oude
Havenpolder van J.P. Hoste.
1913.
1 katern.

247.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van het woonhuis met erf en tuin
in de Brouwerijstraat van E. Bonte.
1917.
1 katern.

248.

Akte van aankoop van grond in de Stampershoekpolder te Oostburg van M.C.
Teirlinck.
1919.
1 stuk.

249.

Akte van aankoop van grond aan de Rijksstraatweg naar Schoondijke, te
Oostburg, van J.J. Versluijs.
1919.
1 stuk.

250.

Akte van aankoop van percelen weiland te Oostburg, kadast. bekend Sectie B,
nrs. 2320,1803 en 1583 van mevrouw S.M. Tromp.
1919.
1 stuk.

251.

Akten van aankoop en ruiling van gronden aan het Ledelplein in Oostburg van
en met J.J. Versluis en anderen.
1919,1928,(1938).
3 stukken en 1 katern.

252.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van grond, kadastr. bekend Sectie
B. nr. 2206 te Oostburg van erven Thomaes.
1930.
1 katern.

253.

Akte van aankoop van het pad aan de Achternieuwstraat van E. Kense.
1925.
1 stuk.

254.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van enkele percelen bouw- en
weiland te Oostburg van W. Bruijnooge.
1926.
1 katern.
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255.

Afschrift van de notariële akte van aankoop van de werkplaats en tuin aan de
Brouwerijstraat te Oostburg van de Izaak Boasson en Zn. Bank.
1927.
1 katern en 1 stuk.

256.

Doorslag van de notariële akte van aankoop van huis, schuur, stal en tuin,
kadastr. bekend sectie B., nr. 1336 te Oostburg en een perceel weg aan de
Walstraat van erven M.S. Mazure.
1929.
1 katern.

257.

Akte van aankoop van grond aan de Noordwal van J.A. van der Meulen.
1931.
1 stuk.

2.2. Verkopen
258.

Akte houdende uitspraak van de Raad van Vlaanderen, waarin de stad
Oostburg dwingend wordt voorgeschreven de verkoop van de helft in een
boerderij te Groede aan Zeger van Dijke te Cadzand te regelen.
1681.
1 charter.
NB. Het opgedrukte zegel is verloren gegaan.

259.

Akten, verleden ten overstaan van de burgemeester, van verkoop van
onroerend goed in West-Zeeuws-Vlaanderen in eigendom van de dienst der
Domeinen.
1819,1820,1847.
3 bandjes.

260.

Akten van openbare verkoop van gemeentelijk kaphout.
1869-1914, met hiaten.
1 omslag.

261.

Akten van openbare verkoop van straatmest.
1869-1881, met hiaten.
9 stukken.

262.

Akte van verkoop van gronden, sectie B. nrs. 616,1017 en 1198 te Oostburg
aan M.L. Mazuer.
1870.
1 stuk.

263.

Akten van openbare verkoop van het van de algemene begraafplaats afkomend
gras.
1874-1883, met hiaten.
1 omslag.

264.

Akten van openbare verkoop van gemeentelijke, roerende goederen.
1884-1900, met hiaten.
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6 stukken.
265.

Akte van verkoop van grond aan de Breedestraat aan de Staat der Nederlanden.
1889.
1 katern.

266.

Akte van verkoop van gronden te Oostburg aan S.M. du Mez, P. Daansen, J.
Lanse, A.H. de Sutter, I. van de Gezelle, L.J. Bossand en I.C. Fremouw.
1913.
1 stuk.

267.

Akte van verkoop van grond te Oostburg aan P. Mesleijn en de Diaconie van
de Hervormde Gemeente te Oostburg.
1916.
1 stuk.

2.3. Ruiling
268

Akte van ruiling van grond te Oostburg met de kerkvoogdij van de Hervormde
Gemeente te Oostburg.
1876.
1 stuk.

269.

Akte van ruiling van grond te Oostburg met I. de Smidt.
1906.
1 stuk.

2.4. Erfpacht
270.

Akten en afschriften van notariële akten tot het verlenen van het recht van
erfpacht aan derden op gronden, in eigendom van de gemeente.
1822-1931, met hiaten.
1 pak.

---

Registers van in pacht en erfpacht gegeven gronden
1805-1911
NB. zie inv.nrs.280 en 281

2.5. Opstal
271.

Akten houdende de verlening van het recht van opstal op gronden en wegen te
Oostburg aan derden.
1835-1871, met hiaten.
1 omslag.

2.6. Erfdienstbaarheden
272.

Akten houdende aanvaarding door de gemeente van het recht van
erfdienstbaarheid op percelen voetpad op de dijk van de Brugsevaartpolder.
1859,1860,1868.
5 stukken.
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273.

Akte van vergunning verleend aan J.H. van Cruijningen tot het afschermen van
zijn weide in de Oude Havenpolder door middel van een hek op de oostelijke
tragel met erfdienstbaarheid ten gunste van de gemeente.
1862.
1 stuk.

2.7. Huur en (erf)pacht
274.

Akte van overeenkomst houdende verpachting van een stuk grond genaamd
“het Schuttershof” door het stadsbestuur aan Cornelis van Labbeke, met
bepalingen over het opnieuw aanleggen van schuttersdoelen.
1617 februari 20.
1 stuk.

275.

Stukken over de beslechting van het geschil tussen de stad en P. van Gulik
ontstaan door het plegen van fraude bij het doen van de rekening van de pacht
van gronden en de grasopbrengst.
1620-1623.
1 omslag.

276.

Voorwaarden voor de verpachting van stedelijke landerijen en tienden.
1657.
1 omslag.

277.

Akten van verpachting van gronden in de Oude Haven.
1666,1673.
3 katernen.

278.

Akten van verpachting van grond in de Catelijnepolder.
1668,1671.
1 stuk.

279.

Overeenkomst met B. Loenis tot verpachting van een stuk grond buiten de dam
van de Waterpoort.
1685.
1 stuk.

280,281.

Registers van in pacht en erfpacht uitgegeven percelen grond.
1805-1911.
2 delen
280. 1805-1890
281. 1885-1911

282.

Akten van verpachting van gronden in eigendom van de gemeente aan derden.
1820-1880, met hiaten.
1 omslag.
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283.

Voorwaarden voor de verpachting van Domeingoederen, ten overstaan van
Burgemeester en Wethouders.
1829,1830.
2 katernen.

284.

Akte van verhuur van de benedenkamer van het raadhuis aan derden.
1843,1844,1847.
3 stukken.

285.

Akten van verhuur van gronden in eigendom van de gemeente aan derden.
1850-1852,1859.
6 stukken,

286.

Akte van verhuur van het woninkje, staande in Slikkenburg aan J. Verburg.
1885.
1 stuk.

3. Financiën
3.1. Begrotingen van inkomsten en uitgaven
287-401.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven
1815-1931, met hiaten.
115 katernen, delen en omslagen.
287. 1815
288. 1817
289. 1818
290. 1819
291. 1820
292. 1821
293. 1822
294. 1823
295. 1824
296. 1825
297. 1826
298. 1827
299. 1828
300. 1829
301. 1831
302. 1832
303. 1833
304. 1834
305. 1835
306. 1836
307. 1837
308. 1838
309. 1839
310. 1840
311. 1841

25

312. 1842
313. 1843
314. 1844
315. 1845
316. 1846
317. 1847
318. 1848
319. 1849
320. 1850
321. 1851
322. 1852
323. 1853
324. 1854
325. 1855
326. 1856
327. 1857
328. 1858
329. 1859
330. 1860
331. 1861
332. 1862
333. 1863
334. 1864
335. 1865
336. 1866
337. 1867
338. 1868
339. 1869
340. 1870
341. 1871
342. 1872
343. 1873
344. 1874
345. 1875
346. 1876
347. 1877
348. 1878
349. 1879
350. 1880
351. 1881
352. 1882
353. 1883
354. 1884
355. 1885
356. 1886
357. 1887
358. 1888
359. 1889
360. 1890
361. 1891

26

362. 1892
363. 1893
364. 1894
365. 1895
366. 1896
367. 1897
368. 1898
369. 1899
370. 1900
371. 1901
372. 1902
373. 1903
374. 1904
375. 1905
376. 1906
377. 1907
378. 1908
379. 1909
380. 1910
381. 1911
382. 1912
383. 1913
384. 1914
385. 1915
386. 1916
387. 1917
388. 1918
389. 1919
390. 1920
391. 1921
392. 1922
393. 1923
394. 1924
395. 1925
396. 1926
397. 1927
398. 1928
399. 1929
400. 1930
401. 1931
3.2. Rekeningen van inkomsten en uitgaven
402-685.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven, deels met stukken over de vaststelling.
1518-1931, met hiaten.
384 katernen, delen en omslagen.
NB. Veel 19e eeuwse rekeningen bevinden zich in slechte staat.
402. 1518/19
403. 1519/20
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404. 1520/21
405. 1521/22
406. 1524/25
407. 1526/27
408. 1528/29
409. 1529/30
410. 1530/31
411. 1531/32
412. 1532/33
413. 1533/34
414. 1534/35
415. 1539/40
416. 1540/41
417. 1541/42
418. 1542/43
419. 1543/44
420. 1545/46
421. 1547/48
422. 1548/49
423. 1549/50
424. 1550/51
425. 1551/52
426. 1552/53
427. 1554/55
428. 1555/56
429. 1610/11
430. 1611/12
431. 1613/14
432. 1614/15
433. 1615/16
434. 1616-1618
435. 1618/19
436. 1619/20
437. 1620/21
438. 1621/22
439. 1622/23
440. 1623/24
441. 1624/25
442. 1625/26
443. 1626/27
444. 1627/28
445. 1628/29
446. 1629/30
447. 1630/31
448. 1631/32
449. 1632/33
450. 1633/34
451. 1634/35
452. 1635/36
453. 1636/37
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454. 1637/38
455. 1637/39
456. 1639/40
457. 1640/41
458. 1641/42
459. 1642/43
460. 1643/44
461. 1644/45
462. 1645/46
463. 1646/47
464. 1647/48
465. 1648/49
466. 1649/50
467. 1650/51
468. 1651/52
469. 1652/53
470. 1653/54
471. 1654/55
472. 1655/56
473. 1656/57
474. 1657/58
475. 1658/59
476. 1659/60
477. 1660/61
478. 1661/62
479. 1662/63
480. 1663/64
481. 1664/65
482. 1665/66
483. 1666/67
484. 1667/68
485. 1668/69
486. 1669/70
487. 1670/71
488. 1672/73
489. 1673/74
490. 1674/75
491. 1675/76
492. 1676/77
493. 1677/78
494. 1678/79
495. 1679/80
496. 1680/81
497. 1681/82
498. 1682/83
499. 1683/84
500. 1684/85
501. 1685/86
502. 1686/87
503. 1687/88
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504. 1688/89
505. 1689/90
506. 1690/91
507. 1691/92
508. 1692/93
509. 1693/94
510. 1694/95
511. 1695/96
512. 1696/97
513. 1697/98
514. 1698/99
515. 1699/1700
516. 1700/01
517. 1701/02
518. 1702/03
519. 1703/04
520. 1704/05
521. 1705/06
522. 1706/07
523. 1707/08
524. 1708/09
525. 1709/10
526. 1710/11
527. 1711/12
528. 1712/13
529. 1713/14
530. 1714/15
531. 1715/16
532. 1716/17
533. 1717/18
534. 1718/19
535. 1719/20
536. 1720/21
537. 1721/22
538. 1722/23
539. 1723/24
540. 1724/25
541. 1725/26
542. 1726/27
543. 1727/28
544. 1728/29
545. 1729/30
546. 1730/31
547. 1731/32
548. 1732/33
549. 1733/34
550. 1734/35
551. 1735/36
552. 1736/37
553. 1737/38
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554. 1738/39
555. 1739/40
556. 1740/41
557. 1741/42
558. 1742/43
559. 1743/44
560. 1744/45
561. 1745/46
562. 1746/47
563. 1747/48
564. 1748/49
565. 1749/50
566. 1750/51
567. 1751/52
568. 1752/53
569. 1754/55
570. 1755/56
571. 1756/57
572. 1757/58
573. 1758/59
574. 1759/60
575. 1760/61
576. 1761/62
577. 1762/63
578. 1763/64
579. 1764/65
580. 1765/66
581. 1766/67
582. 1767/68
583. 1768/69
584. 1769/70
585. 1770/71
586. 1771/72
587. 1772/73
588. 1773/74
589. 1774/75
590. 1775/76
591. 1776/77
592. 1777/78
593. 1778/79
594. 1779/80
595. 1780/81
596. 1781/82
597. 1782/83
598. 1783/84
599. 1784/85
600. 1785/86
601. 1786/87
602. 1787/88
603. 1788/89
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604. 1789/90
605. 1790/91
606. 1791/92
607. 1792/93
608. 1793/94
609. 1853
610. 1854
611. 1855
612. 1856
613. 1857
614. 1858
615. 1859
616. 1860
617. 1861
618. 1862
619. 1863
620. 1864
621. 1865
622. 1866
623. 1867
624. 1868
625. 1869
626. 1870
627. 1871
628. 1872
629. 1873
630. 1874
631. 1875
632. 1876
633. 1877
634. 1878
635. 1879
636. 1880
637. 1881
638. 1882
639. 1883
640. 1884
641. 1885
642. 1886
643. 1887
644. 1888
645. 1889
646. 1890
647. 1891
648. 1892
649. 1893
650. 1894
651. 1895
652. 1896
653. 1897
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654. 1899
655. 1901
656. 1902
657. 1903
658. 1904
659. 1905
660. 1906
661. 1907
662. 1908
663. 1909
664. 1910
665. 1911
666. 1912
667. 1913
668. 1914
669. 1915
670. 1916
671. 1917
672. 1918
673. 1919
674. 1920
675. 1921
676. 1922
677. 1923
678. 1924
679. 1925
680. 1926
681. 1927
682. 1928
683. 1929
684. 1930
685. 1931
3.3. Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven.
686-761.

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven.
1622-1649,1654-1793,1804-1809,1833-1849,1862-1901.
76 omslagen en pakken.
686. 1622
687. 1623
688. 1624
689. 1625
690. 1626
691. 1627
692. 1628
693. 1629
694. 1630
695. 1631
696. 1632
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697. 1633
698. 1634/35
699. 1635/36
700. 1636/37
701. 1637/38
702. 1638/39
703. 1639/40
704. 1640/41
705. 1641/42
706. 1643/44
707. 1644/45
708. 1645/46
709. 1646/47
710. 1648/49
711. 1654-1656
712. 1657
713. 1658
714. 1659
715. 1660
716. 1661
717. 1662
718. 1663
719. 1664
720. 1665
721. 1666
722. 1667
723. 1668-1685
724. 1685-1699
725. 1700-1712
726. 1712-1723
727. 1723-1734
728. 1734-1744
729. 1745-1754
730. 1754-1761
731. 1761-1768
732. 1768-1776
733. 1776-1780
734. 1780-1785
735. 1785-1787
736. 1791-1793
737. 1804/05
738. 1806
739. 1807
740. 1808
741. 1809
742. 1830
743. 1831
744. 1832
745. 1833
746. 1834
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747. 1835
748. 1836
749. 1837
750. 1838
751. 1839
752. 1840
753. 1841
754. 1842
755. 1843
756. 1844
757. 1845
758. 1846
759. 1847
760. 1848
761. 1849
NB. Vooral de negentiende eeuwse bescheiden bevinden zich in slechte
staat.
762.

Kwitanties wegens geleverde kantoorbenodigdheden en schoolbehoeften door
fa. A.J.Bronswijk.
1862-1901, met hiaten.
1 omslag.

3.4. Overige financiële aangelegenheden
763.

Akte, uitgegeven door het parlement van Parijs, waarbij de stad Oostburg
wordt ontslagen van het betalen van renten aan de parochies van St. Eloys en
St. Bavo aldaar.
1512.
1 charter.
NB. Geliasseerd met (1) een verklaring van de raad van Vlaanderen dat
de baljuw van Doornik de uitspraak van het parlement moet handhaven
en dat de stad vrij is van aanspraken op het betalen van renten aan de
ontvangers van de parochies van St. Eloys en St. Bavo, 1512, 1 charter.
(2) een tweede versie van de akte van het parlement van Parijs, 1512 en
(3) een verklaring van Jehan Clement dat hij de opdracht van de Raad
van Vlaanderen zal nakomen, 1512, 1 charter.

764.

Besluit van het stadsbestuur dat ter bekostiging van de herbouw van het
stadhuis een bedrag van 50 pond wordt geleend van S. Candeleir, poorter en
lakensnijder in Brugge, welk bedrag als lijfrente van 5 pond per jaar zal
worden gevestigd op zijn kinderen Thueneken en Gilleken, met vidimus van
het privilege van Karel V, waarin hij toestemming geeft tot het lenen van het
bedrag.
1517,1518
1 charter.

765.

Akte waarin S. Candeleir verklaart dat J. van Hulst een lijfrente van vijf pond
Vlaams heeft gekocht ten laste van de stad en ten behoeve van Candeleir’s
kinderen.

35

1518.
1 charter.
766.

Akte van overdracht van de rentebrief van vijf pond tournoois ten laste van de
stad op A. de Caulers.
1527.
1 charter.

767.

Akte, verleden voor schepenen van Brugge, waarbij het recht op de lijfrente op
Anthuenis en Gilleken Cauleir wordt overgedragen aan Mattheeus Van Viven
en zijn nakomelingen.
1534.
1 charter.
NB. Vgl. 763.

768.

Akte houdende verklaring van Karel V dat het door hem van de stad Oostburg
geleende bedrag van 100 pond parisii zal worden terugbetaald.
1543.
1 charter.

769.

Rekening van inkomsten en uitgaven door Willem Jonas, afgaand
burgemeester en tresorier, over zijn administratie.
1619,1620.
1 katern.

770.

Staten van ontvangsten en uitgaven gedaan door de stadstresorier over zijn
administratie.
1623-1630.
1 omslag.

771.

Akte waarbij het stadsbestuur van Oostburg verklaart een bedrag van 500 pond
Vlaams schuldig te zijn aan J.Verree, weduwe van C. Geertssen de Vuijst
1630.
1 charter.

772.

Akte waarbij het stadsbestuur van Oostburg verklaart schuldig te zijn aan B.
Diericxs de som van 1027.4.10 ponden Vlaams wegens gedane voorschotten
en achterstallig salaris als tresorier met aantekening van de aflossing aan J.
Mesdach, de weduwe van Diericxs.
1659,1667,1671.
1 charter.

773.

Akte van de Staten Generaal houdende opdracht aan de stad Oostburg om de
afwikkeling van de schulden van de werkmeester der Generaliteit volgens de
regels, met inschakeling van de deurwaarder te laten verlopen.
1662.
1 charter
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774.

Lijst van tarieven voor de werkzaamheden van stadsbestuur en baljuw.
1678.
1 katern.

775.

Reglement voor de behandeling van fraudegevallen.
1684.
1 stuk.

776.

Grootboek van inkomsten en uitgaven,
1806-1810.
1 band.

777.

Akten van geldlening onder hypothecair verband van B.J. Doens.
1846-1851.
1 omslag.

778.

Polissen van verzekering van gemeentelijke objecten tegen brand.
1833-1886, met hiaten.
9 stukken..

779

Bewijzen van aandeel in door de gemeente aangegane geldleningen
1917-1931(1932)
1 omslag

4. Beheer van archieven en bibliotheek
780.

Inventaris van stukken die de Waalse Gemeente te Oostburg heeft
overgedragen aan de Agent Municipal van Oostburg.
1794.
1 stuk.

781.

Inventaris van archivalia uit het eerste kwart van de negentiende eeuw die
wegens hun belang in een archiefkist zijn gedeponeerd, met processen-verbaal
van toevoeging van nieuwe stukken en van verwijdering van niet meer van
belang zijnde stukken.
1826-1853.
1 katern.

782.

Historische aantekeningen uit het archief van Oostburg door E. Risseeuw.
1850.
1 katern.

783.

Inventaris van het archief.
c.1885.
1 katern.

5. Gemeentelijke gebouwen
784.

Stukken over de bouw van een nieuw stadhuis, met potloodtekening van de
toren.
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1630,1632.
1 omslag.
785.

Bestekken voor het verrichten van reparaties aan het stadhuis.
1718,1767,1782.
5 katernen.

786.

Bestekken voor het aanbrengen van veranderingen en vernieuwingen aan
gebouwen in eigendom van de gemeente.
1834-1906, met hiaten.
1 pak.

787.

Akten van aanbesteding van onderhoudswerk aan gemeentelijke gebouwen.
1858-1903, met hiaten.
1 pak.

788.

Bestek voor de verbouw van het stadhuis.
1880.
2 stukken en 1 katern.

789.

Bestek voor de bouw van de dokterswoning.
1900.
1 katern.

6. Bestuur en functionarissen
790.

Charters van de commissie tot het vernieuwen van de magistraat.
1517,1533,1534,1537,1550,1552,1570,1582.
8 charters.

791.

Lijsten van nieuw benoemde burgemeesters en schepenen.
1577,1582,1583.
3 stukken.

792.

Besluit van burgemeester en schepenen houdende vaststelling van de maandag
als vergaderdag voor de Oostburgse bestuurscolleges.
1580.
1 stuk.

793.

Lijsten van de door de Staten-Generaal benoemde burgemeesters en
schepenen.
1714-1743.
1 omslag.

794.

Lijsten van aan burgemeesters en schepenen opgelegde boetes wegens het te
laat verschijnen op vergaderingen.
1761-1790.
6 stukken.

795.

Concepten van door stadsbestuurders en functionarissen af te leggen eden.
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1761.
1 deel.
NB. Bevat tevens afschriften van door het stadsbestuur genomen
besluiten over diverse onderwerpen.
796.

Afschrift van de notariële akte van borgstelling voor de gemeenteontvanger A.
van Casteel.
1833.
1 stuk.

797.

Akte van borgstelling voor de nieuw benoemde gemeenteontvanger M.J.A. van
Casteel.
1846.
4 stukken.

798.

Afschrift van het Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester
en wethouders uit 1851
z.j. (c. 1920)
1 katern

799.

Besluit van de gemeenteraad tot toekenning van een presentiegeld aan leden
van de stembueau’s
1923
1 stuk

II. Personeelsaangelegenheden
800
`

Instructie voor de opzichter van de begraafplaats en grafdelver
1896
1 stuk

801

Instructies voor de klokluider, met wijziging
1896,1907,1931
3 stukken

802

Instructies voor de gemeentebode, tevens conciërge voor het gemeentehuis
1903,1924
3 stukken

803

Instructie voor de gemeenteopzichter, met wijzigingen
1906,1921
1 stuk

804

Instructie voor de ambtenaren belast met herkeuring van vee
1922
1 stuk

805

Instructie voor de hulpkeurmeester van vee
1922
1 stuk
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806

Instructie voor de keuringsveearts
1922
1 stuk

807

Instructie voor de grafdelvers
1926
1 stuk

808

Instructie voor de gemeentearbeider
1926
1 stuk

809

Instructie, met twee wijzigingen, voor de directeur van de gemeentebedrijven
1927,1928
6 stukken

810

Instructie voor de schoonhouder-conciërge van het schoolgebouw
1928
3 stukken

811

Instructie voor de gemeentegeneesheer
1929
3 stukken

812

Verordening regelende de uitbetaling van loon bij ziekte, zwangerschap en
bevalling aan ambtenaren der gemeente Oostburg, met besluiten tot intrekking
1930,1931,(1932)
5 stukken

III. Belastingen en retributies
813.

Akte van privilege van koning Philips II waarbij de stad voor drie jaar het recht
krijgt om belasting op bier en wijn te heffen.
1571 augustus 7.
1 charter
NB. Het zegel is verloren gegaan.

814.

Akte houdende verklaring van Jan Perez, commies-generaal voor de inning van
de 20e en 40e penning te Brugge, dat hij de belasting op onroerend goed, groot
15 pond Vlaams, van het stadsbestuur heeft ontvangen.
1572 februari 5.
1 charter.

815.

Lijsten van verpachte stedelijke belastingen en accijnzen op bier, wijn, laken,
straatgeld, balans, reepgeld, korenmaat, kraamgeld, de dijken aan de haven,
korenmaat, voetgeld en het marktschip op Brugge.
1615-1536, met hiaten.
1 katern.
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NB. Hierin tevens naamlijsten van kerkmeesters, heilige geestmeesters,
dekens van geestelijke gilden en voogden van het gasthuis en van het
begijnhof.
816.

Reglementen op de verpachting van de wijnaccijns, bieraccijns, lakenaccijns,
lakenmaat, slachtgeld, straatgeld met de visbanken, reepgeld op de
paardenmarkt, de waag, kraamgeld, korenmaat, voetgeld, het marktschip op
Brugge, de havendijken, de grasopbrengst, de slagboom over de straat achter
het begijnhof, de visserij in de veste, de paardenmarkt en de stadsmolen.
1534-1557, met hiaten.
1 omslag.

817.

Register van verpachting van de wijnaccijns, de bieraccijns, caulsie,
lakenaccijns, lakenmaat, slachtgeld, straatgeld met de visbanken, reepgeld ter
paardenmarkt, korenmaat, kraamgeld, voetgeld, marktschip op Brugge,
mestschepen, havendijken, de visserij in de veste, grasopbrengst achter het
begijnhof, put aan de oprit, het wegeling met de veste bij de kleine molen
zuidwaarts tot de dijk, de stadsmolens en de balans.
1536-1583,1616.
1 deel.
NB. Hierin tevens naamlijsten van stadsbestuurders, naamlijsten van
poorters, reglement op het St. Sebastiaansgilde, reglement op de
weekmarkt, naamlijsten van kerkmeesters van de kerken van St. Eloy
en St. Baaf, voogden van het begijnhof, voogden van het gasthuis,
dekens van de gilden, reglement op de verpachting van gronden,
aantekeningen over de aanstelling van de stadsijker, de stadsmaten, de
keurmeesters van brood, vlees, spek en vis en van een bierdrager.
Caulsie of calecijgeld is een belasting op beslagen en onbeslagen
wagens in verband met aangebrachte schade aan wegen.

818.

Afschrift van het door Karel V uitgegeven plakkaat houdende verplichting aan
de kooplieden om de helft van de opbrengst van de honderdste penning te
bestemmen voor de oorlogsvoering met Frankrijk.
1551.
1 stuk.
NB. Beschadigd.

819.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het weiden van vee op de
stadsweiden.
1613-1643, met hiaten.
1 omslag.

820.

Kohieren van eigenaren van vee, die geweid hebben op de stadsweiden.
1619-1655, met hiaten.
1 omslag.

821,822.

Aantekeningen over de halfjaarlijkse verpachting van de stedelijke accijnzen.
1622-1793, met hiaten.
2 pakken..
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821. 1622-1700
822. 1700-1793
823.

Kohier van de grasopbrengst.
1629,1642.
2 stukken.

824.

Kohier van personen, die de de belastingen op huizen, landerijen, schorren en
tienden in en om Oostburg hebben betaald.
1629.
1 katern.

825.

Rekeningen van inkomsten uit het dubbel gemaal over het westkwartier van
Vlaanderen.
1694.
1 katern.

826.

Kohier van eigenaren van huizen, waarvoor straatgeld betaald moet worden.
1697.
1 katern.

827.

Kohieren van personen, die de personele belasting en de belasting op huizen
hebben betaald.
1711-1713.
1 omslag.

828.

Kohieren van personen, die het verschuldigde calecijgeld, de personele
belasting, de straatbelasting en de belasting van het vuilnis ophalen, hebben
betaald.
1714-1793, met hiaten.
1 pak.

829.

“Ontvangboek”, register van de ontvangst van de stadsaccijnzen, pachten en
renten.
1758-1805.
1 deel.

830,831.

Repertoria van voor het stadsbestuur, de maire en burgemeester en wethouders
verleden akten.
1806-1906.
3 katernen en 1 band.
830. 1806-1882 (1 band)
831. 1886-1906

832.

Kohieren van personen, die de accijns op het gemaal hebben betaald.
1833-1855, met hiaten.
1 pak.
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833.

Register van stichting, verandering of sloping van gebouwen, opgemaakt voor
de bepaling van te betalen grondbelasting
1920-1928
1 deel

834.

Verordeningen regelende de classificatie en de heffing van opcenten op de
personele belasting
1930,1931
5 stukken

III. Woningbouw
835-984

Verleende bouwvergunningen, alfabetisch per straat en perceel
1907-1931
150 omslagen

Inv.nr.

Straat

Jaar

835.

Bredestraat
nr. 30 (School)

1922

836.
837.
838.
839.
840.
841.

Brouwerijstraat
nr. 3
nr. 20
nr. 24b.
nr. 24c.
nr. 47
nr. 47a

1922
1920
1917
1929
1913
1908

842.
843.
844.
845.

Brugsevaart
nr. 1
nr. 5
nr. 7
nr. 8

1925, 1927
1929
1921
1911, 1920

846.
847.
848.
849.
850.

Gratemastraat
nr. 15
nr. 18
nr. 20
nr. 22
nr. 29

1930
1924
1930
1923
1930

851.

Grootendam
nr. 7 en 9

852.
853.
854.
855.
856.

nr. 11
nr. 20
nr. 23
nr. 24
nr. 26

1911,1923, 1926,
1930
1923
1911
1917
1921, 1923, 1927
1926
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857.

Mr. Hennequinstraat
nr. 2 (Villa notaris A. Mijs)

1908

858.
859.

Henricusdijk
nr. 1
nr. 2

1918, 1919, 1920
1920

860.

Kaas en Broodsedijk
nr. 2

1925

861.

Kerkplein
ongenummerd (muziektent)

1929

862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.

Langestraat
nr. 2
nr. 3 (Hotel/café "De Stadsherberg")
nr. 6
nr. 8
nr. 10
nr. 11 (Pastorie)
nr. 14
nr. 18
nr. 20
nr. 22 en 24
nr. 25
nr. 26
nr. 32
nr. 34 (Evangalisatiegebouw)
nr. 36
nr. 47 (Ziekenhuis)

878.

nr. 55

1924
1924
1914
1909, 1922
1922
1922
1927
1919
1924, 1928
1921, 1924
1907
1927, 1928
1924
1921, 1922
1910
1910, 1912, 1921,
1926, 1931
1931

879.
880.
881
882.

Maagdenbergweg
nr. 2
nr. 3
nr. 5
nr. 9

1920, 1924
1925
1912, 1921
1924

883.
884.
885

Markt
nr. 14 (beursgebouw)
nr. 24 (Café "De Eenhoorn")
nr. 26

1929
1926
1930

886.
887.
888.
889.

Sint Michielstraat
nr. 2
nr. 3
nr. 5
nr. 6

1927, 1931
1924
1917
1912
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890.
891.
892.

nr. 11
nr. 12
nr. 13

1917
1916
1917, 1919, 1921,
1925

893.
894.
895.

Mosterdweg
nr. 1
nr. 2
nr. 5

1930
1925, 1930
1919, 1921, 1922

896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.

Nieuwstraat
nr. 1a
nr. 70
nr. 71
nr. 76
nr. 78
nr. 83.
nr. 84
nr. 86
nr. 87
nr. 88
nr. 89

1916
1920
1914, 1922
1930
1921
1921, 1922
1909
1913
1922, 1928
1922
1913, 1925

907.
908.
909.

Noordwal
nr. 2
nr. 6
nr. 10

1925
1928
1930

910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.

Oude Haven
nr. 2
nr. 4
nr. 6
nr. 17
nr. 21
nr. 40
nr. 42
nr. 44
nr. 46

1913
1925
1925
1931
1910, 1912
1925
1931
1931
1921

919.
920.
921.

Oude Kerkstraat
nr. 3
nr. 5
nr. 13

1926, 1927
1930
1922, 1927

922.
923.
924.
925.

Oudestad
nr. 2
nr. 3
nr. 5
nr. 7a

1923
1923
1921, 1926, 1929
1916
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926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.

nr. 10
nr. 11
nr. 13
nr. 16
nr. 23
nr. 24
nr. 25
nr. 27
nr. 28
nr. 29
nr. 32
nr. 33
nr. 35
nr. 36
nr. 37 (kerk)
nr. 38
nr. 43
nr. 45
nr. 50
nr. 74
nr. 78
nr. 84
nr. 86
nr. 88
nr. 96

1927
1922
1913
1931
1920, 1925, 1926
1928, 1929
1921, 1926
1921, 1922
1929
1929
1926
1925, 1927
1930
1927
1931
1918
1926
1930
1927
1928
1916, 1917, 1926
1916, 1919, 1920
1928
1919
1922

951.

Paviljoenweg
nr. 2

1929

952.
953.
954.
955.

Scherpbier
nr. 2
nr. 8
nr. 9
nr. 10

1919
1911
1909
1929

956.
957.

Sophiaweg
nr. 1
nr. 3

1925
1926

958.
959.

Stampershoekweg
nr. 1
nr. 6

1916, 1917
1925

960.
961.

Veerhoekpolderweg
nr. 1
nr. 8

1924, 1925
1924

962.
963.

Violetstraat
nr. 6
nr. 12

1924
1928
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964.
965.
966.
967.

nr. 16
nr. 17
nr. 18
nr. 45

1921
1929
1924
1930

968.
969.
970.
971
972.
973.
974.
975.

Weststraat
nr. 1
nr. 5
nr. 12
nr. 14
nr. 16
nr. 32
nr. 34
nr. 36

1922
1909
1921, 1931
1921
1931
1931
1924
1929

976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.

Zandstraat
nr. 1
nr. 3
nr. 7
nr. 9
nr. 21
nr. 23
nr. 25

1912
1925
1922, 1926
1916
1923
1920
1926

983.
984.

Zuidzandsestraat
nr. 2a (Veilinggebouw)
nr. 67

1916
1907

985-987

Registers van aanvragen om bouwvergunningen
1907-1931(1932-1935)
3 delen
985. 1907-1916
986. 1916-1924
987. 1924-1931(1932-1935)

IV. Openbare orde, burgerlijke stand en bevolking
1. Openbare orde
988.

Akte van privilege, uitgevaardigd door Philips de Stoute en Margaretha, gravin
van Male, waarbij aan de stad vergiffenis wordt verleend voor de deelname in
de oproeren tegen graaf Lodewijk van Male en waarbij vervallen verklaarde
privileges opnieuw van kracht worden.
1383, april 10.
1 charter.
NB. De zegels zijn verloren gegaan.
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989.

Ordonnantie houdende verbod op dansfestijnen tijdens de staat van oorlog
waarin het land verkeert.
1583.
1 stuk.

990.

Reglement op de Rode Roe in het land van Cadzand, ter wering van bedelaars,
in tweevoud.
1790 februari 4.
2 katernen.

991.

Vergunning verleend aan C. Carel tot het houden van een logement een
woning aan de Ooststraat.
1817.
2 stukken.

992.

Lijst van personen die hebben meebetaald aan de actie tot wering van
bedelaars.
1819.
1 stuk.

993.

Stukken houdende mededelingen over geboorten, voorgenomen huwelijken en
overlijden binnen het Huis van Oranje en over het treffen van maatregelen tot
wering van openbare vermakelijkheden.
1849,1877-1900, met hiaten.
1 omslag.

994

Algemene Politieverordening, met wijzigingen
1902-1928, met hiaten
1 omslag

995.

Stukken over de organisatie van de Burgerwacht van Oostburg en het verlenen
van vergunning voor het houden van schietwedstrijden
1919,1921,1922.
1 omslag.

996.

Tekening van de te bouwen bioscoop
1922
1 stuk

997.

Afschriften van vergunningen van de Provincie Zeeland en het Rijk voor het
leggen van kabels ten behoeve van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf.
1926,1931.
3 stukken.

2. Burgerlijke stand.
2.1. Akten van de burgerlijke stand
998-1010.

Akten van geboorten.
1796-1931(1932)
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13 banden
998. 1796, sept. – 1812
999. 1813-1822
1000. 1823-1832
1001. 1833-1842
1002. 1843-1852
1003. 1853-1862
1004. 1863-1872
1005. 1873-1882
1006. 1883-1892
1007. 1893-1902
1008. 1903-1912
1009. 1913-1922
1010. 1923-1931(1932)
NB. Tafels op de akten bevinden zich voorin in de registers
1011-1018.

Akten van huwelijken en echtscheidingen.
1843-1931(1932)
8 banden.
1011. 1843-1862
1012. 1863-1872
1013. 1873-1882
1014. 1883-1892
1015. 1893-1902
1016. 1903-1912
1017. 1913-1922
1018. 1923-1931(1932)

1019-1031.

Akten van overlijden en levenloos aangegevenen
1795-1932
13 banden.
1019. 1796, sept – 1812
1020. 1813-1822
1021. 1823-1832
1022. 1833-1842
1023. 1843-1852
1024. 1853-1862
1025. 1863-1872
1026. 1873-1882
1027. 1883-1892
1028. 1893-1902
1029. 1903-1912
1030. 1913-1922
1031. 1923-1932
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2.2. Overige zaken over de burgerlijke stand
1032.

Rekest van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van
Oostburg aan de commandant van de in de stad en omgeving gelegerde troepen
te bewegen tot het sluiten van wettige huwelijken en tot het verdrijven van
zoetelaars en lichte vrouwen, met besluit van de commandant.
1609.
1 stuk.

1033-1038.

Uittreksels uit de overlijdensregisters van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente van Oostburg.
1700-1795.
5 banden en 1 pak.
1033. 1700-1742 (1 pak)
1034. 1743-1761
1035. 1762-1770
1036. 1771-1779
1037. 1780-1792
1038. 1792-1795

1038A.

Extracten geboorten en huwelijken, 1781, 1782, 1810.
1810.
1 omslag

1038B.

Extracten geboorten en overlijden, 1794, 1806 van Belgische gemeenten.
1810, 1825.
1 omslag

1039.

Akte van vaststelling van huwelijkse voorwaarden tussen Jan de Reu en
Cornelia Groote.
1709.
1 stuk.

3. Bevolkingsadministratie
1040.

Afschrift van het plakkaat van Alva waarin hij opdracht geeft de authenticiteit
van de paspoorten van buitenlandse crediteuren te controleren.
1568.
1 stuk.

1041.

Akte verleden voor schout en heemraden van Almkerk in het land van Altena,
waarin zij verklaren dat Pieter Pieterssen de Guylcker van onbesproken gedrag
is, welke verklaring wordt afgegeven wegens woonplaatsverandering van de
Guylcker.
1609 april 28.
1 charter.
NB. De zegels zijn verloren gegaan.

1042,1043.

“Poorterboeken”, lijsten van in de stad ingeschreven poorters.
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1647-1723,1759-1794.
2 delen.
1042. 1647-1723
NB. Hierin ook poortereed en eedformulieren voor bestuurders en
ambtenaren.
1043. 1759-1794
NB. Hierin ook ambtsgebed voor de opening van vergaderingen,
eedformulieren voor bestuurders en ambtenaren.
1044.

Akten, houdende verklaringen van goed gedrag van personen, die zich in
Oostburg gevestigd hebben.
1681-1795, met hiaten.
1 omslag.

1045.

Lijst van poorters die zich in de stad gevestigd hebben.
1724-1766.
1 stuk.

1046-1080.

“Bevolkingsregisters.” Lijsten van de in de gemeente aanwezige burgers
1796-1798,1806-1939.
35 delen en banden en 1 pak.
1046. 1796-1798,1806,z.j. (1 pak)
NB. Bevat tevens registers van het kanton Oostburg.
1047. 1806-1816
1048. 1817-1825
1049. 1826-1831
1050. 1832-1836
1051. 1837-1841
1052. 1842-1847
1053. 1846-1849
NB. Hierbij ook volkstellingenregister, 1849
1054. 1850-1861
1055. 1861-1890, letters A-C
1056. 1861-1890, letters D-H
1057. 1861-1890, letters I-N
1058. 1861-1890, letters O-S
1059. 1861-1890, letters T-Z
1060. 1861-1890, dienstboden en knechtenregister
1061. 1890-1900, letters A-C
1062. 1890-1900, letters D-J
1063. 1890-1900, letters K-M
1064. 1890-1900, letters N - S
N.B.: T - Z ontbreekt
1065. 1890-1900, dienstboden en knechtenregister
1066. 1900-1921, letters A-C
1067. 1900-1921, letters D-J
1068. 1900-1921, letters K-N
1069. 1900-1921, letters O-S
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1070. 1900-1921, letters T-Z
1071. 1900-1921, bladwijzer
1072. 1900-1913, dienstboden en knechtenregister
1073. 1913-1921, dienstboden en knechtenregister
1074. 1921-1939, letters A-B
1075. 1921-1939, letters C-G
1076. 1921-1939, letters H-L
1077. 1921-1939, letters M-P
1078. 1921-1939, letters Q-U
1079. 1921-1939, letters V-Z
1080. 1921-1939, dienstboden en knechtenregister
1081-1083.

Bevolkingsregisters van personen, verblijvend in het St. Antonius Gesticht
1913-1939
2 delen en 1 band
1081. 1913-1921
1082. 1921-1933
1083. 1933-1939 (1 band)
NB. Deze verzameling bestaat uit drie componenten. Omwille van de
volledigheid zijn ze bij elkaar gehouden

1084.

Register van ingekomen personen.
1926-1930.
1 deel.

1085.

Register van vertrokken personen.
1926-1930.
1 deel.

V. Openbare zedelijkheid
1086.

Rekest van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van
Oostburg aan het stadsbestuur om maatregelen te nemen tegen prostitutie en
overspel.
1619.
1 stuk.

1087.

Akten van beëdiging van controleurs op de belasting op gedestilleerd, likeuren
en wijnen.
1856,1858.
2 stukken.

1088.

Afschriften van vergunningen voor het uitoefenen van het cafébedrijf op grond
van de Drankwet.
1882-1936, met hiaten.
1 omslag.

1089,1090.

Registers van vergunningen verleend voor de verkoop van sterke drank in het
klein
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1882-1923
2 delen
1089. 1882-1917
1090. 1918-1923
1091,1092.

Registers van verloven voor de verkoop van anderen dan sterke drank
1910-1931(1935)
2 delen
1091. 1910-1922
1092. 1923-1931(1935)

VI. Openbare gezondheid
1. Regeling van de volksgezondheid
1093.

Ordonnantie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van de pest.
ca. 1570.
1 stuk.

1094.

Rekest van G. Duplessi om zich in Oostburg als chirurgijn te mogen vestigen.
1685.
1 stuk.

1095.

Akten van eedsaflegging door P. Leenders van Noorden, A. Roda, P.
Versprille, J. Verberg en A. Verschage tot keurmeester van vlees.
1842,1849,1859.
3 stukken.

1096.

Staten van ontvangen keurlonen.
1886-1900.
1 omslag.

1097

Register van verrichte vaccinaties
1900-1931(1932-1937)
1 band

1098.

Jaarverslagen van de gezondheidscommissie te Oostburg.
1902,1910,1926,1929.
4 deeltjes.

1099.

Akten van overeenkomst met A.I. de Visser en P.J. Dey over de
watervoorziening in de Zandstraat
1921,1929
3 stukken

1100.

Verordeningen op de heffing en invordering van keurlonen, op grond van de
Vleeskeuringswet
1922
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2 stukken
1101.

Stukken over de deelneming in NV Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding
Maatschappij.
1922-1926.
1 omslag.

1102.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Vleeskeuringsdienst in de
Kring Oostburg
1927-1931
5 stukken

2. Lijkbezorging
.
1103-1106. “Begraafregisters.” Staten van overleden inwoners, die op de Algemene
Begraafplaats ter aarde zijn besteld.
1830-1870,1900-1933.
4 delen.
1103. 1830-1847
1104. 1848-1870
1105. 1900-1920
1106. 1912-1933
1107.

Akte van overdracht van een strook grond op de begraafplaats aan X.J.J.V.
Maréchal voor het maken van een graf.
1866.
1 stuk.

1108.

Akte van overdracht van een strook grond op de begraafplaats aan F.L.
Benteijn voor het maken van een graf.
1869.
1 stuk.

1109.

Akte van aanstelling van H.B. Henry tot arts belast met de doodschouw.
1869.
1 stuk.

1110.

Bestek voor de bouw van een lijkenhuisje op de begraafplaats.
1874.
1 stuk.

1111.

Bestek voor de aanleg van een ijzeren afrastering op stenen voet op de
begraafplaats op kosten van de familie Ledel.
1892.
5 stukken.

1112.

Stukken over het gebruik van de lijkwagen bij begrafenissen
1909,19233,1924,1929,1931
7 stukken
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1113.

Plattegronden van de algemene begraafplaats.
ca. 1925.
1 omslag.

1114.

Doorslag van de verordening op de begraafplaats en het begraven van lijken
1926
6 stukken

1115.

Doorslag van de verordening op de heffing van begrafenisrechten
1926
3 stukken

1116.

Afschriften van besluiten tot het verlenen van het uitsluitend recht op begraven
voor onbepaalde tijd op de algemene begraafplaats, 1908-1930
z.j. c. 1930
1 omslag

3. Milieuhygiëne
1117.

Bestekken voor de verpachting van het ophalen van vuilnis.
1807-1860, met hiaten.
1 omslag.

1118.

Akte houdende beslechting van het geschil met de Diaconie van de Hervormde
Gemeente over grond, eigendom van de diaconie, die door de gemeente
gebruikt wordt als vuilnisstortplaats.
1827.
1 stuk.

1119.

Processen-verbaal opgemaakt wegens bezwaren van inwoners tegen de
stichting van bakkerijen.
1842-1844,1846.
7 stukken.

1120.

Proces-verbaal opgemaakt wegens bezwaren van inwoners tegen de stichting
van een ververij van stoffen.
1845.
1 stuk.

1121.

Bestek voor het graven en opmetselen van een stenen put in de Oude Stad.
1855.
1 stuk.

1122.

Akte van overeenkomst met J.G. Meijer over het leggen van riolering aan de
westzijde van de Brouwerijstraat.
1882.
1 stuk.
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1123.

Bestek voor het graven van een welput langs de rijksweg naar de Tol.
1892.
1 stuk.

1124.

Vergunning verleend aan I.J. Steenhart en C.I. Hense voor de uitwatering van
water in de waterleiding van de gemeente lopende ten noorden van het voetpad
aan de Zuidstraat.
1897.
1 stuk.

1125-1130.

Verleende hinderwetvergunningen.
1902-1923,1926-1931.
6 omslagen.
1125. 1902-1923
1126. 1926
1127. 1927
1128. 1928,1929
1129. 1930
1130..1931

1131.

Stukken over de beslechting van het geschil met M.S. le Nobel-Mazure over de
aanleg van afwateringsbuizen en het graven van een sloot in de omgeving van
de Nieuwstraat, de Achternieuwstraat en het Grote Gat.
1910-1916,19245,1925, met retroacta.
1 pak.

1132.

Verordening op het maken en onderhouden van sloten, greppels, goten,
waterleidingen, watergangen, grachten en riolen, met wijziging
1910,1912
1 katerntje en 1 stuk

1133.

Besluit van de gemeenteraad tot het bieden van de mogelijkheid aan andere
gemeenten om tegen betaling gebruik te maken van de beermachine
1925
4 stukken

VII. Openbare veiligheid
1134.

Reglementen op de brandveiligheid in Oostburg.
1732, c. 1750.
2 katernen.

1135.

Naamlijst van ingezetenen die verplicht zijn een leren brandemmer gereed te
hebben en van leden van de brandweer.
1791.
1 katern.

1136.

Bestek voor de bouw van een brandspuithuisje.
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1828.
1 katern.

1137.

Akte van overeenkomst met L. Collie over de levering van een brandspuit.
1858.
1 stuk.

1138.

Verordening op de brandweer, met besluit tot intrekking.
1894,z.j.
1 katern en 1 stuk.

1139.

Lijst van manschappen, ingedeeld bij de spuiten A. en B. van de brandweer.
z.j., begin 20e eeuw.
1 katern.
NB. Bevat ook lijst van de gebluste branden, 1920-1950 en
materiaallijsten,.zj.

VIII. Waterstaat.
1140.

Rekening van inkomsten en uitgaven van de watering Gaternisse.
1578.
1 katern.

1141.

Rekening van inkomsten en uitgaven over het aan de wateringen Oude Yve en
Groede verrichte dijkwerk.
1580.
1 katern.

1142.

Afschriften van octrooien tot bedijking van polders bij Schoondijke en Groede
en van de Henricuspolder bij Oostburg.
1610,1615.
2 katernen.

1143,1144.

“Ommelopers” , zevenjaarlijkse op geografische grondslag gebaseerde
opgaven van de gronden met hun eigenaren en pachters in en om Oostburg.
1620,1660.
1 katern en 1 deel.
1143. 1620 (1 katern)
1144 .1660 (Behorende bij de kaart van Jacob Mogge)

1145.

Afschrift van het privilege verleend door de Staten-Generaal tot bedijking van
polders onder Groede en Schoondijke, tot het bouwen van een molen bij
Oostburg en tot het herstellen van het haventje te Brezande bij Groede.
1636,1649,1650.
1 katern.
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1146.

Bestek voor het aanleggen van een dijk vanaf de dam bij de Hans
Vriezenschans naar het oude fort.
1649.
1 stuk.

1147.

Afschrift van het privilege tot bedijking van de Boompolder en de Prins
Willempolder, verleend door de Staten-Generaal.
1650,1654.
1 katern.

1148.

Bestek voor de verkaveling van de Isabellapolder.
1653.
1 katern.

1149.

Akte houdende verklaring, afgelegd voor schepenen, door diverse personen
over de wijze waarop in 1653 de Henricuspolder is overstroomd.
1654.
1 stuk.

1150.

Ommelopers, met ingekleurde tekening, van de Stamperpshoekpolder.
1656,1659.
2 katernen.

1151.

Akte van memorie omtrent de verdeling van gronden in de Generale Prins
Willempolder.
1704.
1 katern.

1152.

Stukken over de bepaling van de afmetingen van de polders in West ZeeuwsVlaanderen.
c. 1710.
2 stukken.

IX. Verkeer en vervoer.
1. Aanleg en onderhoud van landwegen
1153.

Bestekken voor het verrichten van reparaties aan en het schoonmaken van
straten.
1643-1793, met hiaten.
1 omslag.

1154,1155.

Akten van privilege van de Staten-Generaal waarbij de stad toestemming krijgt
om de opbrengst van land in de Prins Willempolder te besteden voor het
herstel van straten, kaden en wegen en voor de aflossing van schulden.
1662 ,1669
2 charters.
1154. 1662 november 13
1155. 1669 mei 15.
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1156.

Akte van aanbesteding van onderhoud en reparatie van de kasseiweg binnen en
buiten de stad.
1705.
1 stuk.

1157.

Stukken over het verrichten van straatwerken.
1779,1780,1790,1792.
4 stukke n en 3 katernen.

1158.

Voorwaarden voor de aanbesteding van de verpachting van de
straatverlichting.
1822-1852, met hiaten.
1 omslag.

1159.

Schetsplattegrond van de gemeente, met daarop aangegeven de uitweg van de
Weststraat naar de Markt over het land van P. Hennequin.
1828.
1 stuk.

1160.

Stukken over de beplanting van de weg tussen Breskens en Maldegem.
1828,1879.
5 stukken.

1161.

Bestek voor de reparatie van een drietal coupures in de weg naar de Oude Stad,
in de straatweg naar Zuidzande en in de weg van de Henricuspolder.
1839.
1 katern.

1162.

Bestekken voor het verrichten van onderhoud aan wegen.
1846,1852.
3 stukken.

1163.

Stukken over de begrinding van de weg tussen Oostburg en Groede.
1861-1865.
2 katernen en 1 stuk.

1164.

Bestek voor het ophogen, afgraven en aanleggen van de aarden baan vanaf de
rijkstol nr. 3 tot aan de stenen duiker op de grens met Waterlandkerkje, de zgn.
Grote Dam.
1867.
2 katernen en 1 stuk.

1165.

Stukken over het onderhoud van de weg tussen Oostburg en Waterlandkerkje.
1867-1892, met hiaten.
1 omslag.

1166.

Bestek voor het ophogen, afgraven, egaliseren en begrinden van de aarden
baan vanaf de Korte Zuidstraat, over de Kaas- en Brooddijk en de Verkorting
naar Waterlandkerkje.
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1868.
1 katern.
1167.

Akte van overeenkomst met de besturen van de polders Eiland en Brandkreek
over het voldoen van de bijdrage van 500 gulden in de kosten van aanleg van
de weg van Oostburg naar Sint Margriete.
1874.
1 stuk.

1168.

Bestek voor de verbetering van de weg vanaf “de Barakke” (St. Kruis) naar de
Grote Dam te Oostburg.
1874.
1 katern.

1169.

Staat van de in de gemeente aanwezige buurtwegen der 2e en 3e klasse en van
de voetpaden.
1877.
1 katern.

1170.

Liggers van wegen en voetpaden
1882,1883,1885,z.j.
1 omslag

1171.

Akte van dading aangegaan met mevrouw N. Bonte over de eigendom van een
perceel weg, sectie B. nr. 1480 te Oostburg.
1887.
1 stuk.

1172.

Akte houdende vergunning aan de Stoomtrammaatschappij BreskensMaldegem voor het leggen van een zijspoor op de Markt.
1887.
1 stuk.

1173.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over het geldelijk beheer van de
grintweg Oostburg-Groede.
1896,1899,1900,1902.
1 omslag.

1174.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over het geldelijk beheer van de
grintweg Oostburg-Waterlandkerkje.
1899-1902.
1 omslag.

1175.

Stukken over het onderhoud en het beheer van de Rijksweg op grondgebied
van Oostburg.
1902,1914-1920,1927.
1 omslag.

1176.

Akten van overeenkomst, aangegaan met G.A.J. Zonnevylle en M.S. Mazure,
over de verharding van de Walstraat.
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1924.
2 stukken,
2. Verpachting van tollen
1177.

Afschrift van het reglement op de tolheffing op de brug.
1630.
1 stuk.

1178.

Voorwaarden voor de verpachting van de tollen door de Dienst der Domeinen.
1830.
1 katern.

1179.

Akten van verpachting van de tollen op de grintweg van Oostburg naar
Groede.
1864-1882, met hiaten.
1 omslag.

1180.

Stukken over de verpachting van de tollen op de grintweg van Oostburg naar
Waterlandkerkje.
1871-1893, met hiaten.
1 omslag.

1181.

Bestek voor de bouw van twee tolhuisjes, met afsluitbomen en een
lantaarnpaal, langs de grintweg naar Waterlandkerkje.
1871.
1 katern.

1182.

Bestek voor de bouw van twee tolhuisjes, met twee lantaarnpalen, op de weg
van Oostburg naar Groede.
1874.
1 stuk.

1183.

Stukken over de afschaffing van de tolheffing in de Appelstraat.
1920-1932, met hiaten.
1 omslag.

3. Verkeer en vervoer over waterwegen.
----.

Besluit van burgemeester en schepenen van Het Vrije van Sluis ter beslechting
van het geschil tussen de ingelanden van de watering der Oude Yevene en het
stadsbestuur van Oostburg over het uitdiepen van de haven en het onderhoud
van de havenwerken
1443, oktober 26
1 charter
NB. Aanwezig als inventarisnummer 1 in de verzameling
archiefstukken van het Vrije van Sluis en geborgen bij de charters van
Oostburg
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1184.

Akte van opmeting van de vaart tegenover Cadzand voor de aanleg van een
sluis.
1552 september 7.
1 stuk.

1185.

Stukken over de aanleg van een brug tussen de Hans Vriezenschans en het
eiland van Cadzand.
1611,1613,1616.
3 stukken en 1 katern.

1186.

Bestek voor de bouw van een sluis met zoute en met zoete deuren.
c. 1620.
1 katern.

1187.

Bestek voor de bouw van een brug over de vest.
1623.
1 stuk.

1188.

Fragment van het bestek voor de bouw van een draaibrug.
c. 1630.
1 stuk.

1189.

Akte van verpachting van het veer op Sluis.
1633.
1 stuk.

1190.

Bestek voor het graven van de vaart vanaf de Hans Vriezenschans naar het
kanaal.
1661.
3 stukken.

1191.

Stukken over de beslechting van het geschil tussen de stad en de StatenGeneraal over het door Oostburg afgraven van de Halve Maan (of Hoornwerk)
aan de voormalige Hans Vriezenschans.
1674.
6 stukken.

1192.

Stukken over de bepaling van de eigendom van de Oude Haven te Oostburg,
met retroacta.
1681.
1 omslag.

1193.

Bestek voor het maken van de Oostburgse Brug over het kanaal bij de Hans
Vriezenschans, met tekening van de heipalen.
1724.
7 stukken.

1194.

Voorwaarden voor de verpachting, door de dienst der Domeinen, ten overstaan
van de burgemeester van Oostburg, van het veerhuis en het overzetveer naar
het land van Cadzand vanaf het verwoeste kasteel van Sluis.
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1825.
1 katern.
1195.

Bestek voor de bouw van een brug met stenen landhoofden en ijzeren leggers
over het kanaal “De Linie” in het plan voor de aanleg van de weg OostburgSint Margriete.
1874.
1 katern.

1196.

Bestek voor het uitbreken van de bestaande heul in de Schoondijkse Vaart en
het bouwen van een nieuwe.
1869.
1 stuk.

4. Telegrafie en telefonie
1197.

Bestek voor de afbraak van de woning van de gemeentebode en het ter plaatse
opbouwen van het telegraafkantoor.
1868.
1 katern.

1198.

Bestek voor de verbouw van het telegraafkantoor.
1872.
1 katern.

1199.

Stukken over de vestiging van het telegraafkantoor in Oostburg.
1881.
2 stukken.

1200.

Bestek voor het maken van een logeerkamer op de zolder van het Post- en
Telegraafkantoor.
1892.
1 stuk.

X. Economische aangelegenheden
1. Handel
1201.

Afschrift van het plakkaat, uitgevaardigd door Karel V, houdende verbod tot
het opkopen van Franse wijn.
1546.
1 katern.
NB. Beschadigd.

1202.

Afschrift van het plakkaat, uitgevaardigd door Karel V, tot regeling van het
inzamelen van de oogsten en tot verbod op het rapen en stelen van vruchten te
velde.
1546.
1 katern.
NB. Beschadigd.
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1203.

Afschrift van het plakkaat, uitgevaardigd door Karel V, houdende verbod tot
het drijven van handel en tot het onderhouden van onderling betalingsverkeer
met de Fransen.
1551.
1 stuk.
NB. Beschadigd

1204.

Rekest aan de Raad van State om vergunning tot het bouwen van een molen,
met afschrift van het door Philips II in 1556 verleende octrooi tot het bouwen
van een molen.
1628.
1 stuk en 1 katern.

1205.

Akte van privilege verleend door de Staten-Generaal waarbij aan de stad wordt
toegestaan om een jaarmarkt te houden op de derde maandag na Pinksteren, die
in de plaats komt van de kermis, die van vóór de verovering van het gebied
stamt en steeds oogluikend wordt toegestaan.
1644 mei 21.
1 charter.
NB. Met opgedrukt zegel onder papier.

1206.

Stukken over de bepaling van de prijs van diverse soorten brood, de “passen
van den broode.”
1663-1801.
1 omslag.

1207.

Reglement op het gilde van de ambachten.
1665,zj..
3 katernen.
NB. Betreft smeden, wagenmakers, timmerlieden, metselaars,
glazenmakers, schoenmakers, kleermakers, wevers, strodekkers,
kuipers, houtdraaiers en schoenherstellers.

1208.

Reglement op het gilde van de winkeliers.
1665.
1 katern.
NB. Betreft lakenverkopers, kramers, bakkers, beenhouwers,
meelverkopers, vettewariers, kruideniers, verkopers van steengoed,
glazen en spijkers en kleinbierverkopers,

1209.

Reglement voor bakkers en broodverkopers.
1671.
1 katern.

1210.

Ordonnantie op de vrachtrijders en de voerlieden.
1710,1755-1757.
2 katernen en 1 stuk..

1211.

Reglement op het werk van timmerlieden en metselaars, deel uitmakend van
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het gilde van de ambachten, met ledenlijst van dit gilde.
1770.
2 stukken.
1212.

Register van afgegeven patenten.
1800-1822.
1 deel.

1213.

Stukken over het houden van de wekelijkse markt.
1812,1813,1848.
6 stukken.

1214.

Ingekomen stukken van het stadsbestuur van Sluis over de vaststelling van de
graanprijzen ten behoeve van de prijs van het brood.
1819-1827.
1 omslag.

1215.

Akte van oprichting van de graanbeurs.
1822.
1 stuk.

1216.

Rekening van inkomsten en uitgaven over de gehouden graanmarkten, met
bijlagen.
1822.
1 omslag.

1217.

Voorwaarden voor de verpachting van de visserij door de dienst der
Domeinen, ten overstaan van de burgemeester van Oostburg, in de grachten
rond de forten van Breskens.
1825.
1 katern.

1218.

Staten van ontvangen staangeld voor veemarkten en kermissen.
1858,1860.
1 omslag.

1219.

Stukken over de stichting van de graanbeurs in de oude katholieke kerk.
1886.
2 katernen en 1 stuk..
NB. De katholieke parochie had dit kerkgebouw in 1804 aangekocht
van de Waalse gemeente.

1220.

Statuten van de Vereeniging Christelijke Boerenbond in ZeeuwschVlaanderen, westelijk deel te Oostburg.
1905.
1 bandje.

1221.

Statuten van de vereniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend
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goed door landarbeiders.
1921.
3 stukken en 1 bandje.
1222.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Slachtveeverzekering Oostburg en
Omstreken.
1923.
1 katerntje.

1223.

Reglement voor de Fokcentrale voor West-Zeeuws-Vlaanderen en op de door
de centrale uitgevoerde fokkerij.
1926.
1 katerntje.

1224.

Reglement van de Vereeniging tot onderlinge rundveeverzekering St. Isidorus
te Oostburg.
z.j. (1925).
1 katerntje.

1225.

Akte van overeenkomst met de Maatschappij tot exploitatie van het
Beursgebouw over de exploitatie van het beursgebouw, Markt 14 te Oostburg
1930
3 stukken

2. Gas- en elektriciteitsvoorziening.
1226.

Reglement voor de levering van gas over de muntgasmeter.
1913.
1 katerntje.

1227.

Stukken over het aangaan van overeenkomsten met de Mij tot bouw en
exploitatie van gemeentebedrijven en met de gemeente Zuidzande over de
bouw van de gasfabriek.
1913,1914,1919.
1 omslag.

1228.

Stukken over de levering van gas en elektriciteit door de NV Mabeg.
1921.
1 omslag.

1229.

Stukken over de door de provincie Zeeland en het rijk aan de gemeente
verleende vergunning tot aanleg van het elektriciteitsnet.
1925,1926.
1 omslag.

1230-1235.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het elektriciteitsbedrijf.
1926-1931.
6 omslagen.
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1230. 1926
1231. 1927
1232. 1928
1233. 1929
1234. 1930
1235. 1931
1236-1241.

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het gasbedrijf.
1926-1931.
6 omslagen.
1236. 1926
1237. 1927
1238. 1928
1239. 1929
1240. 1930
1241. 1931

1242.

Voorschriften voor de installatie van elektrische apparatuur.
ca. 1927.
1 stuk.

1243.

Verordening op het gas- en elektriciteitsbedrijf.
1927.
1 bandje.

1244.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het elektriciteitsbedrijf, met
stukken over de vaststelling en de wijziging.
1927-1931.
1 omslag.

1245.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het gasbedrijf, met stukken over
de vaststelling en de wijziging.
1927-1931.
1 omslag.

XI. Maatschappelijke Zorg
1246-1248.

Lijsten van Roomse ingezetenen, aangeslagen in het te betalen armengeld.
1764-1793, met hiaten.
3 katernen.
1246. 1764-1770
1247. 1775-1784
1248. 1789-1793

1249.

Verordening op het onderhouden van arme meerderjarige personen en kinderen
in het land van Het Vrije van Sluis.
1708.
1 katern.
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1250.

Reglementen, jaarverslag en rekening van inkomsten en uitgaven van de
Spinfabriek.
1817-1819.
1 katern.

XII. Onderwijs, Cultuur en Kerkelijke Zaken
1. Onderwijs en Cultuur
1251.

Bestek voor de vergroting van het schoolgebouw.
1836.
1 katern.

1252.

Bestekken voor de levering van schoolbehoeften.
1849,1852,1853.
1 omslag.

1253.

Bouwtekeningen van de openbare lagere school, met onderwijzerswoning.
2e helft 19e eeuw.
6 stukken.

1254.

Bestek voor de verbouw van de openbare lagere school en voor het leveren van
schoolbehoeften aan de gemeente.
1874.
1 katern.

1255.

Bestek voor de verbouw van de openbare lagere school.
1884.
1 katern.

1256.

Bestek voor de afbraak van de oude en de bouw van de nieuwe
onderwijzerswoning.
1890.
1 katern.

1257.

Verordening, regelende het openbaar lager onderwijs in de gemeente
1890
1 stuk

1258.

Huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim
1901
1 stuk

1259.

Verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs
1901,1902
1 stuk

1260.

Reglement van de muziekvereniging Harmonie te Oostburg.
1908.
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1 katerntje.
1261.

Stukken over de regeling van schooltijden, vakanties, klassenindeling en
leerplans
1908,1909,1921,1931
1 omslag

1262.

Jaarverslagen van de Ambachtsschool voor Oostburg en omstreken.
1912,1915,1917-1919.
1 omslag.

1263.

Stukken over de financiering van de Rijks HBS te Oostburg.
1918-1924.
1 omslag.

1264.

Stukken over de schenking aan het Rijk van de terreinen voor de bouw van de
Rijks HBS te Oostburg.
1919,1920.
1 omslag.

1265.

Stukken over de officiële opening van de Rijks HBS.
1920.
1 omslag.

1266.

Bestek voor de bouw van de rooms-katholieke lagere school
1920
1 omslag`

1267.

Huishoudelijk reglement voor de oudercommissie van de openbare lagere
school
1920
1 deeltje

1268.

Verordening op de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs
1920
1 deeltje

1269.

Verordening betreffende de Commissie van Toezicht op het Middelbaar
Onderwijs
1921
1 katerntje

1270.

Verordening op het openbaar vervolgonderwijs
1921
2 stukken

1271.

Stukken over de bouw van de Rijks HBS.
1921.
1 omslag.

69

1272.

Verordening regelende inrichting en samenstelling van de commissie van
plaatselijk toezicht op het lager onderwijs
1921
1 stuk

1273.

Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het gewoon
lager onderwijs en voor het volgen van voorbereidend onderwijs
1924,1927
3 stukken

1274.

Akten van verhuur van de onderwijzerswoning aan de Brouwerijstraat aan J.A.
Hoste.
1925,1930.
3 stukken.

1275.

Stukken over het toekennen van vergoedingen op grond van artikel 72 van de
Lager Onderwijswet 1920 voor leermiddelen en voorzieningen aan het
schoolgebouw van de schoolvereniging “Immanuel”.
1925-1930
1 omslag

1276.

Verordening tot regeling van het voorbereidend onderwijs, met wijzigingen
1927,1928,1930
5 stukken

1277.

Kohieren van personen, van wie het verschuldigde schoolgeld is ontvangen.
1928,1929.
1 omslag.

1278.

Stukken over het toekennen van vergoedingen op grond van artikel 72 van de
Lager Onderwijswet 1920 voor leermiddelen en voorzieningen aan het
schoolgebouw van de R.K. St. Bavoschool
1928-1931
1 omslag

1279.

Verordening tot aanwijzing van het tijdvak waarbinnen de vergunningen als
bedoeld in artikel 13 van de Leerplichtwet kunnen worden verleend
1931
1 stuk

2. Kerkelijke zaken.
1280.

Stukken over de mogelijke herbouw van de ingestorte St. Eloyskerk, met toren.
1632.
8 stukken.

1281.

Rekest van de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te
Oostburg om de kerkdiensten van de mennonieten, ten huize van M. Strubbe,

70

in het land van Cadzand te verbieden.
1e helft 17e eeuw.
1 stuk.
1282.

Stukken over het maatschappelijk functioneren van de Waalse Kerk te in de
plaatselijke samenleving van Oostburg.
1709-1790, met hiaten.
1 pak.

1283.

Stukken over de vaststelling van de grenzen van de Nederduits Gereformeerde
Gemeenten van Oostburg, Waterlandkerkje en Schoondijke.
1725,1745,1746,1752.
7 stukken.

1284.

Kohier van lidmaten die hebben bijgedragen in de kosten van de nieuwe
predikant.
1748,1750.
2 stukken.

1285.

Statuten van de “Roomsch-Katholieke Propagandaclub St. Eligius” te
Oostburg.
1917.
1 katerntje.

XIII. Schutterijen en landsverdediging.
1. Schutterijen
1286.

Rekest van het handbooggilde om net als het gilde van Sluis uiterlijke
kentekenen zoals het St. Andrieskruis op hun tabbaards te mogen dragen.
z.j., (16e eeuw).
2 stukken.

1287.

Rekest van G. Willemsz. cum suis houdende verzoek om toestemming om een
handbooggilde te mogen oprichten.
1619.
1 stuk.

1288-1290.

Resoluties van de burgerkrijgsraad.
1730,1745-1816.
1 katern, 1 deeltje en 1 deel.
1288. 1730,1744,1745.( 1 katern)
NB. Bevat tevens naamlijst van leden van het oranje en het witte
vendel,1766
1289. 1745-1747 (1 deeltje)
NB. Bevat tevens naamlijst van de officieren van beide vendels
1290. 1765-1816
NB. Bevat tevens naamlijst van de officieren van beide vendels,
naamlijst van de leden van de drie compagnieën, 1809, aantekeningen
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van de verteringen die tijdens de bijeenkomsten zijn gebruikt en de
boetes die zijn opgelegd, 1768-1796,1800-1813.
1291.

Naamlijsten van leden van het Oranje en Witte Vendel.
1787.
2 stukken.

1292.

Rekest van het St. Sebastiaansgilde om leden van het gilde te mogen uitsluiten
wegens het niet voldoen van boeten en doodschulden.
z.j. (midden 17e eeuw).
1 stuk.

1293.

Akte van eedsaflegging ten overstaan van de burgemeester van officieren bij
de plaatselijke schutterij.
1841,1843,1845.
3 stukken.

2. Landsverdediging
1294.

Reglement op het huisvesten van soldaten in de grenssteden van de Republiek.
1596.
1 katern.

1295.

Bestek voor de aanleg van bolwerken bij Oostburg.
1622.
1 stuk.

1296.

Stukken over de verkoop en de ontmanteling van de Oostburgse
vestingwerken, voornamelijk Slikkenburg.
1673,1741.
6 stukken en 1 katern

1297.

Afschrift van het Reglement op de inkwartiering van Deense troepen.
1701.
1 katern.

1298.

Stukken over het heffen van gelden over roerende en onroerende goederen in
West-Zeeuws-Vlaanderen voor de bestrijding van de kosten van
oorlogsvoering.
1708-1710.
1 omslag.

1299.

Naamlijsten van personen die graafwerk voor militaire doeleinden moeten
gaan verrichten.
1745,1747.
5 stukken.

1300.

Stukken over de betaling van de kosten van de met Frankrijk gevoerde oorlog.
1747-1759.
1 pak.
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1301.

Stukken over de inkwartiering van Franse soldaten en het voldoen van de
kosten daarvan aan de inwoners van Oostburg.
1747-1755.
1 pak.

1302.

Rekening van onkosten voor de inkwartiering van het regiment mariniers
onder commando van kolonel Rijngraaf van Salms, met bijlagen.
1785.
1 omslag.

1303.

Naamlijst van inwoners met vermelding van het aantal soldaten dat zij moeten
inkwartieren en met aantekeningen over het inrichten van het oude koor van de
kerk tot hospitaal.
1794.
3 stukken en 1 katern.

1304.

Circulaire, ondertekend door Napoleon Bonaparte houdende uitnodiging van
het stadsbestuur voor een vergadering van de gezamenlijke kantons, met
mededeling dat de gewapende macht slechts met toestemming van de
plaatselijke besturen ingekwartierd mag worden.
1802.
1 stuk.

1305.

Lijsten van mannelijke ingezetenen die voor de Garde National kunnen worden
ingeschreven.
1808,z.j..
1 omslag.

XIV. Justitie.
1306.

Akte houdende vonnis van de vierschaar waarbij Simon de Jueede en zijn
borgen veroordeeld worden tot het jaarlijks met Kerstavond betalen van
vijftien paar schaapsleren handschoenen, waartoe de stad Brugge Oostburg
verplicht had.
1368, januari 8.
1 charter.
NB. De negen schepenzegels ontbreken.

1307.

Akte waarin koning Philips II het stadsbestuur opdraagt het geschil te
berechten tussen Jan Reyns en Pieter Danckaert enerzijds en Adolph de Cherf
en Jan de Witte anderzijds over niet verdeeld land uit de boedel van Catheline
Loois, eerste vrouw van Leys voornoemd.
1561 november 25.
1 charter.

1308.

Akte waarin schepenen van Brugge het stadsbestuur van Oostburg
toestemming verlenen om recht te spreken en griffie te houden in het huis van

73

de prelaat van Sint Pieter te Brugge.
1586 april 17.
1 charter.
NB. Ongezegeld.
1309.

Akte houdende uitspraak door de Raad van Vlaanderen, waarbij hij de
deurwaarder opdracht geeft om de proceskosten van het geschil tussen baljuw
Pieter de Meijer en Pieter Pieterssen van Gulick te verhalen op laatstgenoemde.
1612 november 24, december 22.
1 charter en 1 stuk.
NB. Met zegel onder papier.

1310.

Akte houdende uitspraak van de rechtbank van het Bisdom Brugge, waarin
Pieter Pieterssen, parochiaan te Damme in Stampershouck, wegens het
verzaken van zijn katholieke plichten opnieuw tot betaling van een boete wordt
veroordeeld.
1618 augustus 25.
1 charter.
NB. Het zegel is verloren gegaan.

1311.

Stukken over de beslechting van de geschillen tussen de stad en Pieter
Pieterssen van Gulik over fraude bij het doen van de rekening over de pacht
van gronden en de grasopbrengst van de stad.
1619-1623.
1 omslag.

1312.

Rekening van de baljuw wegens gemaakte onkosten voor de opsporing van Jan
van Aelst, verdacht van de moord op een vrouw te Oostburg.
1647.
1 stuk.

1313.

Plattegrond van de vierschaar te Sluis, met besluit van gedeputeerden namens
de Staten-Generaal, dat de daarop getekende indeling ook in Oostburg moet
gelden.
1655.
1 stuk.

1314.

Akte verleden voor de Raad van Vlaanderen waarin de behandeling van het
geschil over de boedel van Jozijnne Sonneville, waarbij de vier weeskinderen
benadeeld dreigen te worden, wordt terug verwezen naar burgemeesters en
schepenen van Oostburg.
1668 november 22.
1 charter.
NB. Het zegel is verloren gegaan.

1315.

Reglement en tarieflijst voor de dienaar van de baljuw.
1745.
1 katern.
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1316.

Akte van overeenkomst met de cipier van het Huis van Bewaring over de
voeding van de gevangenen.
1842,1844,
2 stukken.

1317.

Bestek voor de bouw van de marechausseekazerne.
1846.
1 katern.

1318.

Staten van ontvangen kazernegelden van de Koninklijke Marechaussee.
1849-1862.
1 omslag.

1319.

Voorwaarden voor de verpachting van de exploitatie van het Huis van
Bewaring.
1849,1850,1852,1855.
4 katernen.

XV. Aanhangsel
1320.

Akte, verleden voor schepenen waarbij zij de overdracht van huizen en grond
in de parochie van St. Eloy door Claeis, zoon van Jan Aernoudts, aan Lijsbette,
weduwe van Ghysel Leys bevestigen.
1532, maart 8.
1 charter.
NB. Zegels zijn verloren gegaan. Aan de keerzijde aantekening van de
verwerving van dit perceel door de stad Oostburg.

1321

Akte verleden voor schepenen, waarbij zij de verkoop van een huis in de
parochie van St. Eloy oostnoordoostelijk van de kerk in de Ooststraat door
priester Jacop van der Erfve aan priester Laureyns Driepondt bevestigen.
1539 januari 20.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1322.

Akte verleden voor schepenen, waarbij zij de jaarlijkse rentebetaling door
Fransoys Niemensvrient en zijn echtgenote aan Cornelis vander Moortele
bevestigen, met het huis aan de Choorenstraet in de parochie St. Eloys als
onderpand.
1543 januari 20.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1323.

Akte verleden voor het stadsbestuur van Brugge, waarin het bevestigt op
verzoek van Charles Suuckant als borg voor de wet van Oostburg dat Lenaert
Taelboom een hoeveelheid graan heeft gekocht ter distributie in Oostburg.
1546 december 30.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.
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1324.

Akte verleden voor schepenen, waarin zij de verkoop van twee lijnen land in
de parochie van St. Eloy binnen Oostburg door Adriaen Davidsz. Hendrickx en
echtgenote aan Walrave Barbier bevestigen.
1551 maart 25.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1325.

Akte verleden voor schepenen, waarin zij verklaren dat Jan de Scottere,
ontvanger van de kerk van St. Eloy en Thomas de Bittere, vroeger ontvanger
van deze kerk, hebben doen panden door Jan van der Erfve een perceel grond
met huis te Oostburg tussen de Volderstraat en de Ooststraat voor het aflossen
van een betalingsverplichting.
1552 december 12.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1326.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de overdracht van alle rechten door
Mayken, weduwe van Cornelis van de Mortele en Maertin Janszn. Arents, aan
de minderjarige kinderen van Cornelis voornoemd op een rentebrief op huizen
en land in de parochie St. Eloy bevestigen.
1559 maart 8.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1327.

Akte verleden voor schepenen, waarin zij de schenking van een huis met grond
in de parochie van St. Eloy door Pieter Roelantsz de Moer aan Jacob Ogiers
bevestigen.
1562 juni 18.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1328.

Akte verleden voor schepenen, waarin Jooris Breethoorne en zijn vrouw
Magdalena een losrente vestigen op vier gemeten, dertig roeden land in de
parochie van St. Eloy ten behoeve van Jaquemyne Logghe.
1564 maart 6.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1329.

Akte verleden voor schepenen, waarin zij de verkoop van een erfrente op een
huis te Oostburg, genaamd De Vate door Anthuenis Leys en zijn vrouw
Tanneken aan de weduwe van Cornelis Scipperius en haar zoon bevestigen.
1564 augustus 11.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1330.

Akte verleden voor schepenen, waarin zij de verkoop van partijen land door
Aernoudt Mastaert c.s. aan Pauwels de Clerq bevestigen, met afschriften van
retro-acta.
1569 oktober 24.
1 charter.
NB. Ongezegeld.
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1331.

Akte houdende verklaring van Boudewijn Taelboom, dat Jan van Erfve in
tegenwoordigheid van schepenen een huis aan de Burchtstraat in Oostburg in
onderpand neemt van de eigenaar Loij de Puut, op verzoek van Jacob Gollen
wegens een niet nagekomen betaling.
1570 augustus 23.
1 charter.
NB. Het zegel is verloren gegaan.

1332.

Akte verleden voor burgemeesters en schepenen, waarin diverse personen
verklaren dat Jaspar de la Mar door de Allerheiligenvloed van 1570, door
acties van rebellen, door gevangeschap en inkwartiering van Spaanse soldaten
veel schade heeft geleden en weinig inkomsten uit zijn ambt als berijder en
officier van het Vrije in Oostburgambacht heeft kunnen trekken om de vereiste
pacht daarvan te kunnen betalen, terwijl hij steeds getrouw zijn ambt heeft
vervuld.
1573 maart 20.
1 charter.
NB. Het zegel is verloren gegaan.

1333.

Afschrift van de notariële akte van een akte verleden voor schepenen waarin
zij de overdracht bevestigen van een huis met erf in de parochie van St. Eloys
door Jan Cortewijle aan Blasen Tespaert.
1577 mei 11.
1 stuk.

1334.

Akte verleden voor schepenen waarbij zij de verkoop van land binnen de
parochie van St. Eloys door Jan Mondiericx en zijn vrouw aan Loonis de
Zeelander bevestigen.
1579 mei 25.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1335.

Akte verleden voor schepenen, waarbij zij de verkoop van land door Jan
Sarragon aan ene De Brune, vrijlaat in Oostburgambacht, bevestigen.
1581 januari 21.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1336.

Akte verleden voor schepenen van Goes, waarin zij de verkoop van een
rentebrief door Jacob Anthonissen en zijn echtgenote aan Boudewijn Assuerus
ten behoeve van diens dochters Saerken en Janneken.
1594 augustus 10.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1337.

Akte verleden voor schepenen van Brugge waarin Mathijs Jacobs en
echtgenote de aanspraak op een rentebrief rustend op een perceel grond in de
parochie van St. Eloy, eerst eigendom van Joris Breethoorne, overdragen aan
Jacob Anthuenissoon en diens vrouw Magdalena Crijns te Goes.
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1594 oktober 1.
1 charter.
NB. Het zegel is verloren gegaan. Zie ook inv.nr.1132.
1338.

Akten verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een huis staande op
de hoek van de zuidzijde van de markt door Herman Coolhans aan Pieter van
Gulick bevestigen.
1619, november 18.
2 charters.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1339.

Akten van overeenkomst tussen de St. Pietersabdij te Gent en Pieter Pieterssen
Stampershouck over de tiendheffing in de nieuwe polder Stampershoek, met
afschrift van een rekest aan de Staten-Generaal waarbij Andries Pieterssen
verlening van belastingvrijstelling vraagt.
1624,1647.
2 stukken.

1340.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van het privilege,
uitgegeven door het kapittel van St. Baafs te Gent tot inpoldering van tien
gemeten schor bij Oostburg, door Rogier van Borssel aan Pieter Pieterss. Van
Gulick, bijgenaamd Stampershouck, bevestigen.
1634 augustus 11 en 27.
1 charter.
NB. Het zegel is verloren gegaan. Aan de keerzijde de tekst van het
privilege.

1341.

Rekening van inkomsten en uitgaven van de polder Stampershoek,
overgebracht voor Het Vrije van Sluis.
1636.
1 katern.

1342.

Akte verleden voor schepenen van Het Vrije van Sluis, waarin zij uitspraak
doen in het geschil tussen Cristiaen Coste Perduijn en Pieter Pieterss. Van
Stampershouck over de afrekening van de bedijking ten noorden van Oostburg
tussen Slijckenburgh en Scerpbier.
1636.
1 katern, op perkament.

1343.

Akte van de Staten Generaal waarbij zij Bartholomeeus Dircxs benoemen tot
ontvanger, met bepaling van zijn salaris, van de kerkelijke goederen van
Oostburgerambacht en de verdronken parochies Schoondijke, Nieuwkerke,
Gaternesse, St. Christoffelkapelle en Normanskapelle
1650 maart 29.
1 charter.
NB. Met opgedrukt zegel onder papier.

1344.

Akte van overeenkomst tussen ingelanden van de polder Stampershoek over de
wijze van verkaveling van gronden, met rapport van de verkaveling.
1656.
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4 stukken.
1345.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van drie huizen in de
Zuidstraat te Oostburg door Anthony Geertsen aan Adriaen de Decker
bevestigen.
1672 januari 23.
1 charter.
NB. Een van de twee zegels is verloren gegaan. Het andere in was,
onder papier.

1346.

Akte verleden voor de Raad van Vlaanderen waarin de erfgenamen van Maria
Manteau de toezegging krijgen dat er een deugdelijke inventaris van de boedel
zal worden gemaakt, mits de erven eventuele schulden zullen betalen.
1677.
1 charter.
NB. Met opgedrukt zegel onder papier.

1347.

Akte verleden voor schepenen van Het Vrije van Sluis, waarin zij verklaren dat
Jan Manteau te Middelburg als executeur van de boedel van Marya Manteau,
weduwe van de molenaar van Oostburg, negen gemeten weiland in de
Oranjepolder benoorden IJzendijke tot borg heeft gesteld.
1678 maart 1.
1 katern op perkament.
NB. Zegel is verloren gegaan.

1348

Besluit van de Staten-Generaal over het handhaven van de bepalingen in de
koopakte van een hofstede in Groede, met landerijen, door Zeger van Dijk te
Cadzand
1681, oktober 6
1 charter

1349.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een huis te Oostburg
door Josua de Vloo voor zichzelf en voor zijn minderjarige broer aan Johannis
de Witte bevestigen.
1684 april 5.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1350.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een huis in Oostburg,
genaamd De Goude Poorte door Robbert Jordaans, baljuw te IJzendijke aan
Cornelis van der Steene bevestigen.
1685 maart 6.
1 charter.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1351.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een huis te Oostburg
door Jacob Zaley aan Pierre Watte bevestigen.
1686 maart 4.
1 charter.
NB. Een van beide zegels is verloren gegaan.
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1352.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een huis in de Oude
Stad te Oostburg door Daniel Tersteyn c.s. aan Francois van Leerberge
bevestigen.
1702 april 18.
1 charter.
NB. De schepenzegels zijn verloren gegaan.

1353

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een huis met
brouwerij te Oostburg door Janna Jansen, weduwe van Daniel Tersteyn, aan
Abraham Sas.
1703 juni 23.
1 charter.
NB. De schepenzegels zijn verloren gegaan.

1354.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van vijf-zesde deel in een
huis te Oostburg door de erven Jan van der Meulen aan Adriaen van der
Meulen, die al eenzesde bezat, bevestigen.
1705.
1 charter.
NB. Met twee zegels in groene was onder papier.

1355.

Akte verleden voor schepenen waarin zij de verkoop van een hofstede in de
Oude Stad door Stoffel Amman en echtgenote aan Abraham Verdouw
bevestigen.
1715 mei 25.
NB. Schepenzegels zijn verloren gegaan.

1356.

Kohieren van verpachting van de tienden in de Henricuspolder, de
Brugsevaartpolder, de Prins Willempolder, in Dierkensteen en de landen van
de St. Eloyskerk te Oostburg, door de Raad van State.
1728-1794, met hiaten.
1 pak.

1357.

Staten van de door de Kamer van Associatie gedane omslag van de kosten van
oorlogsvoering over de steden en dorpen in Het Vrije van Sluis en Biervliet,
met verklaringen van het voldoen van de kosten door de belastinginners.
1747-1752.
1 band.

1358.

Akte van verkoop door J. Risseeuw van een woonhuis aan de Ooststraat te
Oostburg aan E. Bonte.
1871.
1 stuk.

1359.

Afschrift van een notariële akte (notaris C.A. van Casteel te Oostburg) inzake
een boedelscheiding tussen Jacob Cruinaard en kinderen de Visser, 1823 maart
16.
1 stuk.
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1360.

Boek geschonken door de Oostburgse bevolking aan burgemeester Izaak van
Houte ter ere van zijn 20-jarige jubileum als burgemeester 1883-1903, 1903.
1 stuk.
N.B. Zie documentatie inv. nr. 18

Archiefstukken uit andere archieven
1.

Ontvang- en uitgaafboek van de heer van Ghistelle
1509-1533
1 band
NB. Onbekend hoe dit deel in het archief terecht is gekomen. Er is
geen sprake van enig verband met het archief van Oostburg. Wellicht
een relict van een ambtenaar met meerdere functies. De
Ghistellepolders lagen in het ambacht Oostburg

2.

Stukken over de inpoldering van de Stampershoekpolder.
1634.
1 omslag.
NB. Afkomstig uit het archief van de Stampershoekpolder.

3.

Bestek voor het verhogen van de dijk van de Brugse Vaartpolder.
1714.
1 stuk
NB. Afkomstig uit het archief van de Brugse Vaartpolder.

4.

Kohieren van verpachting van de tienden in de polders rondom Oostburg.
1733-1794.
1 omslag.

Documentatie
1.

Briefomslagen.
1691,1716,z.j.
4 stukken.

2.

Aantekeningen van in de stad en het land van West-Zeeuws-Vlaanderen
overleden personen.
1708-1742.
1 band

3.

“Manuscript van Stigtelijke Gedigten en Mengel Poezij Nagelaten door
Cornelis Serlé in zijn Ed. leven Burgemeester te Oostburg”
18e eeuw, 1793
1 band
NB. Door zijn kleinzoon in 1793 gebundeld
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4.

Voorschriften over de uitoefening van het recht van patent, lijsten van
beroepen en bedrijven en voorschriften voor belastingheffing.
1819,z.j.
1 band.

5.

Gedichten en toneelstukken van F.S. de Zoute te Oostburg.
1894.
1 deel.
NB. Geschonken aan de gemeente door N.N. ca, 1990

6.

Vlugschriften (pamfletten) van gedichten en liedjes.
begin 20e eeuw.
1 omslag

7

Paspoorten, uitgereikt aan in St. Laureijns en Waterland Eekloo verblijvende
Belgen
1915, 1917
4 stukken

8.

Kaart van Nederland, met daarop de gezagsgebieden van de Territoriale
Bevelhebbers
1916
1 stuk

9

Fragment van een vermoedelijk Belgisch boekwerk, waarin de door de
Duitsers gepleegde gruweldaden in 1914 zijn genoteerd
Ca. 1915
1 katern.

10.

Distributiebonnen voor uit te reiken brandstoffen.
1917,1918.
1 pak.

11.

Herinneringsboekje uitgegeven door het Nederlands Comité tot steun van
Belgische en andere slachtoffers
1919
1 deeltje

12

Statuten en huishoudelijk reglement voor de coöperatieve
hagelverzekeringsmaatschappij, gevestig te Oostburg
z.j. , ca. 1920
1 deeltje

13

Schrift van Annie van Staveren, met verhalen en het toneelstuk “Van de eene
leugen op de andere”, blijspel in twee bedrijven
z.j., begin 20e eeuw
1 deeltje

14

Schrift van Krina Jacoba Bliek met godsdienstige gedichten
z.j., ca 1920
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1 deeltje
NB. Enkele gedichten zijn gedateerd, 1882,1887,1913 en1916, maar
zijn nadien in dit deeltje opnieuw opgeschreven
15.

De Spiegel (voorkant) d.d. 12 december 1908 met een abeelding van Reverend
Abraham de Vlieger, geboren 13 mei 1866 te Oostburg, overleden 2 december
1908 te Chorlton cum Hardy, Manchester.
1 stuk.

16.

Brochures van muziekuitvoeringen te Oostburg, 1886-1887, 1892, 1906, z.d.
1 omslag.

17.

Uiitnodiging vergaderingen Kamer van Rhetorika "Oefening en vermaak" te
Oostburg, 1873-1875.
1 omslag.

18.

Documentatie voormalig burgemeester Izaak van Houte en zijn vrouw.\
1 omslag
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