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I N L E I D I N G

DE HOGE HEERLIJKHEID, LATER DE GEMEENTE HEKENDORP

Geografische ligging
De hoge heerlijkheid, later gemeente Hekendorp, is gelegen op
de noordelijke oever van de Hollandse IJssel, in het oosten
grenzend aan Oudewater, in het westen grenzend aan Reeuwtjk
en in het noorden aan Lange Ruige Weide.
Hekendorp bestaat uit de buurtschappen GoejanverwelIe en
Hogebrug.
In 1857 werd de gemeente Oukoop toegevoegd aan de gemeente
Hekendorp. Vanaf 1857 omvatte het grondgebied de polders
Groot-Hekendorp, Klein-Hekendorp, Elfviertel en de Oukoopse
polder.

Middelen van bestaan
Het belangrijkste middel van bestaan was de veehouderij.
Daarnaast was er een touwslagerij, later touwfabriek, die
gelegen was op de grens met Oudewater.1' Van der Aa spreekt
nog van een bierbrouwerij en een scheepswerf ;2 > in de akten
van patent (1808 - 1811) is alleen een scheepmakersbaas te
vinden.
Tot in de 18e eeuw waren er nabij Hekendorp, aan de Hollandse
IJssel, steenbakkerijen.3» De steenbakkerij in Hekendorp
blijkt in 1734 niet meer aanwezig.4'

Eigenaren van de heerlijkheid
Hekendorp is eeuwenlang een hoge heerlijkheid geweest.
In 1428 werd Johan, burggraaf van Montfoort, door hertog
Philips van Bourgondië beleend met de hoge en lage heerlijkheden Linschoten, Snelrewaard en Hekendorp. Dit leen ging
over op zijn nakomelingen.
In 1594 ging de heerlijkheid via de vrouwelijke lijn over op
de familie de Merode.
In 1661 verkocht Johan, rijksvrijheer van Merode Montfoort,

zijn eigendommen, waaronder de hoge heerlijkheid Hekendorp,
aan Mr. Johan de Witt, raadpensionaris van Holland. In 1723
kocht Jan Hendrik Strick van Linschoten de hoge en lage
heerlijkheden van Linschoten, Hekendorp en Waarder en de
koren- en smal tienden van Snelrewaard, Hekendorp en Linschoten van Mr. Johan de Witt, schepen van Dordrecht.
De heerlijkheid bleef eigendom van deze familie tot 1891. In
dat jaar werd ze van de laatste erfgename Elisabeth von dem
Bussche Ippenburg, geboren gravin von Arnim, gekocht door
Gerlacus Ribbius Peletier.5»

Bestuur van de heerlijkheid en de gemeente
De oorsprong van de heerlijkheden is het leenrecht. Als dank
voor bewezen diensten had een leenheer (in Holland de Graaf
van Holland) de mogelijkheid zijn leenman te belenen met een
heerlijkheid. Later werden heerlijkheden, inclusief de heerlijke rechten, vaak verkocht.
Tot 1810 waren er geen aparte instanties voor bestuur en
rechtspraak, maar werd dit gecombineerd in één college of
functionaris.
Er werd onderscheid gemaakt tussen hoge of vrije heerlijkheden en lage of ambachtsheerlijkheden.
In een lage heerlijkheid behandelde het gerecht civiele zaken
en voluntaire zaken (o.a. overdrachten van onroerend goed en
openbare verkopingen). Bovendien werd recht gesproken voor
kleine criminele vergrijpen. Daarnaast had men het bestuur
over het ambacht, inbegrepen de schouw over dijken e.d. en
het keurrecht.
De hoge heerlijkheid had naast de voorgaande rechten ook nog
de hoge of criminele rechtspraak. Die hield o.a. de berechting van misdaden waartegen lijfstraffen geëist konden worden
in.e>
In Hekendorp waren er schout en schepenen ter uitvoering van
de lage jurisdictie en een drost of baljuw ter uitvoering van
de hoge jurisdictie.
In Hekendorp werden de functies schout, drossaard en secretaris door verschillende personen uitgeoefend; in de persoon
van Ariën Verm(e)ij werden de functies in 1779 verenigd.71
Met de komst van de Fransen in 1795 veranderde er het één en
ander op bestuurlijk gebied.

Nadat in maart 1795 een provisionele municipaliteit was
aangesteld, werd in augustus 1795 overgegaan tot definitieve
benoeming van functionarissen. De nieuwe municipaliteit zou
bestaan uit een schout, vier heemraden gekozen uit de polder
(waarschijnlijk wordt Groot-Hekendorp bedoeld) die schepen

Dorpsgezicht met de schandpaal, waarbovenop het beeld van
VrOUWe Justitia troont, staand voor de herberg, het vroegere
rechthuls.

zouden zijn en één schepen afkomstig uit het dorp. Deze vijf
schepenen werden de bank van politie en justitie genoemd. De
bovengenoemde vier heemraden met nog een vijfde afkomstig uit
Oudewater droegen zorg voor het polderbestuur (ook hier wordt
waarschijnlijk Groot-Hekendorp bedoeld). Verder bestond de
municipaliteit nog uit twee heemraden uit de polder KleinHekendorp, twee heemraden van de Uitterdijken, een secretaris
en een gaarder of gadermeester.
Jaarlijks werden verkiezingen gehouden voor deze functies,
behalve voor die van schout en secretaris.8' Tot 1811 bleef
deze situatie bestaan.
In 1811, na de inlijving bij Frankrijk, vond de scheiding
tussen bestuur en justitie plaats. Omdat gestreefd werd naar
grotere bestuurseenheden werd Hekendorp in hetzelfde jaar bij
de vergrote gemeente Waarder gevoegd. Deze gemeente bestond
verder uit Barwoutswaarder, Papekop en Lange Ruige Weide.8'
Met ingang van 1 april 1817 werd de gemeente Hekendorp opnieuw opgericht.10» De registers van de burgerlijke stand
werden echter tot 31 december 1817 bijgehouden door de president van Waar der. 11 '
Op grond van het "Reglement van het bestuur ten plattenlande"
van 9 oktober 1816 werden een schout, twee assessoren en een
gemeenteraad benoemd.12'
In 1825 veranderde de titel van schout in burgemeester en
wijzigde de wijze van benoeming van de assessoren.13'
Na een eerdere poging tot afschaffing van de heerlijke rechten in de Staatsregeling van 1798, werden de rechten tot
voordracht of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen met de nieuwe grondwet van 1848 afgeschaft.14»
Vanaf de invoering van de Gemeentewet in 1851 bestaat het
gemeentebestuur uit een gemeenteraad van zeven personen die
uit zijn midden twee wethouders kiest. Deze wethouders vormen
met de burgemeester het college van Burgemeester en Wethouders. De burgemeester wordt benoemd door de Koning, de gemeenteraad wordt direct gekozen door de inwoners.10'

Samenwerking met andere gemeenten
In de 16e eeuw was er al sprake van samenwerking tussen de
heerlijkheden Hekendorp, Snelrewaard en Linschoten. Samen
hadden zi j een schout en samen spanden zi j een rechtsgeding
aan voor het Hof van Holland. Bij het in andere handen overgaan van de heerlijkheid werd geprocedeerd over de rechten
van de ingezetenen van de heerlijkheid.16'
Vanaf 1852 hadden Hekendorp, Papekop en Lange Ruige Weide
dezelfde burgemeester en secretaris. Deze twee functies waren
van 1817 tot 1928 in één persoon verenigd.

Omdat Hekendorp te klein was om zelfstandig een begraafplaats
in stand te houden werd dit samen met de gemeente Papekop
gedaan.17' Hekendorp zorgde voor aanleg en onderhoud en
verrekende de kosten met de gemeente Papekop.1"'

Huisvesting van het gemeentelijk apparaat
In de periode 1848 - 1890 werd er voor de vergaderingen van
de gemeenteraad een kamer gehuurd in de herberg die dienst
deed als "raadkamer". Van deze ruimte wordt in het huurcontract gezegd: "Een kamer uitziende met vier ramen op de
Wiericke"-1 9 > Nadat er een nieuwe school was gebouwd werd
vanaf 1890 een gedeelte van het oude schoolgebouw gebruikt
al s raadkamer .2 • '
Oorspronkelijk hield de burgemeester (waarschijnlijk) secretarie aan huis. 21 ' Waarschijnlijk was er sinds 1889 een
gemeenschappelijke secretarie voor Hekendorp, Papekop en
Lange Ruige Weide. Dit is af te leiden uit het gemeenschappelijk register met minuten van uitgaande stukken.22'
In 1902 kreeg de burgemeester toestemming van de gemeenteraad
om van de metselaar G. van der Pol in Oudewater een huis te
huren dat ingericht werd als secretarie.23'
In 1918 werd van M. Hoogenboom een gedeelte van een huis te
Oudewater gehuurd om te gebruiken als secretarie. Hierbij
werd vermeld dat de huur verdeeld werd over de "gemeenten en
polders" . 24 '
In 1926 werd weer verhuisd, nu naar de Leeuweringerstraat
B. 135 in Oudewater alwaar een gezamenlijke secretarie van de
gemeenten Hekendorp, Papekop en Lange Ruige Weide werd gevestigd. Dit pand werd gehuurd van Marretje de Haan, weduwe van
Hendrik van Kooten, te Den Haag. 25 '
In 1929 trok de gemeente Lange Ruige Weide zich terug en
vestigde haar secretarie te Woerden (ten huize van de burgemeester/secretaris) .28>
In 1930 was er voor het eerst sprake van het eventueel overbrengen van de secretarie naar Hekendorp. De aanleiding
hiervoor was dat het "raadhuis" verbeterd moest worden.2 T>
Dit zou echter een scheiding betekenen van de secretarieën
van de gemeenten Hekendorp en Papekop. De gemeente Papekop
was tegen en op verzoek van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland werd tenslotte besloten toch in Oudewater te blijven. 28 '
In 1943 kwam er weer een gezamenlijke secretarie van de drie
gemeenten, nu in Lange Ruige Weide en gelegen aan de Kerk-

weg. 29 >

DE ARCHIEVEN

Materiële zorg en beheer
Het oudste gedeelte van het archief verkeert in slechte
staat. In 1990 is een gedeelte gerestaureerd. Het archief na
1817 verkeert in redelijke tot goede staat.
Het archief van Hekendorp is vele malen verhuisd. Hoewel er
bijna geen gegevens over te vinden zijn, verhuisde het archief waarschijnlijk mee met iedere wisseling van burgemeester/secretaris. Zoals hiervoor al gemeld, is er vanaf 1902
over de verhuizingen van de secretarie (waaronder het archief) in de stukken informatie terug te vinden.
In 1902 is het archief naar de secretarie in Oudewater gegaan
en binnen Oudewater nog tweemaal verhuisd. Daarna is het
archief in 1943 naar Lange Ruige Weide gegaan.
In 1964 is Hekendorp onderdeel geworden van de gemeente
Driebruggen die haar secretarie had in het voormalige Lange
Ruige Weide. In 1972 is het huidige streekarchivariaat Rijnstreek ontstaan waaronder ook Driebruggen ressorteerde. Eén
van de eerste acties van de archivaris was het overbrengen
van de archieven naar Bodegraven vanwege de slechte berging
op zolderkamertjes in Driebruggen. In 1982 kreeg Driebruggen
een nieuw gemeentehuis en zijn de archieven teruggegaan.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1989 is Driebruggen
gedeeltelijk samengevoegd met de gemeente Reeuwijk. Een ander
gedeelte, waaronder Hekendorp, is samengevoegd met de gemeente Oudewater. Het archief van Driebruggen 1964 - 1988 is, met
de archieven van Hekendorp, Fapekop, Lange Ruige Weide en
Waarder (tot 1964) geheel overgebracht naar de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van Reeuwijk.30'

Eerdere inventarisaties van het archief
De oudste inventaris dateert van 1811 en geeft een overzicht
van de gerechtsrollen.31 > De eerste inventaris die het gehele
archief van vóór 1811 beslaat, dateert van 1847.'2> Omstreeks
1870 is een inventaris van het totale archief van Hekendorp
en Oukoop opgemaakt.33' Deze lijst is voortdurend bijgehouden tot ongeveer 1902.
In 1882 heeft J.H. Hingaan van het Rijksarchief Zuid-Holland
een inventaris gemaakt van het archief van vóór 1811.'*' Aan

de hand hiervan zijn in 1896 de stukken van het gerecht
overgebracht naar het Rijksarchief in Den Haag.a»>
Waarschijnlijk na samenvoeging van de secretarieën van Hekendorp, Papekop en Lange Ruige Weide in 1943 is een inventaris
gemaakt van het archief vanaf 1817. 36 '

Gedeponeerde archieven
Bi j het archief van de gemeente Hekendorp werden twee gedeponeerde archieven aangetroffen die ook in deze inventaris zijn
beschreven. Het betreft het archief van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur 1759 - 1941 en het archief van de Commissie
tot Wering van Schoolverzuim 1901 - 1964.
Reden hiervoor is dat de leden van het Algemeen Burgerlijk
Armbestuur en van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim
benoemd werden door de gemeenteraad en ook verantwoording aan
hen moesten afleggen. Het Algemeen Burgerlijk Armbestuur
kreeg bovendien zijn inkomsten van de gemeente.

Verantwoording van de Inventarisatie
Het archief is opgedeeld in twee blokken: het archief van de
heerlijkheid 1586 - 1811 (1822) en het archief van de gemeente (1811) 1817 - 1942 (1964) .
Vanaf 1811 werden de oude staatsinstellingen vervangen door
de Franse instellingen. Omdat dit ook administratieve consequenties had is het gebruikelijk hier een cesuur aan te
brengen in de inventaris.37» Bovendien werd in 1811 de heerlijkheid opgeheven en het bestuur overgeheveld naar Waarder,
zoals hiervoor al gemeld.
Vanaf april 1817 functioneerde Hekendorp weer als zelfstandige gemeente. Enige uitzondering op deze datum vormen de
registers van de burgerlijke stand. Omdat zij immers vallen
onder het nieuwe administratieve regime zijn zij vanaf 1811
opgenomen onder het archief van de gemeente.
De einddatum van de inventaris is gesteld op 1942 omdat men
vanaf 1943, bij het samengaan van de secretarieën, gebruik is
gaan maken van de ordening volgens het registratuurstelsel
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een aantal
registers, met name die betrekking hebben op de verplaatsingen van de bevolking, loopt nog door na 1942. Voor een zo
volledig mogelijk beeld van het archief Zijn deze tOCh Opgenomen.

In het archief van de heerlijkheid was geen enkele ordening
te ontdekken, reden waarom dit gedeelte opnieuw is ingedeeld.
De volgorde is zoveel mogelijk overeenkomstig de volgorde
zoals die aangehouden is in het archief (1811) 1817 - 1942
(1964) .
De archiefvorming in Hekendorp na 1817 vond plaats zoals deze
ook in vele andere plattelandsgemeenten gebeurde. Als basis
fungeerde een aantal chronologische series (notulen, correspondentie, rekeningen e t c ) . Daarnaast werden bepaalde archiefbescheiden buiten deze series geplaatst omdat men ze
dikwijls nodig had.
Er is geen geleidelijke overgang van de chronologische naar
de zaaksgewijze ordening via een rubriekenstelsel gehanteerd.
In de jaren 1845 en 1846 is er een kort experiment geweest
waarbij de ingekomen en minuten van uitgaande stukken geborgen werden bij de notulen van de vergadering waarin ze behandeld werden. Er was zodoende een onderverdeling in "Raadsvergaderingen", "College van Burgemeester en Wethouders" en
"Burgemeester" .»•'
In de jaren 1847 - 1852 werden de minuten van de uitgaande
stukken geschreven op de achterzijde van de desbetreffende
ingekomen stukken.38'
Na de samenvoeging van de secretarieën van Hekendorp, Papekop
en Lange Ruige Heide in 1943 is het archief volgens de archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opnieuw
geordend, teruggaande tot 1927. Waarschijnlijk is tegelijkertijd een flink gedeelte van de stukken vernietigd. Er waren
in ieder geval maar enkele dossiers over. Omdat dit zo weinig
was, zijn deze stukken niet teruggebracht tot de oude (chronologische) orde maar is de aangetroffen ordening gehandhaafd.
De indeling van de inventaris van het archief (1811)1817 1942(1964) is grotendeels gebaseerd op de indeling van de
basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Op enkele plaatsen is hiervan om praktische redenen afgeweken. Rubrieken zijn samengevoegd of juist uit een grotere
rubriek naar voren gehaald.
De registers van de burgerlijke stand zijn in deze inventaris
niet beschouwd als een apart archief. Hoewel de ambtenaar van
de burgerlijke stand verantwoording schuldig is aan de arrondissementsrechtbank, is hij in deze gemeente geen aparte
archiefvormer. De functie werd meestal uitgeoefend door de
burgemeester/secretaris.
Kadastrale registers worden gebruikt voor de (rijks)administratie van zakelijke genotsrechten op de grond. Hoewel

oorspronkelijk bedoeld om een rechtvaardige heffing van de
grondbelasting mogelijk te maken is het kadaster uitgegroeid
tot een instituut waar de voornaamste gegevens over de eigendom op grond en gebouwen te vinden zijn, alsmede de beperkingen van deze eigendom.40> Dit is de reden geweest om de
kadastrale registers niet te plaatsen onder de rubriek Belastingen maar onder een eigen rubriek Kadaster.
De rubriek Belastingen is verdeeld in rijks- en gemeentelijke
belastingen. Het innen van gemeentelijke belastingen heeft
ten doel inkomsten te verwerven voor de gemeente en hoort
daarmee eigenlijk thuis in de rubriek Financiën onder de
hoofdrubriek Organisatie. Ter tegemoetkoming echter aan
gebruikers, die zich dit misschien niet altijd realiseren,
is toch gekozen voor één rubriek Belastingen onder de hoofdrubriek Uitoefening van de Taak.
Doordat de drie gemeenten Hekendorp, Papekop en Lange Ruige
Weide tot 1928 dezelfde secretaris hebben gehad, is dit van
invloed geweest op de archiefvorming. Zo zijn er van de
minuten van uitgaande stukken gezamenlijke registers aangelegd.41 ' Deze zijn beschreven in deze inventaris omdat zij in
dit archief zijn aangetroffen. In de inventarissen van Papekop en Lange Ruige Weide zal hiernaar worden verwezen. Hetzelfde geldt voor de gezamenlijke begraafplaats van Hekendorp
en Papekop. Omdat Hekendorp het beheer voerde zijn de stukken
in deze inventaris beschreven.
In het archief van de heerlijkheid bevond zich een aantal
stukken die duidelijk behoorden tot andere archiefvormers
zoals de ambachten Barwoutswaarder, Lange Ruige Weide, Linschoten en Snelrewaard. Deze stukken zijn daar dan ook naar
overgebracht, stukken waaruit niet duidelijk is gebleken wie
de archiefvormer is geweest zijn bij dit archief beschreven.
Conform de regels als genoemd in de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven",
vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken d.d. 20 december 1983 is circa 5,5 meter van het
gemeente-archief vernietigd. Dit betreft uitsluitend bijlagen
bij de gemeenterekeningen.

Deze inventaris is gemaakt tijdens de stageperiode in het
kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar aan de
Rijks Archiefschool te Den Haag.
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1977, p. 362-363
inventarisnummer 68
Someren, C. van. Het Hollandsche-IJsselboek, Alphen a/d
Rijn 1984, p. 35
Wittert van Hoogland, E.B.F.F., Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden en heerlijkheden, 2e
deel, 2e stuk, Den Haag 1912, p. 601-617
Koeken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar
gemeentebestuur, z.p. 1973, p. 41
inventarisnummer 1
inventarisnummer 1, folio 70 e.v.
Alkemade, W.R.C., Inventarissen van de archieven van de
gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, Woerden
1986, inleiding p. VI
Koninklijk besluit nr. 35 d.d. 24 mei 1816
inventarisnummer 110, brief van de provincie Zuid-Holland
d.d. 29 maart 1817
Koeken, p. 245 e.v.
Koeken, p. 293 e.v.
Koeken, p. 455
Koeken, p. 489
inventarisnummer 10; zie ook Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard, samengesteld
door het Streekarchivariaat Zuid West Utrecht, deel I,
Linschoten en Snelrewaard 1978, p. 62-66
inventarisnummer 452
inventarisnummer 257
inventarisnummer 232
inventarisnummer 233
inventarisnummer 85, notulen gemeenteraad 1-9-1882
inventarisnummers 217-220
inventarisnummer 87, notulen gemeenteraad 2-8-1902
inventarisnummer 88, notulen gemeenteraad 4-9-1918
inventarisnummer 234
inventarisnummer 89, notulen gemeenteraad 2-11-1928
inventarisnummer 89, notulen gemeenteraad 30-10-1930
inventarisnummer 89, notulen gemeenteraad 28-1-1932;
inventarisnummer 235
inventarisnummer 235

30. jaarverslagen Streekarchivariaat Rijnstreek Woerden,
1972, 1981 - 1983
31. niet opgenomen in deze inventaris
32. inventarisnummer 142, voorin
33. inventarisnummer 238
34. inventarisnummer 239
35. inventarisnummer 223
36. inventarisnummer 240
37. Koeken, p. 195 e.v.
38. inventarisnummers 80, 81
39. inventarisnummers 142-145
40. Keverling Buisman, F. en E. Muller, "Kadastergids", gids
voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw,
Den Haag 1979, p. 7
41. inventarisnummers 217-220, 221
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II

A R C H I E F
V A N DE
GEMEENTE
DORP
(1811) 1817 - 1942 (1964)

HEKEN-

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen
80-81

Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1845, 1846.
2 banden
80. 1845
81. 1846
N.B. De banden zijn onderverdeeld in:
- "raadsvergaderingen"
- "burgemeester en wethouders"
- "burgemeester"

Gemeenteraad
82-89

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad,
1847 - 1941.
8 delen
82. 1847 - april 1852
83. mei 1852 - juni 1860
84. juni 1860 - 1875
85. 1876 - mei 1895
86. juni 1895 - juni 1899
87. juli 1899 - september 1907
88. oktober 1907 - 1923
89. 1924 - augustus 1941

90-92

Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van
de vergaderingen van de gemeenteraad, 1875 - 1888,
1895 - 1941.
3 delen
90. 1875 - 1888
91. 1895 - 1927
92. 1928 - 1941

93

Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1855 - 1885, 1912 - 1941.
1 omslag
24

College van Burgemeester en Wethouders
94-100

Notulen van de vergaderingen van het College van
Burgemeester en Wethouders, 1852 - 1893,
1898 - 1904, 1912 - 1917.
7 delen
94. mei 1852 - juli 1858
95. augustus 1858 - 1864
96. 1865 - juni 1877
97. juni 1877 - april 1890
98. mei 1890 - juli 1893
99. april 1898 - juli 1904
100. 1912 - juli 1917

101-102

Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van
de vergaderingen van het College van Burgemeester
en Wethouders, 1875 - 1888, 1898 - 1903,
1912 - 1917.
2 delen
101. 1875 - 1888
102. 1898 - 1903, 1912 - 1917

103

Agenda's ten behoeve van de vergaderingen van het
College van Burgemeester en Wethouders,
1928 - 1941.
1 pak
N.B. Met verwijzingen naar de agenda's van ingekomen stukken.

Verordeningen
104

Verordeningen op de wijze van afkondiging van
plaatselijke strafverordeningen, 1856, 1857.
2 stukken

105

Verordeningen waarin verklaard wordt welke strafverordeningen nog gelden, 1856, 1872, 1877, 1882,
1894.
1 omslag

106

Register van verordeningen, met inhoudsopgave,
1858 - 1884.

1 deel

25

Bekendmak i nqen
107

Register van afschriften van bekendmakingen,
1856 - 1859.
1 deel

108-109

Registers van afschriften van bekendmakingen van
Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop,
1862 - 1882.
2 delen
108. 1862 - augustus 1872
109. augustus 1872 - 1882

Correspondent ie
Ingekomen stukken
110-139

Ingekomen stukken, 1817 - 1835.
21 pakken
9 omslagen
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

maart - juli 1817
augustus - december 1817
januari - juni 1818
juli - december 1818
januari - juni 1819
juli - december 1819
januari - juni 1820
juli - december 1820
januari - juni 1821
juli - december 1821
januari - juni 1822
juli - december 1822
januari - juni 1823
juli - december 1823
januari - juni 1824
juli - december 1824
januari - juni 1825
juli - december 1825
januari - juni 1826
juli - december 1826
januari - juni 1827
juli - december 1827

132. 1828
133.
134.
135.
136.

1829
1830
1831
1832
26

137. 1833
138. 1834
139. 1835
140-141

Ingekomen stukken, met halfjaarlijkse agenda's,
1836 - 1844.
2 banden
140. 1836 - 1840
141. 1841 - 1844
Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1845, 1846.
2 banden
Zie inventarisnummers 80, 81.

142-145

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1847 - 1852.
4 banden
142. 1847
143. 1848
144. 1849, 1850
145. 1851, 1852
N.B.1. Minuten van uitgaande stukken zijn geschreven op de achterzijde van de ingekomen
stukken.
N.B.2. Voorin nr. 142 bevindt zich een inventaris
van het archief.

146-170

Ingekomen stukken, 1853 - 1859, 1861 - 1866,
1875
1926.
1 band
26 pakken
146. 1853 - 1856
147. 1857, 1858
148. 1859
149. 1861 - 1863
150. 1864 - 1866
151. 1875 - 1878
152. 1879 - 1882
153. 1883 - 1887
154. 1888 - 1893
155. 1894 - 1898
156. 1899 - 1901
156a. 1902 - 1904
157. 1905, 1906
158. 1907, 1908
159. 1909, 1910
27

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
171-192

1911, 1912
1913, 1914
1915
1916
1917, 1918
1919
1920
1921
1922
1923 - 30 juni 1924
1 jul i 1924 - 1925
1926

Agenda's van ingekomen stukken, met alfabetische
trefwoordenindex, 1817 - 1822, 1845 - 1942.
4 katernen
18 delen
171. 1817
172. 1818
173. 1819, 1820
174. 1821, 1822
175. 1845 - 1849
176. 1850 - 17 augustus 1857
177. 19 augustus 1857 - 2 maart 1861
178. 2 maart 1861 - 1864
179. 1865 - 1868
180. 1869 - 1874
181. 1875 - 1881
182. 1882 - 1895
183. 1896 - 1906
184. 1907 - 1914
185. 1914 - 1921
186. 1921 - 1928
187. 1929 - 19 oktober 1934
188. 27 oktober 1934 - 5 mei 1939
189. 8 mei 1939 - 21 augustus 1940
190. 22 augustus 1940 - 10 juni 1941
191. 10 juni 1941 - 3 april 1942
192. 4 april 1942 - 31 december 1942

Uitgaande stukken
193-199

Registers van minuten van uitgaande stukken, 1817,
1820 - 1844.
1 katern
6 delen
193. 1817
28

194.
195.
196.
197.
198.
199.

1820 - 1823
1824 - 1827
1828 - 5 december 1834
5 december 1834 - 1838
1839 - 1841
1842 - 1844

Notulen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1845, 1846.
2 banden
Zie inventarisnummers 80, 81.
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1847 - 1852.
4 banden
Zie inventarisnummers 142 - 145.

200-213

Registers van minuten van uitgaande stukken,
1852 - 1926.
14 delen
200. 3 mei 1852 - 26 mei 1853
201. 26 mei 1853 - 8 januari 1855
202. 8 januari 1855 - 27 juli 1858
203. 27 juli 1858 - 20 juni 1861
204. 24 juni 1861 - 10 juli 1865

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

10 juli 1865 - 18 februari 1870
21 februari 1870 - 1878
1879 - 19 april 1886
3 mei 1886 - 13 april 1894
16 april 1894 - 1899
1900 - 10 mei 1909
10 mei 1909 - 20 september 1920
18 september 1920 - 18 december 1923
19 december 1923 - 1926

214

Agenda van minuten van uitgaande stukken, met
alfabetische trefwoordenindex, 1845 - 1851.
1 deel

215-216

Alfabetische trefwoordenindices op de minuten van
uitgaande stukken, 1875 - 1890, 1895 - 1926.
2 delen
215. 1875 - 1890

216. 1895 - 1926

29
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De Nederlands Hervormde Kerk en daarvoor het Gemeentehuis,
de vroegere school.

217-220

Registers van minuten van uitgaande stukken van
Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop,
1889 - 1926.
4 delen
217. 1889 - 10 januari 1894
218. 15 januari 1894 - 8 oktober 1903
219. 10 oktober 1903 - 10 januari 1913
220. 10 januari 1913 - 1926

221

Alfabetische trefwoordenindex op de minuten van
uitgaande stukken van Hekendorp, Lange Ruige Weide
en Papekop, 1895 - 1918.
1 deel

Verslagen van de toestand van de gemeente
222-224

Verslagen van de toestand van de gemeente,
1852 - 1930.
3 pakken
222. 1852 - 1880
223. 1881 - 1905
224. 1906 - 1930

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

ORGANISATIE

Grondgebied
225

Proces-verbaal van de grensbepaling van het grondgebied van de gemeente, 1827.
1 katern

226

Stukken betreffende de plannen tot samenvoeging van
de gemeenten Papekop, Oukoop, Lange Ruige Weide en
Hekendorp, 1852, 1854.
1 omslag

30

Inrichting en samenstelling van het bestuur
227

Staten
van de
1859 1931 -

van het bestuur en het ambtelijk personeel
gemeente, 1853, 1854, 1856, 1857,
1861, 1863 - 1868, 1870, 1871, 1893 - 1924,
1934, 1941.
1 omslag

228

Reglement van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad, 1857.
1 stuk

229

Reglementen van orde voor de vergaderingen van het
College van Burgemeester en Wethouders, 1854, 1857,
1903.
1 omslag

230

Verordeningen houdende de vaststelling van het
rooster van aftreden van leden van de gemeenteraad,
1856, 1857.
2 stukken
Verkiezingen
231

Processen-verbaal van stemopneming van de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad, 1919,
1931.
2 stukken

Raadkamer en secretarie
232

Stukken betreffende het huren van ruimte in de
herberg als raadkamer, 1848, 1850, 1854 - 1857,
1859, 1861, 1864, 1867, 1872 - 1890.
1 omslag

233

Stuk betreffende de aanbesteding van het inrichten
tot raadhuis van een gedeelte van het oude schoolgebouw, 1889.
1 stuk

234

Stukken betreffende het huren van een pand in
Oudewater, te gebruiken als secretarie, 1927,
1929 - 1932, 1936 - 1939.
1 omslag

31

235

Stukken betreffende de verplaatsing van de gemeenschappelijke secretarie van Hekendorp, Papekop en
Lange Ruige Weide van Oudewater naar Lange Ruige
Weide, 1931 - 1942.
1 omslag

Eigendommen
236

Staten van de gemeentelijke eigendommen, 1852,
1855, 1857, 1870, 1877.
1 omslag

Archief
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1847.
1 band
N.B. voorin bevindt zich een inventaris van het
archief.
Zie inventarisnummer 142.
237

Lijst van in het archief aanwezige archiefbescheiden van vóór 1811, 1870.
1 stuk

238

Inventaris van de plaatsing van de archiefbescheiden van de gemeente en van de voormalige gemeente
Oukoop, [1880 - 1902].
1 katern

239

Inventaris van de archiefbescheiden van vóór 1811,
opgesteld door J.H. Hingman van het Rijksarchief
Zuid-Holland, [1882].
1 katern

240

Inventaris van in het archief aanwezige archiefbescheiden, [1943] .
1 stuk

241

Stukken betreffende het overbrengen van de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, daterende van
vóór 1811, naar het Rijksarchief Zuid-Holland,
1923.
2 stukken

32

Financiën
Begrotingen en rekeningen
242-252

Begrotingen , met
met memories van toelichting en bijlagen. 1817 - 1844 1846, 1848 - 1942.
3 omslagen
8 pakken
242. 1817 _ 1844
243. 1846
244. 1848 - 1852
245. 1853 - 1870
246. 1871 - 1890
247. 1891 - 1915
248. 1916 - 1927
249. 1928 - 1932
250. 1933 - 1936
251. 1937 - 1940
252. 1941, 1942

253-262

Reke ningeri '/an ii
1846, 1848 - 1942.

1817

1843,

3 omslagen
7 pakken
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263-291

1817
1846
1848
1853
1871
1896
1916
1927
1933
1938

- 1843
-

1852
1870
1895
1915
1926
1932
1937
1942

Bijl agen bi j de :

1942.
29 pakken

263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

1817
1827
1836
1843
1848
1852
1859

-

1826
1835
1842
1847
1851
1858
1864

270. 1865 - 1870
271. 1871 - 1876
272. 1877 - 1881
273. 1882 - 1886
33

274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

1887
1892
1897
1900
1904
1908
1912
1915
1918
1921
1925
1929
1932
1935
1938
1940
1941
1942

-

1891
1896
1899
1903
1907
1911
1914
1917
1920
1924
1928
1931
1934
1937
1939

Leningen
292

Akten van geldleningen met particulieren, 1855,
1882, 1889.
1 omslag

293

Stuk betreffende een verklaring van ontvangst van
fl. 1000,— geleend van A. v.d. Pouw, 1889. Gelijkti jdig afschrift.
1 stuk

294

Besluiten van de gemeenteraad tot het aangaan van
geldleningen voor diverse doeleinden, 1895, 1907,
1920, 1923.

1 omslag
295

Akte van schuldbekentenis van fl. 4 0 0 0 , — , ten
overstaan van notaris Derk Teyink te Schoonhoven,
door W.H.M. Doorman en G. van Vliet als burgemeester en als wethouder vertegenwoordigende de
gemeente, met de Spaarbank van het departement
Schoonhoven der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 1896.
1 stuk

34

296

"Obligatie", akte van schuldbekentenis van
fl. 700,--, ten overstaan van notaris Willem Kruiswijk te Oudewater, door W.H.M. Doorman en G. van
Vliet als burgemeester en als wethouder vertegenwoordigende de gemeente, met de Spaarbank te
Utrecht opgericht door het departement Utrecht van
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 1903.
1 stuk

297

Onderhandse akte tot het aangaan van een geldlening
van fl. 1650,— door L.C. Brinkman, burgemeester,
en A.G. van der Roest, secretaris, met de Bank voor
Nederlandsche Gemeenten, 1928.
1 stuk

298

Onderhandse akte tot het aangaan van een geldlening
van f1 . 3000,-- door L.C. Brinkman, burgemeester,
en A.G. van der Roest, secretaris, met Hermanus
Hoogendoorn, veehouder te Hekendorp, 1930.
1 stuk

Administratie van de gemeente-ontvanger
299

Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1817 - 1842.
1 pak

300

Journalen van inkomsten en uitgaven op de gemeenterekening, 1840 - 1844.
1 omslag

Personeel
Rechtspositie
301

Stukken betreffende de rechtspositie van de gemeenteveldwachter, 1933 - 1943.
1 omslag
N.B. Zie ook het persoonsdossier van A. van der
Meel, gemeenteveldwachter, inventarisnummer
324.

Overzichten van het personeel
302

Staten van het politiepersoneel, 1871, 1875, 1893.
1 omslag
35

303

Staten van onderwijzers, hun akten en het tijdvak
dat zij onderwijs gaven, 1893, 1895, 1896,
1898 - 1900.
1 omslag
Staten
van de
1859 1931 -

van het bestuur en het ambtelijk personeel
gemeente, 1853, 1854, 1856, 1857,
1861, 1863 - 1868, 1870, 1871, 1895 - 1924,
1934, 1941.
1 omslag
Zie inventarisnummer 227.

Benoeming en ontslag
N.B. dossiers van personeelsleden die op 1-1-1943
nog in dienst van de gemeente waren, zijn
opgenomen in het archief van na 1942 (de
invoering van de code VNG).
304

Proces-verbaal van benoeming van P.M. Montijn tot
burgemeester, 1852.
1 stuk

305

Stukken betreffende een aanbeveling van twee personen, opgemaakt door het College van Burgemeester en
Wethouders, ter vervulling van de vacante betrekking van secretaris der gemeente, 1852, 1882.
2 stukken

306

Stukken betreffende een aanbeveling van twee personen, opgemaakt door het College van Burgemeester en
Wethouders, ter vervulling van de vacante betrekking van gemeente-ontvanger, 1883.
1 stuk

307

Proces-verbaal van eedsaflegging voor Burgemeester
en Wethouders door A. Dekker, gerechtsdeurwaarder
der directe belastingen in de controle Gouda, in de
functie van deurwaarder tot invordering van de
plaatselijke belastingen, 1892.
1 stuk

308

Besluit van de gemeenteraad tot benoeming van
C. Kruyt als hoofd van de openbare lagere school,
1896.
1 stuk

36

309

Besluit van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop
tot het verlenen van ontslag aan J.M. van Gelder
als ambtenaar ter secretarie, 1902.
1 stuk

310

Besluit van de burgemeester tot benoeming van
A. Gelderblom als nachtwaker/politieagent, 1904.
1 stuk

311

Stukken betreffende het dienstverband van
J.C. Baars als tijdelijk onderwijzer, 1938.
2 stukken

312

Stukken betreffende het dienstverband van J. Boer
als gemeente-geneesheer, 1917, 1922.
1 omslag

313

Stukken betreffende het dienstverband van H. Brouwer als grafmaker, 1931.
2 stukken

314

Stukken betreffende het dienstverband van
A.J. Buijze als tijdelijk onderwijzer, 1928.
2 stukken

315

Stuk betreffende het dienstverband van G. van Dam
als ambtenaar van de burgerlijke stand, 1905.
1 stuk

316

Stukken betreffende het dienstverband van
W.H.M. Doorman als burgemeester, secretaris en
ambtenaar van de burgerlijke stand, 1914 - 1928.
1 omslag

317

Stukken betreffende het dienstverband van
J.H. Exalto als onderwijzeres, 1930.
2 stukken

318

Stukken betreffende het dienstverband van C. Groenendijk als deurwaarder, 1929 - 1934.
1 omslag

319

Stukken betreffende het dienstverband van J. van
Heiningen als grafmaker, 1914 - 1929.
1 omslag

37

320

Stukken betreffende het dienstverband van J.H. van
Heiningen als grafmaker, 1930.
2 stukken

321

Stukken betreffende het dienstverband van J. Jansen
als klokluider, nachtwaker/politieagent, lantaarnopsteker, schoonhouder van de raadkamer, de school
en het brandspuithuis, 1914 - 1941.
1 omslag

322

Stuk betreffende het dienstverband van A.M. Ketelaar als tijdelijk onderwijzeres, 1940.
1 stuk

323

Stukken betreffende het dienstverband van
F.J. Kramer als schoonhouder van de brandblusmiddelen, 1930 - 1938.
1 omslag

324

Stukken betreffende het dienstverband van A. van
der Meel als veldwachter, inner van de hondenbelasting, gemeentebode, ambtenaar belast met het opnemen van de bevolking, bode voor de Commissie tot
Wering van Schoolverzuim en ambtenaar belast met
het toezicht op het begraven van vee, 1930 - 1933.
1 omslag

325

Stukken betreffende het dienstverband van P. de
Mink als assistent onderwijzeres, 1927 - 1934.
1 omslag

326

Stukken betreffende het dienstverband van A.G. van
der Roest als gemeentesecretaris, ambtenaar van de
burgerlijke stand, correspondent arbeidsbemiddeling, ambtenaar belast met de administratie van de
vleeskeuringsdienst, schatter der huurwaarde van
dranklokalen, ambtenaar belast met het opmaken van
de kiezerslijst, ambtenaar belast met het bijhouden
van de bevolkingsregisters, 1928 - 1943.
1 omslag

327

Stukken betreffende het dienstverband van
M.C. Tekke als ambtenaar ter secretarie, 1928.
2 stukken

328

Stuk betreffende het dienstverband van T.A.M. Thier
als gemeente-geneesheer, 1914.
1 stuk
38

329

Stuk betreffende het dienstverband van N. den Toom
als schoonmaaktster van gemeentegebouwen, 1914.
1 stuk

330

Stukken betreffende het dienstverband van D. van
der Veen als keuringsveearts, 1930.
1 omslag

331

Stukken betreffende het dienstverband van A. Verhagen als lantaarnopsteker, 1914, 1934.
2 stukken

332

Stukken betreffende het dienstverband van J. Vermeer als gemeente-opzichter, 1927, 1928.
1 omslag

333

Stukken betreffende het dienstverband van
H.C. Verstappen als schoonmaakster van de secretarie, 1930.
1 omslag

334

Stukken betreffende het dienstverband van
W.S. Zabel als onderwijzeres, 1919 - 1938.
1 omslag

Instructies
335

Instructies, vastgesteld door de gemeenteraad, voor
de gemeente-ontvanger, 1819, 1857, 1902.
1 omslag

336

Instructie, vastgesteld door de burgemeester, voor
de gemeenteveldwachter, 1871, 1877.
2 stukken

337

Instructie, vastgesteld door de burgemeester, voor
de nachtwaker/politieagent, 1904.
1 stuk

Bezoldiging

338

Verordeningen op de jaarwedden van het onderwijzend
personeel van de openbare lagere school, 1860,
1902, 1908, 1919.
1 omslag

39

339

Stukken betreffende de opgaven van het onderwijzend
personeel voor de rijksvergoeding, 1892 - 1895,
1899 - 1931, 1934 - 1941.
1 omslag

Pensioenvoorziening
340

Besluit van de gemeenteraad tot toekenning van een
jaarlijks pensioen aan J.M. van Gelder na zijn
ontslag als ambtenaar ter secretarie, 1902.
1 stuk

341

Staten van de verhaalde pensioenbijdragen op de
onderwijzers, 1928, 1930 - 1932, 1934 - 1937.
1 omslag

342

Stukken betreffende de pensioenen van het gemeentepersoneel , 1929 - 1942.
1 omslag
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Belastingen

Ri jksbelastingen
- Grondbelasting
343

Staat van de gebouwde eigendommen, van de deuren en
vensters en de te betalen aanslag, 1819.
1 stuk

344

Kohier van de belasting van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, 1823.
1 stuk

- Personele belasting
345

Staat met indeling van de aangeslagenen in de
personele belasting, [1931].
1 stuk
40

346

Verordening op de heffing van opcenten op de personele belasting, met memorie van toelichting, 1937,
1940.
1 omslag

- Gemeentefondsbelasting
347

Verordeningen op de heffing van opcenten op de
gemeentefondsbelasting, met bijlagen, 1930,
1936 - 1940.
1 omslag

Gemeentelijke belastingen
348

Staat van aangeslagenen in de grondbelasting, de
personele belasting en het patentrecht, 1850.
1 stuk

- Hoofdelijke omslag
349

Verordening op de heffing van de hoofdelijke omslag, 1900, met verordeningen tot wijziging, 1909,
1919, 1922.
1 omslag

350

Verordening op de heffing van een plaatselijke
inkomstenbelasting, met tarievenlijst, 1922. Afschrift .
1 omslag

351

Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1847 - 1850,
1868, 1869, 1876 - 1922, 1931.
1 pak

- Personele omslag
352

Kohieren van de personele omslag, 1817,
1819 - 1835, 1837 - 1842, 1844.
1 omslag

353

Stuk betreffende de te innen bedragen van de personele omslag over de inwoners van de gemeente, 1820.
Afschrift.
1 stuk

41

- Hondenbelasting
354

Verordeningen op de heffing van de hondenbelasting,
met toelichting, 1875, 1882.
2 stukken

355

Verordening op de invordering van de hondenbelasting, 1875.
1 stuk

356

Kohieren van de hondenbelasting, 1901, 1905, 1906,
1922, 1924 - 1940, 1942.
1 omslag

- Vergunningsrecht
357

Verordeningen op de heffing en invordering van het
vergunningsrecht voor de uitoefening van de kleinhandel in sterke drank, met toelichting, 1881,
1885, 1905.
1 omslag

358

Stukken betreffende het te innen vergunningsrecht
voor de verkoop van sterke drank in het klein,
1936 - 1940, 1942.
1 omslag

- Leges
359

Verordeningen op de heffing van leges, 1856, 1857,
1899, 1935, 1936.
1 omslag

- Schoolgeld
360

Verordeningen op de heffing van schoolgeld, 1860,
1921, 1923, 1936, 1937.
1 omslag
Staten van de schoolgaande kinderen in Hekendorp,
Lange Ruige Weide en Papekop en van de opgebrachte
schoolgelden in de drie gemeenten, 1868, 1870,
1877, 1878.
1 omslag
Zie inventarisnummer 485.
42

361

Kohieren van het schoolgeld, 1923, 1925 - 1942.
1 omslag

- Overige gemeentelijke belastingen
362

Kadaster

Besluit van de gemeenteraden van Hekendorp en
Papekop tot aankoop en onderhoud van instrumenten,
nodig om controle uit te oefenen op de plaatselijke
belasting op het gedestilleerd, de likeuren en de
wijn, 1860. Afschrift.
1 stuk
zie o o k

supplement 603-610

363

"Oorspronkelijke aanwijzende tafel", legger van de
grondeigenaars en de ongebouwde en gebouwde eigendommen, ingedeeld volgens kadastrale secties, 1832.
1 deel

364

"Suppletoire aanwijzende tafel", register houdende
wijzigingen in de "oorspronkelijke aanwijzende
tafel", ingedeeld volgens kadastrale secties,
1836 - 1862.
1 deel

365-368

Leggers van de ongebouwde en gebouwde eigendommen,
ingedeeld per artikel, 1832 - 1875.
4 delen
365. artikelen 1 - 6 9
366. artikelen 70 - 142
367. artikelen 142 - 219
368. artikelen 220 - 311
N.B. inventarisnummers 366 en 367 met alfabetische
namenindex van eigenaren.

369

Brief van notaris Ten Brummelen te Gouda met verzoek om toezending van een extract uit de kadastrale gegevens op naam van Adriana van der Graaf,
weduwe van Gijsbert Boer, 1833.
1 stuk

370

Plattegrond van de gemeente volgens de perceelsgewijze plans voor het kadaster, [na 1855].
1 stuk
43

De sluis tussen de Dubbele Wiericke en de Hollandsche IJssel

Bevolking en burgerlijke stand
Bevolkingsregisters
371

Verordening op de aangifte voor het bevolkingsregister, 1852.
1 stuk

372

Verordening op de verplichting tot het melden van
vestiging in en vertrek uit de gemeente, 1858.
1 stuk

373-375

Registers, aangevende de bewoners van ieder adres
in de gemeente ten behoeve van de volkstelling,
[1829], 1838, 1840 - 1845.
4 delen
3 7 3 . [1829] ( i n tweevoud)
3 7 4 . 1 8 3 8 , 1840 - 1845
375. 1845
N.B. met hedendaagse alfabetische namenindex.

376-382

Bevolkingsregisters, ingedeeld volgens huisnummering, 1839 - 1940.
7 delen
376. 1839 - 1851
377. 1850 - 1861
378. 1862 - 1873
379. 1873 - 1885
380. 1885 - 1892
381. 1892 - 1900
382. 1900 - 1940
N.B. inventarisnummer 376 met hedendaagse alfabetische namenindex; inventarisnummers 377 - 382
met eigentijdse alfabetische namenindex.

383-386

Bevolkingsregisters van dienstboden en kostgangers, 1862 - 1867, 1869 - 1939.
4 delen
383. 1862 - 1867
384. 1869 - 1885
385. 1885 - 1900
386. 1900 - 1939

387

Staten van sterfgevallen, 1865 - 1878.
1 pak

44

388

Verklaringen van overlijden, 1865 - 1878.
1 pak

389-395

Registers van ingekomen personen, 1858 - 1867,
1870 - 1964.
1 omslag
1 katern
5 delen
389. 1858 - 1861
390. 1861 - 1867
391. 1870 - 1885
392. 1885 - 1901
393. 1902 - 1919
394. 1920 - 1936
395. 1936 - 1964

396-401

Registers van ve
1869 - 1964.
1 omslag
5 delen
396.
397.
398.
399.
400.
401.

1858
1869
1885
1911
1920
1936

-

1862
1885
1910
1919
1936
1964

402

Register van tijdelijk aanwezigen, met getuigschriften, 1857 - 1861.
1 omslag

403

Register van tijdelijk afwezigen, met getuigschriften, 1855 - 1861.
1 omslag

404

Lijsten van huisnummers met de bewoners, z.d.
1 omslag

Registers van de burgerlijke stand
405

Register van akten van geboorte, met alfabetische
namenindex, 1811.
1 katern

406

Register van akten van huwelijk, met alfabetische
namenindex, 1811.
1 katern
45

407

Register van akten van overlijden, met alfabetische
namenindex, 1811.
1 katern

408-420

Registers van akten van geboorte, huwelijk en
overlijden, met alfabetische namenindex per band en
per jaar, 1815 - 1940.
13 banden
408. 1815
1822
409. 1823
1832
410. 1833
1842
411. 1843
1852
412. 1853
1862
413. 1863
1872
414. 1873
1882
415. 1883
1892
416. 1893
1902
417. 1903
1912
418. 1913
1922
419. 1923
1932
420. 1933
1940
N.B. Inventarisnummers 418 - 420 bevinden zich op
de afdeling Burgerzaken van de gemeentesecretarie van Reeuwijk.

Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid
421

Verordening op het loslopen van honden en op het
dragen van een muilkorf, 1853.
1 stuk

422

Verordening op de aan huizen, gebouwen en erven
gestelde eisen en aan het onderhoud en de nummering
daarvan, 1858.
1 stuk

423

Verordeningen en wijzigingen van de verordeningen
van politie, van toepassing op herbergiers, koffiehuishouders e.d. en betreffende het houden van
openbare vermakelijkheden, 1859, 1879, 1882, 1884.
1 omslag

424

Verordening en wijziging van de verordening op de
handhaving van de openbare orde, 1860, 1877.
2 stukken

46

425

Verordening en wijziging van de verordening op het
toezicht en de inspectie over de straten, wegen,
stegen, waterleidingen en betreffende de verdere
onderwerpen van openbare orde of politie, 1860,
1877.
2 stukken

426

Verordening op het houden van zwanen, 1875.
1 stuk

427

Verordening op het hard rijden met rij- of voertuigen en met paarden in de kom der gemeente, 1879.
1 stuk

428

Besluiten van de gemeenteraad tot wijziging van de
"verordening van politie" van 16 februari 1889,
1889, 1892, 1894.
1 oms1ag

429

Besluit van de gemeenteraad tot afschaffing van de
jaarlijkse kermis in verband met de geringe belangstelling van de kant van de kermisexploitanten,
1892.
1 stuk

430

Stukken betreffende het aanbrengen van voorzieningen om te voldoen aan de eisen betreffende de
inrichting van arrestantenlokalen, 1928.
Zie ook inventarisnummers 440 en 441.
1 omslag

431

Staat van afgegeven identiteitsbewijzen, 1940.
1 stuk

Vervolging en bestraffing van overtredingen
432-436

Registers van processen-verbaal van politie-overtredingen, 1852 - 1884, 1903 - 1943.
1 katern
4 delen

1866
432. 1852
1882
433. 1867
1884
434. 1882
1928
435. 1903
1943
436. 1928
Inventarisnummer 432 bevat ook processenN.B.1. In
verbaal van de gemeente Oukoop, 1852 - 1854.
N.B.2. Inventarisnummers 433 en 434 met bijlagen.
47

437

Processen-verbaal van politie-overtredingen, 1884,
1885, 1888.
1 omslag

438

Alfabetische namenindex op de registers van de
processen-verbaal van politie-overtredingen,
1896 - 1928.
1 stuk

Brandweer
439

Verordeningen op de brandweer, 1858, 1860, 1869,
1877.
1 omslag

440

Stuk betreffende de aanbesteding van de bouw van
een brandspuithuis met arrestantenlokaal, 1869.
1 stuk

441

Stukken betreffende het recht van opstal gevestigd
op een stuk grond, gelegen ten westen van de herberg, ten behoeve van het brandspuithuis en het
arrestantenlokaal, 1869, 1872 - 1880, 1883 - 1917,
1922 - 1924, 1929, 1931, 1932, 1935 - 1937,
1939 - 1941.

1 omslag
442

Stukken betreffende de aankoop en het onderhoud van
een motorbrandspuit, 1928 - 1940.
1 omslag

443

Stukken betreffende de hulpverlening bij brand aan
en van omliggende gemeenten, 1927, 1928, 1931,
1934 - 1936, 1941, 1942.
1 omslag

444

Stukken betreffende het aangaan van een regeling
tot het vormen van de brandweerkring Gouda ten
behoeve van de onderlinge hulpverlening, 1936,
1938, z.d.
1 omslag

445

Lijsten van brandweerpersoneel, 1925, 1933, 1937,
1941.
1 omslag

48

446

Staten van uitgekeerde beloningen aan het brandweerpersoneel, [1870], [1900], 1924, 1940.
1 omslag

Verkoop van alkohol
447

Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in
het klein, met bijlagen, 1882, 1890, 1896, 1899,
1900, 1905, 1914, 1919, 1923, 1924.
1 omslag

Volksgezondheid
Verordening op het toezicht en de inspectie over de
straten, wegen, stegen, waterleidingen en op de
verdere onderwerpen van openbare orde of politie,
1860, 1877.
1 stuk
Zie inventarisnummer 425.
448

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan
kruisverenigingen werkzaam binnen de gemeente,
1927 - 1938.
1 omslag

Toezicht op voedingswaren
449

Stukken betreffende de financiële afrekening met de
gemeente Oudewater van de keuringskring Hekendorp
voor vee en vlees, 1924 - 1927, 1929 - 1940, 1942.
1 omslag

Bestrijding van besmettelijke ziekten
450

Verordening op het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten, 1873.
1 stuk

451

Staat van de voorgekomen gevallen van typhus
1900 - 1911, 1915.
1 stuk

49

Begraafplaats
452

Akte van aankoop, ten overstaan van notaris Pieter
Marie Montijn te Gouda, door F. Hoogendoorn en
G.A. Muller als plaatsvervangend burgemeester en
als secretaris, vertegenwoordigende het gemeentebestuur van Hekendorp, door G.A. Muller en
J. Maayen als burgemeester en secretaris en als
wethouder, vertegenwoordigende het gemeentebestuur
van Fapekop, en door G.A. Muller en J. Maayen als
schout en als heemraad vertegenwoordigende het
bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek, van
een perceel grond gelegen in de polder Klein-Hekendorp ten behoeve van een begraafplaats voor de
gemeenten Hekendorp en Papekop, 1873.
1 stuk

453

Stukken betreffende de aanbesteding van het aanleggen van een begraafplaats en het bouwen van een
woning en bergplaats, 1874.
1 omslag

454

Stukken betreffende de vernieuwing van de woning op
de begraafplaats, 1932.
1 omslag

455

Besluit van de gemeenteraad tot het heffen van
begrafenisrechten, 1899.
1 stuk

456

Staten van ontvangen begrafenisrechten,
1926 - 1940.
1 omslag

457

Rekeningen van de algemene begraafplaats gelegen te
Hekendorp, met verdelingsregeling van de kosten
tussen de gemeenten Hekendorp en Fapekop,
1873 - 1942.
1 pak

Drinkwatervoorziening
458

Formulier houdende vragenlijst betreffende de
drinkwatervoorziening, 1914.
1 stuk

50

459

Stukken betreffende de drinkwatervoorziening in de
buurtschappen Hoge Brug en Ruige Weide door de
Stichting "Drinkwaterleiding de Elf Gemeenten",
1931.
1 omslag

Hinderwet
460

Vergunningen verleend ingevolge de hinderwet,
1897 - 1939. Met hedendaagse alfabetische namenindex.
1 pak

Vo1kshu i svest i ng
461

^f

Verslag, opgemaakt door Burgemeester en Wethouders
ingevolge artikel 52 van de woningwet, van de
verrichtingen tot verbetering van de volkshuisvesting in 1908, 1909.
Bouwverordening 1933

Verkeer en vervoer
Wegen
462

463

Proces-verbaal van het uitschrijven van een lening,
groot f1. 27.000,—, ter dekking van de kosten voor
het aanleggen van een zandweg tussen Gouda en
Goejanverwelle, met tarief van tolgelden, 1835.
Afschrift.
1 stuk

Processen-verbaal van opneming van de niet onder
het beheer van een polder- of waterschapsbestuur
staande wegen, 1880 - 1891.
1 omslag

464

Verslag van de staat der wegen binnen de gemeente,
1926. Afschrift.
1 stuk

465

Stukken betreffende de bijdrage van de gemeente aan
het onderhoud van noodbruggen in de Blindenweg te

Reeuwijk, 1928 - 1937.
1 omslag

51

466

Stukken betreffende het onderhoud van de IJsseldijk, 1930 - 1941.
1 omslag

467

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging
van de wegenlegger, 1934 - 1942.
1 omslag
N.B.1. Legger
N.B.2. Zie voor wijzigingen na 1942 dossier
-1.811.121.1 (code VNG).

467 A

Spoorwegen
468

Onderhandse akte tussen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de gemeenten Hekendorp en Lange Ruige Weide, tot vestiging van een
spoorweghalte aan de Langeweidsedijk, 1898.
1 stuk

469

Stukken betreffende de onveiligheid van de onbewaakte spoorwegoverwegen, 1927 - 1938.
1 omslag

470

Stukken betreffende de instelling en het onderhoud
van de spoorweghalte te Hekendorp, 1936.
1 omslag

Economische zaken
Distributie
471
Rekening met bijlagen over 1918 van de "commissie
van bijstand inzake uitvoering der distibutiewet",
1919.
1 omslag
Electriciteitsvoorziening
472

Stukken betreffende de concessieverlening aan de
gemeente Woerden voor het leveren van electriciteit, 1927, 1928.
1 omslag

473

Stukken betreffende de concessieverlening aan de
gemeente Oudewater voor het leveren van electriciteit, 1927 - 1932.

1 omslag
Straatverlichting
52

474

Stukken betreffende het leveren van electriciteit
door de gemeente Oudewater, 1928 - 1941.
1 omslag

475

Stukken betreffende het leveren van electriciteit
aan de buurtschap Oukoop door de gemeente Reeuwijk,
1927 - 1934.
1 omslag

Arbeid
476

Stukken betreffende het verlenen van een vergunning
aan C. Walree, bakker, voor het 's nachts verrichten van bakkersarbeid, 1925.
*
Instructie broodzetting bij
1 omslag
Koninklijk besluit 25 jan. 1826
Maatschappeli1ke zorg
Armenzorg
Ingekomen akten van indemniteit, 1706 - 1822.
1 pak
Zie inventarisnummer 61.
Lijsten van ontvangen akten van indemniteit,
[1817] .
1 omslag
N.B. Zie inventarisnummer 62.
477

Stukken betreffende de werking van het Algemeen
Burgerlijk Armbestuur en het Kerkelijk Liefdefonds,
1853 - 1867. Afschriften.
1 omslag

478

Stukken betreffende de invloed van het beleid met
betrekking tot vreemdelingen op het financiële
resultaat van het Armwezen, 1853 - 1867. Afschriften.
1 omslag

479

Lijsten van in de gemeente aanwezige instellingen
van weldadigheid, 1855, 1858.
1 omslag

480

Staten houdende opgave van bedeelden door het
Kerkelijk Liefdefonds, 1903.
1 omslag
53

Werk1ozenzorg
481

Brief van de R.K. Landarbeidersbond "St. Deusdedit'
waarin zij de gemeente verzoeken toe te treden tot
het "werkloosheidsbesluit 1917", [1930].
1 stuk

Onderwils en cultuur
482

Stuk houdende memorie van toelichting op een adres
aan de Koning tot toepassing van artikel 36 van de
lager onderwijswet, ter tegemoetkoming in de jaarlijkse kosten van het openbaar onderwijs, 1860.
1 stuk

483

Verordening op het openbaar lager onderwijs, 1861.
1 stuk

Organisatie van het onderwijs
484

Staten van scholen waar ook aan kinderen van behoeft i gen onderwijs wordt gegeven, 1852, 1853.
2 stukken

485

Staten van de schoolgaande kinderen in Hekendorp,
Lange Ruige Weide en Papekop en van de opgebrachte
schoolgelden in de drie gemeenten, 1868, 1870,
1877, 1878.
1 omslag

486

Staten van schoolgaande kinderen, 1929.
1 omslag

- Toelating van leerlingen van buiten de gemeente
487

Overeenkomsten tussen de gemeenten Hekendorp en
Haastrecht tot het toelaten van kinderen uit Haastrecht op de openbare lagere school van Hekendorp,
1881, 1906, 1911.
1 omslag

488

Rekeningen van het onderwijs aan de openbare lagere
school te Hekendorp, met verrekening tussen de
gemeenten Hekendorp en Haastrecht, 1882 - 1916,
1918 - 1927, 1929, 1930, 1932 - 1942.
1 omslag
54

489

Rekeningen van het onderwijs aan de openbare lagere
school te Hekendorp, met verrekening tussen de
gemeenten Hekendorp en Lange Ruige Weide, 1934,
1935, 1937 - 1939.
1 omslag

- Leerplannen
490

Staten houdende leerplannen voor het lager onderwijs en het herhalings- (vervolg)onderwijs, 1896,
1902, 1916, 1920, 1922, 1931.
1 omslag

491

Staten betreffende de te onderwijzen vakken en het
aantal lesuren in het vervolg- en herhalingsonderwijs, 1917 - 1922.
1 omslag

- Jaarverslagen
492

Verslagen van de toestand van het onderwijs,
1858 - 1875.
1 omslag

Gebouwen
493

Stukken betreffende de aanbesteding van het veranderen van een huis tot school en onderwijzerswoning, 1826.
1 omslag

494

Stukken betreffende de aanbesteding van het doen
van enige herstellingen aan de school en onderwijzerswoning, 1842.
1 omslag

495

Stuk betreffende de brandverzekering van het
schoolgebouw en de onderwijzerswoning, 1854.
1 stuk

496

Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van
een nieuw schoolgebouw en reparatie en verbetering
van de onderwijzerswoning, 1855.
1 omslag

55

497

Stuk betreffende de huur van een gedeelte van een
woonhuis van Jan Vermeer als woonruimte voor de
onderwijzer C. Jenné tijdens de verbouw van de
onderwijzerswoning, 1856.
1 stuk

498

Stukken betreffende de aanbesteding van uitgebreide
werkzaamheden aan het schoolgebouw en de onderwijzerswoning, 1867. Afschriften.
2 stukken

499

Stukken betreffende de bouw van een school en
herstel van de onderwijzerswoning, 1883.
2 stukken

500

Stukken betreffende het onderhoud aan de onderwijzerswoning, 1932, 1933.
2 stukken

Subsidies aan culturele doelen
501

Stukken betreffende het verlenen van subsidies aan
de Oranjevereniging ten behoeve van festiviteiten
van het Koninklijk Huis, 1930 - 1938.
1 omslag

Militaire zaken
502

Staat houdende opgave van oud-strijders 1813 1815, 1865.
1 stuk

503

Stuk betreffende de berging van de registers van de
schutterij en van de nationale militie van de
gemeenten Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop,
z.d.
1 stuk

Nationale militie
504

"Inschrijvingsregisters", staten van ingeschrevenen, met bijlagen, 1838 - 1869.
1 pak

56

504a
504 B

" I n s c h r i j v i n g s r e g i s t e r s " , s t a t e n van ingeschrevenen, met b i j l a g e n , 1838 - 1869.
Inschrijvingsregisters, ingeschrevenen
1 pak
v.d. Nationale Melitie
1813-1837

505

Alfabetische s t a t e n van ingeschrevenen, behorende
b i j de " I n s c h r i j v i n g s r e g i s t e r s " , 1837 - 1841,
1843 - 1869.
1 pak

506

"Lotingsregisters", staten van lotelingen,
1864 - 1867, 1869, 1870.
1 omslag

507

Staten van manschappen die zijn aangewezen ("gedesigneerd"), 1817 - 1862.
1 pak

508

Staten van personen die zijn vrijgesteld van de
dienst, 1852, 1854.
2 stukken

509

Naamlijst van lotelingen van de lichtingen
1858 - 1861 waarover een uitspraak gedaan moet
worden in verband met definitieve afkeuring, 1862.
1 stuk

510

Staten van manschappen die zijn opgeroepen in
werkelijke dienst, 1860, 1864 - 1867, 1869, 1870.
1 omslag

511

Staten met opgave in welke regimenten de manschappen zijn ingedeeld, [1840 - 1870].
1 pak

512

Staten van verlofgangers, met bijlagen,
1863 - 1900.
1 omslag

Rustende schutterij
513

"Inschrijvingsregister", staten van ingeschrevenen,
1828 - 1838.
1 band

514

"Inschrijvingsregister", staten van ingeschrevenen,
met bijlagen, 1850 - 1890.
1 pak
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515

"Alfabetisch register", alfabetische staten van
ingeschrevenen, 1850 - 1890.
1 pak

516

"Algemene Staat", staten van ambtshalve ingeschreven personen, 1855 - 1888.
1 omslag

517

"Lotingsregisters", staten van
1850 - 1890.

lotelingen,
1 pak

518

"Algemene rol", staten van manschappen die in de
termen vallen om opgeroepen te kunnen worden voor
inlijving, 1852 - 1890.
1 pak

519

"Bijzondere rol", staten van manschappen die van de
"Algemene rol" zijn overgenomen om ingelijfd te
worden, 1851 - 1890.
1 pak

520

Staten van schutterplichtigen van de eerste ban,
1852 - 1890.
1 pak

521

Staten van schutterplichtigen van de tweede en
derde ban, 1852, 1853, 1858 - 1875.
1 omslag

522

Staten van het ontbreken en aanvullen van het
contingent manschappen, 1852 - 1856, 1860 - 1862.
1 omslag
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
ORGANISATIE
Inrichting en samenstelling van het bestuur
540

Reglement van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad, 1919, met verordening tot aanvulling, 1947.
1 katern

Verkiezingen
541

Processen-verbaal van de zitting van het stembureau voor de Kamerverkiezingen, 1933 en 1937.
2 katerns

542

Processen-verbaal van de zitting van het stembureau voor de Statenverkiezingen, 1931, 1935 en
1939.
3 katerns

Eigendommen
543

Stukken betreffende het nemen van maatregelen
n.a.v.een inbraak bij de gemeenteontvanger, 1931.
1 omslag

Financiën
Leningen
544

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening
van 5000 gulden bij de Maatschappij voor Gemeente
Crediet te Amsterdam, 1873, en inzake de aflossing
ervan, 1939-1942.
1 omslag

Personeel
Rechtspositie
545

Ambtenarenreglement, 1931.

1 katern

Instructies
546

Instructie voor de gemeentesecretaris, 1857.
1 stuk

547

Instructie voor de gemeentegeneesheer, 1917.
1 stuk

548

Instructie voor de opzichter, bedienaar en doodgraver van de gemeenschappelijke algemene begraafplaats, vastgesteld door de gemeenteraden van Hekendorp en Papekop, 1873.
1 stuk

549

Instructie voor de ambtenaren in tijden van oorlog
m.b.t. het in veiligheid brengen van gelden en archieven, 1940.
1 stuk

UITOEFENING VAN DE TAAK
Belastingen
Rijksbelastingen
550

Verordeningen op de heffing van opcenten op de
vermogensbelasting, 1936-1938.
3 stukken

551

Verordening tot regeling van de classificatie van
de gemeente voor de heffing van personele belasting
naar de grondslagen huurwaarde en meubilair, 1930.
1 stuk

552

Verordening op de heffing van opcenten op de grondbelasting, 1934.
1 stuk

553

Verordeningen op de heffing van opcenten op de personele belasting, 1934, 1935 en 1941.
3 stukken

554

Verordening tot het doen vervallen van de heffing
van personele belasting naar de grondslag biljarten, 1933.
1 stuk

Gemeentelijke belastingen
555

Verordening op de heffing van hondenbelasting,
1921, met verordening tot wijziging, 1929.
2 stukken

556

Verordeningen op de heffing en invordering van
vergunningsrecht voor de kleinhandel in sterke
en zwak-alcoholische drank, 1885, 1932 en 1935.
4 stukken

Bevolking en burgerlijke stand
557

Verordening betreffende de verdeling van werkzaamheden van de ambtenaren van de Burgerlijke
stand en betreffende de diensturen van die
functionarissen, 1904.
2 stukken

558

Akten van benoeming van ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1904 en 1919.
3 stukken

Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid
Algemeen
559

Algemene Politieverordening, 1889
Gedrukt afschrift.

560

Verordeningen tot wijziging van de Algemene Politieverordening, 1921, 1930, 1934, 1937, 1940 en
1941.
1 omslag

561

Stukken betreffende de inlevering van jachtgeweren
in opdracht van de Duitse Sicherheitspolizei,
1940-1941.
1 omslag

1 katern

Luchtbeschermingsdienst
562

Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van het gemeentelijk luchtbeschermingsplan,
1937-1938.
1 omslag

563

Akten van aanstelling en ontslag van hoofden en
plaatsvervangend hoofden van de luchtbeschermingsdienst, 1937 en 1940.
1 omslag

564

Instructies voor functionarissen van de luchtbeschermingsdienst, 1937-1938.
1 omslag

565

Rapporten van gehouden luchtbeschermingsoefeningen,
1938-1939.
1 omslag

Volksgezondheid
Toezicht op voedingswaren
566

Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringskring Hekendorp met de gemeenten Papekop en Lange Ruige Weide, 1922, en betreffende de opheffing van de
regeling, 1927.
1 omslag

567

Verordening op de Keuringsdienst van vee en vlees,
1938, met brief van Gedeputeerde Staten inzake de

redactie van de verordening, 1939.

2 stukken

568

Verordeningen tot aanvulling van de Verordening
tot heffing van keurloon, 1933 en 1935, en
verordeningen op de heffing, 1938, en de invordering van keurloon, 1940.
1 omslag

569

Akten van overeenkomst inzake de destructie van
afgekeurd vlees, 1936, 1938, 1941 en 1942.
4 stukken

Bestrijding van besmettelijke ziekten
57 0

Verordeningen op de heffing en de invordering van
besmettelijke-ziektengelden, 1934-1935. 1 omslag

Begraafplaats
571

Besluit van de gemeenteraden van Hekendorp en Papekop tot oprichting van een gemeenschappelijke
begraafplaats, 1873, met stukken betreffende de
voorbereiding en vaststelling, 1872-1873.
1 omslag

572

Verordeningen van de gemeenteraden van Hekendorp
en Papekop tot heffing en invordering van begrafenisrechten voor de algemene begraafplaats, 1873,
met raadsbesluit tot wijziging, 1899.
1 omslag

573

Lijst van aanwezige materialen en gereedschappen
op de gemeenschappelijke algemene begraafplaats,
1892. "
1 stuk
573 A
Begraafreg.Hekendorp/Papekop 1874-1937
Begraafreg.Hekendorp/Papekop 1923-1966
Drinkwatervoorziening
574

Stukken betreffende de drinkwatervoorziening door
het waterleidingbedrijf van de gemeente Oudewater,
1927-1941.
1 omslag

Volkshuisvesting
575

Verordeningen tot wijziging van de Bouwverordening,
1927, 1931 en 1941, met stukken betreffende de
totstandkoming, 1927-1941.
1 omslag

Verkeer en waterstaat
Wegen
576

Legger van de wegen en voetpaden, 1873, met afschrift, c. 1934.
2 katerns

577

Legger van de wegen en voetpaden, 1938. 1 katern

578

Stukken betreffende de wijziging van de legger van
wegen en voetpaden m.b.t. de Tiendweg, 1911-1912.
1 omslag

579

Brieven, waarin het poldercestuur van Klein-Hekendorp verzoekt om bijdragen in de kosten van het
onderhoud van de Hekendorpse buurtweg, 1928-1939.
1 omslag

580

Stukken betreffende de overname i.s.m. de gemeentebesturen van Gouda en Reeuwijk van de Zandweg van
Gouda naar Goejanverwelle van de Commissie tot
Administratie van die weg, 1935-1942.
1 omslag

Economische zaken
581 A
Handel
581

Proces-verbaal betr. publieke verkoop
gerooide bomen
6 maart 1934

Verordening tot afwijking van bepalingen der Winkelsluitingswet, 1932
1 stuk

Distributie
582

Raadsbesluit tot vaststelling van de Broodkaartenregeling o.g.v. de Distributiewet, 1917.
1 stuk

583

Raadsbesluit tot vaststelling van Distributiebepalingen voor regeringsgoederen, 1917. 1 stuk

Maatschappelijke zorg
Armenzorg
584

Reglement voor het Algemeen Burgerlijk Armbestuur,
1913, met raadsbesluiten tot wijziging, 1921 en
1928.
3 stukken

585

Stukken betreffende de verlening van toestemming
aan het Algemeen Burgerlijk Armbestuur tot het
verkopen van een inschrijving Grootboek Nationale
Schuld t.b.v. de verbetering van de veldwachterswoning, 1941-1942.
1 omslag

Onderwijs en cultuur
Toelating van leerlingen van buiten de gemeente
586

Stukken betreffende het aangaan van gemeenschappelijke regelingen met buurgemeenten inzake de
toelating van leerlingen uit die gemeenten op de
openbare lagere school, 1895-1934.
1 omslag

Subsidies aan culturele doelen
587

Stukken betreffende de toekenning van een jaarlijkse
subsidie van 40 gulden voor de aanschaf en het
onderhoud van een nieuwe torenklok in de Hervormde
Kerk, 1930.
1 omslag

Militaire zaleen
Nationale militie
588

"Inschrijvingsregister", staten van ingeschrevenen,
met bijlagen, 1839 - 1848.
1 band

589

Inschrijvingsregister", staat van ingeschrevenen,
1849.
1 katern

590

"Alfabetisch register", alfabetische staten van
ingeschrevenen, 1828 - 1838.
1 band

591

"Alfabetisch register", alfabetische staten van
ingeschrevenen, 1839 - 1847.
1 band

592

"Alfabetisch register", alfabetische staten van
ingeschrevenen, 1848 - 1849.
2 katerns

593-594

"Lotingsregisters", staten van
1828 - 1849.
593.

595-596

1828-1838;

594.

lotelingen,
2 banden

1839-1849.

"Algemene rol", staten van manschappen die in de
termen vallen om opgeroepen te kunnen worden voor
inlijving, 1828 - 1848.
2 pakken
595. 1828-1838;

596. 1839-1848.

597

"Algemene rol", staten van manschappen die in de
termen vallen om opgeroepen te kunnen worden voor
inlijving, 1849 - 1851.
3 katerns

598

"Bijzondere rol", staten van manschappen die van de
"Algemene rol" zijn overgenomen om ingelijfd te
worden, 1828 - 1838.
1 band

599

"Bijzondere rol", staten van manschappen die van de
"Algemene rol" zijn overgenomen om ingelijfd te
worden, 1838 - 1849.
1 band

600

"Bijzondere rol", staat van manschappen die van de
"Algemene rol" zijn overgenomen om ingelijfd te
worden, 1850.
1 katern

Rustende schutterij
601

Staten van schutterplichtigen van de eerste ban,
1839-1847.
1 omslag

602

Staten van schutterplichtigen van de tweede en
derde ban, 1845.
1 omslag

Supplement 2U05 vim het Arcluef Hekendorp

603 Register houdende verwijzing v;ui de artikelen voorkomende in de perceelgewijzen legger,
naar de nummers der kadastrale plans. Hekendorp sectie A
604 Register houdende verwijzing van de artikelen voorkomende in de perceelsgewijzcn legger,
naar de nummers der kadastrale plats Heken Ottdekoop Hekendorp Sectie B

vóór 1900

605 Perceelsgewijze Kadastrale legger Hekendorp vh Oudekoop (met Alft. Lijst) art 9-181
606 Perceelsgewijze Kadastrale legger Hekendorp Oudekoop Sectie B
art 182-216

1876-1949
1921-1940

607
608
609
610

1877-1954
1901-1965
1920-1970
1945-1970

Perceelsgewijze
Perceelsgewijze
Perceelsgewijze
Perceelsgewijze

Kadastrale legger Hekendorp (met Alfb.lijst)
Kadastrale legger Hekendorp
Kadastrale legger Hekendorp
Kadastrale legger Hekendorp

art 4-44S
art 449-586
art. 587-804
an 805-1080

vóór I900

