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Op de omslag: 

 

Het gemeentewapen van Linschoten, verleend 11 september 1816. 

"Zijnde van keel, beladen met eene bande van zilver."  

 

Oorsprong: 

Gelijk aan het heerlijkheidswapen. Het is waarschijnlijk afkomstig van de familie Van 

Linschoten, die in de Middeleeuwen Heren van Linschoten waren. Het komt later ook 

terug in het wapen van de familie Strick van Linschoten, die het waarschijnlijk als 

heerlijkheidswapen opgenomen hebben in hun wapen. 

http://www.ngw.nl/linschot.htm 
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INLEIDING I

 INLEIDING 

 

Ligging en grondgebied 

 

De gemeente Linschoten was gelegen in het westen van de provincie Utrecht. Het grondgebied van de 

gemeente kwam in 1939 globaal overeen met dat van de polders Wulverhorst, Rapijnen, Noord- en 

Zuid-Linschoten, Schagen en Den Engh, IJsselveld, Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek, en Polanen. 

Als zelfstandige gemeente heeft Linschoten bestaan tot 1989; sindsdien maakt het deel uit van de 

gemeente Montfoort. 

Linschoten grensde in het noordwesten en noorden aan de gemeente Woerden en in het noordoosten 

en oosten aan de gemeente Harmelen. Ten zuiden grensde de gemeente aan de Hollandse IJssel met 

daaronder de gemeente Montfoort en ten westen aan de gemeenten Snelrewaard en Wulverhorst. Na 

toevoeging van de voormalige gemeente Wulverhorst bij Linschoten grensde de gemeente ten westen 

vervolgens aan de gemeente Papekop. Na toevoeging van de voormalige gemeente Achthoven bij 

Linschoten grensde de gemeente ten oosten ook aan IJsselstein. 

 

  

Kaart van de gemeente Linschoten door J. Kuyper, 1860. 

 

Al in 1853 werden de plannen tot samenvoeging van Linschoten, Wulverhorst, Achthoven en 

Snelrewaard besproken. Uiteindelijk werden Wulverhorst en Achthoven pas in 1857 opgeheven en bij 

Linschoten gevoegd. Zo vormden ze samen een nieuwe – uitgestrekte – gemeente, bestaande uit totaal 

acht vroegere gerechten. Toevoeging van Snelrewaard is door de jaren heen meerdere malen aan de 

orde geweest, meer deze gemeente heeft nog lange tijd haar zelfstandigheid kunnen behouden. Van 

1857 tot aan de opheffing in 1989 zijn er geen andere voormalige gemeenten aan Linschoten 

toegevoegd.  

Rond 1850 telde de gemeente ca. 830 inwoners1; in 1939, het eindjaar van het beschreven 

archiefgedeelte, waren dat er bijna 19002. 
 

1 Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gorinchem (1839-1851) deel 7, p. 352. 

   7, p. 352. 
2  Deze aantallen worden vermeld in de begrotingen, inv. nrs. 195-208. 



INLEIDING II

Bestuur 

 

De gemeente Linschoten heeft niet altijd de omvang gehad, die ze bij de opheffing had. In 1811 

werden de voormalige gerechten/gemeentes De Beide Vlooswijken, Wulverhorst, Polanen, Schagen 

en Den Eng, Linschoten Cattenbroek en Mastwijk  tot een gecombineerde ‘mairie’ bijeengebracht. Na 

het herstel van de onafhankelijkheid bleef deze situatie nog bestaan totdat per 1 april 1817 de vergrote 

gemeente uiteenviel in drie zelfstandige kleinere gemeentes: Linschoten, Wulverhorst en Achthoven. 

 

Vanaf dat moment werden in navolging van het “Reglement van het bestuur ten platten lande” in elke 

gemeente een schout, twee assessoren en een gemeenteraad benoemd. De titel schout werd in 1825 

vervangen door burgemeester. Pas bij de Grondwetsherziening van 1848 kwam een einde aan het 

merendeel van de heerlijke rechten van de ambachtsheren en –vrouwen uit de familie Strick van 

Linschoten. Deze familie had vóór 1795 het recht om het dorpsbestuur te benoemen, van 1795 tot 

1848 was dat omgezet in het recht van voordracht voor de benoeming van leden van het 

gemeentebestuur.  

Pas met de invoering van de Gemeentewet van 1851 werden gemeentes daadwerkelijk autonoom en 

zelfstandig. Sindsdien was er geen onderscheid meer tussen dorpen, steden of heerlijkheden.  

 

Bij de inwerkingtreding van de Gemeentewet in 1851 kreeg het gemeentebestuur van Linschoten de  

samenstelling zoals die tot aan de opheffing van de gemeenteraden door de Duitse bezetter in 1941 

gebleven is:  een gemeenteraad van zeven personen en een college van burgemeester en wethouders. 

De twee wethouders werden gekozen uit de gemeenteraad. De gemeenteraad werd in dat jaar voor het 

eerst gekozen en kwam op 6 oktober 1851 voor het eerst bijeen. De samenstelling van deze raad 

verschilde nauwelijks met die van de benoemde raad vóór die tijd. Ook met de toevoeging van 

Wulverhorst en Achthoven veranderde hierin niet veel. Omdat Linschoten een kleine gemeente was, 

was het aantal mensen dat tot raadslid of wethouder gekozen kon worden beperkt. De raadsleden en 

ook de burgemeester hadden daarnaast vaak een functie in het bestuur van de polders onder 

Linschoten of in andere gemeentelijke instellingen. 

 

Veel opvallende zaken deden zich in de loop der jaren binnen het 

gemeentebestuur niet voor. Eén van de langlopende discussies is 

echter wel de bouw van een nieuw raadhuis geweest. Vrijwel direct 

na zijn benoeming in 1876 tot burgemeester, sprak P.H. Knook de 

wens uit tot bouw van een nieuw raadhuis, wat volgens hem 

noodzakelijk was. Tot die tijd was de secretarie gevestigd ten huize 

van de oud-burgemeester, G. van Dam. Erg enthousiast reageerde 

de raad niet op het idee van burgemeester Knook. Na het overlijden 

van Van Dam werd zijn pand niet door de gemeente aangekocht, 

maar huurde men de secretarie van de nieuwe eigenaar. Uiteindelijk 

leek burgemeester Knook eieren voor zijn geld te kiezen en greep 

hij de mogelijkheid aan om vanaf 1891, in navolging van de vorige 

burgemeester, ook maar zijn intrek in de ambtswoning met 

secretarie te nemen. 

In 1908, ging  zijn opvolger G. van der Valk Bouman er ook wonen 

en toen kocht de gemeente het pand, dat inmiddels verschillende 

verbouwingen ondergaan had, aan. Het gebouw was er echter nooit 

erg comfortabel van geworden. Acht jaar later, in 1917, gaat de 

door de verschillende burgemeesters lang gekoesterde wens in 

vervulling en wordt door de raad geconcludeerd dat alleen nieuwbouw van de ambtswoning c.q. 

secretarie de oplossing is voor het oude en bouwvallige pand. In het nieuwe raadhuis kwamen een 

kamer voor de burgemeester, – tevens secretaris – de secretarie, een archiefbewaarplaats en de 

raadzaal. 

 P.H. Knook, burgemeester van  

 1875-1908.            



INLEIDING III

Ontwikkeling en bestaansmiddelen 

 

In 1858 wordt door de Commissaris des Konings navraag gedaan naar de geschiedenis van de naam 

‘Linschoten’. De burgemeester schrijft in zijn reactie: “De naam der Gemeente is in het gebruik zeer 

wankelend en onzeker als wordende ook soms wel Lindschoten, Linschooten en Linkschooten 

geschreven. (…) Omtrent de juiste oorsprong der naam van de Gemeente is niets bekend of te vinden 

uithoofde geene oude archieven aanwezig zijn. De beteekenis der naam is mij mede onbekend”.3 

 

Inmiddels weten we dat Linschoten van oorsprong zijn naam ontleend aan het riviertje de Linschoten, 

dat een samenstelling is van ‘scote’ (hoge hoek land, uitspringend in het laagland) en ‘linde’ (een 

lindeboom, in dit geval een hiernaar genoemde waterloop). De naam wordt voor het eerst vermeld in 

1172 als onderdeel van de naam Gerardus de Lindescote. Waarschijnlijk was er toen reeds een 

versterkt huis dat zo heette. Dit huis wordt voor het eerst in 1270 genoemd4. 
 

 
 

 

 

Het dorp Linschoten ontwikkelde zich op de plaats waar de restgeul van de vroeger tussen Montfoort 

en Woerden gelegen rivier op de Lange Linschoten stuit. Langs de oostelijke oever van de Lange 

Linschoten, nabij de kerk, ontstond een dorp in lintbebouwing. Doordat al sinds de 16e eeuw een brug 

in het midden van het dorp over de Lange Linschoten lag, kon ook aan de westzijde gebouwd worden. 
 

Behalve de dorpskern was de gemeente vrijwel geheel agrarisch van karakter, enkele uitzonderingen, 

zoals kastelen, buitenplaatsen en herbergen daargelaten. De dorpskern Linschoten bestond naast 

enkele winkeltjes en kroegen ook uit een kerk en een school. Aan de rand van het dorp concentreerde 
 

3 Zie inv. nr. 70. 
4Montfoort, geschiedenis en architectuur, p. 18.  

Kaart van het Groot-Waterschap van Woerden, fragment, 1670. 
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zich nog andere bebouwing, vooral kleine bedrijfjes. Rond 1840 telde Linschoten ruim 200 woningen 

voor ruim 800 inwoners. In het archief zijn vanaf 1866 jaarverslagen aanwezig over de landbouw. 

Deze geven onder meer een mooi beeld van de hoeveelheid en soorten landbouwgronden en 

weilanden, de gewassen die verbouwd werden en de samenstelling van de veestapel binnen de 

gemeente5.  

 

Onderwijs 

 

Al voor 1811 werd in Linschoten onderwijs gegeven aan de openbare lagere school naast de kerk. 

Kinderen uit de buurt Cattenbroek gingen  niet in Linschoten zelf naar school, hoewel die buurt binnen 

de gemeentegrenzen viel. De Cattenbroekse kinderen gingen naar de lagere school te Harmelen, die 

voor hen dichterbij was. De gemeente Linschoten betaalde daarvoor lange tijd een bijdrage aan de 

gemeente Harmelen. De toestand van het onderwijs te Linschoten was echter, zoals in veel gevallen 

aan het begin van de 19e eeuw, niet al te best. Dit gold voor zowel de kwaliteit van de lessen als voor 

de huisvesting. Het gemeentebestuur probeerde het onderwijs op verschillende manieren te 

verbeteren6. In 1862 werd op de plaats van de oude school een nieuwe school met onderwijzerswoning 

gebouwd. Maarten Mol was toen hoofdonderwijzer. In 1869 richtte hij de avondschool te Linschoten 

op.  

Ten tijde van de indiensttreding van zijn opvolger Bokhorst in 1872 telde de school ongeveer 90 

leerlingen, verdeeld over drie klassen, onder leiding van slechts één onderwijzer. Na veel onenigheid 

binnen de gemeenteraad werd in 1874 een kwekeling - een onderwijzer in opleiding – als 

hulponderwijzer aangesteld. 

In 1881 werd de school vergroot door onder meer de onderwijzerswoning tot leslokaal te verbouwen.  

Aan het begin van de 20e eeuw, vanaf 1914, ging het achteruit met het openbaar onderwijs te 

Linschoten. De Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs “Timotheus” was opgericht en stichtte 

in 1914 een ‘eigen’ bijzondere lagere school aan de Liefhovendijk. De school telde bij de opening 40 

leerlingen en moest al in 1921 verbouwd en vergroot worden. Het aantal leerlingen aan de openbare 

school daalde in één jaar van 110 naar 88. Dit aantal bleef achteruit gaan, tot opheffing in 1938 

volgde.  

 

Archieven 

 

De archieven van de gemeente Linschoten werden waarschijnlijk van oudsher bewaard bij de 

burgemeester, die meestal tevens secretaris was, aan huis. Deze archieven gingen dan over van 

functionaris op functionaris en werden dus door de jaren heen meermalen verhuisd naar andere 

locaties. 

 

De eerste vermeldingen omtrent de archieven komen we tegen in de raadsnotulen van november 1876 

in het kader van de discussie over een nieuw te bouwen raadhuis. De raadsleden zagen hier het nut nog 

niet zo van in, maar de toenmalige burgemeester Knook drong er toch sterk op aan. Volgens hem 

moest er wel degelijk voor een nieuwe secretarie gezorgd worden en voor een degelijke ruimte voor 

het archief, dat nu op meerdere plaatsen bewaard werd. Veel archiefstukken werden tot dan toe bij de 

oud-burgemeester Van Dam thuis, waar ook de secretarie was, bewaard. Met zijn eventuele vertrek uit 

de gemeente of overlijden zou het archief toch ergens naartoe moeten.  

Deze situatie blijkt ook uit de correspondentie van 1877. Hierin vraagt de commissaris van de 

Koningin van de provincie Utrecht aan de burgemeester naar de toestand van de archiefzorg en de 

archiefbewaarplaats. Uit het antwoord blijkt dat er zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ archieven bewaard 

worden, hoewel van het oud archief niet veel (meer) aanwezig is. De archieven bevinden zich op dat 

moment ‘in particuliere woningen’, echter wel in droge en brandvrije kasten. Volgens de burgemeester 

zijn de nieuwe archieven geordend door middel van agenda’s. Hierbij heeft de burgemeester het dus 

waarschijnlijk slechts over de serie correspondentie, die uiteindelijk maar een deel van het totale 

 
5 Zie inv. nr. 449-454. 
6 Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard, p. 231-235 en 267-275.  



INLEIDING V

archief uitmaakt. Hoe de overige archiefbescheiden dan wel bewaard werden valt uit zijn antwoord 

niet op te maken.  

 

In het overige gedeelte van het archief was nog geen enkele ordening aanwezig. Dit blijkt uit een brief 

uit 1884, waarin de burgemeester reageert op een brief van Gedeputeerde Staten over de archiefzorg. 

Hierin geeft hij aan dat er nog wel archieven van vóór 1813 aanwezig zijn, maar dat het ondoenlijk is 

om daarvan een omschrijving te geven. Dit komt mede door het oude schrift dat in veel stukken 

gebruikt is en dat voor de burgemeester onleesbaar is. Het is volgens hem dan ook best mogelijk dat er 

ook nog stukken uit de waterschapsarchieven tussen zitten. De functies van schout of burgemeester en 

die van voorzitter van de waterschappen werden vaak door dezelfde persoon vervuld. Vervolgens 

geeft de burgemeester aan dat de stukken geheel ongeordend zijn en dat er geen inventaris aanwezig is 

en besluit hij met de mededeling, dat het goed zou zijn om de oude archieven die op de secretarie 

bewaard worden, te laten ordenen.  

Enkele maanden later laat Gedeputeerde Staten weten dat in de stad Utrecht een volledig brand- en 

vochtvrij gebouw ingericht is waar de besturen van de gemeentes en waterschappen hun archieven in 

bruikleen kunnen afstaan. Dit alles met het oog op het behoud van de archieven in de provincie, 

waarvan de toestand over het algemeen niet al te best was gebleken. Daarnaast bestond de 

mogelijkheid om de archieven te laten ordenen.  

Burgemeester en Wethouders van Linschoten gaan hiermee akkoord; de oudste archieven tot 1813 

worden in 1888 overgebracht naar het nieuwe Rijksarchief en er worden afspraken gemaakt tot 

beschrijving van deze archieven. Het archief dat in Linschoten achterblijft, wordt in een ‘stevig 

gebouwde kluiskelder’ in het raadhuis annex de secretarie brandvrij bewaard.  

Tenslotte maakt de correspondentie nog duidelijk dat vanaf 1900 ongeveer elke tien jaar de registers 

van de burgerlijke stand overgebracht werden naar het Rijksarchief te Utrecht. 

 

Inventarisatie 

 

Als beginjaar voor inventarisatie is genomen 1818, het jaar waarin Linschoten officieel ‘gemeente’ 

werd, terwijl het eindjaar van dit archiefblok is vastgesteld op 1939. Vanaf 1940 ging de gemeente 

waarschijnlijk gebruik maken van een nieuwe wijze van archiefordening, in verband met de invoering 

van het codesysteem. Ook is 1940 door het bureau Van Lee & Van Everdingen reeds als beginjaar 

gekozen voor inventarisatie van het daaropvolgende, tevens laatste archiefblok van de gemeente 

Linschoten tot de opheffing per 1 januari 1989.  

Enkele series van het in hierna beschreven archief lopen echter door tot na 1939 met als uitschieter 

1947. De kadastrale leggers lopen zelfs door tot 1973.  

In het archief bevindt zich veel correspondentie die de gemeenten Linschoten én Snelrewaard betreft 

of gericht is aan beide gemeenten tegelijk. Vanaf ca. 1908 is dit steeds meer het geval. Dit komt omdat 

de burgemeester van Linschoten ook burgemeester van Snelrewaard was en beide gemeenten de 

secretarie te Linschoten deelden. Steeds meer correspondentie werd aan de burgemeester van beide 

gemeenten tegelijk gestuurd. Daarnaast werkten de gemeenten al lange tijd op verschillende gebieden 

samen en golden er verschillende gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van 

volksgezondheid en veiligheid.  

 

Na inventarisatie kon een deel van het archief voor vernietiging aangemerkt worden. Na selectie en 

vernietiging van deze stukken bestaat het archief nu uit ca. 22  strekkende meters. 

 

Het beschreven archief over de periode 1818-1939 maakt een complete indruk. Op de 

gemeenterekeningen na zijn de series vrijwel compleet. Van de archieven van het de gerechten onder 

Linschoten vóór 1818 is een inventaris vervaardigd door J.G.J. van Booma. Van het archief van de 

gemeente Linschoten over de periode 1940-1989 is een inventaris vervaardigd door het bureau Van 

Lee & Van Everdingen te Vlaardingen. 



VI  BIJLAGE 

LIJST VAN BURGEMEESTERS, WETHOUDERS EN GEMEENTESECRETARISSEN 

1811-1941 

 

Schout / Burgemeesters 

 

1811-1815  Barend Klein (Maire) 

1816-1833  A. van Dam 

1834-1875  G. van Dam 

1875-1908  P.H. Knook 

1909-1941   G. van der Valk Bouman 

  

Assessoren, vanaf 1851 wethouders 

 

1811-1828  C. Blok 

1829-1833  G. van Agthoven 

1834-1838  L.J. de Wit 

1838-1842  J. Snel 

1834-1864  D. Verweij Czn. 

1842-1853  W. van den Berg 

1853-1867  A. Stigter 

1865-1875  H.D. de Bruijn  

1867-1875  G. Spruijt 

1875-1884  H. Jenné 

1875-1898  H. Verweij 

1884-1905  J.W. te Hofstede 

1898-1905  J. Bergshoeff 

1905-1909  Joh. van Dijk 

1906-1923  J. Verweij 

1909-1919  M. Blok 

1919-1925  A. de Goederen 

1923-1941  C.G. Vlooswijk 

1925-1931  T. van Vliet 

1931-1939  G. van Delen 

1939-1941  A. van Schieveen 

 

Secretarissen 

 

1818-1833  A. van Dam 

1834-1870  G. van Dam 

1871-1908  P.H. Knook 

1908-1941  G. van der Valk Bouman 



GEMEENTE LINSCHOTEN   1

ARCHIEF VAN DE GEMEENTE LINSCHOTEN (1811) 1818-1939 (1973) 

 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

A. Notulen  

 

 1.  Gemeenteraad 

 

1-9. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,  

 1823, 1824, 1828-1834, 1836, 1942-1948 en 1850-1946. 

    2 omslagen en 6 delen 

  

 1.  1823, 1824, 1828-1834 en 1836; 1 omslag 

 2.   1842-1848 en 1850-1851 (mei); 1 omslag 

 3.  1851(juni)-1857, met achterin chronologisch register van onderwerpen; 

 4.  1858-1876; 

 5.  1877-1882, met achterin chronologisch register van onderwerpen; 

 6.  1883-1895, met achterin chronologisch register van onderwerpen; 

 7.  1896-1908 (april), met voorin een lijst van leden van het armbestuur; 

 8.  1908 (april)-1925 (juli); 

 9.  1925 (aug.)-1946. 

 

10. Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 

 1924 en 1925. 2 stukken 

 

11. Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 

 1857-ca. 1925. 1 deel 

 

 2.  College van Burgemeester en Assessoren, vanaf  1851 Burgemeester en   

   Wethouders 

 

12-18. Notulen van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Assessoren, vanaf  

 1851 Burgemeester en Wethouders, 

 1828, 1842, 1854-1861 en 1865-1947. 1 omslag en 7 delen 

 

 12.  1828 en 1842;  1 omslag 

 13.  1854-1861;  

 14.  1865-1873;  

 15.  1874-1885, met achterin chronologisch register van onderwerpen; 

 16.  1886-1901, met achterin chronologisch register van onderwerpen; 

 17.  1902-1924 (mei); 

 18.  1924 (juni)-1947. 

 

19. Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van de vergaderingen van het College van  

 Burgemeester en Wethouders, 

 1854-ca. 1925. 1 deel 

 

B. Besluiten en verordeningen 

 

20-21. Registers van vastgestelde verordeningen, 

 1881-1925. 1 deel en 1 band 

 

 20.  1881-1887;  1 band 

 21.  1887-1925. 1 deel 
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C. Publicaties en bekendmakingen 

 

22. Register van publicaties, 

 1852-1857. 1 deel 

 

 
 

Raadhuisstraat te Linschoten, met links de toenmalige burgemeesterswoning c.q. secretarie, ca. 1915. 

 

D. Ingekomen en verzonden stukken 

 

23-145. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, van 1811-1837 en van 1849-1930 met  

 agenda’s per maand, 

 1811-1933. 122 pakken 

  

 23.  1811-1814;  

 24.  1815; 

 25.  1816-1817 (juli);  

 26.  1817 (juli)-1820; 

 27.  1821-1823 (dec.); 

 28.  1823  (dec.)-1825;  

 29.  1826-1828 (juni); 

 30.  1828 (juni)-1830; 

 31.  1830-1833 (sept.); 

 32.  1833 (sept.)-1835;  

 33.  1836 (jan.-mei); 

 34.  1836 (juni-dec.);   

 35.  1837 (jan-mei);  

 36.  1837 (juni-dec.); 

 37.  1838; *  

 38.  1838;*  

 39.  1839; *  

 40.  1839; *  

 41.  1840; *  

 42.  1840; *  

 43.  1841; *  

 44.  1841; *  

 45.  1842; *  

 46.  1842; *  

 47.  1843; *  

 48.  1843; *  

 49.  1844; *  

 50.  1844; *  
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 51.  1845; *  

 52.  1845; * 

 53.  1846; * 

 54.  1846; *  

 55.  1847; * 

 56.  1847; *  

 57.  1848; *  

 58  1848; *  

 59.  1849 (jan.-juni);  

 60.  1849 (juni-dec.); 

 61.  1850 (jan.-juni);   

 62.  1850 (juni-dec.); 

 63.  1851; 

 64.  1852; 

 65.  1853; 

 66.  1854; 

 67.  1855; 

 68.  1856; 

 69.  1857; 

 70.  1858; 

 71.  1859; 

 72.  1860; 

 73.  1861; 

 74.  1862; 

 75.  1863; 

 76.  1864; 

 77.  1865; 

 78.  1866; 

 79.  1867; 

 80.  1868; 

 81.  1869; 

 82.  1870; 

 83.  1871; 

 84.  1872; 

 85.  1873; 

 86.  1874; 

 87.  1875; 

 88.  1876; 

 89.  1877; 

 90.  1878; 

 91.  1879; 

 92.  1880; 

 93.  1881; 

 94.  1882; 

 95.  1883; 

 96.  1884; 

 97.  1885; 

 98.  1886; 

 99.  1887; 

 100. 1888; 

 101. 1889; 

 102. 1890; 

 103. 1891; 

 104. 1892; 

 105. 1893; 
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 106. 1894; 

 107. 1895; 

 108. 1896; 

 109. 1897; 

 110. 1898; 

 111. 1899; 

 112. 1900; 

 113. 1901; 

 114. 1902; 

 115. 1903; 

 116. 1904; 

 117. 1905; 

 118. 1906; 

 119. 1907; 

 120. 1908; 

 121. 1909; 

 122. 1910; 

 123. 1911; 

 124. 1912; 

 125. 1913; 

 126. 1914; 

 127. 1915;  

 128. 1916; 

 129. 1917; 

 130. 1918; 

 131. 1919; 

 132. 1920; 

 133. 1921; 

 134. 1922; 

 135. 1923; 

 136. 1924;  

 137. 1925; 

 138. 1926; 

 139. 1927; 

 140. 1928; 

 141. 1929; 

 142. 1930; 

 143. 1931; 

 144. 1932; 

 145. 1933; 

 

 N.B. * Met agenda’s op onderwerp in plaats van per maand. Over deze periode, 1838- 

 1848, is de correspondentie tevens gesplitst in correspondentie van de burgemeester, van  

 Burgemeester en Assessoren en van de gemeenteraad. 

 

146-150. ‘Brievenboeken’, registers van minuten en afschriften van verzonden brieven, 

 1818-1835. 5 delen 

 

 146.  1818-1819;  

 147. 1820-1824; 

 148. 1825-1828; 

 149. 1829-1832 (okt.);   

 150. 1832 (nov.)-1835. 
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151. Agenda’s van de ingekomen stukken, chronologisch geordend per maand, 

 1815-1835. 1 pak 

 

152-166. Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken, alfabetisch geordend op onderwerp, 

 1835-1915. 1 pak en  14 delen  

  

 152. 1835 (dec)-1840;  

 153. 1841-1848; 

 154. 1849-1852;  

 155. 1853-1855;  

 156. 1856-1858;  

 157. 1859-1860;  

 158. 1861-1863;  

 159. 1864-1866;  

 160. 1867-1870 (jan.+feb.);  

 161. 1870 (maart)-1874;  

 162. 1875-1879;  

 163. 1880-1884;  

 164. 1885-1894;  

 165. 1895-1904;  

 166. 1905-1915. 1 pak 

 

167. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de burgemeester, 

 1891-1914 en 1917-1921. 1 pak 

  

168. Register van uittreksels uit de brieven van de gouverneur van de provincie Utrecht, 

 1815.  1 katern 

  

E.  Akten 

 

169. Repertoires van akten, gepasseerd voor of uitgegeven vanwege het gemeentebestuur met  

 aantekeningen van verificatie door de Verificateur der Registratie en Domeinen, 

 1826-1903. 1 omslag 

 

F. Jaarverslagen 

 

170-177. Verslagen van de toestand van de gemeente, 

 1836-1848 en 1850-1930. 8 pakken 

  

 170. 1836-1860; 

 171. 1861-1870; 

 172. 1871-1880; 

 173. 1881-1890; 

 174. 1891-1900; 

 175. 1901-1910; 

 176. 1911-1922; 

 177. 1923-1930.  

 

178. Gemeenteverslag over 1931-1935, 

 1938.  1 katern 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

 

I. ORGANISATIE 

 

A. Grondgebied en grensbepaling 

 

179. Proces-verbaal van de grensbepaling van het grondgebied van de gemeente, 

 1819.  1 katern 

 

180. Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom, met  

 verordening tot vaststelling en met tekeningen,  

 1889, 1897 en 1937-1939. 1 omslag 

  

B. Bestuursfunctionarissen  

 

181. Roosters van aftreding van raadsleden en armmeesters en naamlijsten van wethouders,  

 ca. 1851-1917. 3 stukken 

 

 

Engherzandweg, ca. 1915, ter hoogte van de huidige kruising met de M.A. Reinaldaweg. 

 

C. Personeel 

 

182. Akten van aanstelling van C.A. Schoonhoven tot bode en invorderingsambtenaar van de  

 plaatselijke belastingen, 

 1909.  2 stukken 

 

183. Stukken betreffende de benoeming van K. Vergeer tot gemeentewerkman, 

 1912.  3 stukken 

 

184. Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van het ambtenarenreglement en van  

 de rechtspositieregeling van gemeentepersoneel, 

 1931-1933. 1 omslag 

 

185. Stukken betreffende de aanstelling, werkzaamheden en bezoldiging van ambtenaren ter  

 secretarie, 

 1933-1939. 1 omslag 
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186. Verordening tot aanwijzing van de gemeentelijke functies die uitsluitend door gewezen  

 militairen uitgeoefend mogen worden, 

 1935-1938. 1 omslag 

 

D. Samenwerking met gemeente Snelrewaard 

 

187. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de gemeenschappelijke regeling met  

 de gemeente Snelrewaard betreffende gemeenschappelijke uitgaven, 

 1936-1938. 1 omslag 

 

E. Eigendommen 

 

 1.  Aankoop, huur en verhuur 

 

188. Stukken betreffende de huur en aankoop van een huis met erf en grond te Linschoten  

 B.738 van wed. A. Pelgrim, 

 1890 en 1899. 1 omslag 

 

189. Onderhandse akten van huur van de raadzaal en secretarie, extracten, 

 1895-1900. 1 omslag 

 

190. Correspondentie betreffende de kwijtschelding voor J. Th. Bos van de pacht voor het gras  

 van de bermen van de Polanerzandweg, 

 1934-1935. 1 omslag 

 

191. Besluiten en overeenkomsten voor de verhuur van een gemeentewoning aan A. Jenné,  

 wed. D. Verweij, 

 1935 en 1938. 1 omslag 

 

 2.  Onderhoud 

 

192. Bestek voor de aanbesteding van het onderhoud en gedeeltelijke vernieuwing van de  

 toren, met verzoekschrift aan de gouverneur van de provincie Utrecht om goedkeuring  

 van de aanbesteding aan de laagste bieder, 

 1815.  2 stukken  

 

193. Stukken betreffende de werkzaamheden voor het verlagen van de gemeentetoren, 

 1877.  1 lias 

 

193a. Schriftelijke uiteenzetting of tekst voor een toespraak door burgemeester Van der Valk  

 Bouman over de voortgang van de nieuwbouw van een raadhuis met  

 burgemeesterswoning m.b.v. de financiële tegemoetkoming door de ambachtsheer  

 Ribhius Peletier, 

 1917.  1 stuk 

 N.B. Dit stuk was oorspronkelijk ingemetseld in een loden koker, maar deze bevindt  

 zich nu in de collectie ‘archivalia’ van het RHC. 

 

194. Begrotingen van de kosten voor het onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen, 

 1937-1938. 2 stukken 

 

F. Financiën 

 

 1.  Begrotingen, rekeningen en journaals 
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195-208. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen en vanaf 1859 ook memories van  

 toelichting, 

 1845-1847 en 1853-1939. 14 pakken 

   

 

 195. 1845-1847 en 1853-1859;  

 196. 1860-1869;  

 197. 1870-1879; 

 198. 1880-1889; 

 199. 1890-1899; 

 200. 1900-1909; 

 201. 1910-1919; 

 202. 1920-1924; 

 203. 1925-1927; 

 204. 1928-1929; 

 205. 1930-1932; 

 206. 1933-1934; 

 207. 1935-1937; 

 208. 1938-1939. 

 

209. Raadsbesluiten tot en staten betreffende af- en overschrijvingen van verschillende posten  

 van de begroting, 

 1889-1902. 1 omslag 

 

210-223. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 

 1814-1936 en 1938-1939. 14 pakken 

 

 210. 1814-1829; 

 211. 1830-1849; 

 212. 1850-1859; 

 213. 1860-1869; 

 214. 1870-1879; 

 215. 1880-1889; 

 216. 1890-1899; 

  

 217. 1900-1909; 

 218. 1910-1919;                                                       

 219. 1920-1924; 

 220. 1925-1929; 

 221. 1930-1932; 

 222. 1933-1935; 

 223. 1936, 1938 en 1939. 

 

224-235. Bijlagen bij de rekeningen, 

 1814-1850. 12 pakken 

 

 224. 1814-1820; 

 225. 1821-1823; 

 226. 1824-1826; 

 227. 1827-1829; 

 228. 1830-1832; 

 229. 1833-1835; 

 230. 1836-1838; 

 231. 1839-1841; 

 232. 1842-1843; 

 233. 1844-1845; 

 234. 1846-1847; 

 235. 1848-1850. 

  

236-238. Staten van specificatie van ontvangsten, 

 1853-1939. 3 pakken 

 

 236. 1853-1880; 

 237. 1881-1920; 

 238. 1921-1939. 
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239-249. Staten van specificatie van uitgaven, 

 1853-1939. 11 pakken 

 

 239. 1853-1860; 

 240. 1861-1866; 

 241. 1867-1878;  

 242. 1879-1888; 

 243. 1889-1901; 

 244. 1902-1908; 

 245. 1909-1919; 

 246. 1920-1926; 

 247. 1927-1930; 

 248. 1931-1936; 

 249. 1937-1939. 

 

250. Journaals van ontvangsten en uitgaven, 

 1841-1845. 1 omslag 

 

 2. Gemeentelijke belastingen 

    

   a. Belastingverordeningen 

 

251. Verordeningen op de heffing en invordering van hondenbelasting, met memories van  

 toelichting, 

 1850, 1853, 1857, 1865, 1920 en 1921. 1 omslag 

 

252.  Verordeningen op de heffing en invordering van plaatselijke belastingen en van  

 opcenten op de hoofdsom hiervan, met verordeningen tot aanvulling en wijziging, tevens  

 memories van toelichting, 

 1851-1921. 1 omslag 

 

253. Verordeningen op en besluiten tot de heffing van opcenten op de hoofdsom van de  

 rijksaccijns op het gemaal, gedistilleerd en likeur, tevens op de heffing van belasting op  

 de  invoer van meel en gebak,  

 1853, 1854 en 1860. 1 omslag 

 

254. Verordeningen op en besluiten tot de heffing van opcenten op de hoofdsom van de  

 grondbelasting, met memorie van toelichting en bekendmaking, 

 1853 en 1920. 1 omslag 

 

255. Besluit tot heffing van opcenten op de hoofdsom van de rijksinkomstenbelasting,  

 afschrift, 

 1921.  1 stuk 

 

256. Verordening op en besluit tot invordering van opcenten op de hoofdsom van de  

 vermogensbelasting, met memorie van toelichting, 

 1921.  3 stukken 

 

257. Verordening op en besluit tot de heffing en invordering van een plaatselijke  

 inkomstenbelasting, met memorie van toelichting, 

 1922.  4 stukken 

 

 

 

258. Verordeningen op de heffing en invordering van leges 1852, 1857, 1898 en 1924, met  
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 verordening tot aanvulling, 

 1934.  1 omslag 

 

  b. Vaststelling van aanslagen en invordering 

 

259-265. Kohieren van de personele omslag, vanaf 1852 de hoofdelijke omslag, met aanvullende  

 kohieren, 

 1821-1836, 1843-1847 en 1851-1923. 6 pakken en 1 omslag 

  

 259. 1821-1836; 1 omslag 

 260. 1843-1847 en 1851-1859; 

 261. 1860-1869; 

 262. 1870-1879; 

 263. 1880-1888 en 1902-1909; 

 264. 1889-1901; 

 265. 1910-1922. 

 

266-270. Kohieren van de hondenbelasting, vanaf 1876 met aanvullende kohieren, 

 1851-1939. 5 pakken 

  

 266.  1851-1869;  

 267. 1870-1888; 

 268. 1889-1901; 

 269. 1902-1920; 

 270. 1921-1939.  

  

 3.  Leningen 

 

271. Akten van inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld, 

 1815.  1 omslag 

  

 

II. TAAKUITVOERING 

 

A. Rijksbelastingen 

 

 1.  Algemeen 

 

272. Stukken betreffende het college van Zetters der Directe Belastingen,  

 1870 en 1877-1927. 1 pak 

 

273. Registers van adviezen van ingekomen verzoekschriften inzake de directe belastingen van  

 de gemeenten Linschoten en Snelrewaard, vanaf 1918 alleen van Linschoten, 

 1893-1925. 2 delen 

 

274. Akten van de benoeming van leden van de schattingscommissie op grond van de Wet op  

 de Inkomstenbelasting, 

 1933-1935. 1 omslag 

 

 2.  Grondbelasting en kadastrale administratie 

 

 N.B.  Gemeente Linschoten was vanaf 1832 verdeeld in de kadastrale secties A – D. Na  

 de opheffing in 1857 vormden de voormalige gemeenten Wulverhorst en Achthoven resp.  

 de  secties E en F – G van de gemeente Linschoten.  

275-283. Kaarten van de gemeente, opgemaakt ten behoeve van het Kadaster, 
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 1819- ca. 1925. 9 stukken  

 

 275. 1820; 

 276. Sectie B1 (Rapijnen) , ca. 1820; 

 277. Sectie D (Mastwijk), ca. 1925; 

 278. Sectie E2 (Wulverhorst), ca. 1820; 

 279. Sectie E2 (Wulverhorst), ca. 1914;  

 280. Sectie E1 (Wulverhorst), ca. 1914;   

 281. Sectie F2 (Achthoven), ca. 1914; 

 282. Secties F en G (Achthoven), 1819; 

 283. Sectie G2 (Achthoven), ca. 1820. 

 

284. “Oorspronkelijke aanwijzende tafel”, legger van grondeigenaars en de ongebouwde en  

 gebouwde eigendommen, ingedeeld volgens de kadastrale secties A – D en percelen, 

 1832.  1 deel 

 

285. “Suppletoire aanwijzende tafel”, aanvullingslegger van grondeigenaars en van de  

 ongebouwde en gebouwde eigendommen, ingedeeld volgens de kadastrale secties A – D  

 en percelen, 

 1840-1858. 1 deel 

 

286-288. “Registers nr. 71”, registers houdende verwijzingen van perceelnummers op de kadastrale  

 kaarten naar de bijbehorende artikelen in de kadastrale leggers, met aantekeningen van  

 wijzigingen, 

 1832-1973. 3 delen 

  

 286. Secties A – D, met vanaf 1857 ook de secties E – G, 1832-1973; 

 287.  Sectie E, 1832-1972; 

 288. Secties F – G, 1832-1973. 

 

289-297. Kadastrale leggers van grondeigenaars, artikelsgewijs ingedeeld, 

 1832-1973. 9 delen 

  

 289. Secties A – D, artikel 1 – 138, met alfabetische naamindex, 

   1832-1973;  

 290. Secties A – D, artikel 139 – 276, met alfabetische naamindex, 

   ca. 1832-1973; 

 291. Secties A – D, artikel 277 – 472, 

   ca. 1853-1973; 

 292. Secties A – D, artikel 473 – 592, 

   1878-1973; 

 293. Secties A – D, artikel 593 – 698, 

   1893-1973; 

 294. Secties A – D, artikel 699 – 956, 

   1903-1973; 

 295. Secties A – D, artikel 957 – 1160, 

   1924-1973; 

 296. Secties F en G, artikel 325 – 465, 

   1897-1973; 

 297. Secties F en G, artikel 466 – 580, 

   1923-1973. 

   

298-299. Alfabetische naamindex op de kadastrale leggers van grondeigenaars, 

 ca. 1890. 2 delen  
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 298. Secties A – D; 

 299. Secties F – G. 

 

300. Registers en lijsten van aangiften van gebouwde eigendommen ten behoeve van de  

 heffing de grondbelasting, 

 ca. 1846-1890 en ca. 1896-1923. 1 omslag 

 

301. Briefwisseling met de Controleur der Grondbelasting Utrecht betreffende de vereniging  

 van de drie kadastrale gedeelten Linschoten, Wulverhorst en Achthoven tot één  

 kadastraal geheel,  

 1938.  2 stukken 

 

 3.  Personele belasting 

 

302. Registers van de belastbare opbrengst van bouwmanswoningen, aangelegd resp. 1885  

 en 1891, bijgewerkt tot ca. 1910, met vermelding van kadasternummers en wijknummers, 

 ca. 1885-1910. 2 delen  

 

303. Registers van de belastbare opbrengst van arbeiders- en burgerwoningen, aangelegd 

 resp. 1885 en 1891, bijgewerkt tot ca. 1910, met vermelding van kadasternummers en  

 wijknummers, 

 ca. 1885-1910. 2 delen 

   

B. Bevolking 

 

 1.  Bevolkings-, huis- en wijkregistratie 

 

304.  Bekendmaking van een verordening op de verdeling van de gemeente in wijken en het  

 doen van aangiften bij het bevolkingsregister, 

 1856.  1 stuk 

 

305. Verordeningen op de huisnummering en verhuizing binnen de gemeente, afschriften, 

 1862 en 1887. 1 omslag 

 

306. Bevolkingsregister van de voormalige gemeenten Achthoven en Snelrewaard, ingedeeld  

 op huisnummer, 

 1837-ca. 1857. 1 deel 

 

307. Bevolkingsregister van de voormalige gemeenten Wulverhorst en Achthoven, ingedeeld  

 op huisnummer, 

 1840- ca. 1857. 1 deel 

 

308. Bevolkingsregister van de wijken Linschoten, Polanen, Cattenbroek, Mastwijk,  

 Uiterdijken, Schagen en Den Engh, ingedeeld op huisnummer, 

 1840-ca. 1857. 1 deel 

 

309. Bevolkingsregister van de voormalige gemeente Wulverhorst, ingedeeld op huisnummer,  

 met alfabetische index op achternaam, 

 1850-ca. 1857. 1 deel 

 

310. Bevolkingsregister van de voormalige gemeente Wulverhorst, ingedeeld op huisnummer,  

 met alfabetische index op achternaam, 

 1850-ca. 1857. 1 deel 

 

311. Bevolkingsregister van de voormalige gemeente Achthoven, ingedeeld op  
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 huisnummer, met alfabetische index op achternaam, 

 1850-ca. 1857. 1 deel 

 

312. Bevolkingsregister van de voormalige gemeente, later de wijk Achthoven, chronologisch  

 ingedeeld, 

 1850-1860. 1 deel 

 

313-325. Bevolkingsregister, chronologisch ingedeeld, 

 1850-1936. 13 delen 

  

 313. Wijk A, C, D en E, ingedeeld op huisnummer, 1850-1860; 

 314. Wijk A, C, D en E, 1850-1860; * 

 315. Wijk A – F, 1860-1870; * 

 316. Wijk A – C, 1870-1880; * 

 317. Wijk D – F, 1870-1880; * 

 318. Wijk A, 1880-ca. 1925; * 

 319. Wijk B, 1880-ca. 1925; * 

 320. Wijk C en E, 1880-ca. 1925; * 

 321.  Wijk D en F, 1880-ca. 1905; * 

 322. Wijk A, 1920-1936; * 

 323. Wijk B, 1920-1936; * 

 324. Wijk C en E, 1920-1936; * 

 325.  Wijk D en F, 1900-1936. * 

 

 N.B. * Met alfabetische index op achternaam.  

 

326. “Woningregisters”, registers houdende opgave van woningen in de wijken A, B, C, en E,  

 ingedeeld op adres met vermelding van de bewoners, waarvandaan gekomen, waarheen  

 vertrokken en bij wie woonachtig,  

 ca. 1920-1925. 2 katernen 

 

 2.  Verblijfsregistratie 

 

327-328. Registers van ingekomen en vertrokken personen bij en uit de gemeente Linschoten en de  

 gemeenten Linschoten en Snelrewaard, 

 1914-1934. 7 delen 

  

 327. 1914-1921, gemeenten Linschoten en Snelrewaard; 4 delen 

 328. 1921-1934, gemeente Linschoten. 3 delen 

 

 3.  Burgerlijke Stand 

  

 N.B. Voor de akten van de Burgerlijke Stand, zie het archief van de Ambtenaar van de  

 Burgerlijke Stand, inv.nrs. 508-541. 

 

329. “Verklaringen van overlijden”, formulieren betreffende de aangifte van overledenen met  

 vermelding van de doodsoorzaak, 

 1898-1926. 1 pak 

 

330. Verordening betreffende de verdeling van werkzaamheden tussen de verschillende  

 ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 

 1904.  1 stuk 

 

 

331. Verordeningen op de openingstijden van het bureau van de Burgerlijke Stand, 
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 1904 en 1913. 2 stukken 

 

332. Staten opgemaakt ten behoeve van de bevolkingsstatistiek over 1933-1938, 

 1934-1939. 1 omslag 

 

C. Verkiezingen 

 

333. Bekendmaking van een verordening betreffende de aanwijzing van een stemlokaal, 

 1897.  1 stuk 

 

334. Kiezerslijst 1910-1911, 

 1910.  1 katern 

 

D. Openbare orde, politie en justitie 

 

 1.   Algemeen 

 

335-337. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de burgemeester betreffende  

 onderwerpen van openbare orde en justitie, 

 1877-1934. 3 pakken 

 

 335. 1877-1919;  

 336. 1920-1930; 

 337. 1930-1934. 

 

338. Register van verzonden brieven door de burgemeester betreffende openbare orde en  

 justitie, 

 1914-1943. 1 deel 

 

339. Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad betreffende het voorstel tot aanvulling  

 van het reglement van politie, concepten, 

 1838.  2 stukken 

 

340. Verordeningen van politie, met wijzigingen en aanvullingen,  

 1887-1932. 1 omslag 

 

341. Verordening tot bevordering van de openbare orde en veiligheid, 

 1921.  1 katern 

 

342. Stukken betreffende de algemene politieverordening en wijzigingen daarvan, 

 1934-1939. 1 omslag 

 

343. Verordeningen betreffende de herziening van strafverordeningen, 

 1876-1934. 1 omslag 

 

344. Reglement voor de nachtwacht en het aansteken en schoonhouden van de straatlantaarns, 

 1831.  1 stuk 

 

345. Verordeningen houdende maatregelen ter bevordering van openbare orde en  

 veiligheid,  bij het rijden met paarden, hitten en andere dieren en met rij- en voertuigen,  

 met wijzigingen 1906  en 1926, 

 1887.  2 stukken 

 

 

346. Verordening betreffende de honden, met wijziging 1906, 
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 1887.  2 stukken 

 

347. Stukken betreffende de trekhonden binnen de gemeente, 

 1934-1938. 1 omslag 

 

348. Verordening betreffende woonwagens en woonschepen, afschrift, 

 1915.  1 stuk 

 

349. Register van aanvragen om een woonwagen of woonschip als woning te mogen  

 gebruiken, 

 ca. 1923. 1 katern 

 

350. Verordeningen tot bescherming van de voor land-, bos- en tuinbouw nuttige  

 zangvogels, met afkondiging, 

 1902.  2 stukken 

 

 2.   Veldwachters 

 

351. Staten van het politiepersoneel, 

 1851-1895. 1 pak  

 

352. Stukken betreffende een conflict ten gevolge van de slechte verhouding tussen de  

 gemeenteveldwachter en de Rijksveldwachter, 

 1921-1924. 1 omslag 

 

353. Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging, werkzaamheden en het ontslag van  

 veldwachters en betreffende de verordeningen hierop, 

 1931-1939. 1 omslag 

 

 3.  Veldwachterwoning en arrestantenlokaal 

 

354. Proces-verbaal van aanbesteding van de bouw van een brandspuithuis,  

 veldwachterwoning en arrestantenlokaal, 

 1831.  2 stukken 

 

 4.  Vervolging en bestraffing van misdrijven en overtredingen 

 

355. Processen-verbaal opgemaakt door de veldwachter en de burgemeester tegen diverse  

 personen, concepten, 

 1888-1939. 1 omslag 

 

356. Register van processen-verbaal opgemaakt door de Rijksveldwachter te Montfoort, 

 1931-1932. 1 katern 

 

 5.  Toezicht op horecagelegenheden en winkels 

 

357. Verordening op de herbergen, koffiehuizen, slijterijen, tapperijen en kroegen,  

 met verordeningen tot wijziging en aanvullingen, 

 1875-1903. 1 omslag 

 

358. Verordeningen op de winkelsluiting, met afschriften, 

 1917, 1919, 1920 en 1932. 1 omslag  

 

 

359. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het plaatsen van kiosken, 
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 1934.  1 omslag 

 

 6.   Toezicht op drankgebruik 

 

360. Verordeningen op het vergunningsrecht voor kleinhandel in sterke drank, 

 1881, 1904 en 1905. 1 omslag 

 

361. Verordening aanwijzende de buurten en wijken in de gemeente waar geen vergunning tot  

 verkoop van sterke drank in het klein mag worden verleend, 

 1889.  1 stuk 

 

362. Verordening betreffende de bestrijding van drankmisbruik op dagen van demobilisatie, 

 1916.  2 stukken 

 

363. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het verstrekken van licht- 

 alcoholische dranken, 

 1938.  1 omslag 

  

 7.  Toezicht op wapenbezit 

 

364. Registers van aangevraagde, verleende en geweigerde jachtakten, 

 1924-1947. 2 katernen 

 

365. Register van verleende en geweigerde machtigingen op grond van de Vuurwapenwet, 

 1937-1940. 1 katern 

 

E. Openbare gezondheid 

 

 1.  Gemeentearts  

 

366. Raadsbesluit tot verlaging van de verhuurprijs van de dokterswoning, afschrift, 

 1877.  1 stuk 

 

367. Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van de dokterswoning, 

 1906.  1 katern 

 

368. Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging, instructies, werkzaamheden en het  

 ontslag van gemeentegeneesheren, 

 1906-1939. 1 omslag 

 

369. Akten van aanstelling van geneeskundigen voor de doodsschouw, 

 1934-1939. 1 omslag 

  

 2.  Toezicht op vee en vlees 

 

370. Verordening op het houden, invoeren en slachten van rundvee, wolvee en ander vee, 

 1865.  1 stuk 

 

371. Verordening op het vervoer van ziek of dood vee en de verkoop van vlees en  

 vleeswaren, gedrukt afschrift, 

 1915.  1 katern 

 

372. Verordeningen op de keuring van waren,  

 1921, 1928 en 1936. 1 omslag 

373. Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, 
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 1922.  1 katern 

 

374. Stukken betreffende gemeenschappelijke regeling voor de vleeskeuringsdienst in de  

 Kring Woerden, de heffing van de keurlonen en de instructies voor de keuringsveeartsen, 

 1922-1937. 1 omslag 

 

 3.  Bestrijding van besmettelijke ziekten 

 

375. Verordeningen op het vervoer van personen die aan een besmettelijke ziekte lijden, met  

 verordening tot wijziging, 

 1873 en 1882. 1 katern en 2 stukken 

 

376. Register en lijsten van aangiften van door besmettelijke ziekten aangetast vee in de  

 gemeenten Linschoten en Snelrewaard, 

 1898-1912, ca. 1929-1933 en 1938. 1 pak 

 

377. Processen-verbaal van eedsaflegging door deskundigen voor de schatting van met  

 tuberculose besmet vee,  

 ca. 1904, 1906 en 1908. 3 stukken 

 

378. Overeenkomst met de Stichting “Stads- en Academisch Ziekenhuis” te Utrecht  

 betreffende de opname van personen met een besmettelijke ziekte, 

 1935.  2 stukken 

 

  4.  Begraafplaatsen 

 

379. Notulen en vergaderstukken van vergaderingen van de gemeenteraad betreffende de  

 begraafplaats en de begrafeniskosten, uittreksels en afschriften, 

 1828, 1829 en 1833-1835. 1 omslag 

  

380. Verordening op het vervoeren en begraven van lijken, afschrift, 

 1872.  1 stuk 

 

381. Verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten voor de burgerlijke  

 begraafplaats, 

 1872, 1898 en 1899. 1 omslag 

 

382. Register van begravenen op de algemene begraafplaats,  

 1884-1937. 1 deel 

 

 5.  Drinkwatervoorziening 

 

383. Stukken betreffende het gemeentelijk waterleidingbedrijf, 

 1931 en 1936-1937. 1 omslag 

 

384. Kaarten van het hoofdbuizennet van de waterleiding in de gemeente, 

 ca. 1936. 2 stukken 

 

 6.  Hinderwet 

 

385-388. Hinderwetvergunningen, 

 1877-1938. 4 pakken 

  

 385. 1877-1907; 

 386. 1911-1922; 
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 387. 1923-1932; 

 388. 1933-1938. 

 

 7.  Riolering 

 

389. Stukken betreffende de verbetering van het riool nabij de pastorie van de Hervormde  

 Gemeente, 

 1938.  1 omslag 

 

F. Openbare veiligheid 

 

 1.  Algemeen 

 

390. Stukken betreffende de burgerwacht, 

 1919-1928 en 1935-1939. 1 omslag 

 

--. Verordening tot bevordering van de openbare orde en veiligheid, 

 1921.  1 katern 

 N.B. Zie inv. nr 341. 

 

391. Luchtbeschermingsplan en surveillancerooster, met instructies voor de verschillende  

 hulpdiensten en de bevolking, 

 1937 en ca. 1939. 1 omslag 

 

392. Verordening betreffende de oproep tot het verrichten van persoonlijke diensten door  

 ingezetenen, 

 1906.  1 katern 

 

 2. Brandweer 

  

   a. Algemeen 

 

393. Verordening “ter voorkoming van brand en andere onheilen”, met verordeningen tot   

 wijziging 1906 en 1926, 

 1856 en 1887. 3 katernen 

 

394. Verordeningen op het brandwezen,  

 1856 en 1887. 2 katernen en 1 stuk 

 

395. Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling voor hulpverlening bij brand,  

 aangegaan met verschillende omliggende gemeenten, 

 1936-1939. 1 omslag 

 

   b. Personeel 

 

396. Lijsten van uitbetaalde gelden aan de leden van de brandweer voor werkzaamheden bij  

 verschillende branden, 

 1878 en 1882-1883. 1 omslag 

 

   c. Materieel 

 

--. Proces-verbaal van aanbesteding van de bouw van een brandspuithuis,  

 veldwachterwoning en arrestantenlokaal, 

 1831.  2 stukken 

 N.B. Zie inv. nr. 354. 
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397. Bestek en tekening voor de verbouw van een gedeelte van het gemeentehuis tot  

 brandspuithuis,  

 1931.  2 stukken 

 

398. Stukken betreffende de aankoop van een nieuwe autobrandspuit en andere  

 brandblusmaterialen voor gezamenlijke rekening van de gemeenten Linschoten en  

 Snelrewaard, 

 1933-1935 en 1939. 1 omslag 

 

  

 

Dorpsstraat ter hoogte van de Hoge Brug, ca. 1918. 

 

G. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

 

399. Reglement op het slopen, nieuw- en herbouwen van gebouwen, het opbreken en  

 aanleggen van stoepen en straten, 

 1851.  1 stuk 

 

400. Stukken betreffende de vaststelling van een verordening betreffende de Woningwet, met  

 gewijzigde en aanvullende verordeningen, 

 1904-1905, 1927, 1934 en 1939. 1 pak 

 

401. Correspondentie met de Provinciale Bebouwingscommissie betreffende lintbebouwing  

 langs de provinciale wegen, 

 1938-1939. 1 omslag 

 

402-424. Bouwvergunningen, 

 1904-1939. 23 pakken 

  

 402. 1904-1908; 

 403. 1909-1911; 

 404. 1912-1914; 

 405. 1915-1917; 

 406. 1918-1920; 
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 407. 1921-1922;  

 408. 1923; 

 409. 1924; 

 410. 1925; 

 411. 1926; 

 412. 1927; 

 413. 1928; 

 414. 1929; 

 415. 1930; 

 416. 1931; 

 417. 1932; 

 418. 1933; 

 419. 1934; 

 420. 1935; 

 421. 1936; 

 422. 1937; 

 423. 1938; 

 424. 1939. 

 

H. Waterstaat, verkeer en vervoer 

 

 1.  Waterstaat 

 

425. Register van schouwbrieven, akten en reglementen betreffende verschillende polders 

 binnen het grondgebied van de gemeente Linschoten, vastgesteld in de periode 1548- 

 1849, 

 ca. 1860. 1 deel 
 

 2.  Wegen 

 

426. Leggers van de wegen en voetpaden, 

 1859, 1875, 1877 en 1881. 5 delen 

 

427. Staten betreffende wijzigingen in de leggers van wegen en voetpaden, 

 1933-1939. 1 omslag 

 

428. Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud aan en bestraten van  

 wegen en bruggen, met bijlagen, 

 1872 en 1877. 1 lias en 1 stuk 

 

429. Verordeningen ter bevordering van de bruikbaarheid van de openbare wegen, met  

 besluit tot vaststelling, gedrukte afschriften, 

 1913.  3 stukken 

 

430. Register van onderhoudsplichtigen met vermelding van de slagen en de lengte van de te  

 onderhouden gedeelten in verband met de schouw van de wegen, 

 ca. 1925. 1 deel 

 

431. Stukken betreffende de aanleg van de verbindingsweg van het station Woerden naar  

 Linschoten en de overdracht ervan aan de gemeente Woerden, 

 1916-1922. 1 pak 

 N.B. Betreft de latere Van der Valk Boumanlaan. 

 

 

432. Stukken betreffende de overdracht van het onderhoud van de Van der Valk  
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 Boumanlaan door de gemeente Woerden aan de provincie Zuid Holland, 

 1930-1931. 1 omslag 

 

433. Stukken betreffende de aanleg van het gedeelte Bodegraven – Woerden van Rijksweg 12,  

 de onteigening van gronden daarvan en de aanleg van een aansluiting op de Van der Valk 

 Boumanlaan, 

 1934-1937. 1 omslag  

 

434. Motor- en rijwielverordening, met afschriften, 

 1921-1922. 1 omslag 

 

435. Stukken betreffende het afsluiten voor openbaar verkeer van een afgesneden weggedeelte  

 van de nieuw aangelegde provinciale weg De Meern – Oudewater, ter hoogte van  

 Achthoven, 

 1936.  1 omslag 

 

 3.  Bruggen 

 

436. Akte van afstand en overdracht van de Wulverhorstse Brug ten behoeve van de gemeente,  

 afschrift, 

  1847.  1 katern  

 

437.  Stukken betreffende het vernieuwen van de brug over de Nieuwe Vaart in de Dorpsstraat,  

  met tekeningen, 

 1939.  1 omslag 

 

 4.  Openbaar vervoer en huurauto’s 

 

438. Ingekomen stukken betreffende de aanleg van een tramweg Gouda-Utrecht, met  

 tekeningen, 

 1912.  1 omslag 

 

439. Verordening op het rookverbod in het openbaar vervoer, gedrukt afschrift, 

 1925.  1 stuk 

 

440. Stukken betreffende de autobusondernemers op het traject Oudewater – Woerden v.v.  

 en de exploitatie van taxi’s en huurauto’s op grond van het Reglement Autovervoer  

 Personen, 

 1934-1935. 1 omslag 

 

441. Stukken betreffende verleende vergunningen en tarieven voor de exploitatie van  

 huurauto’s, 

 1937-1938. 1 omslag 

 

 5.  Posterijen en telefonie  

 

442. Correspondentie met de PTT betreffende telefoonaansluitingen en de postbezorging, 

 1932.  3 stukken 

 

443. Stukken betreffende de aanleg van telefoonkabels tussen Montfoort en Woerden, 

 1936-1939. 1 omslag 

 

 

 

 6.  Energievoorziening 
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444. Extracten van het proces-verbaal van de openbare aanbesteding van het onderhoud van de  

 straatverlichting in de gemeente aan Albertus van der Maal, 

 1888 en 1889. 2 stukken 

 

445. Stukken betreffende de aansluiting van de gemeente op het elektriciteitsnet van de N.V.  

 “PUEM” en de exploitatie van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, 

 1921-1924. 1 pak 

 

446. Overeenkomsten betreffende de overname van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf door  

 de N.V. “PUEM” en betreffende de verantwoordelijkheid voor de straatverlichting, 

 1924 en 1931. 2 katernen  

 

447. Stukken betreffende de aansluiting van Mastwijk op het elektriciteitsnet, 

 1930-1932. 1 omslag 

 

448. Stukken betreffende de overeenkomst met de N.V. “PUEM”, betreffende de  

 straatverlichting en de aansluiting en verplaatsing van straatverlichting binnen de  

 gemeente, 

 1931-1939. 1 omslag 

 

I. Economische zaken en arbeid 

 

 1. Land- en tuinbouw en veeteelt 

 

449-454. Jaarverslagen betreffende de landbouw, vanaf 1903 ‘vragenlijsten ten behoeve van het  

 jaarverslag over de landbouw’, 

 1866-1914, 1916-1922 en 1934-1939. 5 pakken en 1 omslag 

  

 449. 1866-1875; 

 450. 1876-1885; 

 451. 1886-1895; 

 452. 1896-1905; 

 453. 1906-1914 en 1916-1922;  

 454. 1934-1939. 1 omslag 

 

455. Lijst van afgegeven vergunningen tot het rooien en/of planten van bomen, 

 1876-1904. 1 lias 

 

456. Rapport betreffende een onderzoek naar vruchtbomen binnen de gemeente door de  

 rijkstuinbouwconsulent, 

 1934.  1 omslag 

  

457. Voorwaarden en catalogus voor de openbare verkoop van hak- en hoephout, teen en  

 bomen, 

 1936.  1 katern 

 

 2. Distributie 

 

458. Begroting en grootboek van ontvangsten en uitgaven en journaal van uitgaven van het  

 Levensmiddelenbedrijf, 

 1917, 1920 en 1921. 3 katernen 
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459. Registers van ontvangen en gedistribueerde levensmiddelen, 

 1937-1944. 2 katernen 

  

J. Maatschappelijke zorg 

 

 1.  Armenzorg 

 

460. Reglement van de “Catholieke instelling van liefdadigheid” te Linschoten, afschrift, 

 1857.  1 stuk 

 

461. Begrotingen van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur,  

 1876-1934 en 1936-1939. 1 pak 

 

462-464. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur 

 1854-1933, 1936-1937 en 1939. 2 pakken en 1 omslag 

  
 462. 1854-1885; 

 463. 1886-1921; 

 464. 1922-1933, 1936-1937 en 1939. 1 omslag 

 

465. Stukken betreffende het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, de bedeling aan armen en de  

 benoeming en het aftreden van bestuursleden, 

 1933-1939. 1 pak 

 

 2.  Werkloosheidsvoorziening 

  

466. Stukken betreffende de steunregeling en werkverschaffing voor werkloze arbeiders, met  

 staten van inlichtingen betreffende de arbeiders, 

 1932-1938. 1 pak  

 

467. Register van werkzoekenden in de gemeenten Linschoten en Snelrewaard, 

 1933-ca. 1938. 1 katern 

 

468. Stukken betreffende het agentschap voor arbeidsbemiddeling, met jaarverslagen, 

 1933-1939. 1 omslag 

 

469. Correspondentie van de ‘Correspondent der arbeidsbemiddeling’ aan de secretarie met  

 verschillende arbeidersbonden betreffende de ledenadministratie en ledenaantallen, 

 1938-1939. 1 omslag 

 

470. Stukken betreffende de plaatsing van werklozen in het werkverschaffingskamp “Het  

 Wijde Gat” te Staphorst, 

 1934-1938. 1 omslag 

 

471. Stukken betreffende de plaatsing van werkloze arbeiders in landbouwbedrijven, 

 1935-1936. 1 pak 

 

472. Rekening en verantwoording van het plaatselijk Crisiscomité, 

 1935.  1 stuk 

 

473. Stukken betreffende de samenstelling van het subcomité van het Crisiscomité, belast met  

 de uitvoering van extra hulp aan werklozen (“Crisiscomité B”) en formulieren voor de  

 aanvraag van extra hulp, 

 1935-1939. 1 omslag 

K. Onderwijs 
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 1.  Algemeen 

 

474. Naamlijsten van ouders en verzorgers wiens kinderen op de openbare of bijzondere lagere  

 school zitten, staten van schoolgaande kinderen en schoolgeldstaten, 

 1917-1938. 1 omslag 

 

 2.  Plaatselijk schooltoezicht 

 

475-476. Jaarverslagen van de commissie tot wering van het schoolverzuim over de jaren: 

 1901-1938. 2 pakken 

 

475. 1901-1921; 

476. 1922-1938. 

 

477. Verordening tot aanwijzing van tijdvakken binnen welke vergunningen kunnen worden  

 verleend bedoeld in artikel 13 van de Leerplichtwet, 

 1922.  1 stuk 

 

 

Tekening voor de verbouw van de openbare lagere school, zuidelijke zijgevel, 1881.  Origineel in kleur. 

 

 3.  Openbaar onderwijs 

  

   a. Algemeen 

 

478. Rekeningen van onkosten en onderhoud aan het schoolgebouw en van het traktement van  

 de schoolmeester van de openbare lagere school te Harmelen, met bijlagen, 

 1818-1834. 1 omslag 

 N.B. Leerlingen uit de buurt Cattenbroek gingen in Harmelen naar school; de gemeente  

 Linschoten betaalde een deel van de kosten. 

 

479. Verslagen van de toestand van het lager onderwijs, 

 1858-1880. 1 pak 

 

480. Verordening op het openbaar lager onderwijs, 

 1860.  1 katern 

 

481. Staten van leerlingen aan de openbare school te Montfoort wonende in de gemeente  

 Linschoten, 

 1889-1901. 1 omslag 

 

482. Naamlijsten van kinderen in de gemeente die tussen zes en twaalf jaar oud zijn en van  
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 leerlingen aan de openbare lagere school, met afschriften, 

 1881-1900. 1 pak 

 

483. Reglement voor de openbare lagere school, afschrift, met wijziging 1896, 

 1886.  1 katern 

 

484. Verordening op het vervolgonderwijs, 

 1922.  1 stuk 

 

485.  Stukken betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen betreffende de  

 toelating van leerlingen uit omliggende gemeenten tot de openbare lagere school te  

 Linschoten en betreffende de toelating van leerlingen uit Linschoten op lagere scholen in  

 andere gemeenten,  

 1879-1938. 1 omslag 

 

486. Stukken betreffende het openbaar lager onderwijs en de opheffing van de openbare lagere  

 school per september 1938, 

 1933-1938. 1 omslag 

 

487. Stukken betreffende het landbouwhuishoudonderwijs en de vergoeding voor het  

 onderwijs aan leerlingen uit omliggende gemeenten, 

 1934-1938. 1 omslag 

 

488. Leerplan voor de openbare lagere school, 

 1936.  1 katern 

 

489. Stukken betreffende de instelling van en verordening op het herhalingsonderwijs, 

 1902-1903. 1 omslag 

 

490. Verordening op de heffing van schoolgeld voor het herhalingsonderwijs, met memorie  

 van toelichting, 

 1902.  2 stukken 

 

   b. Financiën 

 

491. Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het openbaar lager  

 onderwijs en het vervolgonderwijs, met memorie van toelichting, 

 1860, 1899, 1916, 1920, 1921 en 1936-1937. 1 omslag 

 

492-295. Staten van verschuldigde schoolgelden voor het openbaar lager onderwijs, vanaf 1917  

 kohieren van het schoolgeld, 

 1877- 1938. 4 pakken 

  

 492. 1877-1888; 

 493. 1889-1901; 

 494. 1902-1916; 

 495. 1917-1938. 

 

496. Verordeningen op de heffing en invordering van het schoolgeld, afschriften, 

 1916 en 1920. 4 stukken 

 

497. Staten van verschuldigde schoolgelden voor het herhalingsonderwijs, vanaf 1925  

 kohieren van het schoolgeld, 

 1890-1921 en 1925-1928. 1 pak 
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--. Verordening op de heffing van schoolgeld voor het herhalingsonderwijs, met memorie  

 van toelichting, 

 1902.  2 stukken 

 N.B. Zie inv. nr. 490. 

 

   c. Gebouw 

 

498. Begroting, bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuw schoollokaal met  

 onderwijzerswoning, 1861, met akte van erfpacht van een stukje grond van de  

 Nederlandse Hervormde Gemeente, 

 1863.  1 omslag 

 

499. Stukken betreffende de verbouw van de openbare lagere school, met tekeningen in kleur, 

 1881-1882. 1 omslag 

 

500. Instructie voor het sluiten van kasten en deuren en het opbergen van de sleutels van de  

 openbare lagere school, 

 1907.  1 stuk 

 

501. Stukken betreffende de verhuur van lokalen van de openbare lagere school, 

 1934-1939. 1 omslag 

 

   d. Personeel 

 

502. Verordeningen tot regeling van de jaarwedden van de onderwijzers, met wijzigingen, 

 1917-1919. 1 omslag 

 

503. Stukken betreffende de aanstelling, jaarwedde en het ontslag van onderwijzend personeel  

 en de werkster aan de openbare lagere school, 

 1934-1938. 1 omslag 

 

 4.  Bijzonder onderwijs 

 

504. Stukken betreffende de bijzondere lagere school van de Vereniging voor Gereformeerd  

 Lager Onderwijs “Timotheus” en de gemeentelijke vergoedingen op grond van de Lager  

 Onderwijswet 1920,  

 1934-1939. 1 omslag 

 

 

 
Tekening voor de bouw van de christelijke lagere school aan de Liefhovendijk, voorgevel, 1913. 

 

 

 

 

L. Feestelijkheden en plechtigheden 
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505. Stukken betreffende de viering van koninklijke jubilea en andere feestelijkheden, onder  

 meer georganiseerd door Oranjevereniging “Oranje Nassau”, 

 1936-1939. 1 omslag 

 

506. Stukken betreffende de toekenning van koninklijke onderscheidingen aan verschillende  

 inwoners,  

 1938-1939. 1 omslag 

 

M. Militaire zaken 

 

507. Lijsten met de namen van inwoners die voor het verlenen van inkwartiering en onderhoud  

 in aanmerking komen, 

 1934-1939. 1 omslag 

   

 

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 

 

N.B. Het archief van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur te Linschoten 1688-1968 is beschreven in 

de”Inventaris van kleine overheidsarchieven aanwezig in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van 

Linschoten”, door C.G.M. Noordam, Streekarchivariaat “Zuid-west Utrecht”(1985). 

 

 

ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, 1811-1940 (1950) 

 

508-518. Akten van aangifte van geboorten,  

 1811-1922. 1 deel en 10 banden 

 

 508. 1811; 1 deel 

 509. 1812-1822; 

 510. 1823-1842; 

 511. 1843-1852; 

 512. 1853-1862; 

 513. 1863-1872; 

 514. 1873-1882; 

 515. 1883-1892; 

 516. 1893-1902; 

 517. 1903-1912; 

 518. 1913-1922. 

 

519-520. Akten van aangifte van huwelijken en echtscheidingen, 

 1812-1922. 10 banden 

 

 519. 1812-1822; 

 520. 1823-1842; 

 521. 1843-1852; 

 522. 1853-1862; 

 523. 1863-1872; 

 524. 1873-1882; 

 525. 1883-1892; 

 526. 1893-1902; 

 527. 1903-1912; 

 528. 1913-1922. 

 

529-541. Akten van aangifte van overlijden, 



  INVENTARIS 

 

28 

 1812-1950. 13 banden 

  

 529. 1812-1822; 

 530. 1823-1842; 

 531. 1843-1852; 

 532. 1853-1862; 

 533. 1863-1872; 

 534. 1873-1882; 

 535. 1883-1892; 

 536. 1893-1902; 

 537. 1903-1912; 

 538. 1913-1922; 

 539. 1923-1932; 

 540. 1933-1940; 

 541. 1941-1950. 

 


