
 

 

I N V E N T A R I S 
 

 

 

van de archieven van de gemeente 

 

 

 

PAPEKOP 

 

 

1588-1942 (1964) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. VAN DER KLIS- VAN EIJK 
 

 

Woerden, Streekarchief “Rijnstreek”,  2004 



 

 

I N V E N T A R I S 
 

 

 

van de archieven van de gemeente 

 

 

 

PAPEKOP 

 

 

1588-1942 (1964) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. VAN DER KLIS- VAN EIJK 
 

 

Woerden, Streekarchief “Rijnstreek”,  2004 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de omslag: 

Het (niet officiële) wapen van de gemeente Papekop; “In zilver een bisschopsmijter van keel, 

gesierd van goud” (Sierksma, 1962). Het is oorspronkelijk het wapen van de  heerlijkheid 

Papekop en Diemerbroek. 
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INLEIDING I

INLEIDING 

 

Grondgebied en bestuursinrichting 

 

De voormalige ambachtsheerlijkheid, later de gemeente Papekop was gelegen in het 

uiterste westen van de provincie Utrecht. Ze bestond uit de buurten Papekop en het ten 

oosten ervan gelegen Diemerbroek. Als zelfstandige gemeente behoorde Papekop tot 

1820 tot de provincie Utrecht en daarna tot de provincie Zuid-Holland.  

Ten noorden werd de gemeente begrensd door het Oosteinde van Waarder, behorend tot 

de gemeente Waarder. Aan de oostkant werd Diemerbroek begrensd door de gemeente 

Woerden, terwijl Papekop aan de zuidkant door de gemeentes Hekendorp en Oudewater 

begrensd werd. Aan de westkant lag de voormalige gemeente Lange Ruige Weide. 

De totale oppervlakte van het grondgebied was volgens de kaart van Kuyper uit 1860 ca. 

698 bunders (hectare).  

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

 

Van oorsprong bestond het grondgebied van Papekop en Diemerbroek grotendeels uit 

moeras, dat in eigendom was van de bisschop van Utrecht. De bisschop gaf stukken 

grond uit om te ontginnen: de zogenaamde cope-ontginning. Voor het gebied van “Pape-

cope” bepaalde hij dat de opbrengst van deze ontginning gebruikt werd om de pastoor, de 

paap, van Waarder te voorzien in levensonderhoud. 

Zowel het gerecht als de gemeente Papekop werden tot halverwege de 19e eeuw ook wel 

aangeduid als “Papekop-en-Diemerbroek”, naar de polder Papekop en Diemerbroek, die 

ongeveer dezelfde grenzen had. De polder waterde via de Kerkwetering af op de IJssel. 

Net als de naburige ambachten als Snelrewaard, Linschoten en Hekendorp viel Papekop 

binnen de grenzen van het “Land van Montfoort”. 

 

De heerlijkheid Papekop en Diemerbroek is jarenlang in het bezit van de familie van 

Vlooswijck geweest. Deze familie heeft haar naam te danken aan de betrekkingen ten 

aanzien van de polder Vlooswijck. Leden van deze familie waren voor lange tijd heren 
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van Vlooswijck en Kromwijk. Deze polders grensden aan de noordoostkant van de 

Diemerbroek. Dit is op de kaart van het Groot-Waterschap van Woerden uit 1670 goed te 

zien.  

 

Voordat de heerlijkheid Papekop en Diemerbroek in het bezit van de Van Vlooswijcken 

kwam, was het gebied in bezit van het geslacht De Merode. Deze vooraanstaande familie 

had heel veel heerlijkheden en heerlijke rechten in het “Land van Montfoort” in haar 

bezit. Tot 1801 bleef Papekop in het bezit van de familie van Vlooswijck en haar 

erfgenamen.1 

 

Het plaatselijk bestuur van Papekop en Diemerbroek bestond uit verschillende colleges. 

Schout en schepenen bestuurden het dorp en spraken recht in eenvoudige zaken; schout 

en heemraden verrichten daarnaast de bestuurstaken met betrekking tot het polderbeheer. 

De armenzorg werd verricht door schout en armmeesters. De schout vervulde dus een 

belangrijke rol in het dorpsbestuur; hij werd dan ook aangesteld door de Staten van 

Utrecht in overleg met de ambachtsheer. De vergaderingen en rechtszittingen vonden 

plaats in de herberg aan Tappersheul, in het zuiden van het gerecht, dat de status van 

Rechthuis had. 

 

Met de komst van de Fransen in 1795 veranderde er vrij veel op het gebied van plaatselijk 

bestuur. Invoering van de Staatsregeling in 1798 zorgde ervoor dat alle ambachten en 

gerechten met schout en schepenen verdwenen. In plaats daarvan werden er gemeenten 

met een gemeentebestuur en een municipale raad ingesteld.  

 

 

 Kaart van het Groot-Waterschap van Woerden, 1670, fragment. 

 

 

1 Maatje, G.A.F., Heren van Vlooswijck, heren van Papekop. In: Heemtijdinghen, jrg. 31 (nr. 1). 
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Deze situatie bleef zo bestaan tot 1810, toen het koninkrijk Holland bij het Franse 

keizerrijk werd ingelijfd. Het doel hiervan was dat in Holland grotere bestuurseenheden 

gevormd zouden worden. Daarom werden in 1811 de gemeenten Papekop, Hekendorp, 

Lange Ruige Weide, Waarder en Barwoutswaarder samengevoegd tot de “gecombineerde 

mairie Waarder”. 

 

Deze situatie werd na het verkrijgen van de onafhankelijkheid weer teruggedraaid. Net als 

de andere gemeenten werd ook de gemeente Papekop per 1 april 1817 opnieuw opgericht. 

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 met de invoering van de Gemeentewet vanaf 1851 kreeg het gemeentebestuur van 

Papekop de uiteindelijke samenstelling zoals dit tot aan de opheffing in 1964 gebleven is:  

een gemeenteraad van zeven personen en een college van burgemeester en wethouders. 

De twee wethouders werden gekozen uit de gemeenteraad. Omdat Papekop een kleine 

gemeente was, was de keuze voor wethouders en raadsleden beperkt. De raadsleden en 

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

Papekop en Diemerbroek of in andere gemeentelijke instellingen. 
  

Zoals te zien is op het kaartje uit de atlas van Kuyper, werd het dorp van noord naar zuid 

doorkruist door de Papekopperdijk, die tevens de doorgaande weg van Woerden en 

Waarder naar Oudewater was en nog steeds is. Aan het einde van deze dijk lag het 

gehucht Tappersheul. Dit is te zien op een kopie van de kaart van het Groot-Waterschap 

van Woerden uit 1670. Op de kaart van Kuyper uit 1860 staat Tappersheul niet 

aangegeven, maar het heeft wel altijd tot de gemeente Papekop behoord.  

Tappersheul is ontstaan op het punt waar de weg van Papekop naar Oudewater kruist met 

de Ruige Weide en maakte zo deel uit van de zuidelijke grens van de gemeente. De 

Papekopperdijk ging op dat punt over in de Brede Dijk. De Brede Dijk liep langs de 

Kerkwetering en kwam aan de noordkant Oudewater binnen. Op het kruispunt met de 

Ruige Weide bevond zich in de Kerkwetering een sluisje, ook wel ‘heul’ genoemd.2 

Daarbij stonden enkele woningen en een café, vandaar de naam ‘Tappers-heul’. Rond 

1820 is de sluis gesloopt. In verband met vernieuwde wijzen waarop de waterlozing 

plaatsvond, was de sluis overbodig geworden. Aan het begin van de 20e eeuw werden er 

aan de Brede Dijk nog middenstandswoningen bijgebouwd. Tappersheul bestaat 

tegenwoordig voornamelijk uit een bedrijventerrein.  

 

 

 

2 Beek, M. en M. Kooiman, Oudewater, geschiedenis en architectuur, Monumenten-inventarisatie 

Provincie Utrecht, Zeist (1993) p.86. 

De Papekopperdijk bij Tappersheul, gezien in de richting van Oudewater, ca. 1915.  
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Bestaansmiddelen 

 

De gemeente Papekop was relatief gezien heel klein. In 1818 was het aantal inwoners 

237. Van 1830 tot 1870 schommelde het tussen 280 en 300. Daarna was er een sterkere 

groei te zien: vanaf ongeveer 1910 lag het inwoneraantal rond de 400, met een top van 

468 inwoners in 1928. De jaren daarna, tot aan de opheffing van de gemeente in 1964 

bleef het aantal redelijk stabiel op ongeveer 4303.  

 

Papekop is altijd een agrarisch dorp geweest met aan het begin van de 20e eeuw 76 

huizen. Volgens de plaatsbeschrijving van Van der Aa uit 1848 vond de gehele bevolking 

haar bestaan in landbouw en veeteelt4. Toch gold dit niet voor iedereen. Er waren een 

schoenmaker, een timmerman en een kleermaker in het dorp. Tot ver in de 19e eeuw is er 

ook nauwelijks ruimtelijke ontwikkeling geweest. Slechts in heel beperkte mate is er in 

de 19e en 20e eeuw enige nieuwbouw geweest, waaronder enkele arbeiderswoningen aan 

Spoorwijk, dat gebouwd is rond 1960.  

Het dorp zelf bestond uit een kleine dorpskern met een school en een koffiehuis, waarvan 

één van de bovenkamers diende als vergaderruimte voor de gemeenteraad. Er was geen 

winkel, maar de levensmiddelen werden door verschillende venters uit omliggende 

plaatsen aan huis bezorgd. Voor andere dingen moest men naar Oudewater. Dat gold ook 

voor zaken met betrekking tot de gemeente. Er was geen gemeentesecretarie binnen de 

gemeente zelf; deze bevond zich in Oudewater.  

Kerkgangers moesten ook uitwijken naar omliggende plaatsen, omdat er in Papekop geen 

kerk stond. Tweederde deel van de bevolking bestond uit Gereformeerden en Nederlands 

Hervormden en ging naar Oudewater of in Hekendorp naar het kleine kerkje op de dijk. 

Eenderde van de bevolking was Rooms-katholiek en ging in Oudewater ter kerke. 

 

Onderwijs 

 

In Papekop bevond zich al aan het begin van de 19e eeuw een lagere school, die meerdere 

keren is herbouwd en verbouwd. In 1827 was er sprake van herbouw, omdat het oude 

pand in zeer slechte staat verkeerde. Hoe lang Papekop toen al in het bezit was van een 

lagere school is niet bekend. Ruim dertig jaar later was de school alweer aan vervanging 

toe en daarom werd in 1861 de school opnieuw herbouwd en vergroot. Vervolgens vond 

in 1870 opnieuw uitbreiding plaats in verband met het stijgende aantal leerlingen. 

In 1910 werd door de gemeenteraad geconstateerd dat de school weer hard aan 

vervanging toe was. Ook de onderwijzerswoning was vervallen. Er werd een discussie 

gevoerd binnen de gemeenteraad of het niet goedkoper en gunstiger voor de gemeente 

was als de school in Papekop opgeheven werd en de kinderen naar de openbare lagere 

school in Oudewater zouden gaan. Uiteindelijk werd de gemeenteraad het hierover met 

elkaar eens: per 1 januari 1912 zou de school opgeheven worden. Gedeputeerde Staten 

dachten daar echter anders over en verleenden geen toestemming. Daarom ging de 

gemeenteraad toch over tot het maken van plannen voor de bouw van een nieuwe school 

met onderwijzerswoning. In de periode tussen de sloop van de oude school in 1912 en de 

opening van de nieuwe school in 1914, kregen de leerlingen les in het koffiehuis van Van 

Wees.  

In 1915 bleek, gezien de stijging van het aantal leerlingen naar meer dan 24, dat het 

noodzakelijk was om een tweede onderwijzer aan te stellen naast de hoofdonderwijzer en 

de handwerkonderwijzeres. 

Vanaf die tijd lijkt het hard achteruit te gaan met de school. In 1922 was het aantal 

leerlingen gedaald tot 4 en werd besloten dat de openbare school nu toch echt opgeheven 

zou worden. De school werd in bruikleen overgedragen aan de ‘Vereniging voor de 

 

3 Deze aantallen worden vermeld in de begrotingen, inv. nrs. 158-175. 
4 Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gorinchem (1839-1851) deel  

   9, p. 54. 
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oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel’. De 4 leerlingen van de 

openbare school gingen voortaan in Oudewater naar school. Een jaar later nam de 

vereniging de school in eigendom over. De onderwijzerswoning bleef wel in het bezit van 

de gemeente. In 1929 vond nog een verbouwing en uitbreiding van het schoolgebouw 

plaats, voorlopig de laatste.  

Bijna tien jaar later dreigde de christelijke basisschool alweer opgeheven te worden in 

verband met financiële problemen. De rijksvergoeding voor de school zou opgeheven 

worden. Doordat deze uiteindelijk toch niet verdween, kon de school blijven bestaan. 

Uiteindelijk heeft de School met den Bijbel ‘Eliëzer’ nog tot 1995 standgehouden.5  

 

Openbaar vervoer 

 

Papekop heeft door de eeuwen heen eigenlijk altijd hetzelfde karakter gehad: een klein 

agrarisch dorp, zonder kerk, zonder winkels en waar de kinderen van de lagere school 

doorgaans voor de meeste bedrijvigheid zorgden. Het dorp lag geïsoleerd en had alleen 

een directe uitvalsweg naar Oudewater en Woerden. Een belangrijke doorgaande weg had 

het niet. Dit veranderde nauwelijks toen de aanleg van de Rhijnspoorlijn tussen Utrecht 

en Gouda-Rotterdam gereed was.  
 

 
 

 

 

In 1857 werd in Papekop station Oudewater geopend voor personen- en goederenvervoer. 

Dit bracht echter geen economische groei met zich mee of een toename van de bevolking 

in Papekop. Bij het station werden slechts een paar nieuwe huizen gebouwd. Het 

koffiehuis van Van Wees, dat toen al jaren bestond, kreeg wellicht iets meer klandizie, 

evenals de stalhouderij. Voor onder andere burgemeesters, onderwijzers en 

onderwijzeressen die in Gouda woonden, was de trein een snelle manier om in Papekop te 

komen. Zij kregen dan ook toestemming van de gemeenteraad om daar te blijven wonen 

en voor hun werk heen en weer te reizen. In het archief is niet veel bijzonders terug te 

vinden met betrekking tot de spoorweg. Elk halfjaar werd de gemeente een nieuwe 

dienstregeling toegezonden, maar deze zullen niet erg veel van elkaar afgeweken hebben. 

De enige schokkende vermelding in het archief omtrent het spoor, is dat in mei 1888 

iemand in de buurt van het station te Papekop overreden was door een trein6. 

 

Oudewater had ook nauwelijks profijt van de spoorlijn. Het station lag niet in de directe 

omgeving van de stad en over het algemeen gold toch dat de bevolking in die tijd niet zo 

vaak naar een stad als Gouda of Utrecht hoefde te gaan. De mensen uit Papekop en 

 

5 Pollemans, T., Een dorpsschool verdween. Uitgave van Vereniging voor Christelijk School 

onderwijs te Papekop. Oudewater (1996). 
6 Ingekomen stukken over 1888, inv. nr. 68. 

Station 'Oudewater' te Papekop, ca. 1920. Gezicht op het stationsplein, het 

stationsgebouw en de paardentram. 
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Oudewater konden veelal in hun eigen behoeften voorzien en als ze andere goederen of 

diensten nodig hadden, kon men daarvoor in Oudewater wel terecht. Daarbij komt ook 

dat inwoners van Oudewater tot 1887 zelf voor hun vervoer naar het station moesten 

zorgen. Pas vanaf die tijd werd er een koets, een omnibus ingezet voor het vervoer van en 

naar Papekop. Deze ging via de vaak slecht begaanbare Papekopperdijk en moest soms 

met maar liefst zes paarden uit de modder getrokken worden. Deze omnibus werd 

geëxploiteerd door D. Boer, stalhouder en eigenaar van hotel ‘De Doelen’ in Oudewater. 

In 1906 moest de koets plaats maken voor een paardentram die ook vanuit Oudewater 

vertrok en als eindbestemming station Oudewater had. De dienstregeling van deze tram 

was afgestemd op die van de treinen.  

In 1923 werd de paardentram vervangen door een soort vrachtwagen en werd het een 

tractor-tram genoemd, maar hiervoor kwam al kort daarna een ‘gewone’ autobus in de 

plaats. De tram werd daarna nog wel ingezet wanneer het druk was of wanneer de bus te 

vol zat. In 1931 werd de laatste in Nederland nog dienstdoende tram, die van Oudewater 

– Papekop, opgeheven. De bus stopte in 1936, toen het station van Papekop werd 

gesloten voor personenvervoer.7 Daarna was het alleen nog mogelijk om goederen van en 

naar het station te vervoeren. In 1969 werd het station helemaal gesloten. Het station en 

het stationsgebouw werden afgebroken.  

 

Archief en inventarisatie 

 

De archieven van de gemeente hebben heel wat omzwervingen gemaakt voordat ze bij het 

streekarchief Rijnstreek terechtkwamen. 

Het begon al in 1825, wanneer we de eerste vermelding met betrekking tot archiefzorg en 

–beheer vinden. Tot in de 19e eeuw lagen de stukken thuis bij de gemeentesecretaris en 

werden deze van secretaris op secretaris overgedragen. Bij  elke overdracht werd een 

inventaris of aanvulling op een vorige gemaakt. Hierin werd ook aangegeven of de 

stukken zich in de secretarie of de raadkamer bevonden. 

In 1852 kreeg burgemeester P.M. Montijn toestemming om de archiefstukken en de 

registers van de Burgerlijke Stand centraal te bewaren, samen met de archieven van de 

andere gemeenten waarvan hij burgemeester was. Vanaf dat moment vond er ook 

vermenging plaats van de archieven, waarbij het voornamelijk ging om stukken 

betreffende gemeenschappelijk personeel en correspondentie aan en van de gezamenlijke 

gemeenten. Ook de burgemeesters Muller, Haentjens Dekker en Doorman, de opvolgers 

van Montijn, bewaarden het archief thuis.  

In 1877 droeg de Commissaris van de Koningin de gemeente op om de stukken die men 

niet dagelijks gebruikte, van de secretarie naar het raadhuis over te brengen. Hiervoor 

moest echter wel een speciale archiefkast gemaakt worden. In 1881 gaf de gemeenteraad 

J.H. Hingman van het Rijksarchief Zuid-Holland opdracht het oud archief van vóór 1811 

te inventariseren. In het archief zijn overigens ook nog inventarissen aangetroffen die 

eerder vervaardigd zijn, bijvoorbeeld uit 1825 en 18408. Dit zijn echter beschrijvingen 

van stukken in het gemeentearchief en niet van het oud-archief. 

 

In 1902 werden de archieven van Papekop, Lange Ruige Weide en Hekendorp 

samengebracht in een gemeenschappelijke secretarie. Daar bleven ze tot 1928, toen de 

nieuwe burgemeester van Papekop, Hekendorp en Lange Ruige Weide, L.C. Brinkman 

het archief van de laatste gemeente overbracht naar zijn secretarie in zijn woonplaats 

Woerden. Van Lange Ruige Weide was hij namelijk tevens secretaris. De archieven van 

Hekendorp en Papekop bleven in de gemeenschappelijke secretarie te Oudewater. In 

1929 werd een idee geopperd om de secretarie te splitsen of in zijn geheel over te brengen 

naar Hekendorp. De Papekopse raad vond dit echter geen goed idee, maar de zaak 

helemaal laten rusten kon ook niet. Na ingrijpen van Gedeputeerde Staten, kwam er in 

 

7 Beek/Kooiman (1993) p. 52-53. 
8 Inv.nr. 157. 



INLEIDING VII

1931 een schikking waarbij de gemeenschappelijke secretarie, en daarmee dus ook de 

archieven, voorlopig in Oudewater bleven.  

 

Secretaris A.G. van der Roest van Papekop en Hekendorp ging in 1943 met pensioen. 

Daarom werd met ingang van 1943 samen met Lange Ruige Weide een gecombineerde 

secretarie voor deze drie gemeenten gevormd onder beheer van Brinkman, die al 

secretaris van Lange Ruige Weide was.  

De archieven van de drie gemeentes werden overgebracht naar het gemeentehuis van 

Lange Ruige Weide aan de Kerkweg te Driebruggen. Daar zouden ze blijven tot 1973.  

Hoewel de drie gemeentes met de voormalige gemeente Waarder al in 1964 officieel 

opgeheven werden en samen als de nieuwe gemeente Driebruggen verdergingen, bleven 

de archieven gewoon in het gemeentehuis aan de Kerkweg, dat ook gemeentehuis van de 

nieuwe gemeente Driebruggen geworden was. In 1973 werd besloten om de archieven 

naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Bodegraven over te brengen. De zolder 

waar het archief stond, werd veel te klein en was ook brandgevaarlijk. Dit gebeurde op 

advies van de archivaris van Streekarchivariaat Rijnstreek, waar gemeente Driebruggen 

zich inmiddels bij aangesloten had. De verplaatsing gebeurde met de brandweerwagen 

van de Driebrugse vrijwillige brandweer. 

 

Nadat in 1982 het nieuwe gemeentehuis in Driebruggen in gebruik genomen was, werden 

de archieven naar de daarvoor speciaal gebouwde archiefbewaarplaats overgebracht, die 

aan alle gestelde eisen met betrekking tot archiefbeheer voldeed. Nog geen zeven jaar 

later, met ingang van 1 januari 1989, werd de gemeente Driebruggen opgeheven en 

gedeeltelijk bij de gemeente Reeuwijk gevoegd en gedeeltelijk bij de gemeente 

Oudewater. Op grond van de herindelingwet werden echter alle archieven van de 

voormalige gemeente Driebruggen, dus inclusief die van Papekop, ondergebracht bij de 

gemeente Reeuwijk. Daarmee verhuisden ook de archieven weer en werden ze 

uiteindelijk naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Reeuwijk en tenslotte, in 1997, 

naar de archiefbewaarplaats van het streekarchief Rijnstreek te Woerden overgebracht. 

 

Het archief en daarmee ook de inventaris, bestaat uit twee blokken. Het eerste is het 

archief van het gerecht (1588-1811), het tweede is het gemeentearchief (1817-1942). 

Deze scheiding is duidelijk aan te geven, omdat het in 1811 opgeheven schoutambacht 

Papekop in 1817 als zelfstandige gemeente werd heropgericht en dus vanaf dat moment 

weer archief vormde. Archiefmateriaal uit de tussenliggende periode 1811-1817 moet 

daarom in het archief van de gemeente Waarder gezocht worden. De Burgerlijke Stand 

begint in 1815, maar de rest van het archief loopt vanaf 1817; de oorzaak hiervan is niet 

duidelijk, maar kan het gevolg zijn van een conflict tussen de gewestelijke besturen en de 

ambachtsheer Methorst. 

Het eindjaar 1942 is gebaseerd op het feit, dat Papekop, met Hekendorp en Lange Ruige 

Weide, overgingen op de archiefordening volgens de code van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten, mede als gevolg van de samenvoeging van de secretarieën van 

Papekop en Hekendorp met die van Lange Ruige Weide. 

 

Naast het ambachts- en gemeentearchief werden ook nog gedeponeerde archieven 

aangetroffen, namelijk die van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en van het 

Algemeen Burgerlijk Armbestuur. Deze archieven zijn door de jaren heen altijd bij het 

gemeentearchief bewaard gebleven. Ook waren archiefvormers van de gedeponeerde 

archieven nauw betrokken bij of zelfs lid van het gemeentebestuur. Daarom zijn de 

archieven bij het gemeentearchief gehouden en gezamenlijk geïnventariseerd.  

Mede dankzij de vele omzwervingen die het gemeentearchief van Papekop en de 

archieven van Hekendorp, Lange Ruige Weide, Waarder e.a. al dan niet gezamenlijk 

gemaakt hebben, heeft er enige vermenging plaatsgevonden. Stukken die elders 

thuishoren, zijn naar de betreffende archieven overgebracht. Opvallend was ook dat het 

dorpsarchief van vóór 1811 grotendeels bestond uit stukken die thuishoorden in het 
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polderarchief van Papekop en Diemerbroek. Ook deze vermenging heeft waarschijnlijk te 

maken met de verschillende functies die leden van het schoutambacht en van het 

polderbestuur tegelijkertijd uitoefenden. In de handgeschreven archiefinventaris van 

Hingman wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen polder- en gemeentearchief. De 

oud-rechterlijke archieven, als apart archieffonds gescheiden van het dorpsarchief, is in 

deze inventaris weer opgenomen in het archief van schout en schepenen van het gerecht. 

De totale omvang van de archieven bedraagt ongeveer 13 strekkende meter. 

 
 

 

 



BIJLAGE IX

BURGEMEESTERS 

 

Schout tot 1825  J.G. Schuak 

1825 – 1852 A.M. Montijn 

1852 – 1861 P.M. Montijn 

1861 – 1882 G.A. Muller 

1882 – 1892 G.A. Haentjens Dekker 

1892 – 1928 W.H.M. Doorman 

1928 – 1951 L.C. Brinkman 

 

WETHOUDERS 

 

1825-1843 C. van Leeuwen, assessor 

1825-1846 F. Bogert, assessor 

1843-1848 B. van de Werf, assessor  

1846-1854 Jac. Vink, assessor tot 1851 

1848-1853 L. van Dam, assessor tot 1851 

1853-1881 Jac. Maaijen 

1854 G. Blommesteijn 

1854-1896 G. Stolk 

1881-1897 M. Kool 

1896-1909 J. van Schaik 

1897-1905 H. Maaijen 

1905-1912 A. Boer 

1909-1937 J. Nederend 

1912-1927 A. Teeuwen 

1927-1929 A. Verburg 

1929-1938 D. van Baren 

1937-1945 J.P. Huisman 

1938-1945 J. van der Neut 

 

GEMEENTESECRETARISSEN 

 

1825-1846 A.M. Montijn 

1846-1851 P.M. Montijn 

1851-1852 A.M. Montijn 

1852-1861 P.M. Montijn 

1861 C. Snaterse, ad interim 

1861-1882 G.A. Muller  

1882 G. Stolk, ad interim 

1882-1892 G.A. Haentjens Dekker 

1892-1928 W.H.M. Doorman 

1928-1946 A.G. van der Roest 

 

GEMEENTERAADSLEDEN 

 

1851 – 1868 G. Blommesteijn  

1851 – 1854, 1896 – 1897 G. Stolk 

1851 – 1863 A. van Lieshout 

1851 – 1852 P. de Jong 

1853, 1881-1887 J. Maaijen 

1853-1871 A. den Houdijker 

1854-1876 W. van Wijngaarden 

1857-1861 P.H. de Vos 

1861-1871 C. de Ruijter 



BIJLAGE X

1863-1867 M. van Vliet 

1867-1886 G. Verweij 

1868-1871 J. Uithol 

1871-1881 M. Kool 

1871-1874 C. van Dommelen 

1873-1897 G. Nederend 

1874-1875 A. van der Werff 

1875-1881 C.G. van Aelst 

1876-1883, 1886-1896 J. van Schaik Sr.  

1881-1893 J.S. van Lieshout 

1883-1917 J. Hagoort 

1887-1893, 1896-1897 H. Maaijen 

1893-1896 C. Kastelein 

1893-1899 A. Schoonderwoerd 

1897-1909, 1912-1927 A. Verburg 

1897-1907 M. Verburg 

1897-1905 A. Boer 

1899-1909 J. Nederend Sr. 

1905-1908 A. de Haan 

1907-1917 C. van Baren 

1908-1923 F. Hoogenboom 

1909-1917 J. van Schaik Jr.  

1909-1912 A. Teeuwen 

1917-1928 D. van Baren 

1917-1919 B. IJff 

1917-1919, 1926-1927,   

1929-1931, 1932-1928  J. van der Neut 

1919-1923 G. van Zwieten 

1919-1941, 1945-1946 Th. A. Baars 

1923-1926 W. van Wijngaarden 

1923-1927, 1931-1932 L. Binnendijk 

1927, 1928-1941,   

1946-1961 C. van Os 

1927-1933 J. Nederend Jr. 

1927-1938 J.P. Huisman 

1927-1929 J. Hogeveen 

1933-1935, 1938-1939 J.C. van den Berg 

1935-1941, 1945-1964 H.W. Verburg 

1938 W.C. de Bruin 

1938-1939 P. van Doorn 

1939-1941, 1945-1953 J.W. Nederend 

1939-1941 A. van Baren 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF  VAN HET GERECHT PAPEKOP EN 

DIEMERBROEK 1588-1811 (1854) 

 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1. Ingekomen stukken en correspondentie van de onderprefect van het  

 arrondissement Utrecht met de maire van Papekop en Diemerbroek, 

 1811.  1 omslag 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

  

 A.  Juridische zaken 

 

2. Register houdende verslagen van de zittingen van de schepenbank in 

boetstraffelijke zaken, 

 1588-1618. 1 pak 

 

3. Taxatierapport van schout en schepenen van Stein en Willens betreffende de 

controle van de declaratie van een proces tussen de landbewaarder van 

Papekop en Diemerbroek en Gerrit Cornelisse, met extract uit de procesrol 

van Papekop en Diemerbroek, 

 1643-1644. 1 katern en 1 stuk 

 

4-8. Registers van minuten van akten van (vnl.) transport, hypotheek en 

testament, 

 1664-1811. 1 pak en 4 delen 

 

 4.  1664-1703;  1 pak 

 5.  1703-1744; 

 6.  1746-1779; 

 7.  1780-1810; 

 8.  1811. 

 

9. Brieven van kennisgeving van transporten en hypotheken ten behoeve van 

de heffing van belastingen,  

 1666-1776. 1 omslag 

 

10-14.  Akten van testament, verhuur, boedelscheiding en verkoop, 

 1744-1811. 2 pakken en 3 omslagen 

 

 10.  1744-1760; 

 11.  1760-1770; 

 12.  1771-1775; 

 13.  1775-1800; 1 pak 

 14.  1801-1811. 1 pak 

 

15. Akten van transport van een huis met erf en land, gelegen aan Tappersheul,  

 aan en door Jan Blom, met retroactum, 

 1776 en 1790. 1 stuk en 1 charter 
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 B.  Financiën  

 

16. Legger voor de heffing van het Oudschildgeld in Diemerbroek, 

 Ca. eind 16e eeuw. 1 katern 

 

17. Kohier van de nieuwe eigenaren en bruikers van de landen onder Papekop en 

Diemerbroek ten behoeve van de heffing van het Oudschildgeld, 

 1599.  1 katern  

 

18. Staten van zettingen van het logiesgeld, familiegeld en consumptiegeld, met 

wijzigingen, 

 1649-1664, 1722 en 1723. 1 omslag 

 

19. Akte van overeenkomst tussen Oukoop en Papekop betreffende de  

 vaststelling van de hoogte van het bieraccijns of het logiesgeld, 

 1655.  1 stuk 

 

20. Staten van het ontvangen en uitbetaalde geld in verband met de  

 ‘Brandschattinge’ 1672, 

 1673.  1 stuk 

 

20a. Stukken betreffende een in 1773 met het stadsbestuur van Montfoort 

gesloten overeenkomst, waardoor de inwoners van dit gerecht en 

aangrenzende gerechten worden ontslagen van hun verplichting waaggeld te 

betalen voor goederen die zijn buiten de provincie brengen, 

 ca. 1773. 2 stukken 

 

21. Uitgegane stukken aan Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de 

opgave van verschillende belastingen door de schout en gaardermeester, 

afschriften, 

 1775 en 1777. 2 stukken 

  

 C.  Armenzorg  

 

22. Akten van indemniteit, met alfabetische naamlijst, 

 1721-1811 en 1832. 1 pak  

 

23.  Rekeningen van de wees- en armmeesters, met bijlagen, 

 1776-1854. 1 deel 

 

24. Rekesten van schout en schepenen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht 

betreffende het armwezen, met kantbeschikkingen, 

 1778.  2 katernen 
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ARCHIEF VAN DE GEMEENTE PAPEKOP (1816) 1817-1942 (1964) 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

  A.  Notulen 

 

  1.  Gemeenteraad 

 

25-30.  Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, tot 1851 met enkele    

  notulen van vergaderingen van Burgemeester en Assessoren; in 1945 notulen  

  van een vergadering van de tijdelijke gemeenteraad, 

  1825-1941 en 1945. 6 delen 

   

  25.  mei 1825- mrt. 1854;  

  26.  apr. 1854- mrt. 1864; 

  27.  apr. 1864- sept.1881; 

  28.  feb. 1882- dec. 1904;  

   29. feb. 1905- apr. 1925; 

  30.  juni 1925- aug. 1941 en okt. 1945. 

   

31-33.  Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van de vergaderingen van de  

  gemeenteraad, 

  1875-1887 en 1895-1941. 1 katern en 2 delen 

 

  31.  1875-1887;  1 katern  

  32.  1895-1928; 

  33.  1928-1941. 

 

 

 2.  College van Burgemeester en Assessoren, vanaf 1851  

   Burgemeester en Wethouders 

 

--.   Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, tot 1851 met enkele  

  notulen van vergaderingen van Burgemeester en Assessoren, in 1945  

  notulen van een vergadering van de tijdelijke gemeenteraad, 

  1825-1854. 1 deel 

  N.B. Zie inv. nr. 25. 

 

34-40.  Notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en  

  Assessoren, vanaf 1851 het college van Burgemeester en Wethouders, 

  1844-1893, 1896-1904 en 1912-1917. 7 delen 

 

  34.  mei 1844-sept. 1852; 

  35.  okt. 1852-aug. 1858; 

  36.  sept. 1858-1864; 

  37.  1865-1877; 

  38.  1878-1893;  

  39.  1896-1904; 

   40. 1912-1917. 
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41-42.  Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van de vergaderingen van  

  Burgemeester en Wethouders, 

  1875-1887 en 1896-1917. 1 deel en 1 katern 

 

  41.  1875-1887; 

  42.  1896-1917. 1 deel 

 

43.  Agenda’s voor vergaderingen van het college van Burgemeester en  

  Wethouders, 

  1928-1941. 1 pak 

 

 

B.  Besluiten  

 

44.  Registers van afgegeven plaatselijke verordeningen, met chronologische  

  inhoudsopgaven, 

  1852-1908. 2 delen 

 

45.  Verordeningen op de wijze van afkondiging van alle plaatselijke  

  verordeningen, 

  1854 en 1856. 2 stukken 

 

46-47.  Registers van besluiten van de gemeenteraad, 

  1858-1883. 2 delen 

  

  46.  1858-1875, met index; 

  47.  1876-1883. 

 

 

  C.  Bekendmakingen 

 

48-51.  Registers van bekendmakingen,  

  1825-1881. 4 delen 

  

  48.  mei 1825- okt. 1841; 

  49.  dec. 1841-mrt. 1851; 

  50.  mrt. 1851-feb. 1859; 

  51.  mrt. 1859-juli 1881. 

 

52-53.  Bekendmakingen,  

  1848-1878. 2 pakken 

 

  52.  1848-1858; 

  53.  1859-1878. 

 

 

  D.  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 

 N.B. Voor registers van minuten van uitgaande stukken van Papekop, 

Hekendorp en Lange Ruige Weide (1889-1926), zie de inventaris van de 

archieven van Hekendorp, door S.R. Straub (1990), inv.nrs. 217-220. 

 Voor alfabetische trefwoordenindices op de  minuten van uitgaande stukken 

van Papekop, Hekendorp en Lange Ruige Weide (1895-1918), zie de 

inventaris van de archieven van Hekendorp, door S.R. Straub (1990), inv.nr. 

221. 
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54-72.  Ingekomen stukken, 

  1816-1926. 19 pakken   

 

  54.  1816-1821; 

   55. 1822;   

  56.  1823; 

  57.  1824; 

  58.  1825; 

  59.  1826; 

  60.  1827-1831; 

  61.  1831-1836; 

  62.  1837-1844; 

  63.  1845-1848;   

  64.  1849-1855; 

  65.  1856-1860; 

  66.  1861-1869; 

  67.  1870-1879; 

  68.  1880-1889; 

  69.  1890-1905; 

  70.  1906-1913; 

  71.  1914-1919; 

  72.  1920-1926, 1932, 1935-1938 en 1942.

  

73-85.   Registers op de ingekomen stukken,  

  1837-1942. 13 delen 

 

  73.  1837-1845, ingedeeld op onderwerp;  

  74.  1845-1859*; 

  75.  1859-1865*; 

  76.  1865-1869*; 

  77.  1870-1877*; 

  78.  1878-1895*; 

  79.  1896-1908*; 

  80.  1909-1912*; 

  81.  1912-1925*; 

  82.  1925-1938*; 

  83.  1939-1940, met index op onderwerp; 

  84.  1940-1941, met index op onderwerp; 

  85.  1941-1942, met index op onderwerp. 

  N.B. *: met alfabetische index 

 

86-99.  Kopieboeken van uitgaande brieven, 

  1822-1926.   14 delen 

 

  86.  1822-1827; 

  87.  1828-1831; 

  88.  1831-1839; 

  89.  1839-1847; 

  90.  1847-1853; 

  91.  1853-1856; 

  92.  1856-1859; 

  93.  1859-1866; 

  94.  1866-1880; 

  95.  1881-1896; 

  96.  1897-1904; 
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  97.  1904-1919; 

  98.  1920-1924; 

  99.  1924-1926. 

 

100-101. Alfabetische trefwoordenindexen op de kopieboeken van uitgaande brieven, 

  1875-1887 en 1895-1926. 1 deel en 1 katern 

 

  100. 1875-1887; 

  101. 1895-1926. 1 deel 

 

 

  E.  Jaarverslagen 

 

102-108. Algemene verslagen, vanaf 1851 jaarverslagen, 

  1825-1930. 7 pakken 

  

  102. 1825-1870; 

  103. 1871-1879; 

  104. 1880-1889; 

  105. 1890-1899; 

  106. 1900-1909; 

  107. 1910-1919; 

  108. 1920-1930. 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

  I.  ORGANISATIE 

 

  A.   Grondgebied en grensbepaling 

 

109.  Proces-verbaal van de grensbepaling, met schetstekening van de  

  gemeentegrenzen, 

  1828.  1 katern 

 

110.  Kadastrale kaart van de gemeente Papekop, schaal 1:10.000, 

  1828.  1 stuk 

   

111.  Notulen van raadsvergaderingen betreffende de plannen tot samenvoeging van de  

  gemeenten Papekop, Hekendorp, Oukoop en Lange Ruige Weide, 

  1852 en 1854. 3 stukken 

 

 112.  Besluiten van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de grenzen  

  van de bebouwde kom, naar aanleiding van de Wegenverkeerswet, met  

  tekeningen schaal 1: 2500, 

  1932-1939. 1 omslag 

 

113.  Stukken betreffende de plannen tot samenvoeging van de gemeenten Rietveld,  

  Barwoutswaarder, Waarder, Lange Ruige Weide, Papekop en Hekendorp, 

  1936 en 1939. 1 omslag 

 

--.  Kaarten van de gemeente Papekop ten behoeve van de  

  Luchtbeschermingsdienst, schaal 1:10.000, 

  Ca. 1937. 2 stukken 

  N.B. Zie inv. nr. 339.  
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  B.  Bestuursinrichting 

 

114.  Reglementen van orde voor de vergaderingen van Burgemeester en  

  Wethouders, 

  1851 en 1903. 2 katernen 

 

115.  Verordening tot vaststelling van een rooster van aftreding voor de  

  gemeenteraad, 

 1857.  1 stuk 

 

116.  Reglementen van orde voor de raadsvergaderingen, met wijzigingen, 

  1857, 1904 en 1925. 1 omslag 

 

 

  C.  Bestuursfunctionarissen  

 

117.  Staten van de personalia van burgemeesters, assessoren, wethouders, raadsleden,  

  secretarissen en ontvangers, 

  1825-1893. 1 pak 

 

118.  Staten betreffende de voordracht van personen tot raadslid, 

  1833, 1838, 1841 en 1843. 1 omslag 

 

119.  Proces-verbaal van eedsaflegging door burgemeester P.M. Montijn, 

  1852.  1 stuk 

 

120.  Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 

  1869-1890 en 1911-1940. 1 deel en 1 katern 

 

121.  Stukken betreffende de verkiezing, het aftreden en overlijden van raadsleden, 

  1927, 1931, 1932 en 1937-1939. 1 omslag 

 

122.  Besluiten tot aanwijzing van een plaatsvervangend burgemeester, 

  1927, 1935, 1938 en 1939. 1 omslag 

 

 

  D.  Personeel 

 

  1.   Algemeen  

 

123.  Verzoekschrift aan de houtvester van het 8e district van de provincie Zuid- 

  Holland tot het ongedaan maken van een boete voor Willem van  

  der Hoek, concept, 

  1825.  1 stuk 

 

--.   Staten van de personalia van burgemeesters, assessoren, wethouders, raadsleden,  

 secretarissen en ontvangers, 

  1825-1893. 1 pak  

  N.B. Zie inv. nr. 117. 

 

124.  Akten van aanstelling van en processen-verbaal van eedsaflegging door  

  ambtenaren van de plaatselijke belastingen, 

  1856-1922. 1 omslag 
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125.  Raadsbesluit tot toekenning van een pensioensuitkering aan J.M. van Gelder,  

  voormalig ambtenaar ter secretarie, 

  1902.  1 stuk 

 

126.  Akten van benoeming van W.H.M. Doorman, J. van Schaik, A. Verburg en D. van  

  Baren tot  Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 

  1904, 1907 en 1928. 1 omslag 

 

127.  Register van ambtenaren in dienst van de gemeente, 

  Ca. 1915-1941. 1 deel 

 

128.  Staten van de personalia van ambtenaren, 

  1931.  1 stuk 

 

129.  Staten van namen, betrekkingen en pensioengrondslagen van ambtenaren in dienst  

  van de gemeente over de periode 1922-1929, 

  1931.  1 omslag 

 

130.  Ambtenarenreglement 1931, met aanvulling en stukken betreffende wijzigingen, 

  1931, 1933 en 1940. 1 omslag 

 

131.  Staat betreffende de salarisberekening van de burgemeester,  

  1935.  1 stuk 

  

132.  Instructie voor gemeenteambtenaren met betrekking tot het in veiligheid  

  brengen van gelden en archieven in tijden van oorlog, 

  1940.  1 stuk 

 

133.  Reglement op de controle van het geldelijk beheer en de boekhouding van de  

  ontvanger en andere rekenplichtige ambtenaren, met wijziging, 

  1941 en 1942. 2 stukken 

 

 

  2.  Gemeentesecretaris 

 

134.  Stukken betreffende de aanbeveling door Burgemeester en Wethouders van  

  kandidaten voor de functie van gemeenteontvanger en secretaris, 

  1851 en 1882. 3 stukken  

 

135.  Akte van aanstelling van A.M.M. Montijn als secretaris, met proces-verbaal  

  van eedsaflegging, 

  1852.  2 katernen 

 

136.  Instructie voor de gemeentesecretaris, 

  1856.  1 katern 

 

137.  Besluit tot en akte van ontslag van W.H.M. Doorman als secretaris van de  

  gemeente, 

  1928.  2 stukken 

 

138.  Staten betreffende de salarisberekening van de secretaris, 

  1935 en 1937. 2 stukken 
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  3.   Gemeenteontvanger 

 

--.  Stukken betreffende de aanbeveling door Burgemeester en Wethouders van  

  kandidaten voor de functie van gemeenteontvanger en secretaris, 

  1851 en 1882. 3 stukken 

  N.B. Zie inv. nr. 134.  

 

139.  Akte van aanstelling van A.C. van Aelst als gemeenteontvanger, met proces- 

  verbaal van eedsaflegging, 

  1852.  1 katern 

 

140.  Instructies voor de gemeenteontvanger, 

  1856, 1907 en 1928. 1 omslag 

 

141.  Stukken betreffende de benoeming van gemeenteontvanger J. Hagoort, 

  1876.  2 stukken 

 

142.  Staat betreffende de salarisberekening van de gemeenteontvanger, 

  1935.  1 stuk 

 

143.  Stukken betreffende gemeenteontvanger N. de Bruijn, 

  1939, 1940 en 1941. 1 omslag 

 

--.  Reglement op de controle van het geldelijk beheer en de boekhouding van de  

  ontvanger en andere rekenplichtige ambtenaren, met wijziging, 

  1941 en 1942. 2 stukken 

  N.B. Zie inv. nr. 133. 

 

 

  4.   Gemeentebode 

 

144.  Akte van aanstelling van J. van Willige tot bode, concept, 

  1845.  1 stuk 

  N.B. Achterop geschreven een ‘declaratie van gegoedheid’ van N. Lorentz, weduwe  

  van H. van Hees, betreffende het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan haar zoon  

  in het garnizoen te Maastricht, 1837. 

 

145.  Stukken betreffende de benoeming van J.K. Klaver en A. de Jong tot bode van de  

  gemeente, 

  1917 en 1931. 2 stukken 

 

 

  E.  Eigendommen  

 

  1.  Algemeen 

 

146.  Staten van roerende en onroerende goederen in eigendom van de gemeente, 

  1852 en 1862. 2 stukken 

 

147.  Akte van vestiging van het recht van opstal van een stukje grond waarop het  

  brandspuithuis staat, afgestaan door het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, 

  1878.  1 stuk 
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  2.   Secretarie 

 

148.  Overeenkomsten voor de huur van de ‘raadkamer’ op de bovenverdieping van het  

  koffiehuis, 

  1844-1909. 1 omslag 

 

149.  Stukken betreffende de verplaatsing van de gemeenschappelijke secretarie naar  

  Hekendorp en de bezwaren hiertegen, 

  1931 en 1932. 1 omslag 

 

 

  3.   Onroerende goederen 

 

150. Bestek en voorwaarden voor de bouw en openbare aanbesteding van een nieuw  

 schoolgebouw, met een publicatie van aankondiging hiervan, 

  1827.  1 katern en 1 stuk 

 

151. Bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuw schoolgebouw, 

  1861.  1 katern 

 

152. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school en de 

financiering daarvan, met tekening schaal 1:100, 

 1872.  1 omslag 

 

--.  Akte van aankoop door de gemeenten Papekop en Hekendorp van een stuk  

  bouwland in de polder Klein-Hekendorp, ten behoeve van de aanleg van een  

  algemene begraafplaats, 

  1873.  1 katern 

  N.B. Zie inv. nr. 363. 

 

153. Bestek en voorwaarden voor de openbare aanbesteding van het zesjaarlijkse 

 onderhoud aan de school, 

  1881.  1 katern 

 

154. Stukken betreffende de openbare aanbesteding en financiering van de bouw  

 van de nieuwe openbare school met onderwijzerswoning, 

  1911-1914. 1 omslag 

 

155.  Eigendomsbewijzen en akte van aankoop van een perceel weiland  met water  

  en weg in Noord-Diemerbroek van H.G. van Harten, afschrift, 

  1913, 1921 en 1923. 3 stukken 

 

 

  F.  Archief  

 

156.  Inventaris van het oud-archief en van het polderarchief van Papekop en  

  Diemerbroek 1498-1855,  

  Ca. 1880. 1 deel 

 

157.  Inventarissen van het gemeentearchief, met aanvullingen en wijzigingen, 

  1825, 1845-1904 en ca. 1945. 1 omslag
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  G.  Financiën 

   

  1.   Begrotingen en rekeningen 

 

158-175. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen, 

  1818-1942. 17 pakken 

   

  158. 1818-1829;  

  159. 1830-1839;  

  160. 1840-1849; 

  161. 1850-1859; 

  162. 1860-1869; 

  163. 1870-1879; 

  164. 1880-1889; 

  165. 1890-1899; 

  166. 1900-1909; 

  167. 1910-1919; 

  168. 1920-1924; 

  169. 1925-1929; 

  170. 1930-1932; 

  171. 1933-1934; 

  172. 1935-1937; 

  173. 1938-1940; 

  174. 1941; 

  175. 1942. 

 

176-191. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,  

  1818-1942. 17 pakken 

   

  176. 1818-1844; 

  177. 1845-1853; 

  178. 1854-1859; 

  179. 1860-1869; 

  180. 1870-1879; 

  181. 1880-1889; 

  182. 1890-1899; 

  183. 1900-1909; 

  184. 1910-1919; 

  185. 1920-1924; 

  186. 1925-1927; 

  187. 1928-1930; 

  188. 1931-1933; 

  189. 1934-1936; 

  190. 1937-1939; 

  191.  1940-1941; 

  192. 1942. 

 

193-208. Staten van specificatie bij de rekeningen,  

  1846-1942. 16  pakken 

  

  193. 1846-1864;  

  194. 1865-1869; 

  195. 1870-1874; 

  196. 1875-1879; 
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  197. 1880-1884; 

  198. 1885-1889; 

  199. 1890-1894; 

  200. 1895-1899; 

 201. 1900-1904;  

  202. 1905-1909; 

  203. 1910-1914;  

  204. 1915-1919; 

  205. 1920-1924; 

  206. 1925-1929; 

  207. 1930-1934; 

  208. 1935-1942.  

 

209-222. Bijlagen bij de rekeningen, 

  1818-1940. 14 pakken 

   

  209. 1818-1824; 

  210. 1825-1828; 

  211. 1829-1831; 

  212. 1832-1834; 

  213. 1835-1837; 

  214. 1838-1840; 

  215. 1841-1843; 

  216. 1844-1846; 

  217. 1847-1850; 

  218. 1860 en 1870; 

  219. 1880 en 1890; 

  220. 1900 en 1910; 

  221. 1920 en 1930; 

  222. 1940.  

 

   

  2.  Boekhouding  

 

223.  Staten van onvoorziene uitgaven, gedaan door het college van Burgemeester en  

  Assessoren, 

  1844, 1845 en 1848. 1 omslag 

 

224.  Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, 

  1845-1850. 1 omslag 

 

225.  Grootboeken van inkomsten, 

  1940-1942. 3 katernen 

 

226.  Grootboeken van uitgaven, 

  1941 en 1942. 2 delen 

 

227.  Registers van ontvangsten en uitgaven, 

  1832-1843. 1 omslag 

 

228.  Journaals van ontvangsten, 

  1844-1850. 1 omslag 

 

229.  Journaals van uitgaven, 

  1844-1850. 1 omslag 
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230.  Kasboeken van inkomsten, 

  1941 en 1942. 2 katernen 

 

231.  Kasboeken van uitgaven, 

  1941 en 1942. 2 katernen 

 

232.  Hulpkasboeken van inkomsten betreffende schoolgeld en hondenbelasting, 

  1938, 1941 en 1942. 3 katernen 

 

233.  Processen-verbaal van controle van de gemeenterekening, 

  1846-1851. 1 omslag 

 

234.  Processen-verbaal betreffende de controle van de kas en de boekhouding van de  

  gemeenteontvanger, 

  1852-1857. 1 omslag 

 

235.  Besluit tot uitbesteding van de boekhouding aan het ‘Centraal Bureau voor  

  Verificatie en Financieele Adviezen der Vereeniging van Nederlandse  

  Gemeenten’, met overeenkomst, 

  1934.  2 stukken 

 

236.  Staat van inkomsten en uitgaven over 1936 betreffende politie, lager onderwijs  

  en armenzorg, 

  1937.  1 katern 

 

237.  Register van de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten, 

 1941 en 1942. 1 katern 

 

   

  3.   Gemeentelijke belastingen 

    

  a.   Belastingverordeningen en –besluiten 

 

238.  Legesverordeningen en stukken betreffende de besluitvorming hiertoe,  

  1852, 1856, 1879, 1900, 1935 en 1936. 1 omslag 

 

239.  Raadsbesluiten tot het heffen van opcenten op licht alcoholische drank, 

  1859 en 1863-1865. 1 omslag 

 

240.  Akten van aanstelling van ambtenaren belast met het toezicht op de  

  naleving van de verordeningen op de heffing van belasting op sterke drank, 

  1859-1863.  1 omslag 

 

241. Raadsbesluit van de gemeenten Papekop en Hekendorp tot verdeling van  

 de kosten voor de aankoop en onderhoud van materiaal, benodigd voor de  

 controle op de plaatselijke belastingen op alcoholische dranken, 

  1860.  1 stuk 

 

242.  Verordening en besluiten betreffende de heffing van de hoofdelijke omslag, 

  1865, 1866, 1888 en 1901. 1 omslag 

 

243.  Verordening op de heffing van hondenbelasting, met wijziging,  

  1875, 1882 en 1900. 1 omslag 
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244.  Verordeningen op de invordering van de plaatselijke belastingen, 

  1875, 1897, 1908 en 1922. 1 omslag  

 

245.  Verordeningen op de invordering van de hoofdelijke omslag, 

  1901, 1909 en 1916. 1 omslag 

 

246.  Verordening betreffende de heffing  van de plaatselijke inkomstenbelasting voor  

  1927-1928, met memorie van toelichting, 

  1927.  2 stukken 

 

247.  Verordeningen op de heffing van opcenten op de vermogensbelasting, 

  1936-1938. 3 stukken 

 

 

  b.   Vaststelling van aanslagen en invordering 

 

248-250. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 

  1818-1921. 3 pakken 

 

  248. 1818-1859; 

  249. 1860-1899; 

  250. 1900-1921. 

 

251.  “Rollen van de omslag”  ten behoeve van de armen, 

  1827-1844. 1 omslag 

 

252.  Staat van belastingplichtigen voorkomende op de kohieren van de directe  

  belastingen, 

  1851.  1 katern 

 

253.  Staat van hondeneigenaren en het aantal honden ten behoeve van de heffing van de  

  hondenbelasting, 

  1920.  1 stuk 

 

254.  Staat van de tarieven van de plaatselijke inkomstenbelasting, 

  1927.  1 stuk 

 

255.  Stukken betreffende de benoeming van leden van de schattingscommissie, 

  1931 en 1932. 1 omslag 

 

 

  4.   Leningen 

 

256.  Akten van overeenkomst betreffende het aangaan van geldleningen ten behoeve  

  van de gemeente, met afschrift, 

  1872, 1914 en z.j. 3 stukken 

 

257.  Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van ƒ200,- ten behoeve van de  

  gemeente, 

  1907.  1 stuk 

 

258.  Akten van overeenkomst tot het aangaan van geldleningen aan de Bank voor  

  Nederlandse Gemeenten,  

  1923, 1929 en 1930. 3 stukken 

 



GEMEENTE PAPEKOP 

 

 

15

 

259.  Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de ‘N.V. Levensverzekering  

  Maatschappij “Utrecht”’, 

  1924.  1 katern 

 

260.  Stukken betreffende een geldlening van ƒ1366,66 ten behoeve van het  

  vergroten van het schoolplein, 

  1929 en 1930. 1 omslag 

 

261.  Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening ten behoeve  

  van de aansluiting van de gemeente op het elektriciteitsnet, 

  1931.  3 stukken 

 

 

II.  TAAKUITVOERING 

 

  A.   Rijksbelastingen 

  

  1.   Algemeen  

 

262.  Roosters van aftreding en stukken betreffende de benoeming van personen in  

  het College van Zetters, 

  1872-1914. 1 omslag 

 

 

  2.   Grondbelasting en kadastrale administratie 

 

--.  Kadastrale kaart van de gemeente Papekop, schaal 1:10.000, 

  1828.  1 stuk 

 N.B. Zie inv. nr. 110. 

 

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

  ongebouwde en gebouwde eigendommen, ingedeeld volgens kadastrale secties, 

  1832.   1 deel 

 

264.  “Suppletoire aanwijzende tafel”, register van wijzigingen in de   

  “oorspronkelijke aanwijzende tafel”, ingedeeld volgens kadastrale secties, 

  1833-1863. 1 deel 

  

265-273. Kadastrale leggers van grondeigenaars, artikelsgewijs ingedeeld, 

  1832-1970. 

     9 delen 

  265. 1832-1876, artikelnummers 1-44, met alfabetische naamindex; 

  266. 1832-1876, artikelnummers 45-82, met alfabetische naamindex; 

  267. 1832-1876, artikelnummers 83-138, met alfabetische naamindex; 

 268. 1832-1876, artikelnummers 139-192, met een lijst van gewijzigde 

artikelnummers; 

  269. 1876-1885, artikelnummers 29-212, met alfabetische naamindex; 

  270. 1886-1910, artikelnummers 213-288; 

  271. 1910-1930, artikelnummers 289-392; 

  272. 1931-1969, artikelnummers 393-547; 

  273. 1970, artikelnummers 548-550. 
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274.  “Register nr. 71”, verwijzingsregister van perceelnummers op de kadastrale  

  kaarten naar de bijbehorende artikelen in de kadastrale leggers, met  

  aantekeningen van wijzigingen,  

  Ca. 1832-1974. 1 deel 

 

275. Verordening op en raadsbesluit tot de heffing van opcenten op de hoofdsom  

 van de grondbelasting, met memorie van toelichting, 

  1865 en 1934. 3 stukken  

 

 

  3.   Personele belasting 

 

276.  Ingekomen stukken van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de  

  goedkeuring van de kohieren van personele omslag, 

  1837-1844. 1 omslag 

 

277.  Verordeningen op en raadsbesluiten tot heffing van opcenten op de hoofdsom  

  van de personele belasting, 

  1865, 1866, 1931, 1934 en 1941. 1 omslag 

 

278.  Verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing  

  personele belasting naar grondslag huurwaarde en meubilair, 

  1931.  1 stuk

    

 

  4.   Overige belastingen en heffingen 

 

279.  Verordeningen op de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting, met  

  memories van toelichting, 

  1930, 1934 en 1936-1939. 1 omslag 

 

280.  Staat betreffende de heffing van de couponbelasting, 

  1941.  1 katern 

  

 

  B.  Bevolking en burgerlijke stand 

 

  1.   Bevolkings-, wijk- en huisregistratie 

 

281.  Staten van de bevolking, ingedeeld op huisnummer, 

  1825.  1 stuk 

 

282.  Register van ingezetenen, 

  1826-1845. 1 katern 

 

283.  Verordening betreffende het bevolkingsregister, 

  1858.  1 stuk

  

284-288. Bevolkingsregisters, 

  1850-1940. 5 delen 

   

  284. 1850-1861; 

  285. 1862-1872; 

  286. 1873-1885, met alfabetische naamindex; 
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  287. 1885-1900, met alfabetische naamindex; 

  288. 1900-1940, met alfabetische naamindex. 

  

289-292. Dienstbodenregisters, 

  1861-1940. 4 delen 

 

  289. 1861-1867; 

  290. 1870-1885; 

  291. 1885-1900; 

  292. 1900-1940. 

 

 

  2.   Verblijfsregistratie 

 

293.  Lijsten van ingekomen personen, 

  1854-1857 en 1861-1867. 1 omslag 

 

294.  Lijsten van vertrokken personen,  

  1854-1856 en 1864-1868. 1 omslag 

 

295.  Chronologische registers van ingekomen personen, deels met bijlagen, 

  1870-1964. 1 pak 

   

296.  Chronologische registers van vertrokken personen, deels met bijlagen, 

  1869-1964. 1 pak

   

297.  Lijst van huisnummers met vermelding van de hoofdbewoners, met wijzigingen, 

  1938.  1 stuk 

 

 

  C.  Verkiezingen 

 

298.  Begeleidende schrijvens bij naamlijsten van de kiesgerechtigden binnen de  

  gemeente, 

  1819 en 1820. 2 stukken 

 

299.  Staten van de mannelijke inwoners en hun aandeel in de directe belastingen,  

  opgemaakt ten behoeve van de samenstelling van kiezerslijsten voor  

  vertegenwoordigende organen, 

  1896-1902. 1 omslag 

 

300. Staat van kiezers voor Tweede Kamer, op grond van hun aandeel in de  

  directe belastingen, 

  1896.  1 katern 

 

301.  Staat van kiezers voor Provinciale Staten, op grond van hun aandeel in de  

  directe belastingen, 

  1896.  1 katern 

 

302.  Staat van kiezers voor de Gemeenteraad, op grond van hun aandeel in de  

  directe belastingen, 

  1896.  1 katern 

 

303.  Staten van kiezers voor vertegenwoordigende organen, met aangifteformulieren  

  voor plaatsing op de kiezerslijst, 
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  1897-1902. 1 omslag 

  

304.  Staten van de mannelijke inwoners ouder dan 25 jaar, met aantekening van de  

  bepaling van de Kieswet volgens welke zij kiesgerechtigd zijn, ten behoeve van de  

  samenstelling van de kiezerslijst voor vertegenwoordigende organen, 

  1897 en 1898.  2 katernen 

 

305.  Kandidatenlijsten voor de gemeenteraad, 

  1897.  2 stukken 

 

306.  Proces-verbaal van de verkiezing van gemeenteraadsleden, 

  1919.  1 katern 

 

307.  Processen-verbaal van zittingen van het stembureau voor de verkiezing van de  

  leden van de Tweede Kamer, 

  1931, 1933, 1935, 1937 en 1939. 1 omslag 

 

308.  Besluit van het Centraal Stembureau tot vaststelling van de uitslag van de  

  verkiezing van de leden van de gemeenteraad, met bijlagen, 

  1935 en 1938. 1 omslag 

 

   

  D.  Openbare orde, politie en justitie 

 

  1.   Algemeen 

 

309.  Reglement op het houden van de nachtwacht, 

  1830.  1 stuk 

 

310.  Roosters voor het houden van de nachtwacht, 

  1831-1846. 1 omslag 

 

311.  Verordening op het weiden van schapen op de wegen binnen de gemeente, 

  1851.  1 stuk 

 

312.  Verordening tot het plaatsen van hekken bij spoorwegovergangen, 

  1856.  1 stuk 

 

313.  Verordening op het houden van zwanen, 

  1875.  2 stukken 

 

314.  Verordening betreffende de handhaving van de orde op en om het  

  stationsplein, 

 1875.  1 stuk 

 

315.  Verordeningen op de openbare orde en Politie, met aanvullingen en  

  wijzigingen, 

  1876-1941. 1 omslag 

 

 

  2.   Veldwachters en veldwachterwoning 

 

316.  Staten van het politiepersoneel (veldwachters), 

  1838-1902. 1 omslag 
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317.  Instructies voor de veldwachter, 

  1845, 1871 en 1877. 3 stukken 

 

318.  Raadsbesluit van de gemeenten Hekendorp en Papekop tot verdeling van de  

  kosten voor de kleding van de veldwachter, 

  1858.  1 stuk 

 

319.  Stukken betreffende de sollicitatie, benoeming en bezoldiging van  

  veldwachters, 

  1891-1932. 1 omslag 

 

320.  Stukken betreffende het onderhoud aan de veldwachterwoning, op advies van  

  de Gezondheidscommissie, 

  1915.  2 stukken 

 

321.  Verordeningen op de benoeming en bezoldiging van de veldwachters binnen de  

  gemeente, met wijzigingen, 

  1933-1941. 1 omslag 

 

 

  3.   Vervolging van misdrijven en overtredingen 

 

322-323. Processen-verbaal van politiezaken,  

  1828-1869 en 1872-1884. 2 pakken 

   

  322. 1828-1869; 

  323. 1872-1884. 

 

324.  Registers van overtredingen en van opgemaakte en verzonden  

  processen-verbaal, met bijlagen, 

  1853-1882, 1903-1908 en 1911-1928. 1 pak 

 

325.  Alfabetische klapper op de registers van opgemaakte en verzonden  

  processen-verbaal, 

  1896-1928. 1 deel 

 

326.  Stukken betreffende de handhaving en vaststelling van verordeningen op de  

  openbare orde en volksgezondheid, 

  1861, 1872, 1877 en 1882. 1 omslag 

 

--.  Stukken betreffende de bouw en aanbesteding van een brandspuithuis met  

  arrestantenkamer,   

  1877.  1 omslag 

  N.B. Zie inv. nr. 336. 

 

--.  Besluiten tot aankoop van een perceel grond en de bouw van drie woningen met  

  bewaarplaats voor de brandblusmiddelen en een arrestantenlokaal, 

  1923 en 1924. 3 stukken 

  N.B. Zie inv. nr. 338. 

 

327.  Voorlopige verklaringen van enkele inwoners die in het bezit zijn van een  

  jachtgeweer, 

  1940.  2 stukken 
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328.  Rapport van de veldwachter betreffende in beslag genomen jachtgeweren, 

  1941.  1 stuk 

 

 

  4.   Toezicht op drankgebruik en horecagelegenheden 

 

329.  Verordeningen houdende bepalingen van Politie betreffende de “wijn-, bier-  

  en koffiehuishouders en dergelijke en het houden van openbare  

  vermakelijkheden”, 

  1859 en 1882. 3 stukken 

 

330.  Verordeningen op de heffing en invordering van het vergunningsrecht voor de  

  uitoefening van kleinhandel in sterke drank, met wijziging en memories van  

  toelichting, 

  1881, 1885, 1905, 1932 en 1935. 1 stuk 

 

331.  Vergunningen verleend aan verschillende personen tot verkoop van sterke  

  drank in het klein, 

  1882-1911. 1 omslag 

 

 

  E.  Openbare veiligheid 

 

  1.   Brandweer  

 

  a.   Algemeen  

 

332.  Staten betreffende bijzonderheden omtrent verschillende branden die binnen de  

  gemeente hebben plaatsgevonden, 

  1852-1900. 1 omslag 

 

333.  Verordening houdende bepalingen ter voorkoming van brand, 

  1860.  1 stuk 

 

334.  Besluiten tot en reglementen van gemeenschappelijke regelingen met  

  verschillende gemeenten tot onderlinge hulpverlening in geval van brand, 

  1936, 1941 en z.j. 1 omslag 

 

 

  b.   Personeel 

 

335.  Lijst van het brandweerpersoneel, met wijzigingen, 

  1926.  1 stuk 

 

 

  c.   Brandspuithuizen en materieel 

 

336.  Stukken betreffende de aanbesteding en bouw van een brandspuithuis met  

  arrestantenkamer,   

  1877.  1 omslag 

 

337.  Stukken betreffende het verlenen van assistentie door gemeente Woerden aan  

  andere gemeenten, door middel van een motorspuit, 

  1921 en 1928. 2 stukken 
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338.  Besluiten tot aankoop van een perceel grond en de bouw van drie woningen  

  met bewaarplaats voor de brandblusmiddelen en arrestantenlokaal, 

  1923 en 1924. 3 stukken 

 

 

  2.   Luchtbeschermingsdienst 

 

339.  Kaarten van de gemeente Papekop ten behoeve van de  

 Luchtbeschermingsdienst, schaal 1:10.000, 

  Ca. 1937. 2 stukken 

 

340.  Instructies voor het personeel van de Luchtbeschermingsdienst, afschriften, 

  1937 en z.j. 1 omslag 

 

341.  Stukken betreffende de benoeming van het hoofd van de  

  Luchtbeschermingsdienst, 

  1937 en 1938. 3 stukken 

 

342.  Luchtbeschermingsplannen,  

  Ca. 1938. 1 omslag 

 

343.  Lijst van goederen en voorwerpen die beschikbaar zijn voor het noodziekenhuis  

  in de gemeente, 

  1939.  1 stuk 

 

344.  Stukken betreffende het materieel van de Luchtbeschermingsdienst, 

  1939-1941. 1 omslag  

 

345.  Besluit betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling voor  

  geneeskundige hulp aan slachtoffers van luchtaanvallen in de kring Gouda, 

  1940.  1 stuk 

 

346.  Register van uitgereikte legitimatiebewijzen aan personeel van de  

  luchtbeschermingsdienst, met staat van het personeel, 

  1942.  2 stukken 

 

347.  Rapporten betreffende de controle door de veldwachter op het verduisteren van  

  woningen, 

  1942.  1 omslag 

 

 

  F.  Volksgezondheid en hygiëne 

 

  1.   Gemeentegeneesheer  

 

348.  Stukken betreffende het dienstverband van gemeentegeneesheren H.P. van  

  Praag  sr. en jr. en hun aangifte in verband met hun joodse afstamming, 

 1930, 1940 en 1941. 1 omslag 

 

  

  2.   Toezicht op vlees en andere voedingswaren 

 

349. Stukken betreffende de aangifte van met tyfus besmet vee en opgave van  

 desinfecteermiddelen binnen de gemeente, 
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  1867.  1 omslag 

 

350.  Verordening op de keuring van waren in de gemeente, met wijzigingen, 

  1921, 1929 en 1936. 1 omslag 

 

351. Verordening op de vee- en vleeskeuringsdienst in de kring Hekendorp, 

 1922.  1 omslag 

 

352. Besluit van de gemeenteraden van Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop  

 tot de oprichting van de gemeenschappelijke vee- en vleeskeuringskring  

 Hekendorp, 

 1922.  1 stuk 

 

353. Instructie voor de keuringsveearts, hoofd van de kring Hekendorp, 

 1922.  1 omslag 

 

354.  Verordeningen op de heffing en invordering van het keurloon, met aanvullingen  

  en raadsbesluit,  

  1928, 1933, 1935, 1938 en 1940. 1 omslag 

 

355. Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met dertien gemeenten 

betreffende een gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst in de keuringskring 

Oudewater, 

 1931-1932, 1934-1936 en 1938. 1 omslag 

 

356.  Akten van overeenkomst met destructiebedrijf de N.V. “GEKRO” te Overschie  

  tot vernietiging van ongezond vee en voedsel, met wijzigingen, 

  1936, 1938, 1941 en 1942. 1 omslag 

 

357.  Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees in de gemeente, 

  1938.  1 katern 

 

 

 3.   Voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten 

 

358. Verordening op het vervoeren van mensen met besmettelijke ziekten, 

 1873.  1 stuk 

 

359. Akten van overeenkomst met de Stichting Stads- en Academisch Ziekenhuis  

 te Utrecht betreffende de opname van inwoners met een besmettelijke ziekte,  

 waarvoor de gemeente jaarlijks een vast bedrag per inwoner betaalt, 

 1931, 1935 en 1942. 1 stuk 

 

360. Verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke ziektegelden,  

 met memorie van toelichting, 

 1931 en 1935. 1 omslag 

 

 

 4.   Drinkwatervoorziening 

   

361. Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met tien gemeenten in  

 Utrecht en Zuid-Holland tot oprichting van het drinkwaterleidingbedrijf  

 ‘De Elf Gemeenten’, 

 1930, 1939 en 1940. 1 omslag 
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362. Verordening betreffende de beschikbaarheid van drinkwater in woningen,  

 1931.  1 stuk 

 

 

 5.   Begraafplaatsen en lijkbezorging 

 

363. Akte van aankoop door de gemeenten Papekop en Hekendorp van een stuk  

 bouwland in de polder Klein-Hekendorp, ten behoeve van de aanleg van een  

 algemene begraafplaats, 

 1873.  1 katern 

 

364. Instructie voor de doodgraver van de gemeenschappelijke Algemene  

 Begraafplaats, 

 1873.  1 stuk 

 

365. Stukken betreffende de heffing van grafrechten en de inkomsten en  

 uitgaven voor de gemeenschappelijke Algemene Begraafplaats, 

 1873.  1 omslag 

 

366. Verordening en wijziging van de verordening op de begraafplaats en het begraven 

van lijken in de gemeenten Hekendorp en Papekop, 

 1873 en 1886.  2 stukken 

 

367. Besluiten van de gemeenteraden van Papekop en Hekendorp tot vaststelling van  

 de kosten voor het begraven, 

 1873 en 1900. 2 stukken 

 

 

  G.  Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

  

 1.   Woningbouw door de gemeente  

 

--. Besluiten tot aankoop van een perceel grond en de bouw van drie woningen met  

 bewaarplaats voor de brandblusmiddelen en een arrestantenlokaal, 

 1923 en 1924. 3 stukken 

 N.B.Zie inv. nr. 338. 

 

368. Besluit tot huurprijsverlaging van twee gemeentewoningen, 

 1933.  1 stuk 

 

 

 2.   Bouw- en woningtoezicht 

 

369. Verordening betreffende de huizen, gebouwen en erven binnen de gemeente en  

 het onderhoud en de nummering daarvan, 

 1858.  1 stuk 

 

370-373. Hinderwetvergunningen, 

 1903-1904, 1925, 1927 en 1941. 4 omslagen 

 

 370. Verleend aan R. Rietveld tot het oprichten van een huis en kachelsmederij,  

    Papekopperdijk 21,  

    1903-1904; 
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 371. Verleend aan G. van Tuijl tot de bouw van een bakkersoven, Diemerbroek  

   54,  

   1925; 

 372. Verleend aan Th. Van Doorn tot de bouw van een slagerij, Tappersheul 8,  

   1927; 

 373. Verleend aan M.H. Hagoort tot de bouw van houtbewerkingsmachines in  

   zijn werkplaats, Papekopperstraatweg 32,  

   1941.  

 

374. Verordeningen betreffende de bekendmaking van onbewoonbaar verklaarde  

 woningen, 

 1905.  2 stukken 

 

375. Bouwverordeningen, met wijzigingen en hierop betrekking hebbende stukken, 

 1905, 1913, 1931, 1935-1937, 1941 en 1942. 1 omslag 

 

376. Verslag van de verbetering van de volkshuisvesting, verricht op grond van de  

 Woningwet, 

 1911.  1 katern  

 

377. Besluiten tot aanpassing en onbewoonbaarverklaring van enkele woningen op  

 advies van de Gezondheidscommissie, 

 1911 en 1919. 3 stukken 

 

378. Besluit tot lastgeving aan de erven van Gerrit van Schaik om de achtergevel van  

 hun boerderij te vernieuwen, 

 1941.  1 stuk 

 

379.  Vergunning verleend aan M. Blonk tot het plaatsen van een schoorsteen op een 

woning, Diemerbroek 81,  

   1942. 

 

 

   H.  Wegen, verkeer en vervoer 

 

 1.   Wegen en bruggen 

 

 a.   Onderhoud en verlichting 

 

380.  Akte van overeenkomst met Klaas Koomen betreffende het onderhoud van een  

  stuk van de Papekopperdijk, 

  1872.  1 stuk 

 

381. Overeenkomst met gemeente Oudewater betreffende de ontbinding van het  

 contract tussen beide gemeenten tot onderhoud van de Bredendijk, met  

 afschrift, 

 1881.  2 stukken 

 

382. Stukken betreffende onderhoud aan de Papekopperdijk,  

 1921-1938. 1 omslag 

 

383. Stukken betreffende de plaatsing van en onderhoud aan de straatverlichting  

 binnen de gemeente, 

 1930, 1935, 1937 en 1940. 1 omslag 
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384. Correspondentie met gemeente Oudewater betreffende onderhoud aan de  

 Bredendijk, 

 1936.  2 stukken 

 

 

 b.   Toezicht op wegen en bruggen 

 

385. Stukken betreffende de heffing en tarieven van tolgeld op de Buurt of Binnenweg 

te Papekop en op de Provinciale Weg te Haastrecht, concepten en kopie, 

 1845 en 1849. 3 stukken 

 

386. Verordening betreffende de bruggen en soortgelijke werken binnen de gemeente, 

 1859.   1 stuk 

 

387. Stukken betreffende de leggers van wegen en voetpaden, met wijzigingen, 

 1873, 1939-1941 en 1958. 1 pak 

 

388. Extracten uit de legger van wegen en voetpaden en besluit tot wijziging van  

 deze legger, 

 Ca. 1880 en 1907. 1 omslag 

 

389. Verslagen van de staat der wegen, voetpaden en kunstwerken binnen de  

 gemeente, 

 1926-1938 en 1940-1942. 1 omslag 

 

 

 2.  Openbaar vervoer 

 

390. Stukken betreffende de aanleg van de stoomtramlijn Oudewater-Papekop, met  

 tekening schaal 1:2500, 

 1883.  1 omslag 

 

391. Stukken betreffende de aanbesteding en aanleg van een trambaan voor de  

 paardentram over de Papekopperdijk, met situatie- en constructietekeningen,  

 1904 en 1905. 1 omslag 

 

392. Besluiten van Burgemeester en Wethouders en de stationschef betreffende de  

 ordehandhaving op het stationsplein en de toegang tot het spoorwegstation, 

 1906 en 1907. 2 stukken 

 

393. Verordening tot de regeling van de tramdienst in de gemeente Papekop, met 

aanvulling, 

 1906 en 1922. 2 stukken 

 

394. Stukken betreffende de autobusdienst Oudewater-Papekop-Woerden v.v. door  

 wed. G.L.  Gueting, 

 1932-1939. 1 omslag 

 

395. Correspondentie betreffende de naamgeving en opheffing van het treinstation  

 Oudewater, 

 1933 en 1936. 1 omslag 
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  I.   Economische zaken  

  

 1.  Veeteelt 

 

396. Staten van veehouders en de hoeveelheid vee, 

 1830-1844. 1 omslag 

 

  

 2.   Handel en nijverheid 

 

397. Reglement op het bakken en verkopen van brood, 

 1825.  1 stuk 

 

398. Reglement op het gebruik van graanzakken, 

 1828.  1 stuk 

 

399. Verordening tot afwijking van de Winkelsluitingswet 1930, met memorie van 

toelichting,  

 1933.  3 stukken 

 

 

 3.   Distributie 

 

400. Besluiten van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de  

 broodkaartregeling en de distributiebepalingen voor ‘regeeringsgoederen’, 

 1917.  1 katern en 1 stuk 

  

 

  J.  Energievoorziening 

   

401. Overeenkomst met gemeente Oudewater tot het afnemen van elektriciteit van  

 die gemeente, met wijziging, 

 1930 en 1931. 1 omslag 

 

402. Stukken betreffende het plaatsten van een transformatorhuisje vlakbij de school, 

 1930.  1 omslag 

 

--. Stukken betreffende het aangaan en aflossen van een geldlening ten behoeve  

 van de aansluiting van de gemeente op het elektriciteitsnet, 

 1931.  3 stukken 

 N.B. zie inv. nr. 261. 

 

 

  K.  Sociale zorg en werkloosheidbestrijding 

 

 1.  Armenzorg 

  

 a.  Algemeen 

 

403. Stukken betreffende het vervoer naar en de plaatsing van bedelaars in het 

 bedelaarsgesticht te Ommerschans en Storm, 

 1826.  1 omslag 
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404.  Verzoekschrift aan de gouverneur van Zuid-Holland om advies betreffende 

inwoners van Papekop die weigeren subsidie te geven ten behoeve van de  

 armen, 

 1826.   1 stuk 

 

--.  “Rollen van de omslag”  ten behoeve van de armen, 

 1827-1844. 1 pak  

 N.B. Zie inv.nr. 251. 

 

405. Uitgaande stukken betreffende de zorg en alimentatie voor armen en  

 krankzinnigen, concepten, 

 1830, 1831 en 1849. 1 omslag 

 

406. Akte van aankoop door de armmeesters van een huis met tuin van L. van Hooren, 

met bewijsschrift van niet-lopende hypotheek van L. van Hooren, 

  1834.  2 stukken 

 

407.  Ingekomen stukken betreffende de armenzorg, 

  1837-1844. 1 omslag 

 

408. Stukken betreffende de (financiële) administratie van de armenzorg en het 

Armbestuur, 

 1839-1851. 1 omslag 

 

409. Verzoekschriften aan Z.K.H. Willem III en Gedeputeerde Staten van  

 Zuid-Holland, om subsidie voor de verzorging van krankzinnigen in een  

 geneeskundig gesticht, concepten, 

 1843 en 1861. 1 stuk 

 

410. Verzoekschrift aan W.A. Korstman te Delft tot betaling van een halfjaarlijkse  

 bijdrage voor patiënt Jacob Verhoeven, concept, 

 1849.  1 stuk 

 

411. Stukken betreffende het opnemen van krankzinnigen in ‘Huis Padua’ te  

 Boekel, 

 1849.  3 stukken 

 

 

 b.  Algemeen Burgerlijk Armbestuur 

 

412. Stukken betreffende de nalatenschap van J. Stolk van ƒ400,- ten behoeve van  

 het armbestuur, 

 1850.  1 omslag 

 

413. Stukken betreffende de plaatsing en verzorging van Petronella Horsting in  

 de Inrichting voor Doofstommen-Onderwijs te Rotterdam, 

 1888 en 1897. 1 omslag 

 

414. Stukken betreffende de verkoop van onroerende goederen door het Algemeen  

 Burgerlijk Armbestuur, 

 1923.  2 stukken 

 

415. Ingekomen stukken van leden van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur  

 betreffende hun benoeming, 



28 

 

INVENTARIS

 1931 en 1939-1941. 1 omslag 

 2.  Werkloosheidbestrijding 

 

416. Stukken betreffende de toetreding van de gemeente tot het  

 “Werkloosheidsbesluit 1917”, 

 1932 en 1933. 1 omslag 

 

 

  L.  Onderwijs 

 

 1.   Toezicht op onderwijs en leerplicht 

 

417. Plaatselijke schoolverordeningen, concepten en wijzigingen, 

 1847, 1848 en z.j.  1 omslag 

 

 

 2.   Schoolgeld 

 

418. Verordeningen betreffende de heffing van schoolgeld, met hierop betrekking  

 hebbende stukken, 

 1859, 1894, 1900, 1908, 1909, 1912, 1923, 1936 en 1937. 1 omslag 

  

419. Lijst van aanslagen voor het schoolgeld, 

 1941.  1 stuk 

   

 

 3.    Openbaar onderwijs 

 

--. Bestek en voorwaarden voor de bouw en openbare aanbesteding van een nieuw  

 schoolgebouw, met een publicatie van aankondiging hiervan, 

 1827.  1 katern en 1 stuk 

 N.B. Zie inv. nr. 150. 

 

420. Plaatselijke verordeningen op het openbaar lager onderwijs,  

 1848 en 1860. 1 omslag 

 

421. Besluiten en verordeningen betreffende de jaarwedden van de onderwijzers aan  

 de openbare lagere school, 

 1859, 1897, 1902, 1908, 1917, 1919 en 1920. 1 omslag 

 

--. Bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuw schoolgebouw, 

 1861.  1 katern 

 N.B. Zie inv. nr. 151. 

 

422. Raadsnotulen van een besloten vergadering inzake onderwijzer Meerman, 

 1869.  1 katern 

 

--. Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school en de 

financiering daarvan, met tekening schaal 1:100, 

 1872.  1 omslag 

 N.B. Zie inv. nr. 152. 

 

423. Stukken betreffende de overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Papekop  

 en Oudewater betreffende het openbaar onderwijs, 

 1874 en 1882. 2 stukken 
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--. Bestek en voorwaarden voor de openbare aanbesteding van het zesjaarlijkse 

 onderhoud aan de school, 

 1881.  1 katern 

 N.B. Zie inv. nr. 153. 

 

424. Leerplannen en gewijzigde leerplannen voor het openbaar lager onderwijs, 

 1890, 1898, 1902 en 1907. 1 omslag 

 

425. Raadsbesluiten tot opheffing van de openbare lagere school, met memorie van 

toelichting, 

 1911 en 1922. 3 stukken 

 

--. Stukken betreffende de openbare aanbesteding en financiering van de bouw  

 van de nieuwe openbare school met onderwijzerswoning, 

 1911-1914. 1 omslag  

 N.B. Zie inv. nr. 154. 

 

426. Raadsbesluiten betreffende de overdracht in bruikleen, later in eigendom, van  

 de Openbare lagere school aan de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, 

 1922 en 1923.  2 stukken 

 

427. Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met gemeente Oudewater  

 betreffende de Openbare Lagere School aldaar,  

 1923, 1929 en 1937. 1 omslag 

 

428. Besluit tot het verlenen van eervol ontslag aan J. J. Schep, hoofd van de  

 openbare lagere school, 

 1923.  1 stuk 

 

429. Raadsbesluit tot vaststelling van de huurprijs van de onderwijzerswoning, 

 1926.  1 stuk 

 

430. Staat van schoolgaande kinderen, 

 1941.  1 stuk 

 

431. Verordeningen tot regeling van het herhalingsonderwijs en het vervolgonderwijs, 

 1902 en 1922. 2 stukken 

 

432. Leerplannen voor het vervolgonderwijs en herhalingsonderwijs, 

 1902 en 1921. 2 katernen 

 

433. Jaarverslagen van het herhalingsonderwijs en lijsten van deelnemende  

 leerlingen, 

 1906-1908, 1911-1917 en 1921. 1 omslag  

 

434. Staten betreffende het gegeven herhalingsonderwijs, 

 1915, 1916, 1919-1921. 1 omslag 

 

435. Staten betreffende het gegeven vervolgonderwijs, 

 1921 en 1922. 2 stukken 
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 4.   Bijzonder onderwijs 

 

436. Stukken betreffende subsidiering van en financiering van onderhoud aan de  

 bijzondere lagere school op grond van de Lager Onderwijswet 1920, 

 1923, 1937, 1938 en 1941. 1 omslag 

   

437. Verzoekschrift van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Papekop  

 tot het huren van ruimte bij J. van Wees, voor het houden van de lichamelijke  

 oefeningen gedurende de winter, 

 1941.  

  

   

  M.  Militaire zaken 

 

 1.   Nationale militie 

 

438. Staat van vrijgestelde militieplichtigen, 

 1832.  1 stuk 

 

439. Verzoekschrift van de burgemeester van Gouda om toezending van een afschrift  

 van de geboorteakte van Willem de Groot ten behoeve van de nationale militie, 

 1849.  1 stuk 

 N.B. Op de achterzijde een lijst van voorwerpen nagelaten door Joh. van Dam,  

  z.j. 

 

440. Inschrijvingsregisters voor de nationale militie, 

 1875-1880. 1 omslag 

 

441. Alfabetische naamlijst van ingeschrevenen bij de nationale militie, 

 1875-1880. 1 omslag 

 

  

 2.   (Rustende) schutterij 

 

442. Inschrijvingsregisters voor de schutterij, 

 1818 en 1880-1902. 1 omslag 

 

443-444. Lotingregisters voor de rustende schutterij, met bijlagen, 

 1828-1845 en 1847-1897. 2 pakken 

  

 443. 1828-1845 en 1847-1860; 

 444. 1861-1897. 

 

445. Alfabetische staten van ingeschrevenen, behorend bij de  

 inschrijvingsregisters, 

 1828-1834 en 1836-1897. 1 pak 

   

446. “Algemene Rollen”, staten van schutterijplichtigen, 

 1828-1834 en 1836-1897. 1 pak 

 

447. “Bijzondere Rollen”, staten van ingelijfde schutterijplichtigen, 

 1828-1832, 1834 en 1836-1897. 1 pak 
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448-449. Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij,  

 1828-1897.  1 pak en 1 omslag 

   

 448. 1828-1889;  1 pak 

 449. 1890-1897. 

 

450.  Ingekomen stukken betreffende de schutterij, 

  1837-1844. 1 pak 

 

451. Staten betreffende het contingent en vervanging van schutterijplichtigen, 

 Ca. 1858-1910. 1 katern 

 

452. Bijzondere rol, staten van ingelijfde schutterijplichtigen, 

 Ca. 1860-1910. 1 katern 

 

453. Staten van schutters van de eerste ban, 

 1841-1845 en 1848-1897. 1 omslag 

 

454.  Algemene staten van ingeschrevenen bij de rustende schutterij, 

 1855, 1863, 1865, 1879-1882, 1888, 1889, 1891, 1893, 1894  

 en 1897. 1 omslag 
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ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE 

GEMEENTE PAPEKOP 1811-1940 

 

454a. Akten van aangifte van geboorte en overlijden,  

 1811.  1 omslag

   

455-466a. Akten van aangifte van geboorte, van huwelijk en echtscheiding en van  

 overlijden, met alfabetische naamindexen en tienjarentafels,  

1815-1940. 13 banden 

  

 455. 1815-1822; 

 456. 1823-1832; 

 457. 1833-1842; 

 458. 1843-1852; 

 459. 1853-1862; 

 460. 1863-1872; 

 461. 1873-1882; 

 462. 1883-1892; 

 463. 1893-1902; 

 464. 1903-1912; 

 465. 1913-1922; 

 466. 1923-1932; 

 466a. 1933-1940. 

 

467. Ingekomen stukken bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, met hiaten, 

 1820-1920. 1 pak 

 

468. Ingekomen stukken betreffende het huwelijk en de echtscheiding van C. 

Uittenboogaart en Jantje van Malsen, 

 1864, 1867 en 1868. 1 omslag 
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ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN  

PAPEKOP 1843-1942 

 

 

469-470. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen,  

 1843-1942, met hiaten. 2 pakken 

  

 469. 1843-1877; 

 470. 1878-1917 en 1933-1942. 

 

471-475. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen, 

 1843-1941. 5 pakken

   

 471. 1843-1867; 

 472. 1868-1879; 

 473. 1880-1889; 

 474. 1890-1899; 

 475. 1900-1941. 

 N.B. De rekeningen over 1934 en 1936 zijn in tweevoud aanwezig. 

 

476. Reglementen voor het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, met aanvulling en  

 wijzigingen, 

 1855, 1913, 1921 en 1928. 1 omslag 

 

477. Staten betreffende het maximum van onderstand, 

 1856 en 1859-1868. 1 omslag 

 

478. Staten van de aantallen door het Algemeen Burgerlijk Armbestuur ondersteunde 

“huiszittende” armen en de ontvangsten en uitgaven hiervan, 

 1856-1870. 1 omslag 

 

489. Akte van verhuur van het voorste gedeelte van een huis, door het armbestuur aan 

Cornelis Kompier voor een periode van negen weken, 

 1859.  1 stuk 

 

480. Lijsten van besluiten van gemeentebesturen elders betreffende de armenzorg, ten 

laste van gemeente Papekop, 

 1863-1870. 1 omslag 

 

481. Rooster van aftreding van bestuursleden, 

 1899.  1 stuk 

 

482. Processen-verbaal van opname en overname van de fondsen van het  

 Algemeen Burgerlijk Armbestuur, 

 1899 en 1923. 2 stukken 

 

483. Notulen van een vergadering betreffende het verbeteren van de armenwoning, 

 1901.  1 stuk 

   

484. Stukken betreffende een geldlening van ƒ2000,- aan dhr. J.A. Vermey, met zijn  

 huis aan de Romeijnsteeg te Oudewater als onderpand, 

 1927, 1935 en 1936. 1 omslag 
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ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM  

1901– 1942 

 

485. Huishoudelijke reglementen, met rooster van aftreding van bestuursleden, 

 1901.  1 omslag 

 

486. Jaarverslagen van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, met hiaten, 

 1902-1942.  1 omslag 

 

487.  Besluit tot benoeming van J.K. Klaver tot bode van de Commissie tot Wering van  

  Schoolverzuim, 

 1932.  1 stuk  


