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INLEIDING 

1. Het bestuur van de gemeente Montfoort 

Het einde van de inlijving van de noordelijke Nederlanden 
bij het Franse Keizerrijk in 1813 brengt voor het plaatse
lijk bestuur van Montfoort geen onmiddellijke verandering. 
Weliswaar wordt door het provisioneel provinciaal bestuur 
van Utrecht op 30 november 1813 besloten om de maire, de 
adjunct-maire en de raden te ontslaan, tegelijkertijd 
echter wordt besloten dat de betreffende personen voorlopig 
in functie zullen blijven. Dit gemeentebestuur was al in 
functie sinds de instelling van de mairie Montfoort, die 
bestond uit Montfoort, Willeskop, Blokland en Heeswijk. 
Ook deze mairie bleef voorlopig onveranderd bestaan. Wel 
werd direct de titulatuur van maire en adjunct-maire gewij
zigd in president en adjunct-president, om op 14 december 
1813 alweer te worden gewijzigd in burgemeester, de aandui
ding, die vóór 1795 gebruikelijk was. Burgemeester Otto 
Willem Gobius werd in juli 1814 benoemd tot schout bij nacht 
en commandant van de Zeeuwse stromen en tot directeur van de 
maritieme werken te Vlissingen. Hij nam derhalve ontslag en 
vertrok metterwoon naar Vlissingen. Op dat moment bestond 
er nog geen benoemingsprocedure voor een opvolger. In eerste 
instantie zou voor die post de vice-burgemeester in aanmer
king moeten komen, maar deze bedankte daarvoor. De gouver
neur van de provincie machtigde daarom Gobius om het ambt 
van burgemeester over te dragen op het eerste lid van de 
municipale raad, Willem Grootveldt. Aan deze voorlopige 
bestuurlijke constellatie kwam een einde met het regerings
reglement voor de stad Montfoort, vastgesteld bij KB van 
5 november 1815. Hierin werd ondermeer de wijze van benoe
ming van burgemeesters en de wijze van verkiezing van raads
leden geregeld. Bepaald werd, dat één der burgemeesters 
jaarlijks diende af te treden. Tevens werd bepaald, dat dit 
voor het eerst op 1 januari 1818 zou gebeuren. Dit hing 
samen met de opheffing van de mairie, die op 1 januari 1818 
inging. Willeskop en Blokland gingen op die datum de gemeen
te Willeskop vormen, Achthoven en Heeswijk de gemeente Acht-
hoven, en Montfoort beperkte zich weer tot het oorspronke
lijke gebied van de stad en de stadsvrijheid, zoals dat, 
met een korte onderbreking van 1812-1818, van oudsher had 
bestaan. De gemeente verloor daarmee een groot deel van 
haar inwoners en het overgrote deel van haar grondgebied. 
Het tweede regeringsreglement, van 1824, maakte een einde 
aan het systeem van twee burgemeesters, zoals dat sindsde 
middeleeuwen had bestaan. Voortaan was er nog slechts één 
burgemeester, evenals op grond van het reglement van 1815 
te benoemen door de koning, en twee wethouders, eveneens 
te benoemen door de koning. Evenals al sinds 1815 gebeurde, 
werden de leden van de raad gekozen door een kiezerscollege, 
dat op zijn beurt weer werd gekozen door ingezetenen, die 
op grond van formele vereisten stemgerechtigd waren. 
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De grondwet van 184 8 en de gemeentewet van 1851 schoeiden 
de gemeenten grotendeels op de huidige leest, en namen de 
nog steeds bestaande verschillen tussen stad en platteland 
weg. 

Het einde van de mairie in 1818 mocht de gemeente qua grond
gebied tot haar oorspronkelijke proporties hebben terugge
bracht, daarmee waren nog niet de banden met de omringende 
gemeenten geheel verbroken. Personele unies met andere ge
meenten middels de persoon van de burgemeester bleven veel
vuldig bestaan. Zo was H.A. Gobius, van 1824-1836 burgemees
ter van Montfoort, tevens burgemeester van Willeskop van 
1818-1836. G. van Dam was bij zijn aantreden in 1852 als 
burgemeester van Montfoort tevens burgemeester van Linscho-
ten, Snelrewaard, Wulverhorst en Achthoven. Bij zijn aftre
den in 1873 was hij tevens nog burgemeester van Snelrewaard. 
Vanaf 1899 tot en met 1988 zijn de burgemeesters van Mont
foort steeds ook burgemeester van Willeskop .geweest. De be
treffende persoon was dikwijls ook nog secretaris van Wil
leskop. Bestuurlijk en ambtelijk waren de verbindingen 
tussen Montfoort en Willeskop dan ook bijzonder hecht, 
temeer daar er gedurende langere tijd sprake was van een 
gemeenschappelijke secretarie. 

2. Grondgebied en bevolking 

Met ingang van 1 januari 1818 was Montfoort weer terugge
bracht tot het grondgebied, zoals dat van oudsher had be
staan. Weliswaar was dit zeer klein (144 ha.), maar een 
dergelijke oppervlakte was voor een gemeente in de eerste 
helft van de 19e eeuw geenszins uitzonderlijk. Er waren 
in de provincie Utrecht zelfs enkele gemeenten met een 
kleinere oppervlakte dan de gemeente Montfoort. Een voor
uitgang in bestuurlijk opzicht was de opheffing van de 
mairieën dan ook stellig niet. Vandaar ook, dat er in de 
eerste helft van de 19e eeuw veel voorstellen zijn gedaan 
tot het samenvoegen van gemeenten, mede met het oog op 
het terugbrengen van de bestuurskosten. Montfoort bleef 
in deze voorstellen telkens buiten schot, en tot de an
nexatie van een op Linschotens grondgebied gebouwde woon
wijk in 1979 was Montfoort niet groter dan de stadskern, 
waarvan de grenzen in 1329 door burggraaf Zweder waren 
vastgelegd, met daarbij het gebied van de stadsvrijheid. 
Gedurende de 19e eeuw was dit grondgebied ruim voldoende 
om te kunnen voorzien in gewenste bouwmogelijkheden. Veel 
gebouwd werd er niet, en als er gebouwd werd, dan gebeurde 
dit voornamelijk in de stadskern of aan het plein Buiten 
de IJsselpoort. De eerste keer, dat op wat grotere schaal 
arbeiderswoningen werden gebouwd - in 1911 ten behoeve van 
de fabriek van de firma van Rooijen - gebeurde dat ook nog 
binnen de stadskern. De eerste planmatige uitbreiding 
buiten de stadskern vond plaats op "Het Keizerrijk", waar 
de woningbouwvereniging "Volksbelang" vanaf 1919 20 arbei
derswoningen neerzette. In deze tijd werden ook afzonder
lijke woningen gebouwd in de Tabakshof, aan de grens van 
de gemeente Linschoten. 



De gemeente stelde in deze periode dan ook verwoede po
gingen in het werk om de naastgelegen polder Heeswijk, 
die tot het grondgebied van de gemeente Linschoten be
hoorde, te annexeren, zonder resultaat(1). verdere plan
matige uitbreidingen vonden pas na de tweede wereldoorlog 
plaats. Het inwoneraantal steeg gedurende de 19e eeuw van 
1324 in 1818 tot 1899 personen in 1851 (2). Vervolgens duur
de het maar liefst tot 1923 voordat de grens van 2000 inwo
ners werd overschreden. Aanvankelijk liep het inwoneraantal 
vanaf 1851 zelfs weer terug, mede als gevolg van in later ja
ren voorkomende cholera-epidemieën. Slechte woontoestanden 
in de vorm van te kleine woningen, geen drinkwatervoorzie
ning en onvoldoende riolering zullen daar mede debet aan 
zijn geweest. Het rapport van woningonderzoek, verricht door 
de gezondheidscommissie uit Wijk bij Duurstede van 1904 (3), 
getuigt daarvan. Zo werden er op dat tijdstip nog op betrek
kelijk ruime schaal varkens gehouden in de stadskern, met 
name door arbeiders, met het oog op spek- en vleesvoorziening, 
Een groot gedeelte van de inwoners voorzag in 1904 nog in 
drinkwater middels water uit de Hollandse IJssel. Met name 
gold dit voor de bewoners van 129 woningen, die niet over 
een eigen drinkwatervoorziening beschikten. Dit water was 
wel heel erg onbetrouwbaar, omdat veel huizen aan de IJssel 
daar hun afvalwater op loosden. Maar ook het drinkwater uit 
pompen was meestal niet betrouwbaar, omdat het water in de 
meeste gevallen van niet al te grote diepte werd betrokken. 
Een groot deel van de riolering in de stad vond plaats 
middels open goten, die op de haven, de grachten of de IJssel 
uitwaterden. De gezondheidscommissie beoordeelde de kinder
sterfte onder de kinderen beneden één jaar als bijzonder 
hoog. Als ze die leeftijd eenmaal gehaald hadden, dan behoor
den ze tot de sterken en redden het meestal wel. Aangenomen 
mag worden, dat de toestand vóór 1904 niet beter is geweest. 
Zo overleden er in 1849 124 personen aan de cholera. Behalve 
met het ontbreken van adequate infrastructurele voorzieningen 
hing de slechte gezondheidstoestand van veel inwoners ook 
samen met de armoede onder een groot deel van de bevolking. 
In 1838 werd bijna drievijfde deel van de bevolking gedurende 
kortere of langere tijd bedeeld. Zelfs naar Montfoortse be
grippen een uitzonderlijk hoog aantal. Gewoonlijk werd zo'n 
30% van de bevolking van bedeling voorzien, meestal geduren
de de wintermaanden. Een plaatselijke commissie tot leniging 
en wering van armoede trachtte door middel van werkverschaf
fing de armoede terug te dringen (4). Verder vond er bedeling 
plaats door de armenfundaties (opgeheven in 1862), de kerke
lijke gezindten, de gemeente, en het burgerlijk armbestuur 
(sinds 1856). Aangezien het grootste deel van de ingezetenen 
katholiek was had deze gezindte ook de meeste uitgaven op 
dit gebied. In 1851 wordt gemeld, dat het R.K. armbestuur 
per jaar ƒ2500,- a ƒ2900,- aan bedeling uitgeeft, terwijl 
de inkomsten slechts ƒ1100,- a ƒ1200,- bedragen. De gemeen
te subsidieerde het verschil. Schuld aan deze situatie was 
grotendeels het grote aantal seizoenarbeiders, dat werk 
vond in de landbouw en de steenindustrie in de omgeving. 
Verder vond er in het eerste deel van de 19e eeuw een achter
uitgang plaats in het aantal lijnbanen en weverijen. In 1856 
waren er nog maar twee. 
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De grootste lijnbaan verschafte werk aan 20 mannen, 3 vrou
wen, 6 jongens en 2 meisjes. De andere lijnbaan verschafte 
werk aan 6 personen. De weverij, die aan 9 personen werk 
verschafte, stond toen al enige tijd stil. Economische tegen
slag in deze sector deed het aantal bedeelden onmiddellijk 
sterk stijgen. Voor het overige was er in 1856 nog een sigaren-
makerij, die aan 6 personen werk verschafte, en verder kleine 
ambachtslieden en winkeliers met weinig personeel. De meer 
weigestelden in Montfoort woonden voornamelijk aan de Hoog
straat, de Keizerstraat en de Heiliglevenstraat, niet toeval
lig ook de route van de provinciale weg tot 1932. De minder 
welgestelden woonden in straten als de Zevenhuizen, Achter-
dijk, Bergstraat, Achterbaan, Achterstraat. Hier werd men 
niet alleen geteisterd door armoede en onhygiënische omstan
digheden, men profiteerde aanvankelijk ook niet van het aan
wezige onderwijs. In 1839 gingen van de 229 schoolplichtige 
kinderen er slechts 163 naar school. De overige waren arm, 
en meestal katholiek, en aangezien het R.K. armbestuur niet 
genoeg fondsen bezat om hun schoolgeld te betalen, gingen ze 
niet naar school. Verder bestond er tot ver in de 19e eeuw 
een hardnekkig vooroordeel tegen vaccinatie. Men trachtte dit 
te bestrijden door geen ongevaccineerde kinderen op school 
toe te laten. Een aantal jaren later werden deze problemen 
overwonnen. Dankzij subsidies van rijk en provincie konden 
kinderen van behoeftigen gratis onderwijs volgen. Hiervan 
werd redelijk gebruik gemaakt, zodat in 1849 bijna alle 
kinderen van behoeftigen naar school gingen (5). En ongeveer 
gelijk op ging de toename van het aantal vaccinaties. Verbe
tering van de openbare hygiëne vond pas voornamelijk plaats 
in het eerste kwart van de 20e eeuw. Zo werden in 1915 een 
aantal open goten vervangen door ondergrondse rioleringen. 
In 1926 richtte de gemeente een eigen waterleidingbedrijf 
op, waarmee voor het eerst goed drinwater geïntroduceerd 
werd. Op grond van wetten als de melkwet en de vleeskeurings-
wet vond controle plaats op de kwaliteit van voedsel. 
De woningen werden op grond van de woningwet op bewoonbaar
heid beoordeeld, en een aantal onbewoonbaar verklaarde 
woningen werd afgebroken. Ook de oprichting van een gas
fabriek (1911) en electrificatie (vanaf 1921) droegen bij 
aan het tot stand komen van een gezondere woonomgeving. 

3. Centrumfunctie van Montfoort 

Qua grootte en inwonertal verschilde Montfoort niet van 
talloze dorpen in Holland en Utrecht. Dat Montfoort dan 
ook de eerste helft van de 19e eeuw middels de reglementen 
voor de regering van de stad werd aangemerkt als stad, 
was te danken aan het innemen van die positie in de periode 
vóór 1795. Deze positie als stad betekende niet, dat Mont
foort een sterke centrumfunctie had. Weliswaar waren de in
woners van het direct omringende platteland op Montfoort 
aangewezen voor de diensten van kleine ambachtslieden, 
winkeliers, de notaris, en de kerk, het draagvlak was toch 
niet al te groot, want stadjes als Oudewater, Woerden en 
IJsselstein lagen niet ver weg. 
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Toch kon Montfoort zich in bescheiden mate een bovenlokale 
grootte aan winkelbestand permitteren. Een bemoeilijkende 
factor bij het verwezenlijken van een centrumpositie vormde 
van oudsher de gebrekkige mogelijkheden van transport. Be
halve Willeskop en Blokland kon de rest van de Lopikerwaard 
slechts bereikt worden via omwegen, omdat alle verbindingen 
in de Lopikerwaard Oost-West liepen. Verder was de(sinds 
1820 provinciale)weg De Meern-Montfoort-Oudewater van matige 
kwaliteit, evenals de wegen naar Woerden en Harmeien, en was 
de Hollandse IJssel gedurende een groot deel van de 19e eeuw 
niet diep genoeg voor grotere schepen (6). De nieuwe midde
len van openbaar vervoer boden een kans om de centrumfunctie 
van Montfoort te versterken. Maar ondanks in 1845 aangewende 
pogingen daartoe, leidde de spoorweg Utrecht-Rotterdam uit
eindelijk niet door Montfoort, maar door Woerden. En pogingen 
om middels een tram aansluiting op de spoorweg te vinden 
strandden eveneens. Vanuit grootschaliger gezichtspunt vormde 
Montfoort niet zozeer een sterk centrum, dat met middelen 
van openbaar vervoer aangedaan moest worden, maar meer een 
obstakel op de doorgaande provinciale weg Utrecht-Rotterdam, 
die via de Heeswijkerpoort-Keizerstraat-Hoogstraat-Heilig-
levenstraat-Willeskopperpoort dwars door de stad heenliep. 
Langs deze route vestigden zich dan ook aan het begin van 
de 20e eeuw diverse garagebedrijven en benzinepomphouders. 
Bij de vernieuwing van de provinciale weg in 1930/1931 werd 
deze echter buiten de stad om gelegd. De centrumfunctie van 
Montfoort bleef dus beperkt tot het direct aangrenzende 
platteland en kwam met name ook tot uitdrukking in het 
onderwijs. Veel plattelandskinderen gingen in Montfoort 
naar school, omdat de afstand naar de school in Montfoort 
kleiner was, dan die in hun eigen gemeente. Deze functie 
werd nog versterkt door de aanwezigheid van enkele internaten: 
een kostschool in het kasteel (vanaf 1833), een kostschool 
voor katholieke meisjes (vanaf 1842), en het Protestants 
Landbouwkundig Opvoedingsgesticht aan de Verlengde Hoog
straat (vanaf 1847). Van deze internaten resteerde aan het 
eind van de 19e eeuw alleen nog dat voor katholieke meisjes 
van de zusters Franciscanessen. In het kasteel was sinds 1859 
een gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden geves
tigd, tevens tehuis van verbetering en opvoeding van meisjes. 
In 1927 werd de centrumfunctie op het gebied van onderwijs 
versterkt door de vestiging van een lagere landbouwschool 
door de ABTB. Wat postvoorziening betreft wordt ook duide
lijk, dat de centrumfunctie van Montfoort niet erg sterk 
was. Vanaf 1879 trachtte men een hoofdpostkantoor in Mont
foort gevestigd te krijgen. In 1892 lukte dat eindelijk, 
maar in 1922 werd het vervangen door een hulppostkantoor. 
Wat betreft de militie had Montfoort in de eerste helft van 
de 19e eeuw een beperkte functie als inschrijvingsplaats ook 
voor omringende gemeenten. In het midden van de 19e eeuw 
was ter assistentie van de politie te Montfoort een regiment 
dragonders gelegen, dat ook dienst deed voor omliggende ge
meenten. Al met al was de bovenlokale functie van Montfoort 
derhalve bescheiden van aard hoe belangrijk deze ook was 
voor diegenen, die daarop direct waren aangewezen. 
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4. Het verdwijnen van oude structuren (7) 

Aan het begin van de 19e eeuw bestonden er te Montfoort nog 
de vier armenfundaties. Hiervan dateerden het gasthuis en 
het fonds van de H. Geest uit de middeleeuwen. Het mannen
huis en het vrouwenhuis stamden uit respectievelijk 1506 en 
1590. Deze instellingen bezaten sinds 1688 een gemeenschap
pelijk bestuur. Verder bevond zich te Montfoort het uit 1698 
daterende weeshuis. De functie van die instellingen was, mede 
als gevolg van de afschaffing van een jaarlijkse provinciale 
subsidie, beperkt geworden. Het gemeentebestuur beschouwde 
het weeshuis als een algemene instelling. Op grond van die 
visie werd het weeshuis bij raadsbesluit van 17 augustus 
1841 opgeheven. Het batig saldo werd voortaan jaarlijks aan 
de vier armenfundaties overgemaakt. Bij raadsbesluit van 17 
augustus 1855 werd besloten, dat de gemeente dit batig saldo 
voortaan in eigen beheer zou houden en aan de algemene armen 
ten goede zou laten komen. Grondslag voor dit laatste besluit 
vormde de armenwet van 1854. De vier armenfundaties bestreden 
zowel de wettigheid van de opheffing van het weeshuis als ook 
het in eigen beheer houden van het batig saldo. Zij legden de 
nadruk op het onafhankelijk en gereformeerd karakter van het 
weeshuis. Het geschil werd beslecht toen in 1861 met instem
ming van alle betrokken partijen werd besloten de vier armen
fundaties zelf op te heffen. De goederen en inkomsten van de 
vier armenfundaties en van het weeshuis werden verdeeld tus
sen het burgerlijk armbestuur, de diakonie van de N.H. gemeen
te, en het R.K. parochiaal armbestuur. 

Na deze datum resteerde er in Montfoort nog één van oorsprong 
middeleeuws fonds, het fonds van de memoriegoederen. Dit uit 
het jaar 1400 daterende, en oorspronkelijk aan de kapittel
heren van de St. Janskerk toebehorende fonds, werd na de re
formatie aangewend voor het onderhoud van kerk en pastorie, 
voor het salaris van schoolmeester en koster, en voor het 
onderhoud van de school. Met betrekking tot dit fonds speel
de zich een langdurig conflict af tussen de N.H. gemeente en 
de burgerlijke gemeente over de vraag of dit nu een algemeen 
fonds was, of een kerkelijk fonds, behorend tot de N.H. kerk. 
Praktische consekwenties had dit ondermeer voor het salaris 
en de status van de onderwijzer en voor het onderhoud en de 
status van de school. De gemeente besloot in 1879 om zelf 
een openbare lagere school te bouwen. Pas op 16 november 1896 
werd het fonds van de memoriegoederen opgeheven. Overigens 
was de openbare lagere school geen lang leven beschoren. 
Nadat eerst in 1913 als gevolg van de opkomst van bijzondere 
scholen een kleiner schoolgebouw werd betrokken, werd de 
openbare lagere school in 1927 wegens gebrek aan leerlingen 
helemaal opgeheven. 

Niet alleen oude organisaties verdwenen er in deze periode, 
maar ook oude fysieke structuren. De stadskern van Mont
foort was in grote lijnen nog dezelfde als in de middel
eeuwen. Er was één belangrijke uitzondering, het burg-
grafelijk kasteel, dat was al in 1672 verwoest, en daarvan 
resteerde nog slechts een gedeelte van de voorburcht. 
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Verder had het stadje nog een goeddeels authentiek aanzien. 
De grachten waren aan het begin van de 19e eeuw nog aanwezig, 
evenals de drie stadspoorten en grote delen van de stads
muren. De poorten werden echter overbodig na het afschaffen 
van de poortgelden in 1852, en zo vinden we aan het eind 
van de 19e eeuw nog slechts de IJsselpoort terug. De stads
muur, waarvan de functie al lang voor de 19e eeuw was ver
vallen, en deels doorbroken en afgebroken, werd als nutte
loos obstakel niet langer gespaard. Voorzover muurdelen 
bleven bestaan, kwam dit, omdat zij inmiddels deel waren 
gaan uitmaken van tegen de muur gebouwde huizen. Om gezond
heidsredenen werd in 1879 de Lieve vrouwegracht gedempt, 
evenals de sloot ten westen van de Achterstraat. De hierdoor 
verkregen stukjes grond werden verhuurd aan aanwonenden. 
Vanaf 1922 werd de haven gedempt, eerst het gedeelte van 
de Plaats tot aan de waag, en later ook het gedeelte van 
de waag tot aan de IJssel. In de eerste decennia van deze 
eeuw werden gedeelten van de voorgracht aangeplempt met 
huisvuil, ook het schilderachtige gedeelte bij de molen. 
De Bond Heemschut protesteerde hier in 1924 tevergeefs tegen. 
In 1931/1932 werd langs de zuidelijke muur van de stad, 
dwars door de gracht, de nieuwe provinciale weg aangelegd. 
Overwegingen van esthetische aard speelden ook toen wel een 
rol, maar gaven niet de doorslag. In 1921 werd het middel
eeuwse gasthuis aan de Plaats afgebroken om plaats te maken 
voor een schoolgebouw. Veel huizen en winkels werden voor
zien van nieuwe gevels. Echter ook de periode na W.0. II 
heeft zware inbreuken op de historische kern te zien 
gegeven. 

5. Het archief 

De 19e eeuw kende toenemende belangstelling voor historie en 
daarmee ook voor historische archieven. De betekenis hiervan 
voor het archief van Montfoort is al eerder beschreven (8). 
In de 19e eeuw hebben drie generaties Stalenhoef, van vader 
op zoon gemeentesecretaris van Montfoort in de periode 1848-
1927, een stevig stempel gedrukt op de zorg voor het archief. 
Ten tijde van hun secretarisschap werden inventarissen en 
nadere toegangen op het archief van vóór 1813 vervaardigd, 
in 1876,1886 en 1890. Ook het 19e eeuwse archief werd ver
zorgd. In 1906 werden alle banden en delen daarvan voorzien 
van een nummer en middels een trefwoordentoegang raadpleeg
baar gemaakt. Erg vroeg was men in Montfoort met een archief-
verordening. Ruim voor het tot stand komen van de eerste 
archiefwet, werd deze verordening in 1899 vastgesteld. Er 
waren ondermeer bepalingen in op genomen inzake openbaarheid 
en inzagerecht. Alhoewel de zorg voor het archief derhalve 
wel degelijk aanwezig was, was deze zorg toch niet altijd 
even effectief, mede als gevolg van het ontbreken van een 
goede archiefbewaarplaats. Zo constateerde de secretaris in 
1906: "bij regeling van het archief in januari 1906 werden 
door ondergetekende vele rekeningen, begrotingen etc. geheel 
of ten dele verteerd gevonden onder in de kast tegen de 
westelijke muur, zodat hierin enige jaren ontbreken". 



Een acceptabele archiefberging kwam pas in 1956 tot stand. 
Dit is dan ook terug te vinden in de materiële staat van 
het archief. Veel registers zijn door de afwisseling van 
vocht en droogte uit de band gesprongen en krom getrokken. 

Het archief is in hoofdlijnen opgezet volgens een overzich
telijk systeem. Onderscheid is gemaakt in diverse organen: 
gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, en de 
burgemeester • 

a. gemeenteraad: 
Er is een serie raadsnotulen, waarbij tot en met 1869 
die correspondentiestukken werden gevoegd, die daarbij 
als bijlagen van belang werden geacht. Van 1870-1876 
werden de bijlagen apart in een band verzameld. Na deze 
tijd is er geen aparte serie bijlagen meer, maar blijven 
deze stukken in de serie ingekomen stukken. 

b. college van burgemeester en wethouders: 
De notulen van burgemeester en wethouders, die beginnen 
in 1824, zijn tot 1878 ondergebracht in de serie ingeko
men stukken. Na dat jaar vormen deze notulen een aparte 
serie. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
een aparte serie afschriften van uitgaande stukken. 

c. burgemeester: 
De burgemeester heeft een aparte serie ingekomen stukken 
en een aparte serie afschriften van uitgaande stukken. 
Ook heeft hij een aparte serie correspondentie voor 
justitie en militie. 

Dit vormt de hoofdlijn van het archief over de periode tot 
en met 1910. In het jaar 1911 wordt aan de afzonderlijke 
correspondenties een einde gemaakt, en wordt overgegaan op 
ordening van de correspondentie in een alfabetisch rubrieken
stelsel. Dit stelsel wordt aangehouden tot en met 1926. 
In 1927 wordt overgegaan op een ander rubriekenstelsel, 
het zogenaamde Bloemendaalse stelsel, dat niet meer alfabe
tisch is, maar systematisch, en beperkte mogelijkheden tot 
uitbreiding kent. In de loop van 1937 wordt overgegaan op 
ordening van het archief volgens de basisarchiefcode van 
de VNG, een decimaal stelsel met ruime uitbreidingsmogelijk
heden. 

6. Inventarisatie van het archief 

De inventarisatietoestand van het 19e eeuwse archief, zoals 
dat werd aangetroffen, was minimaal. Voor de periode 1813-
1910 bestond er de in 1906 aangelegde trefwoordentoegang, 
die van latere uitbreidingen was voorzien. En de rubrieken
stelsels van 1911-1926 en 1927-1937 waren summier op fiches 
vastgelegd. Geen enkel inzicht bestond er in wat de ver
schillende omslagen nu precies bevatten. Dit leidde tot de 
ontdekking van een aantal in historisch opzicht zeer waar
devolle stukken (9). 
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Bij inventarisatie van het archief is de bestaande orde 
volledig gerespecteerd. Een groot deel van het archief 
bezat echter geen herkenbare oorspronkelijke ordening. 
Dit deel is middels een rubriekenindeling toegankelijk 
gemaakt onder de hoofdrubriek "stukken zonder volledig 
eigentijdse ordening". Tijdens de inventarisatie zijn 
4,5 meter kladstukken, dubbelen en uitvoeringsstukken 
van het archief afgezonderd en vernietigd, voornamelijk 
stukken uit de 20e eeuw. De periodisering van de inventari
satie werd voor wat betreft de begindatum gevonden in het 
voorhanden zijn van een aansluitende eerdere inventaris (10) 
Voor wat betreft de archieven van het weeshuis en de armen
fundaties geldt dit ook, zodat in deze inventaris ook de 
archieven van die instellingen zijn beschreven vanaf 1813. 
De einddatum werd gevonden door de caesuur, die de invoering 
van de basisarchiefcode vormt. Voor de kleinere archieven 
beschreven in deze inventaris is geen einddatum aangehouden, 
maar slechts een begintijdstip van vóór 1937. Dank ben ik 
verschuldigd aan mevr. G.J.A. Beerthuizen-van Kooten, die 
spontaan en met grote inzet de vervaardiging van de index 
op zich heeft genomen. 

C.G.M. Noordam, februari 1990 
7. Noten 

407 
83 en 2124 
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68-125 

inleidingen op de archieven van de armenfundaties, 
.huis en de kerkfabriek in de inventaris van het 

archief van de stad Montfoort en van te Montfoort geves
tigde instellingen tot en met 1813, C.G.M. Noordam, 1987. 

8. als 7, inleiding op de inventaris van het stadsarchief 
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9. als 7, inv.nrs. 1685 (uit 1403) en 3282 (afschrift van 
keur uit 1363). 
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Bijlage op functionarissen van 3 december 1813 — 31 december 1988 

Eerste burgemeester 
1813, 
1814, 
1818, 
1818, 
1821, 

3 dec. 
18 juli 
4 juli 
4 sept. 
7 febr. 

Tweede burgemei 
1813, 
1816, 
1819, 
1821, 

3 dec. 
3 jan. 
6 jan. 
7 febr. 

Burgemeester 
1824, 
1836, 
1842, 
1852, 
1874, 
1881, 
1898, 
1906, 
1909, 
1915, 
1920, 
1946, 

9 febr. 
7 juli 
8 dec. 
15 mei 
21 jan. 
15 sept. 
7 dec. 
14 maart 
4 okt. 
29 okt. 
1 febr. 
4 febr. 

-
-
-
-
-

1814, 
1818, 
1818, 
1821, 
1824, 

ester 
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1816, 
1817, 
1821, 
1824, 

1836, 
1842, 
1852, 
1873, 
1881, 
1898, 
1905, 
1909, 
1915, 
1919, 
1945, 
1946, 

18 juli 
4 juli 
4 sept. 
7 febr. 
9 febr. 

4 jan. 
3 0 dec. 
7 febr. 
9 febr. 

7 juli 
25 mei 
15 mei 
9 dec. 
1 juli 
15 okt. 
31 dec. 
1 juni 
1 juli 
31 dec. 
31 dec. 
15 mei 

1946, 16 mei 
1966, 1 okt. 
1974, 24 dec. 

1966, 30 sept, 
1974, 30 juni 
1988, 31 dec. 

Gobius, O.W. 
Grootveldt, W. 
Noteboom, P. (waarnemend) 
Dam, J. van 
Servaas, J.B. 

Harmeien, L. van 
Jurnns, B. 
Servaas, J.B. 
Dam, J. van 

Gobius, H.A. 
Sieverts, J.H.C. 
Nobel, P. 
Dam, G. van 
Voorst van Beest, C.W.E.van 
Erpers Royaards, W.J.E.van 
Hasselt, J.B.F, van 
Muskeijn, A.C.M. 
Kempen, F.H. van 
Eisen, Th.P.J. van 
Kemme, J.B. 
Abbink Spaink, mr.J.J. 
(waarnemend) 
Monchen, F.J.A. 
Middelweerd, mr. H.A.C. 
Jonge, mr. H.M. de 

Secretaris 
1813, 
1822, 
1848, 
1866, 
1890, 
192Jj 
1963, 
1985, 

3 dec. 
12 juni 
21 okt. 
7 aug. 
13 juni 
11 nov. 
1 juni 
1 april 

Ontvanger 
1813, 
1818, 
1826, 
1868, 
1890, 
1923, 
1937, 
1944, 
1946, 
1955, 

3 dec. 
8 jan. 
18 sept. 
2 7 febr. 
13 juni 
1 okt. 
8 maart 
1 april 
1 jan. 
16 aug. 

- 1822, 
- 1848, 
- 1865, 
- 1890, 
- 1927, 
- 1963, 
- 1985, 
- 1988, 

- 1818, 
- 1826, 
- 1867, 
- 1890, 
- 1923, 
- 1936, 
- 1944, 
- 1945, 
- 1955, 
- 1971, 

6 mei 
6 aug. 
6 april 
2 9 mei 
31 juli 
31 mei 
31 maart 
31 dec. 

8 jan. 
30 mei 
18 dec. 
29 mei : 
30 sept. : 
30 sept. : 
31 maart : 
31 dec. : 
7 aug. : 
31 dec. : 

: Grootveldt, W. 
: Nagtglas Versteeg, F.J. 
: Stalenhoef, I. 
: Stalenhoef, R.F. 
: Stalenhoef, I.C. 
: Bottema, J.J. 
: Dijkman, N.A. 
: Somers, H.H. 

Harmeien, L. van 
: Ojers, J. 
Sieverts, J.A.G. 
Stalenhoef, R.F. 
Stalenhoef, I.C. 
Dijk, G.J. van 
Wijk, G.A. van 
Bottema, J.J. (tijdelijk) 
Vergeer, W. 
Smits, E.A.J. 



O.W. Gobius, 
maire/eerste burgemeester van Montfoort 
van 5 augustus 1811 tot 18 juli 1814 

Foto: Iconografisch Bureau, nr. C5220 

- ; 



Burgemeesters 1852-1945 

G. van Dam 
15-5-1852 - 9-12-1873 

C.W.E. van Voorst van Beest 
21-1-1874 - 1-7-1881 

W.J.E. van Erpers Royaards 
15-9-1881 - 15-10-1898 

J.B.F, van Hasselt 
7-12-1898 - 31-12-1905 

Foto's: collectie gemeente Montfoort 



B u r g e m e e s t e r s 1852-1945 

A.C.M. Muske i jn 
14 -3 -1906 - 1-6-1909 

F .H. van Kempen 
4-10-1909 - 1-7-1915 

T h . P . J . TOMT E i s e n 
2 9 - 1 0 - 1 9 1 5 - 31-12-1919 

J.B. Kemme 
1-2-1920 - 31-12-1945 

Foto's: collectie gemeente Montfoort 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD, 

NOTULEN. 

notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 

1 - 3 2 . Notulen van de openbare vergaderingen van de 
gemeenteraad, 
1813-1867, 7 delen, 21 banden en 4 omslagen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

1813-1815 
1816,1817 
1818 [5] 
1819 [5] 
1820-1824, 
1824,1825 
1826,1827 
1828-1830 
1831 [1,5] 
1832,1833 
1834-1836 
1837-1839 
1840-1842 
1843-1845 
1846-1848 
1849,1850 
1851,1852 

[5] 
[5] 

11 febr. 
[1,5] 
[1,5] 
[1,5] 

[4,5] 
[4,5] 
[3,5] 
[5] 
[5] 
[5] 
[3,5] 
[3,5] 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

1853,1854 [3,5] 
1855,1856 [3,5] 
1857,1858 [0,5] 
1859,1860 [0,5] 
1861,1862 [0-1861] 
1863,1864 [5] 
1865,1866 [5] 
1867 [5, ook van 

1868,1869] 
1868-1884, 22 april 
1884-1905 
1906-1913 
1914-1919 
1920-1924, 28 maart 
1924-1930 [1] 
1931-1940 [2] 

33,34. 

35 

36 

N.B. 0= besluitenlijst per vergadering vóór elk 
jaar. 

1= klapper vóórin. 
2= klapper achterin. 
3= klapper vóór elk jaar. 
4= klapper achter elk jaar. 
5= met bijlagen. 

Notulen van de besloten vergaderingen van de 
gemeenteraad, 
1882-1925, 2 delen. 

33. 1882-1908, 8 januari 
34. 1908-1925 

Kladnotulen van de vergaderingen van de gemeente
raad, 
1820,1821, 1 omslag. 

Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad, 
1870-1876, 1 band. 

N.B. Voor eerdere bijlagen zie de inv.nrs. 1-24. 
Voor latere bijlagen zie de inv.nrs. 201-221, 
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37,38. Klappers op de notulen van de raadsvergaderingen, 
op de notulen van de vergaderingen van burgemees
ter en wethouders en op de ingekomen en uitgaande 
stukken, 
1851-1922, 2 delen. 

37. 1851-1879 
38. 1880-1922 

39. Klapper op de notulen van de vergaderingen van de 
gemeenteraad, 
1923, 1 deel. 

40 . P r e s e n t i e l i j s t e n van de vergader ingen van de g e 
meenteraad, 
1 9 0 4 , 1 9 0 5 , 1 9 1 2 , 1 9 1 3 , 1 9 1 8 , 1 9 2 2 - 1 9 3 9 , 1 omslag . 

4 1 . Rooster van a f t r e d i n g van leden van de gemeente
raad, 
1 8 5 1 - 1 9 2 3 , 1 k a t e r n . 

notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 

4 2 - 4 9 . Notulen van de vergader ingen van burgemeester en 
wethouders , 
1879-1939 , 8 d e l e n . 

42. 1879-1900 
43. 1901-1908, 22 mei 
44. 1908-1917, 4 juni 
45. 1917-1923 
46. 1924-1928 
47. 1929-1932 
48. 1933-1936 
49. 1937-1939 

N.B. Voor eerdere notulen zie inv. nrs.144-201. 

Klappers op de notulen van de vergaderingen van 
burgemeester en wethouders, 
1851-1922, zie inv. nrs. 37,38. 

REGELGEVING, BEKENDMAKINGEN, BESLUITEN. 

50. Reglement voor de regering van de stad Montfoort, 
vastgesteld bij KB van 5 november 1815, 
1815, 1 katern. 

51. Register met gedrukte verordeningen voor de stad 
Montfoort, 
1807-1827, 1 deel 
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52,53 Registers met afschriften van afgekondigde plaatse
lijke verordeningen, 
1851-1906, 2 delen. 

N.B. Achterin inhoudsopgave; nr. 53 aangelegd in 1903 

52. 1851-1895 
53. 1851-1906 

54 Register van besluiten van burgemeester en wethou
ders en burgemeester, wethouders en raden van 
Montfoort, 
1826-1842, 1 katern. 

55,56 

N.B. Met aantekening van registratie te Montfoort, 
en, na 1826, te IJsselstein, op grond van de 
wet van de 4e missidor 7e jaar en de wet van 
16 juni 1832. 

Registers van ingeschreven besluiten van de 
gemeenteraad, 
1851-1870, 2 delen. 

57-67 

55 
56 

1851-1856 
1857-1870 

"Publicatieboeken", registers met afschriften 
van te Montfoort gedane bekendmakingen, 
1813-1910, 11 delen. 

57. 1813,1814, 
58. 1814-1816 
59. 1817-1824 
60. 1825-1831, 
61. 1831-1837, 
62. 1837-1851 

16 april 

13 april 
15 april 

6 3 . 1851-1868 , 16 maa r t 
64 . 1868-1873 
6 5 . 1874-1889 
66 . 1890-1903 
67 . 1904-1910 

VERSLAGEN. 

68-125. Gemeenteverslagen, jaarlijks opgemaakt ingevolge 
het provinciaal blad nr. 22 van 26 maart 1821 
en art. 182 van de gemeentewet van 1851, 
1828-1930, 1 band en 47 omslagen. 

68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

1828 
1832 
1838 
1839 
1840 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 

78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 

84. 
85. 

1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852-
1866-
1883-
1888 
1889 

•1864, 
•1881, 
•1887 
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86. 1890 106. 1911 
87. 1891 107. 1912 
88. 1892 108. 1913 
89. 1893 109. 1914 
90. 1894 110. 1915 
91. 1895 111. 1916 
92. 1896 112. 1917 
93. 1897 113. 1918 
94. 1898 114. 1919 
95. 1899 115. 1920 
96. 1901 116. 1921 
97. 1902 117. 1922 
98. 1903 118. 1923 
99. 1904 119. 1924 
100. 1905 120. 1925 
101. 1906 121. 1926 
102. 1907 122. 1927 
103. 1908 123. 1928 
104. 1909 124. 1929 
105. 1910 125. 1930 

126. Staat met opgave van het aantal huizen, molens, 
(weerbare) mannen, vrouwen, kinderen, ambachts
lieden, bebouwde oppervlakte en opbrengst van de 
verschillende gewassen, in de gemeente Montfoort, 
1845, 1 stuk. 

ACTEN. 

127-135. Repertoires van acten, 
1823-1953, 9 katernen. 

127. 1823-1846 
128. 1847-1856 
129. 1857-1866 
130. 1867-1874 
131. 1875-1881 
132. 1882-1888, september 
133. 1888-1902, september 
134. 1902-1921, maart 
135. 1921-1953 

136-141. Acten van verpachting, aanbesteding, verhuur, 
koop, verkoop, benoeming etc. door het gemeente
bestuur, 
1829-1942, 5 banden en 1 omslag. 

136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 

1829-1866 
1867-1881 
1882-1900 
1901-1913 
1914-1924 
1925-1942 (omslag) 
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142. Onderhandse acte, waarbij het gemeentebestuur van 
Montfoort aan Aaltje Boekhout, weduwe van Wijnand 
Kempkes, een stukje grond verhuurt aan de Hoog
straat naast het stadswaterpoortje, voor de tijd 
van 30 jaar tegen betaling van ƒ5,- per jaar, 
1822, 1 katern. 

143. Notariële acte, waarbij het gemeentebestuur van 
Montfoort verklaart het kasteel met grond te 
Montfoort in koop te naasten, 
1833, 1 katern. 

N.B. Het kasteel met grond was in 1768 in erf
pacht uitgegeven aan H.A. Gobius, met de 
opstal "die daarbij vanouds heeft gehoord". 
In 1788 werd de erfpacht met 50 jaar ver
lengd. J.F. Gobius was in 1832 wegens schul
den gedwongen het recht te verkopen. In over
eenstemming met de erfpachtacte naastte de 
gemeente die koop. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

STUKKEN MET VOLLEDIG EIGENTIJDSE ORDENING. 

correspondentie 1824-1910 van het college van burgemeester en wethouders 

144-221. Ingekomen stukken, met over de periode 1824-1878 
tevens notulen van de vergaderingen van burge
meester en wethouders, 
1824-1910, 78 banden. 

144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 

1824 
1825, 
1825 
1826, 
1826 
1827, 
1827 
1828, 
1828 
1829, 
1829 
1830, 
1830 
1831, 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 

[1] 
juni 
tl] 
16 aug. 
[1] 
6 juli 
[1] 
juni 
[1] 
juli 
[1] 
4 aug. 
[1] 
juni 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
[1] 

164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 

1837 | 
1838 | 
1839 | 
1840 | 
1841 | 
1842 | 
1843 | 
1844 | 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 

2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
2] 
!3] 
: 3 ] 
: 3 ] 
: 3 ] 
: 3 ] 
: 3 ] 
: 3 ] 
: 3 ] 
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184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 

1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872-
1875, 
1877-
1880, 

[3] 
[3] 
[3] 
[3] 

[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
•1874 [2] 
1876 [2] 
•1879 
1881 

203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 

1882,1883 
1884,1885 
1886,1887 
1888,1889 
1890,1891 
1892,1893 
1894,1895 
1896,1897 
1898,1899 
1900,1901 
1902 
1903 
1904 [4] 
1905 [4] 
1906 [4] 
1907 [4] 
1908 [4] 
1909 [4] 
1910 [4] 

N.B. 1= klapper achter elk jaar. 
2= klapper vóór elk jaar. 
3= klapper en inhoudsopgave per vergadering 

vóór elk jaar 
4= voorin bijlagen bij de raadsnotulen. 

222-229. Chronologische registers van ingekomen stukken, 
tevens verwijzend naar de notulen van burgemees
ter en wethouders, 
1847,1851-1910, 7 delen en 1 katern. 

222. 1847 (katern) 
223. 1851-1853, mei 
224. 1853-1855 
225. 1856-1860 
226. 1861,1862, juni 
227. 1862-1865, 12 september 
228. 1865-1869, juni 
229. 1869-1910 

230-249. Kopieboeken van uitgaande brieven van burgemees
ter en wethouders, 
1824-1910, 20 delen. 

1852-1855, 25 mei [2] 
1855-1857, 2 sept.[2] 
1857-1860 [2] 
1861-1865 [2] 
1866-1869, 24 mei 
[2:alleen 1866] 
1869-1882 [2] 
1883-1891 
[2:alleen 1883,1884] 

239. 1850-1851 [1] 247. 1892-1903 

230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 

1824-1826, 
1826,1827, 
1827-1831, 
1831-1833, 
1833-1834, 
1834-1836, 
1836-1839, 
1839-1845 
1846-1849 

27 jan. 
17 okt. 
6 nov. 
18 j an. 
4 dec. 
21 nov. 
31 juli 

240 
241 
242 
243 
244 

245 
246 
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2 4 8 . 1904-1908 
249. 1909-1910 

N.B. 1= k lapper a c h t e r i n . 
2= k lapper ach te r e lk j a a r . 

Klappers op de ingekomen en u i tgaande s tukken, 
1851-1922, z i e inv . n r s . 37 en 38. 

correspondentie 1813-1910 van de burgemeester(s) 

250-316. Bij de burgemees ter (s ) ingekomen stukken, 
1813-1907, 2 banden en 65 omslagen. 

N.B. Voor ingekomen stukken be t r e f f ende de 
m i l i t i e en de j u s t i t i e , 
z ie de i nv . n r s . 2157-2167, 2253-2257,2640-2694 

250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 

1813, 
1815 
1816, 
1815-
1821-
1824, 
1832-
1841-
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

1814 
(band) 
1817 (band) 
•1820 
•1823 
1825,1829 
•1840 
•1845 

284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
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317-320. Agenda's van bij de burgemeester(s) ingekomen 
stukken, 
1813,1874-1891, 4 katernen. 

317. 1813 
318. 1874-1877 
319. 1878-1884 
320. 1885-1891 

321-333. Kopieboeken van uitgaande brieven van de burge
meester ( s) , 
1813-1910, 12 delen en 1 katern. 

N.B. Voor uitgaande brieven betreffende de mili
tie en de justitie, 
zie de inv. nrs. 2157-2167,2253-2257,2640-2694 

321. 1813 (katern) 328. 1853-1859, 1 april 
322. 1814-1816 329. 1859-1865 
323. 1817-1819, 330. 1866-1870 

1822-1823, 20 aug.[l] 331. 1871-1882 
324. 1823-1824 [2] 332. 1883-1903 
325. 1833-1838 333. 1904-1910 
326. 1839-1841, 6 sept. 
327. 1841-1853, 21 mei 

N.B. 1= Bevat tevens enkele brieven van burge
meesters en raden. 

2= Bevat tevens enkele brieven van burge
meester en wethouders, en tevens 6 
huwelijksacten uit 1811, achterin het 
deel. 

correspondentie 1911-1926 

334. [Al Aanbestedingen] 
Stukken betreffende aanbestedingen, 
1911-1924, 1 omslag. 

-raming van schoeiing Onder de Boompjes, met 
tekening, 1911. 
-begroting onderhoudswerk van gemeente-eigen
dommen, 1911 

-verzoek van de R.K. middenstandsbond "De Hanze" 
te Montfoort inzake verdeling van aan te beste
den werk, 1911. 

-raming straatwerk, 1911. 
-inschrijving op walbeschoeiing Onder de Boompjes, 
1913. 

-bestek en tekening van een woning voor de 
directeur van de gasfabriek, kad. sec. A no. 1670, 
1913. 

-herbestrating Hofstraat en een gedeelte van de 
Lange Kerkstraat en het maken van trottoirs aan 
de Achterdijk, 1914,1915 

-bestek voor onderhoud van provinciale wegen, 
en inschrijvingen daarop, 1915. 
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-bestek met 2 tekeningen en inschrijvingen voor 
het maken van een nieuwe brug aan de Heeswijker-
poort, 1916. 
-correspondentie betreffende bouw van een veld-
wachters-sluiswachterswoning, 1922. 
-verbreding Willeskopperbrug, 1922. 
-correspondentie en inschrijvingen betreffende 
het maken van een betonnen riolering in de 
Havengracht, 1923. 
-gewijzigd bestek en correspondentie betreffende 
herbesteding van de bouw van een burgemeesters
woning, 1924. 

335. [A2 Algemene Zaken] 
Stukken betreffende algemene zaken, 
1911-1913, 1 omslag. 

-correspondentie met en circulaires van diverse 
instellingen, 1911-1913. 

-correspondentie betreffende cursussen eerste 
hulp bij bedrijfsongevallen, met lijst van 
deelnemers en rapportboekje, 1911-1913. 
-jaarverslag van de schietvereniging "Wilhelmina" 
te Montfoort over 1910 en 1911. 

-opheffing van de schietvereniging "Wilhelmina", 
1913. 

-correspondentie in verband met het verkrijgen 
van rechtspersoonlijkheid van: 

-R.K. Boerenbond, afdeling Montfoort, 1911. 
-R.K. Werkliedenvereniging "St. Joseph",1912. 
-Montfoortse Zwemclub, 1912. 

-correspondentie betreffende een telefoonlijn 
tussen het stadhuis en de woning van de burge
meester Hoogstraat A nr. 3, 1912. 
-aanschrijving van de N.H. gemeente tot herstel 
van het uurwerk, 1912. 
-subsidieverzoek van de blinde harmonicaspeler 
L. Blom aan H.M. de Koningin voor een nieuwe 
harmonica, 1913. 
-concept-reglement voor het Burgerlijk Armbestuur, 
1913. 

336. [A2 Algemene Zaken] 
Stukken betreffende algemene zaken, 
1914-1918, 1 omslag. 

-correspondentie met en circulaires van diverse 
instellingen, 1914-1918. 

-aanbrengen van een schoolbel aan de School met 
de Bijbel, 1914. 
-benoeming van leden voor de commissie van toe
zicht op de tuchtschool, 1915,1916. 

-onderzoek naar de ontwikkeling van jeugdige 
personen, 1915. 
-overzicht van tegen brand verzekerd gemeentelijk 
eigendom, 1915. 
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-correspondentie met de Vereniging van Neder
landse Gemeenten, 1915-1918. 

-invoering van zomertijd en verslag van de uit
werking daarvan te Montfoort, 1916. 

337. [A2 Algemene Zaken] 
Stukken betreffende algemene zaken, 
1919-1924, 1 omslag. 

-correspondentie met en circulaires van diverse 
instellingen, 1919-1924. 

-programma "Hanzedag" van de R.K. middenstand te 
Montfoort, 1919. 
-lijsten van personen, die bij het bezoek van de 
commissaris van de koningin hun opwachting wensen 
te maken, 1919, 1923. 
-benoeming van leden in de commissie van toezicht 
op de tuchtschool, 1919. 
-correspondentie met de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen inzake de voorgenomen 
afbraak van het gebouw De Ark aan de Plaats, 
met beschrijving van het gebouw, 1921. 
-verslag van de brandstoffencommissie te Montfoort, 
1917-1921. 

-bericht aan GS, dat sinds 1893 de "Montfoortsche 
Zwemclub" bestaat, 1921. 

-bericht, dat in de gemeente 2 draadloze ontvangst
stations zijn, 1923. 

338. [A2 Algemene Zaken] 
Stukken betreffende algemene zaken, 
1925,1926, 1 omslag. 

-correspondentie met en circulaires van diverse 
instellingen, 1925,1926. 

-lijst van instellingen, aan wie het watersnood-
comité te Montfoort verzoeken om geldelijke 
steun verzonden heeft, 1926. 

339-343. [A3 Ambtenaren (gem.)] 
Stukken betreffende gemeenteambtenaren, 
1911-1926, 5 omslagen. 

339. 1911-1916, maart 
340. 1916-1918 
341. 1919-1920 
342. 1921-1923 
343. 1924-1926 

-correspondentie met en circulaires van diverse 
instellingen, 1911-1926. 

-sollicitatie- en ontslagstukken, 1911-1926. 
-stukken betreffende pensioenwet en weduwen- en 
wezenwet ambtenaren, 1913-1926. 
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344. [A4 Arbeidswet] 
Stukken betreffende uitvoering en naleving van de 
arbeidswet, 
1911-1924, 1 omslag. 

-circulaires en correspondentie betreffende 
uitvoering en naleving van de arbeidswet, 
1911-1924. 

-lijsten van de arbeidsinspectie van ingekomen 
afschriften van arbeidslijsten uit de gemeente, 
1911-1924. 

-overzichten van afgegeven arbeidskaarten, 
1914-1922. 

345. [A5 Archief] 
Stukken betreffende het archief, 
1912-1925, 1 omslag. 

-overdracht van archivalia aan het rijksarchief 
te Utrecht, 1919-1925. 
-uitleen van archivalia aan het rijksarchief te 
Utrecht, 1920-1923. 
-aanschaf van boeken en prenten, 1912-1925. 
-rapport van de Vereniging van Archivarissen in 
Nederland, 1912. 
-rapport van de gemeentesecretaris omtrent de 
staat van de archieven, 1919. 

346. [A6 Armbestuur (Burgerlijk-)] 
Stukken betreffende het burgerlijk armbestuur, 
1911-1926, 1 omslag. 

-benoeming en ontslag van leden, 1911-1926. 
-reglement van het armbestuur, 1913, en aan
vulling, 1921. 
-huishoudelijk reglement van het armbestuur, 1914 
-jaarrekeningen van het armbestuur met memories 
van toelichting, waarin bedelingsoverzichten, 
1910-1926. 

-begrotingen van het burgerlijk armbestuur, 
1913-1927. 

-stukken betreffende goedkeuring van rekening en 
begroting door de gemeenteraad, 1911-1926. 

34 7. [A7 Armwezen] 
Stukken betreffende armenzorg, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires en statistiek inzake het armwezen, 
1911-1925. 

-lijsten van instellingen van weldadigheid, 
1913,1914. 

-aan het provinciaal bestuur verstrekte inlich
tingen voor het verslag inzake inzake het arm
wezen, 1919-1924. 
-correspondentie betreffende bijzondere gevallen, 
1911-1925. 
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-correspondentie met de Gezondheidscommissie te 
Wijk bij Duurstede inzake geneeskundige voor
zieningen voor armen, 1916,1917. 

-beschikbaarstelling en aankoop tegen gereduceerd 
tarief van militaire goederen ten behoeve van 
armen, 1919. 
-reglement van de plaatselijke vereniging van de 
H. Vicentius van Paulo, 1911. 

348. [A8 Arbeidsbemiddeling] 
Stukken betreffende arbeidsbemiddeling, 
1918-1926, 1 omslag. 

-circulaires en correspondentie betreffende ar
beidsbemiddeling, 1918-1926. 
-aanstelling van een plaatselijke correspondent 
voor de arbeidsbemiddeling, 1919. 

-, -declaraties van de kosten van de correspondent 
bij het rijk, 1919-1926. 
-verslagen van de werkzaamheden van het corres
pondentschap, 1919-1926. 
-opheffing van het correspondentschap per 
1 januari 1927. 

349-353. [BI Begroting] 
Stukken betreffende vaststelling, goedkeuring en 
wijziging van de jaarlijkse gemeentebegroting, 
1911-1926, 5 omslagen. 

349. 1911-1913 
350. 1914-1917 
351. 1918-1921, juni 
352. 1921-1923 
353. 1924-1926 

354. [B2 Begraven en begraafplaatsen] 
Stukken betreffende begraven en begraafplaatsen, 
1911-1926, 1 omslag. 

-verloven tot begraven en overbrenging van lijken 
en het plaatsen van grafzerken, 1911-1926. 
-mededeling van het R.K. kerkbestuur, dat de 
R.K. begraafplaats buiten de Willeskopperpoort 
sinds 1904 niet meer gebruikt wordt, 1912. 

-verloven op grond van art. 16 van de begrafenis-
wet voor het bouwen van woningen en schuren in 
de nabijheid van begraafplaatsen, 1912-1923. 

355. [B3 Belastingen, (Gemeentelijke-)] 
Stukken betreffende de vaststelling, heffing en 
invordering van plaatselijke belastingen, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires betreffende heffing van gemeentelijke 
belastingen, 1911-1926. 
-bezwaarschriften tegen heffingen, 1911-1926. 
-kohier straatbelasting, 1925,1926. 
-tarief van de waaggelden, 1926. 
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356,357. [B4 Belastingen, Rijks-] 
Stukken betreffende medewerking aan vaststelling, 
heffing en invordering van rijksbelastingen, 
1911-1926, 2 omslagen. 

356. 1911-1924 
357. 1925,1926 

-circulaires, 1911-1926. 
-vergoedingen voor het college van zetters, 1911. 
-benoemingen van zetters en leden van diverse 
schattingscommissies, 1911-1924. 

-opgaven van veranderingen in verband met de 
grondbelasting, 1911-1920. 
-opgaven door andere gemeenten van forensen, in 
verband met de gemeentelijke inkomstenbelasting, 
en behandeling van bezwaarschriften tegen aan
slagen als werkforens, 1921-1926. 

-correspondentie betreffende de voorgenomen op
heffing van het ontvangkantoor der directe be
lastingen en accijnsen te Montfoort, 1926. 

358. [B5 Beplantingen] 
Stukken betreffende het planten en rooien van 
bomen en heggen, 
1911-1926, 1 omslag. 

-verzoeken van inwoners tot het snoeien van bomen 
en heggen, 1911-1924. 
-B&W-voorstel tot verkoop van de iepebomen van 
Om 't Hof, 1914. 
-uitdunning iepebomen van Onder de Boompjes, 
met tekening, 1914. 
-planten van beuken aan Om 't Hof, 1915. 
-opgave per straat van aan de gemeente behorende 
bomen, met opgave van de boomsoort, 1923. 
-vellen van 21 iepebomen Buiten de Willeskopper-
poort, 1924. 
-vellen van 2 iepebomen bij de N.H. kerk, 1924. 
-vellen van elke tweede iepeboom langs de Hof-
straat, 1924. 

359. [B6 Besmettelijke Ziekten - Mensch] 
Stukken betreffende de voorkoming en wering van 
besmettelijke ziekten, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1925. 
-besmetting IJssel met tyfusbacillen, 1912. 
-declaraties ten laste van het rijk voor gemaak
te kosten bij de bestrijding van besmettelijke 
ziekten, 1912-1917. 

-staat van gevaccineerden te Montfoort over 1915. 
-correspondentie met de Gezondheidscommissie te 
Wijk bij Duurstede en het staatstoezicht op de 
volksgezondheid, 1912-1924. 
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360. [B7 Bevolking] 
Stukken betreffende het voeren van de bevolkings
boekhouding, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1925. 
-bekendmaking door B&W, dat alle ontbrekende huis
nummers moeten worden aangebracht, 1911. 
-correspondentie met andere gemeenten betreffende 
inschrijving van personen, 1911-1925. 

-bestelling van een kaartsysteem voor de bevol
kingsboekhouding, 1917. 
-Uitleg van de werking van het kaartsysteem aan 
een bevriende gemeentesecretaris, 1918. 

[B8 Bouwpolitie] 
Stukken betreffende bouwvergunningen, 
1911-1926, zie inv. nrs. 1555-1969. 

361. [B9 Brandwezen] 
Stukken betreffende wering en voorkoming van 
brand, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires en offertes, 1911-1926. 
-wijzigingslij sten van de manschappen van de 
brandspuiten "De Hoop" en "De Liefde", 1911-1924. 
-opgaven aan GS, dat de gemeente over 2 brand
spuiten beschikt, waarvan er één is gebouwd bij 
de firma Bikker&Zoon te Rotterdam, 1911-1925. 
-assistentie door de IJsselsteinse vrijwillige 
brandweer bij de brand in de fabriek van de 
firma H.J. van Rooijen & Zoon, 1921. 

-voorwaarden, waarop de gemeente Woerden met 
haar motorbrandspuit aan omringende gemeenten 
assistentie verleent, 1921. 

-deelname aan de Utrechtse Provinciale Bond van 
Brandweerkorpsen, 1924. 
-voornemen tot reorganisatie van de brandweer in 
verband met de aanleg van waterleiding, 1925,1926 
-wijziging van de verordening op het brandwezen 
in de gemeente Montfoort, 192 6. 

362. [B10 Burgerlijke Stand] 
Stukken betreffende de burgerlijke stand, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-correspondentie betreffende inschrijvingen in 
het register van de burgerlijke stand, 1911-1926. 
-benoeming van ambtenaren van de burgerlijke 
stand, 1921. 
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363-368. [Bil Bekendmakingen] 
Bekendmakingen, 
1911-1926, 6 omslagen. 

363. 1911-1913 
364. 1914,1915 
365. 1916-1919, juli 
366. 1919-1921, mei 24 
367. 1921-1924 
368. 1925,1926 

-bekendmakingen betreffende aanbestedingen, 
jacht en visserij, verkiezingen, belastingen, 
militaire zaken, besmettelijke ziekten, ter 
inzage legging van stukken, vergaderdata van 
de gemeenteraad, collecten, herdenkingen, ver
keer en vervoer, nijverheid. 

369. [Cl Collecten] 
Correspondentie met particuliere organisaties 
betreffende het houden van collecten te Montfoort, 
1911-1926, 1 omslag. 

370-373. [C2 Comptabiliteit] 
Stukken betreffende het financiële beheer van 
de gemeente, 
1911-1926, 4 omslagen. 

370. 1911-1917, september 
371. 1917-1921, april 
372. 1921-1924 
373. 1925,1926 

-circulaires van GS betreffende het financiële 
beheer, 1911-1926. 
-opgaven aan GS betreffende het financiële be
heer, 1911-1926. 

374. [C3 Centrale Bouwmaterialen Voorziening] 
Correspondentie met de N.V. Centrale Bouwmateria
len Voorziening, 
1918-1921, 1 omslag. 

N.B. De gemeente nam deel in de N.V. 

375,376. [Dl Dienstplicht] 
Stukken betreffende uitvoering van de dienst
plichtwet, 
1924-1926, 2 omslagen. 

375. 1924,1925 
376. 1926 

-betreft oproeping, inschrijving, keuring, 
vrijstelling, kostwinnerschap, herhalings
oefeningen en verlof van dienstplichtigen. 
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377,378. [D2 Drankwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de drankwet, 
1911-1926, 2 omslagen. 

377. 1911-1920 
378. 1921-1926 

-circulaires van en correspondentie met het 
provinciaal bestuur, 1911-1926. 
-opgaven ten aanzien van bedrijven, waarin 
krachtens vergunning of verlof dranken zijn 
verkocht, 1911-1918. 
-aanvragen, wijzigingen, overschrijving en 
intrekking van vergunningen, 1911-1926. 

-schatting van de huurwaarde van de dranklo
kalen, 1912-1926 . 
-overzichten van betaald vergunningsrecht, 
1912-1926. 

-opgaven op grond van artikel 31 van de drankwet, 
1911-1926. 

-stukken betreffende het maximum aantal vergun
ningen voor de verkoop van sterke drank in het 
klein, 1920. 

-tekening van verbouw van café met woning en 
kolfbaan van P.J. van Rossum aan de Lieve 
Vrouwegracht, 1925. 

379-382. [D3 Drinkwatervoorziening] 
Stukken betreffende voorbereiding en aanleg 
van waterleiding in de gemeente, 
1910-1926, 4 omslagen. 

379. 1911-1914 
380. 1915-1924 
381. 1925 
382. 1926 

-correspondentie met GS en met de Gezondheids
commissie te Wijk bij Duurstede, 1910-1926. 
-offertes van diverse maatschappijen, 1911-1926. 
-analyse van drinkwater uit de pomp aan de 
Bergstraat, 1911,1913. 
-analyse van drinkwater uit de weiwaterput van 
Van Kempen, 1913. 
-correspondentie betreffende mogelijke deelneming 
van Montfoort in de groep gemeenten, waarvoor de 
commissie voor drinkwatervoorziening werkzaam is, 
1911-1913. 

-vergaderingen van de drinkwatercommissie van de 
gemeente, 1911-1914. 
-correspondentie met het N.V. Nederlands Bureau 
voor Waterleidingen, waarbij exploitatieopzet 
en begroting voor waterleidingbedrijf, en 3 
tekeningen van watertorens, waarvan één in een 
poortgebouw van de gemeente, 1912-1919. 
-correspondentie met de Industriële Maatschappij 
tot Exploitatie van gemeentebedrijven (MABEG), 
met diverse calculaties, 1912-1920. 
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-analyse van drinkwater uit de nortonpomp bij de 
tuchtschool, 1913. 
-grafiek van kindersterfte over 1903-1911, waar
bij vergeleken Montfoort, Woerden, de provincie 
Utrecht, en het gehele land, 1913. 
-lijst van huurwaarden van de percelen in Mont
foort, 1914. 
-plattegrond van Montfoort, met daarop de perce
len en de beoogde drinkwaterleiding, 1916. 
-overleg met de gemeente IJsselstein over moge
lijke aansluiting bij het waterleidingbedrijf 
van IJsselstein, 1921,1922. 
-rapport van ir. J.H. Mulder inzake de waterlei-
dingplannen van de gemeente Montfoort, 1922. 
-raadsbesluit tot stichting van een eigen water
leidingbedrijf en tot opdracht aan de MABEG van 
de bouw ervan, tevens tot de uitvoering van 
proefboringen, 1924. 
-resultaatanalyses van proefboringen, 1924. 
-berekening van kosten van eventuele water
levering aan Linschoten, 1924. 
-vergunningverlening door GS tot het hebben van 
een reserveput met buisleiding bij de Willes-
kopperpoort, met tekening, 1924. 
-memorie van toelichting en kostenopgave drink
waterleiding behorende bij het ontwerp van de 
MABEG, 1925. 
-2 plattegronden van Montfoort met daarop de 
percelen en de drinkwaterleidingen, 1925. 
-raadsbesluit tot het aangaan van een geldle
ning van ƒ95.000,- bij het ABP, 1925. 
-bouwtekening van de gevel van het machinege
bouw van de waterleiding, 1925. 
-concept-aanneemovereenkomst tussen de gemeente 
en MABEG, 1925. 
-vergunningverlening door de minister van water
staat voor het leggen van een zinker door de 
Hollandse IJssel, 1925. 
-stichtingskosten waterleiding in 1925, 1926. 
-correspondentie met MABEG en toezichthouders 
betreffende aanleg en technische aspecten, 
1925,1926. 
-verordening, vastgesteld door de raad, betref
fende waterlevering en tarieven, 1926. 
-analyse van drinkwater uit de northon-wel van 
D.J. Frankhuijzen, 1926. 
-overeenkomst met de gemeente Linschoten betref
fende waterlevering, 1926. 
-bezwaren van inwoners tegen hun aanslag in de 
kosten van de drinkwaterleiding, 1926. 
-officiële opening van het waterleidingbedrijf 
op 16 juni 1926. 
-rekening van MABEG ter grootte van ƒ80.316,70 , 
1926. 
-controle van de ingaande balans per 18 november 
1926 door het verificatiebureau van de VNG, 1926 
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383. [El Eigendommen] 
Stukken betreffende gemeentelijke eigendommen, 
1912-1926, 1 omslag. 

-correspondentie inzake inbreuken op gemeente
lijk eigendomsrecht, 1912-1926. 

-onderhoud van gemeenschappelijke hagen, 
1912-1926. 

-verzoeken tot het aanbrengen van een houten 
schoeiing bij de haven, 1913. 

-opgaven van veranderingen in de staat van ge
meente-eigendommen, 1914,1922,1924-1926. 
-kadastrale opmeting en te naamstelling van 
aangeplempte percelen aan de stadsgracht achter 
de Achterbaan, met kaartje, 1914. 

-bericht aan de gezondheidscommissie te Wijk bij 
Duurstede over voorgenomen demping van de stads-
haven, 1916. 
-aankoop van drie huizen naast de gasfabriek, 
kad. sec. A nrs. 869,870,921,925 en 1496, 1917. 
-verzoek van de Montfoortse onderlinge brandver
zekeringsmaatschappij "De Tijdgeest" tot het mo
gen verzekeren van de gemeentelijke eigendommen, 
1919. 

-vergunningen tot baggeren in de stadsgracht, 
1920,1921. 

-klacht van de hoofdonderwijzer over de kwali
teit van zijn drinkwater, 1921. 
-voornemen tot bouw van burgemeesterswoning 
voor Montfoort en Willeskop, 1921. 
-verbreding van de gracht rond de tuchtschool, 
1921. 

-klachten van de tuchtschool over watertoevoer 
uit de stadsgracht, 1921. 
-voornemen tot verbouw van de sluis- en veld
wachterswoning, met tekening, 1921. 
-aankoop van 2 huizen op de hoek Hoogstraat-
Keizerstraat en sloop van die huizen ten behoe
ve van verkeersdoeleinden, tevens afstand van 
het terrein aan de provincie ten behoeve van de 
openbare weg, met kadastrale tekening, kad. sec. 
A nrs. 395 en 402, 1922,1924,1925. 
-aankoop van 2 te bouwen huizen, kad. sec. A 
nrs. 1535 en 1536 onder afbraak van de 2 huidige 
woningen, ten behoeve van een sluis- en veld
wachterswoning, 1922. 
-aanbieding pand Havenstraat A 108 voor burge
meesterswoning, met tekening, 1921. 
-raadsbesluit tot het dempen van de stadshaven 
tot de waag, 1922. 
-besluit tot de bouw van een ambtswoning voor de 
burgemeester op "Het Keizerrijk", 1922. 
-kadastrale opmeting van de percelen kad. sec. A 
nrs. 1595 en 1736 voor een te bouwen School met 
de Bijbel, 1923. 
-overeenkomst met de gemeente Willeskop inzake te 
bouwen burgemeesterswoning op "Het Keizerrijk", 
1923. 
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-grondruil met het R.K. kerkbestuur ten behoeve 
van een te bouwen kerk, met tekening, 1923,1924. 
-aankoop tot sloop van een pand naast het gemeen
tehuis en bouw van een burgemeesterswoning, met 
begroting van nieuwbouw, 1923. 
-aanbrengen van een doorgang van de secretarie 
naar de burgemeesterskamer, 1924. 
-vergunning aan zangvereniging "De Lofstem" tot 
gebruik van een schoollokaal, 1924. 
-bezwaar van de Bond Heemschut tegen het vuilnis 
dempen van de stadsgracht bij molen De Valk, 
1924. 

-herstel van de schutsluis, 1925,1926. 
-vervuiling van de sloot tegenover da zgn. Tabaks
hof, 1925. 
-verzoek van inwoners tot demping van de stads-
haven van de waag tot de IJssel, 1925. 
-onttrekken aan de openbare dienst van een voet
pad langs de nieuwe R.K. kerk en verhuur aan 
het R.K. kerkbestuur, 1925. 
-vergunning tot plaatsing van een radiomast op 
"Het Keizerrijk", 1925. 

-kostenloos afstaan van grond langs de R.K. kerk 
aan het provinciaal bestuur ten behoeve van de 
openbare weg, 1925. 
-concept-overeenkomst met het waterschap Willes-
kop, Kort-Heeswijk en Blokland tot het lozen van 
grachtwater via het Hofland in de boezem van het 
waterschap, 1926. 
-bestek voor het buiten- en binnenschilderwerk en 
behangwerk van het gemeentehuis, 1926. 

384,385. [E2 Eigendommen, (Gem.-), verhuringen, verko
pingen, verpachtingen] 

Stukken betreffende koop, verkoop, verhuur en 
verpachting van gemeentelijke eigendommen, 
1911-1926, 2 omslagen. 

384. 1911-1920 
385. 1921-1926 

-verzoek van de heer Dadelbeek tot rooiing van 
iepen aan de Achterbaan en tot verkoop van de 
grond bij de zgn. oude schiettoren, met teke
ning, 1911-1913. 
-verhuur van grond aan particulieren, 1911-1926. 
-erfpachtverlening aan de firma H.J. van Rooyen 

& Zoon van 1089 m2, kad. sec. A nrs. 1451 en 
1568 (ged.), gelegen buiten de waterpoort, 1912. 

-taxatie van tuingrond aan de Koude Hoek, 1912. 
-verhuur van de eertijds door demping van sloten 
langs de Lieve Vrouwegracht, de Oude Boomgaard 
en de Achterstraat verkregen gronden aan de be
woners van de aangrenzende bebouwing, 1912,1924. 
-verzoek van de Fa. H.J. van Rooyen & Zoon tot 
verlenging van de rails van het fabrieksterrein 
over de kleine gracht tot de Hollandse IJssel 
bij de waterpoort, met tekening, 1913. 
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-bouwtekening van verbouw en uitbreiding van het 
St. Antoniusgesticht, 1913, met verzoek van het 
R.K. Armbestuur tot aankoop van grond langs de 
Oude Boomgaard, 1913,1914, met situatietekening, 
1914, intrekking verzoek, 1915. 

-verkoop van kad. sec. A nrs. 1263-1266 aan de 
Koude Hoek aan de erven weduwe Jacobi ten behoe
ve van woninguitbreiding, met schetstekeningen, 
1914. 

-opgaaf van veranderingen in de staat van gemeen
te-eigendommen, 1914. 

-verkoop aan de erven Jacobi van kad. sec. A nr. 
1763 (ged.), gelegen aan de Koude Hoek, 1915. 

-opgave door sluiswachter K. Nagtegaal van de 
inkomsten van de sluis vóór en tijdens de mobi
lisatie, 1916. 

-rooiing van 11 .iepen (om de andere boom) ten 
oosten van Onder de Boompjes, 1917. 
-onderhandse verhuur van de woningen wijk B nrs. 
198,199 en 200, 1917. 

-verkoop van de overgebleven iepen ten oosten 
van Onder de Boompjes, 1918. 
-aankoop van kad. sec. A nrs. 1442, 2 (ged.) en 
2bis (ged.), geheten Het Keizerrijk, voor 
ƒ14.475,- , 1918. 
-verkoop voor afbraak van 4 woningen buiten de 
Willeskopperpoort, kad. sec. A nr. 1839, 1918. 
-verhuur van het huis kad. sec. A nrs. 1088, 
1087 en 1758, 1918. 

-verhuur van de kelders onder het stadhuis aan 
het levensmiddelenbedrij f, 1918. 
-verhuur van de schutsluis met woning, 1918,1920, 
1921,1924. 

-verhuur van Het Keizerrijk voor volkstuintjes, 
1918. 

-overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de 
schutsluis over 1913-1916, dd. 1918. 

-verkoop van 4800m2 grond van het perceel kad. 
sec. A nr. 1442 aan de woningbouwvereniging 
Volksbelang te Montfoort voor de bouw van 20 
arbeiderswoningen, voor ƒ17.850,- , 1920. 
-verhuur van de kapberg buiten de Willeskopper
poort, 1920. 
-verhuur van het voetpad van Om het Wedde naar de 
Achterdijk aan het R.k. kerkbestuur, met teke
ning, 1925. 
-ter beschikking stelling van een lokaal van de 
openbare lagere school aan de afdeling Montfoort 
van de ABTB voor een landbouwwintercursus, 192 5. 
-verhuur van de niet voor woningbouw bestemde 
percelen op Het Keizerrijk, 1921. 
-verkoop van 80 m2 grond aan de Fa. Van Rooyen & 
Zoon, ontstaan door uitzakking van het terrein 
aan de stadsgracht, achter het perceel kad. sec. 
A nrs. 1443 en 1453 (ged.), 1921. 
-verhuur voor een jaar van het huis aan de Hees-
wijkerpoort, 1921. 
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-verhuur van een schoollokaal aan de Vereniging 
voor Teken- en Vakonderwijs te Montfoort, 1921. 
-verkoop van 4 iepen buiten de IJsselpoort voor 
de woning van P.H. Pel, 1922. 
-verkoop van een strookje grond van 6,75 m2, 
kad. sec. A nr. 1535, aan J. Bierlaagh, 1922. 
-verkoop aan de N.V. PUEM van een stukje grond 
buiten de Heeswijkerpoort ten behoeve van een 
transformatorhuisje, 1922. 
-aankoop van een stukje grond van C. Scheel 
nabij de voormalige Willeskopperpoort, om na 
afbraak van de 1 m. dikke bouwvallige vestings
muur ten zuiden van de poort een muur van 30 cm. 
dik te plaatsen, waardoor de straat kan worden 
verbreed, 1922. 
-verkoop van een stukje grond van de watergang 
aan de Achterdijk aan J. Deins ten behoeve van 
woningbouw, 1922. 
-verhuur van de nieuwe sluiswachterswoning aan 
G.H. Koenders, 1922, 1923. 
-verhoging van de huur van de 2 voor afbraak be
stemde huizen hoek Hoogstraat-Keizerstraat,1922. 

-verhuur schutsluis, 1923. 
-verkoop van 21 iepen staande ten oosten van de 
weg buiten de Willeskopperpoort, langs kad. 
sec. A nr. 1469, 1923. 

-verhuur van het eerste gedeelte van de pas ge
plempte stadshaven, 1923. 
-verkoop van 2 hoekhuizen Hoogstraat-Keizerstraat 
aan W.H. Koster om op een gedeelte van de vrij
komende grond een woonhuis te bouwen, 1923. 
-verhuur van de in 1882 aan de Achterbaan ge
bouwde ziekeninrichting na verbouw tot woonhuis, 
1923. 

-verkoop voor afbraak van de voormalige portiers
woning aan de Heeswijkerpoort, met verplichting 
tot woningbouw, kad. sec. A nr. 1758 (ged.)>1923. 
-verkoop van een gedeelte van kad. sec. A nr. 
1758 ten behoeve van uitbreiding van de tuinen 
van de woningen van het algemeen burgerlijk 
armbestuur, 1923. 
-verkoop voor afbraak van de 3 van het algemeen 
armbestuur aangekochte woningen aan de Achter-
baan, 1923. 
-verkoop van 9m2 grond van het plein buiten de 
IJsselpoort aan Th. van der Does ten behoeve van 
de verbouw van een pakhuis tot woning, 1923. 
-verkoop van 337% m2 grond aan P. Reijerse 
voor woningbouw, 1923. 
-grondruil met J. van Vegten voor de verbouw van 
diens pand hoek Hoogstraat-Keizerstraat en 
verbreding van de Hoogstraat, met 2 tekeningen, 
1924,1926. 

-verhuur van het 2e lokaal van de openbare lage
re school aan de Christelijke zangvereniging 
"De Lofstem" en muziekvereniging "Ons Genoegen", 
1924. 



-22-

-verkoop van 8 iepen langs de Hofstraat en 
het Kerkplein, 1925. 
-verhuur van aangeplempte stadsgracht buiten 
de Willeskopperpoort, 1925. 

-verzoek van de Montfoortse Zwemclub tot gebruik 
van het uiterste hoekje van Het Keizerrijk 
langs de IJssel om een nieuwe tent te plaatsen, 
1925. 

-verkoop van 450 m2 grond aan de Heeswijkerpoort, 
verkregen door sloop van huizen, aan F. Brouwer, 
1926. 

-doen van afstand van de sloot tussen de kad. 
sec. A nrs. 1662 en 530 ten behoeve van het 
St. Antoniusgesticht ter demping, met de ver
plichting tot het leggen van een riolering, 
met tekening, 1926. 

386. [E3 Electrificatie] 
Stukken betreffende het leggen van electriciteits-
leidingen te Montfoort, 
1920-1926, 1 omslag. 

-correspondentie met de N.V. PUEM over voorgeno
men electrificatie, 1920,1921. 
-prijsverhouding electriciteit-gas, 1921. 
-vergunning aan de N.V. PUEM tot het leggen van 
laagspanningsleidingen in Montfoort, met twee 
tekeningen, 1921. 
-voorstel tot het leggen van een hoogspannings
kabel door Montfoort, met tekening, 1921. 
-vergunning aan de N.V. PUEM tot het leggen van 
een hoogspanningskabel buiten Montfoort om, 
met tekening, 1921. 
-vergunning aan de N.V. PUEM voor het leggen van 
een kabel in de Lieve Vrouwegracht en de Achter-
dijk ten behoeve van een diensttelefoon, met 3 
tekeningen, 1921. 
-vergunning aan de N.V. PUEM voor het leggen van 
laagspanningskabels in gemeentelijke wegen, met 
tekening, 1922. 

-vergunning aan de N.V. PUEM voor uitbreiding 
van het laagspanningsnet langs de Bovenkerkweg, 
met tekening, 1922. 
-afschriften van vergunningen van de provincie 
aan de N.V. PUEM voor het leggen van leidingen 
in provinciaal eigendom, 1922-1926. 

387. [Fl Feestelijkheden] 
Stukken betreffende kermissen en festiviteiten, 
1911-1925, 1 omslag. 

-verzoeken tot het mogen innemen van een stand
plaats op de kermis, 1911-1914. 
-raadsbesluiten tot schorsing van de kermis, 
1914-1917. 

-raadsbesluit tot afschaffing van de kermis, 
1918. 
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-oprichting van een plaatselijk feestcomité 
uit de plaatselijke verenigingen ter viering 
van het zilveren regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina, 1923. 
-correspondentie inzake ontbinding van het 
comité, 1925. 

388-395. [Gl Gasfabriek] 
Stukken betreffende oprichting en exploitatie 
van een gasfabriek, 
1911-1926, 8 omslagen. 

388. 1911 
389. 1912 
390. 1913 
391. 1914 
392. 1915,1916 
393. 1917-1919 
394. 1920-1922 
395. 1923-1926 

-correspondentie met de Maatschappij tot Bouw en 
Exploitatie van Gemeentebedrijven (MABEG) te 
Utrecht inzake werkzaamheden en levering van 
materialen voor de bouw van de gasfabriek en 
betreffende de betaling van bouwtermijnen, 1911. 
-correspondentie met MABEG inzake het pachtcon-
tract en betaling van de pachtsommen, 1911-1924, 
-vergunningverlening door de minister van water
staat voor het leggen van een gasleiding door 
de IJssel, 1911. 
-reglement inzake gaslevering, vastgesteld door 
de raad, 1911. 

-reglement voor de levering van gas via muntgas-
meters, vastgesteld door de raad, 1911. 
-toezicht op de bouw van de gasfabriek, 1911. 
-correspondentie inzake gaslevering aan de 
tuchtschool, 1911,1912,1916. 
-aanstelling van een chef-gasmeester, 1911. 
-opening van de gasfabriek op 6 februari 1911. 
-overzicht van de uitgaven voor de bouw van de 
gasfabriek over 1910 en 1911. 
-proces-verbaal van oplevering van de gasfabriek 
op 1 juni 1911. 
-correspondentie inzake verlichting van de 
Lindeboomsebrug, 1911. 
-afvoer van werkwater van de gasfabriek naar de 
IJssel, 1911. 

-plaatsing van een gaslantaarn aan de Hofdijk, 
met schets, 1911. 
-correspondentie met de gemeente Linschoten 
inzake op Linschotens grondgebied te plaatsen 
lantaarns, 1911. 

-verkoop van cokes door de gasfabriek aan inwo
ners, 1911. 
-herstel gebreken aan de gasmeesterswoning, 
1911. 
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-overzicht van de bouwkosten van de gasfabriek 
vanaf 16 mei 1911. 
-klachten over de kwaliteit van het gas, 1912. 
-correspondentie inzake eventuele overname van 
het beheer van het gasbedrijf van MABEG, 
1912,1913. 
-bedrij fsoverzichten, 1911,1913,1918,1919,1923. 
-lijst van debiteuren en crediteuren per 31 
december 1911. 
-correspondentie inzake exploitatie van de gas
fabriek, 1912-1926. 
-uitbreiding van de gasfabriek met een water-
condensor, met tekening, een ammoniakwasser, 
met tekening, een 5 retortenoven en een water
pijpkoeler, met plattegrond, waarop de machi
neopstelling in de fabriek, 1912,1913. 
-balans en winst- en verliesrekeningen, 1911-1926. 
-salarisverhogingen van de gasmeester, 1912,1913, 
1916,1917,1919. 
-verplaatsing kantoor en bouw magazijn, 
met tekening, 1913. 
-correspondentie inzake eventuele nieuwbouw van 
de gasmeesterswoning (directeurswoning), met 
tekening, 1913,1914. 
-aanschaf cokesbreker, 1913. 
-jaarverslagen van de gasfabriek, 1913,1923-1926. 
-uitbreiding van het buizennet aan de Doeldijk, 
met tekening, 1914. 
-correspondentie inzake eventuele aansluiting 
van Linschoten en Harmeien, 1915. 
-handtekeningenlijst tegen de voorgenomen ver
hoging van de gasprijs, 1916. 
-bezuiniging op steenkolen, 1916,1917. 
-beschouwing over gasverbruik met overzicht ver
bruik metergas en muntgas, 1916. 
-gasprijsverhoging, 1916,1917. 
-beperking gasverbruik, gasrantsoenering, 1917. 
-aanschaf van een laadmachine, 1919. 
-controle van de jaarstukken door het verifica
tiebureau van de VNG, 1919,1924-1926. 
-prijsverhoging van straatverlichting, 1920. 
-plaatsing gasmotor van 4% pk, 1920. 
-aanschaf van een exhauster, 1920. 
-verzoeken van B&W tot het al dan niet laten 
branden van bepaalde lantaarns, 1920. 
-uitbreiding gasfabriek, met tekening, 1920. 
-uitbreiding hoofdbuizennet naar Het Keizerrijk 
en eventuele verzwaring van de hoofdleiding in 
de Hofdijk, 1921. 
-rapport terzake eventuele overname door de ge
meente van het beheer van de gasfabriek, 1921. 
-overzicht van gasprijzen in Nederland, 1921. 
-overzicht van de kosten van gasproductie te 
Montfoort, 1921. 
-verlaging van de gasprijs, 1921,1922. 
-aanschaf van een caloriemeter, 1922. 
•ontslag van de directeur, 1922. 
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-rechtsvordering tegen MABEG wegens niet-
betaling van de pachtsom, 1922-1924. 
-beëindiging van het contract met MABEG per 
1 januari 1924. 

-benoeming directeur, 1924. 
-begroting voor 1924. 
-verordening op het gemeentelijk gasbedrijf, 
1924. 

-bouw van een 8-retortenoven, 1925. 

396-400. [G2 Geldleningen] 
Stukken betreffende het aangaan van geldleningen 
en rekening-courant-overeenkomsten met diverse 
instellingen en personen, en betreffende con
versie van geldleningen, 
1910-1926, 5 omslagen. 

396. 1911-1916 
397. 1917-1919 
398. 1920-1924, 30 november 
399. 1924-1925 
400. 1926. 

401. [G3 Gemeentewerken in eigen beheer] 
Stukken betreffende de aanbesteding en uit
voering van diverse werken in de gemeente, 
1912-1926, 1 omslag. 

-raming van uit te voeren werken, 1912-1926. 
-aanleg van betonkaaimuur bij Onder de Boompjes, 
met 2 tekeningen, 1913. 
-verslag van verrichte werkzaamheden, 1915. 
-rapporten van de gemeenteopzichter aan B&W 
inzake uit te voeren werkzaamheden, 1916. 

-voorbereiding en uitvoering van demping van 
de haven, met 4 tekeningen, 1916-1923. 

-deelneming aan de Centrale Bouwmaterialen 
Voorziening te Den Haag, 1918. 
-legger van waterwegen, voor zover betreft de 
Linschotervaart, met kadastraal kaartje, 1920. 
-verzoek aan de minister van arbeid om rijks
subsidie in de kosten van werkverschaffing aan 
werklozen, 1922. 
-verzoek aan GS om subsidie in de kosten van 
verbetering van de Willeskopperbrug, met teke
ning en bestek, en de Heeswijkerbrug, met 
bestek. 
-herstel van de sluisdeuren van de schutsluis, 
1925. 

-binnenverf- en behangwerk in de burgemeesters
woning, 1926. 

i 
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402. [G4 Genees- en verloskundigen] 
Stukken betreffende in de gemeente aanwezige 
genees- en verloskundigen, 
1911-1921, 1 omslag. 

-lijsten van in de provincie aanwezige genees
kundigen en vroedvrouwen, 1911,1913,1920. 
-verhoging van de jaarwedde van vroedvrouw 
J. Versluis tot ƒ350,- , 1911. 
-lijsten van in de gemeente gevestigde genees
kundigen en vroedvrouwen, 1913,1921. 

403,404. [G5 Gezondheidscommissie] 
Stukken betreffende organisatie en werkzaam
heden van de Gezondheidscommissie te Wijk bij 
Duurstede, 
1911-1926, 2 omslagen. 

403. 1911-1916 
404. 1917-1926 

-jaarverslagen van de commissie, 1911-1924. 
-jaarrekeningen van de commissie, 1910-1925. 
-begrotingen van de commissie, 1912-1927. 
-ontslagen en benoemingen van commissieleden, 
1911-1926. 

-correspondentie inzake gezondheidsaspecten, 
1911-1926. 

405. [G6 Gezondheidswet] 
Stukken betreffende geneeskundig toezicht, 
1911-1922, 1 omslag. 

-aanwijzing van geneeskundigen belast met de 
doodschouw, 1911,1912. 

-circulaires en correspondentie met het staats
toezicht op de volksgezondheid, 1914-1922. 

406. [G7 Grondbedrijf] 
Stukken betreffende het gemeentelijk grond
bedrijf, 
1923-1926, 1 omslag. 

-verordeningen, met wijzigingen, op het gemeen
telijk grondbedrijf, 1923,1925. 
-correspondentie met hogere overheden betreffen
de de verordening en de jaarstukken, 1923-1926. 

-balans en winst- en verliesrekening, 1922-1926. 
-begrotingen, 1922-1925. 
-verificatie van de jaarstukken, 1923-1926. 
-staat van inkomsten en uitgaven, 1924. 

407. [G8 Grenswijziging] 
Stukken betreffende pogingen van de gemeente 
Montfoort het grondgebied uit te breiden met 
de buurtschap Heeswijk, behorend tot de ge
meente Linschoten, 
1919-1926, 1 omslag. 
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-correspondentie met GS inzake de beoogde uit
breiding met Heeswijk, 1919-1926. 
-correspondentie met Linschoten inzake schade
loosstelling van die gemeente bij grenswijzi
ging, 1925. 
-lijst van bewoners van Heeswijk, met vermelding 
van huisnummers en gezinsgrootte, 1923. 
-lijst van bewoners van Heeswijk, met vermelding 
van gezinsgrootte, beroep en plaats waar het 
beroep wordt uitgeoefend, 1925. 
-lijst van bewoners van Heeswijk, met vermelding 
van huisnummers, geschat inkomen, bedragen in 
de rijksinkomstenbelasting, opcenten grondbe
lasting, opcenten personele belasting, opcenten 
vermogensbelasting, 1926. 
-lijst van kadastrale percelen in Heeswijk, 
met vermelding van de belastbare opbrengst, 
gebouwd en ongebouwd, 1926. 

408. [Hl Handel en Nijverheid] 
Stukken betreffende handel en nijverheid, 
1911-1926, 1 omslag. 

-ciculaires, 1911-1926. 
-verzoeken van de R.K. jongelingenvereniging 
"St. Joseph" te Montfoort inzake arbeids
voorwaarden bij door de gemeente uit te voeren 
werken, 1911. 
-vaststelling van een loonstandaard bij door de 
gemeente uit te voeren werken, 1913. 
-staat van uurloon van knechten van verschillen
de werkgevers te Montfoort, 1911. 
-verzoek om subsidie van de commissie voor het 
houden van een middenstand- en huisvlijtten-
toonstelling te Montfoort, 1913. 
-ingevulde vragenlijsten inzake energieverbruik 
en industrie, in verband met plannen van de ge
meente Utrecht tot het stichten van een elec-
triche centrale, 1913. 

-correspondentie inzake de jaarlijkse veemarkt, 
1914-1926. 

-bijdrage in de kosten van de intercommunale 
arbeidsbemiddeling, 1916. 
-verzoek van de bijzondere school aan de Man-
nenstraat tot het mogen houden van een bazar, 
1917. 

-overleg met boeren- en middenstandsvereni
gingen inzake bevordering van de najaarsmarkt, 
1920. 

-instelling van een schapenmarkt, 1921. 
-verzoeken van de R.K. middenstand tot het tegen
gaan van oneerlijke concurrentie, 1921. 
-verkiezingen van leden van de kamer van koop
handel te Utrecht, 1921-1926. 
-handtekeningenlijst voor het verlengen van de 
winkelsluitingstijd in de zomer met een uur, 
1922. 
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409-412. [H2 Hinder- en Veiligheidswet] 
Stukken betreffende de uitvoering van de 
hinder- en veiligheidswet, 
1911-1926, 4 omslagen. 

409. 1911-1915, november 
410. 1915-1921 
411. 1922-1924 
412. 1924-1926 

-beroep van de firma H.J. van Rooijen en Zoon 
tegen het opleggen van nadere voorwaarden bij 
het gebruik van een stoomfluit, 1911. 
-mededeling aan GS, dat P.H. Pel, timmerman, in 
de schuur aan de Achterbaan een petroleumop-
slagplaats heeft, kad. sec. A nr. 1270, die 
verhuurd wordt aan De Automaat te Utrecht,1911. 
-aanschrijving aan N. van Wijk tot het aanbreng
en van een vonkenvanger op de schoorsteen van 
zijn smederij, 1911. 

-hinderwetvergunning voor J. Hoefs, kuiper, 
voor het plaatsen van een gasmotor van 4 pk in 
zijn kuiperij aan de Mannenhuisstraat, wijk A 
nr. 152, kad. sec. A nr. 1530, met tekening, 
1911. 

-hinderwetvergunning voor de firma H.J. van 
Rooijen en Zoon voor uitbreiding van de fabriek 
voor houtbewerking met een inrichting voor 
ijzerconstructie, Verlengde Hoogstraat A nr. 45, 
kad. sec. A nrs. 1596,1597, met tekening, 1911. 
-hinderwetvergunning voor de firma weduwe J.F. 
Post te Uithuizen voor het oprichten van een 
koperslagerswerkplaats in het perceel Hoogstraat 
A nr. 23, kad. sec. A nr. 1145, met tekening, 
1912. 

-hinderwetvergunning voor R. Kurver, koopman, 
voor het oprichten van een slachterij in de 
grote schuur bij zijn huis, buiten de Hees-
wijkerpoort, kad. sec. A nr. 1617, met teke
ning, 1912. 

-hinderwetvergunning voor H.J. Campman, koster, 
voor oprichting van een broodbakkerij, Haven
straat A nr. 11, kad. sec. A nr. 1325, met 
tekening, 1912. 
-hinderwetvergunning voor C.H. Korver, koopman, 
voor oprichting van een slachterij in het 
achterhuis van wijk A nr. 221, buiten de Hees-
wijkerpoort, kad. sec. A nr. 1617, met teke
ning, 1912. 
-verzoek van J. van Kooten Jacobsz., graanhande
laar, tot vergunning voor het oprichten van een 
malerij, gedreven door een gasmotor, kad. sec. 
A nr. 1580, 1914. 
-hinderwetvergunning voor L.G. van Rossum, graan
handelaar, voor oprichting van een malerij, ge
dreven door een gasmotor van 2 0 pk, buiten de 
IJsselpoort A nr. 230, kad. sec. A nr. 1036, 
met tekening, 1914-1916. 



-29-

-vergunningverlening aan L.G. van Rossum voor 
het hebben van een privaat in de stadstuin 
achter de openbare lagere school, voor een 
lichtraam, uitkomend in de gang van de school, 
voor een pijp door de speelplaats van de school 
naar de IJssel, 1915. 

-hinderwetvergunning voor J. van Frankenhuyzen 
te Woerden voor de oprichting van een verfma-
lerij met gasmotor van 2 pk, Buiten de IJssel-
poort A nr. 236, kad. sec. A nr. 1783, met 
tekening, 1915. 
-hinderwetvergunning voor de firma H.j. van 
Rooijen en Zoon voor uitbreiding van de wielen-
fabriek middels plaatsing van een stoommachine 
van 60 pk ter vervanging van die van 30 pk, 
Verlengde Hoogstraat wijk A nr. 43, kad. sec. 
A nr. 1453, met tekening, 1915. 
-hinderwetvergunning voor H. van Kooten, bakker, 
voor het plaatsen van een gasmotor van 4 pk, 
Hoogstraat wijk B nr. 11, kad. sec. A nr. 1528, 
met tekening, 1915. 
-hinderwetvergunning voor G.A. Derks, smid, voor 
het plaatsen van een petroleummotor van 10 pk 
voor een machinale smederij en wagenmakerij, 
Vrouwenhuisstraat wijk A nr. 128, kad. sec. A 
nr. 1149, met tekening, 1915. 
-hinderwetvergunning voor G.A. Derks, smid, voor 
het plaatsen van een gasmotor van 5 pk, Vrou
wenhuisstraat wijk A nr. 128, kad. sec. A nr. 
1140, met tekening, 1915. 

-hinderwetvergunning voor J. van Frankenhuijsen 
te Woerden voor het plaatsen van een gasmotor 
van 6 pk in zijn fabriek, kad. sec. A nr. 1783, 
met tekening, 1915. 
-hinderwetvergunning voor Th. Straver, sigaren-
fabrikant, voor het plaatsen van een gasmotor 
van 4 pk tot het drijven van een tabakskerverij, 
Heiliglevenstraat B nr. 53, kad. sec. A nr. 
1660, met tekening, 1916. 

-hinderwetvergunning voor A. de Vos, veehande
laar, voor het oprichten van een slachterij, 
perceel P nr. 261, kad. sec. A nr. 1449, 
tussen Hofdijk en IJssel, met tekening, 1916. 

-hinderwetvergunning voor A. van Kooten, slager, 
voor het oprichten (verplaatsen) van een slach
terij, Keizerstraat wijk A nr. 181, kad. sec. 
A nr. 312, met tekening, 1916. 
-hinderwetvergunning voor M. de Jong, koopman, 
voor oprichting van een slachterij, Bergstraat 
B nr. 198, kad. sec. A nr. 962, met tekening, 
1917. 
-verzoek van E. Kijzer voor oprichting van een 
bewaarplaats van lompen en been, Oude Boom
gaard, wijk B nr. 154, kad. sec. A nr. 1644, 
met tekening, 1917. 
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-hinderwetvergunning voor H. Tuis, zuivelberei-
aer, voor het plaatsen van een gasmotor in een 
op te richten zuivelfabriek in de voormalige 
lakfabriek van Frankenhuizen, Hofdijk wijk A 
nr. 236, kad. sec. A nr. 1783, met twee 
tekeningen, 1919. 
-hinderwetvergunning voor C. Blom voor het 
plaatsen van een gasmotor van 3 pk in zijn 
worstenmakerij, Hoogstraat wijk B nr. 26, 
kad. sec. A nr. 1728, met tekening, 1919. 
-hinderwetvergunning voor J. Dorrestijn, 
slager, voor het oprichten van een slachterij, 
Hoogstraat wijk B nr. 34, kad. sec. A.nr. 1220, 
met tekening, 1919. 
-opleggen van nieuwe voorwaarden aan W. Sleeu-
wenhoek, koopman, voor zijn slachterij Buiten 
de IJsselpoort wijk A nr. 244, 1919. 
-opleggen van nieuwe voorwaarden aan H. Tuis 
voor zijn zuivelfabriek aan de Hofdijk, sec. 
A nr. 1783, met tekening, 1919. 
-intrekking van de op 1 mei 1919 aan H. Tuis 
verleende hinderwetvergunning, 1920. 
-hinderwetvergunning voor H. Tuis, zuivelberei-
der, voor het plaatsen van een gasmotor in een 
op te richten zuivelfabriek, Hofdijk 236a, 
kad. sec. A nr. 1783, met tekening, 1920. 
-hinderwetvergunning voor de gemeente Montfoort 
voor het uitbreiden van de gasfabriek met een 
gasmotor van 4h pk (exhauster), kad. sec. A 
nr. 1785, met tekening, 1920. 
-hinderwetvergunning voor H. Koster, schoenmaker, 
voor het plaatsen van een gasmotor van 3*5 pk, 
Keizerstraat A 190, kad. sec. A nr. 394, met 
tekening, 1920. 
-aanschrijving aan de gebroeders Kijzer tot 
het aanvragen van een vergunning voor de be
waarplaats van lompen etc. aan de Oude Boom
gaard wijk B nr. 154, 1921. 
-hinderwetvergunning voor de Fa. A. van der 
Does te Linschoten voor het oprichten van een 
graanmaalderij, gedreven door een ruwoliemotor, 
ten zuiden van de IJssel, kad. sec. A nr. 1843, 
met tekening, 1921. 
-aanschrijving van G.J. van Harmeien om vergun
ning aan te vragen voor het hebben van een berg
plaats van lompen aan de Lange Kerkstraat, 1921. 
-hinderwetvergunning voor de firma H.J. van 
Rooijen en Zoon voor de herbouw van de door 
brand verwoeste fabriek (door stoom gedreven 
fabriek voor houtbewerking), tussen de Verleng
de Hoogstraat en de gracht, kad. sec. A nrs. 
1447-144 9,1833,14 53,1251,1596,1213,1696, met 
3 tekeningen, 1921. 

-hinderwetvergunning voor P.G. van Rijn, mole
naar, voor plaatsing van een 25 pk stokport 
gasmotor in een daarvoor te bouwen machineka
mer aan de oostzijde van de bestaande korenmo
len wijk B nr. 73, kad. sec. A nr. 546, met 
tekening, 1921. 
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-opleggen van nieuwe voorwaarden aan W. Sleeu-
wenhoek met betrekking tot zijn op 8 juli 1904 
verleende vergunning voor een slachterij Bui
ten de IJsselpoort wijk A nr. 244, met tekening, 
1922. 

-hinderwetvergunning voor E. Kijzer, banketbak
ker, voor de oprichting van een bakkersoven, 
Buiten de Heeswijkerpoort, gedeelte van de zgn. 
Tabakshof, kad. sec. A nr. 1824, met tekening, 
1922. 

-hinderwetvergunning voor H.J. Versteegen, tim
merman, voor de oprichting van een machinaal 
timmerbedrijf, Havenstraat nr. 107, kad. sec. 
A nr. 1606, met tekening, 1922. 
-hinderwetvergunning voor G.A. Derks, smid, tot 
uitbreiding van zijn smederij en wagenmakerij 
door het plaatsen van 3 machines met electro-
motoren, Vrouwenhuisstraat A nr. 128a, kad. 
sec. A nr. 1149, met tekening, 1922. 

-hinderwetvergunning voor H. Korver, timmer
man, voor het plaatsen van 1 electromotor van 
4 pk en 1 electromotor van lh pk, wijk B nr. 
152, kad. sec. A nr. 1643, met tekening, 1922. 

-hinderwetvergunning voor J.H. van Zutphen, 
timmerman, voor het plaatsen van 7 electromoto-
ren in zijn te bouwen timmerfabriek van resp. 
5,4,3,2,2,2 en 1 pk, aan de Hoogstraat, kad. 
sec. A nr. 1168, met tekening, 1923. 

-hinderwetvergunning voor C. Blom, slager, voor 
het plaatsen van 1 electromotor van 3 pk, 
Hoogstraat B nr. 26, kad. sec. A nr. 1728, 
met tekening, 1923. 
-hinderwetvergunning voor J.A. Kuijf, bakker, 
voor het plaatsen van 1 electromotor van 2 pk, 
Hoogstraat B nr. 6, kad. sec. A nr. 1609, met 
tekening, 1923. 
-hinderwetvergunning voor J.M. Verstegen, timmer
man, voor het plaatsen van een electromotor van 
1 pk, Hoogstraat B nr. 3, kad. sec. A nr. 476, 
met tekening, 1923. 
-afwijzing van aanvraag hinderwetvergunning door 
H. Tuis voor het plaatsen van een electromotor 
van lh pk, Hofdijk 236a, kad. sec. A nr. 1783, 
met tekening, 1923. 
-hinderwetvergunning voor Th. H. Visser voor het 
plaatsen van een electromotor van 5 pk in een 
op te richten was- en strijkinrichting, Hofdijk, 
kad. sec. A nr. 1499, met tekening, 1923. 
-hinderwetvergunning aan J. Hoefs tot plaatsing 
van een electromotor van 4 pk in zijn machinale 
kuiperij, Mannenhuisstraat A nr. 152, kad. sec. 
A nr. 1530, met tekening, 1923. 
-hinderwetvergunning voor J. Bos voor het plaat
sen van 1 electromotor van 1 pk in zijn op te 
richten zuivelinrichting, Keizerstraat, kad. 
sec. A nr. 1588, met tekening, 1923. 
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-hinderwetvergunning voor E. Kijzer voor het 
plaatsen van een electromotor van 1 pk in 
zijn bakkerij in de Tabakshof, kad. sec. A 
nr. 1856, met tekening, 1923. 
-weigering van hinderwetvergunning aan P. 
van der Linden voor oprichting van een vee-
voermalerij door plaatsing van een electro
motor van lh pk in zijn schuur aan de Ver
lengde Hoogstraat, kad. sec. A nr. 1363, 
met tekening, 1923, 1924. 
-hinderwetvergunning voor J. Oostendorp voor 
zijn op te richten zuivelinrichting, gedreven 
door een electromotor van 1 pk, Hoogstraat, 
kad. sec. A nr. 1163, 1923. 
-hinderwetvergunning voor P. Ekelschot voor 
oprichting van een zuivelinrichting, gedreven 
door een electromotor van l'pk, Keizerstraat, 
kad. sec. A nr. 1393, met tekening, 1923. 

-hinderwetvergunning voor C A . Pellekoorne 
voor een op te richten scheepsmakerij, ge
dreven door een electromotor van 1% pk, 
Achterdijk, kad. sec. A nr. 1121, met teke
ning, 1923. 
-hinderwetvergunning voor G.H. Hoenders voor 
uitbreiding drukkerij middels plaatsing van 
4 electromotoren met tezamen 4 pk, Buiten de 
IJsselpoort nr. 231, kad. sec. A nr. 1581, 
met tekening, 1923. 
-opleggen van nieuwe voorwaarden aan G.H. 
Koenders, J.H. Versteegen, H. Korver, J.H. 
van Zutphen, en J.M. Versteegen, 1923. 
-hinderwetvergunning voor G.A. Stalenhoef 
voor uitbreiding van zijn bakkerij door 
plaatsing van een electromotor van 1% pk, 
Hoogstraat A nr. 12, kad. sec. A nr. 1560, 
met tekening, 1924. 
-hinderwetvergunning voor Th. Rijnhout voor 
uitbreiding van zijn bakkerij door plaatsing 
van een electromotor van lh pk, Hoogstraat 
A nr. 4, kad. sec. A nr. 416, met tekening, 
1924. 

-hinderwetvergunning voor H.B. van Rossum 
voor uitbreiding van zijn zuivelinrichting 
middels plaatsing van een electromotor van 
1% pk, Buiten de Heeswijkerpoort, kad. sec. 
A nr. 1617, met 2 tekeningen, 1924. 
-verzoek om hinderwetvergunning van de N.V. 
Acetylena te Utrecht voor een benzine-instal-
latie met ondergronds reservoir en boven
grondse aftapinrichting, aan de Hoogstraat, 
kad. sec. A nr. 1965, 1924. 
-hinderwetvergunning voor de N.V. Acetylena 
te Utrecht als gemachtigde van de Fa. weduwe 
J.F. Post tot oprichting van een benzine-
installatie met ondergronds reservoir en boven
grondse aftapinrichting, Keizerstraat A 192, 
kad. sec. A nrs. 390-392, met 2 tekeningen, 
1924. 
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-hinderwetvergunning voor de gemeente Montfoort 
voor uitbreidimg van de gasfabriek middels een 
gasmotor van 5 pk, Buiten de Willeskopperpoort, 
kad. sec. A nr. 1785, met tekening, 1924. 
-hinderwetvergunning voor P. van der Linden voor 
het plaatsen van een electromotor van 1*5 pk 
in zijn schuur aan de Verlengde Hoogstraat en 
de Achterbaan, kad. sec. A nr. 1363, met 
tekening, 1924. 
-hinderwetvergunning voor C. Dolderman voor 
plaatsing van een electromotor van 2 pk in 
zijn op te richten smederij, Keizerstraat 
A no. 197, kad. sec. A nr. 314, met tekening, 
1925. 
-hinderwetvergunning voor W. van der Horst voor 
een op te richten graanmalerij, waarin een 
electromotor van 10 pk, Verlengde Hoogstraat 
A nr. 57, kad. sec. A nr. 1709, met tekening, 
1925. 
-hinderwetvergunning voor de gemeente Montfoort 
voor het oprichten van een machinegebouw (pomp
station) met 3 electromotoren en een gasmotor 
van 12 pk voor de drinkwatervoorziening, aan de 
weg naar Oudewater, kad. sec. A nr. 1860, met 
tekening, 1925,1926. 
-hinderwetvergunning voor maatschappij De Auto
maat te Den Haag voor oprichting van een onder
grondse benzinebewaarplaats van 6000 liter met 
aftapinrichting, bij M. van Schaik, aan de 
Hoogstraat- hoek Om 't Wedde, kad. sec. A nr. 
1676, met 2 tekeningen, 1925. 
-hinderwetvergunning voor maatschappij De Auto
maat te Den Haag voor de oprichting van een 
ondergrondse benzinebewaarplaats van 6000 
liter met aftapinrichting bij J. de Reuver, 
Havenstraat nr. 104, kad. sec. A nrs. 302, 
1448, met 2 tekeningen, 1925. 
-hinderwetvergunning voor de Bataafsche Import
maatschappij (v/h N.V. Acetylena) voor oprich
ting van een benzine-installatie met onder
gronds reservoir van 4000 liter en bovengrond
se aftapinrichting, bij P. van Rossum, Lieve 
Vrouwegracht wijk B nr. 181, kad. sec. A nr. 
1281 en 1482, met 2 tekeningen, 1925. 
-hinderwetvergunning voor C. Blom voor de 
plaatsing van een koelmachine met koelcellen, 
gedreven door een 3 pk electromotor, Hoog
straat B nr. 26, kad. sec. A nr. 1728, met 
tekening, 1926. 
-hinderwetvergunning voor de Fa. A. van der Does 
voor het plaatsen van een grotere ruw-oliemotor 
van 50 pk in het tegen de bestaande graanmale
ri j te bouwen machinehuis, Buiten de Willeskop
perpoort B nr. 204, kad. sec. A nr. 1918, met 
tekening, 1926. 
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• -hinderwetvergunning voor C.P. ten Ham voor 
uitbreiding van zijn smederij middels bij
plaatsing van een electromotor van 1 pk, 
Om 't Wedde B 50, kad. sec. A nr. 443, 
met tekening, 1926. 
-hinderwetvergunning voor P. in 't Veld voor 
het plaatsen en in werking brengen van 4 
electromotoren van elk 2 pk en een stoomketel 
van 6,5 atmosfeer voor de oprichting van een 
zuivelfabriek, Lange Kerkstraat B 133, kad. 
sec. A nr. 1472, met tekening, 1926. 

-hinderwetvergunning voor de Continental Petro
leum Company te Rotterdam voor oprichting van 
een benzine-installatie met ondergronds reser
voir van 2000 liter en bovengrondse aftapin-
richting, op het perceel van G. Hol, Vrouwen
huisstraat A 132, kad. sec. A nr. 1850, met 2 
tekeningen, 1926. 

413,414. [H3 Hoofdelijke omslag] 
Stukken betreffende heffing en invordering van 

. de hoofdelijke omslag, 
1911-1923, 2 omslagen. 

413. 1911-1918 
414. 1919-1923 

-correspondentie met GS inzake goedkeuring 
van de kohieren, 1911-1923. 
-aanbrengen van wijzigingen in de kohieren, 
voorgesteld door de belastingcommissie, 
1911-1923. 

-berekeningsstukken, 1918-1922. 
-overzichten van oninbare posten, 1911. 
-kohier over 1918. 
-kladkohier over 1920. 
-bezwaarschriften en afhandeling daarvan, 
1911-1923. 

415. [H4 Huurcommissiewet] 
Stukken betreffende instelling, werking en 
opheffing van de plaatselijke huurcommissie 
ingevolge de huurcommissiewet, 
1917-1924, 1 omslag. 

-circulaires, 1917-1924. 
-instelling van een huurcommissie, 1921. 
-benoeming van commissieleden, 1921. 
-verslagen van de huurcommissie over 1921-1923. 
-presentiegelden van de commissie, 1921-1924. 
-opheffing van de commissie, 1924. 
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416. [Ii Inkwartieringenen paardenkeuringen] 
Stukken betreffende inkwartiering van mili
tairen en registratie van te vorderen paarden, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires en correspondentie betreffende 
inkwartiering van militairen en paarden, 
1911-1925. 

-lijsten van eigenaren van paarden te Mont-
foort, met vermelding van wijk en huisnummers, 
1911-1916. 

-lijsten van eigenaren van paarden te Montfoort 
en te Willeskop, met vermelding van wijk en 
huisnummers, 1917,1920. 
-lijsten van percelen, waarin inkwartiering kan 
plaatshebben, 1913,1916. 
-wijzigingen in deze lijsten, 1913-1925. 
-lijsten van voor inkwartiering betaalde 
gelden, 1911,1917,1921. 

417. [12 Instructies] 
Instructies van gemeente-ambtenaren, met wijzi
gingen, 
1913-1926, 1 omslag. 

-instructies voor: -gemeente-opzichter, 1913. 
-doodgraver, 1922. 
-gemeente-ontvanger, 1923. 
-vroedvrouw, 1926. 
-directeur-boekhouder van de 
bedrijven van gasfabriek en 
waterleiding, 1926. 

-wijzigingen van: -instructie vroedvrouw, 
1919,1920. 
-instructie gemeente-ont
vanger, 1919-1923. 
-instructie stadswerkman, 
1923,1924. 

418. [13 Invaliditeitswet] 
Stukken betreffende de uitvoering van de 
Invaliditeitswet 1913, 
1913-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1913-1925. 
-instelling van een commissie op grond van de 
invaliditeitswet, 1913. 

-benoeming van tussenpersonen en hulppersonen, 
1913-1915. 

-lijsten van de rijksverzekeringsbank van perso
nen aan wie een rente krachtens art. 369 van de 
invaliditeitswet zal worden toegekend, 1913. 

-wijzigingen en aanvullingen van deze lijsten, 
1913-1915. 

-lijst van personen, die 70 jaar worden, 1915. 
-beroepszaak voor de Centrale Raad van Beroep, 
1915. 
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419. [Jl Jacht en Visserij] 
Stukken betreffende het verstrekken van jacht
en visacten, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-correspondentie betreffende aanvragen voor 
jacht- en visacten, 1911-1922. 

-lijsten met aanvragers van jachtacten, 
1911,1916. 

-lijsten met aanvragers voor jacht- en visacten 
en voor registratie van duiventillen, 1914,1915, 
1918-1921. 

-lijsten met aanvragers van vis- of hengelacten, 
1916,1917,1922. 

420. [J2 Justitie] 
Stukken betreffende justitie, 
1923-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1925,1926. 
-voorgenomen opheffing van het kantongerecht 
Woerden, 1923,1926. 
-verstrekking van inlichtingen aan justitie, 
1923-1925. 

421. [KI Kasopneming] 
Processen-verbaal van de opneming van kas en 
boeken van de gemeente-ontvanger, 
1911-1926, 1 omslag. 

422. [K2 Kieswet] 
Stukken betreffende uitvoering van de kieswet, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-lijst van personen, die wegens genoten steun 
niet op de kieslijst voorkomen, 1911. 
-staten van kiezers te Montfoort voor de 
tweede kamer, met vermelding van de grondslag 

~"- van hun plaatsing op de kieslijst, 1912,1913. 
-lijsten van personen, die wegens een inleg 
van tenminste ƒ50,- bij de rijkspostspaarbank 
op de kieslijst voorkomen, 1912,1913,1916,1917. 
-lijst van personen, die voor plaatsing op de 
kieslijst in aanmerking komen, 
-opgaaf van personen, die hun aanslag in de 
directe belastingen niet hebben voldaan, 1917. 
-staten met het aantal kiezers te Montfoort, 
uitgesplitst naar 2e kamer, provinciale staten 
en gemeenteraad, 1918,1921-1926. 

423. [K3 Kinderwetten] 
Brief van de Vereniging voor Kinderverpleging en 
Kinderbescherming te Utrecht betreffende onder 
voogdij stelling van minderjarigen te Montfoort 
en overbrenging van deze kinderen naar Utrecht, 
1915, 1 stuk. 
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424,425. [K4 Krankzinnigen] 
Stukken betreffende verpleging en verplegings-
kosten van krankzinnigen, 
1911-1926, 2 omslagen. 

424. 1911-1920 
425. 1921-1926 

-circulaires en correspondentie betreffende 
opneming van krankzinnigen in gestichten en 
voldoening van de kosten daarvan, 1911-1926. 
-staten van krankzinnigen te Montfoort, welke 
buiten gestichten worden verpleegd, 1911-1925. 

426,427. [LI Landbouw] 
Stukken betreffende landbouw en veeteelt, 
1911-1926, 2 omslagen. 

426. 1911-1918 
427. 1919-1926 

-circulaires, 1911-1926. 
-verslag van de in 1910 gehouden landelijke 
veetelling, 1911. 
-opgaven betreffende landbouwwintercursussen, 
1911,1926. 

-organisatie van een landbouwtentoonstelling 
door de afdeling Montfoort van het Genootschap 
voor Landbouw en Kruidkunde, 1912. 
-ingevulde vragenlijsten voor het verslag over 
de landbouw, 1911-1926. 
-voorkeuring van veulendragende merries en van 
veulens bij J. van Rossum, hotel De Zwaan, 
1912,1913. 

-resultaat voor Montfoort van de in 1910 gehou
den telling van vee en grondgebruik, 1912. 
-stukken betreffende vergunningverlening voor 
het vangen van mollen, 1913-1925. 
-opgaven betreffende de oppervlakte van de 
verschillende landbouwgewassen, 1914-1926. 
-toekenning van een toelage aan de hoofdonder
wijzer Vonk wegens het bezit van een akte 
landbouwkunde, 1916-1918. 

-staat van hengsten te Montfoort, 1919-1922. 
-tellijst betreffende grondgebruik en veestapel 
te Montfoort, 1921. 

428-431. [L2 Landweer en Landstorm] 
Stukken betreffende uitvoering van wettelijke 
regelingen betreffende landweer en landstorm, 
1911-1923, 4 omslagen. 

428. 1911-1916, januari 
429. 1916-1917, juli 
430. 1917-1918 
431. 1919-1923 
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-circulaires, 1911-1923. 
-lijsten van verlofgangers, die van de militie 
naar de landweer moeten overgaan, 1911-1923. 
-staten van de sterkte van het landstormper
soneel, 1913-1923. 

-stukken betreffende geldelijke vergoeding voor 
en vrijstelling van de landweer wegens kost
winnerschap, 1915-1923. 
-inschrijving van landstormplichtigen, 1911-1923. 
-uitspraken van de keuringsraad ten aanzien van 
landstormplichtigen, 1915-1923. 

432. [L3 Leerplichtwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de leerplicht
wet, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-aanvragen tot vrijstelling van de leerplicht op 
grond van bezwaren tegen de verplichte inenting, 
1911-1915,1918. 

-verslagen van de plaatselijke commissie tot 
wering van schoolverzuim over 1910-1924. 
-benoemingen van leden van de commissie tot 
wering van schoolverzuim, 1911-1926. 
-verordeningen tot aanwijzing van de tijdvakken, 
binnen welke vergunningen ex art. 13 lid 1 van 
de leerplichtwet kunnen worden verleend, 
1922,1923,1926. 

433. [L4 Los- en laadplaatsen] 
Brief van de opzichter van rijkswaterstaat met 
het verzoek het jaagpad bij de Waterpoort, ach
ter het terrein van de firma Van Rooijen, weer 
van een behoorlijk profiel te voorzien, 
1916, 1 stuk. 

434. [L5 Loterijen] 
Correspondentie met plaatselijke verenigingen 
inzake te houden verlotingen, 
1911-1926, 1 omslag. 

-correspondentie met: 
-afdeling Montfoort van het Genootschap voor 
Landbouw en Kruidkunde, 1911,1913,1921. 
-Kruisverbond H. Anthonius te Montfoort, 1922. 
-muziekvereniging Ons Genoegen, 1924-1926. 
-vereniging St. Jozef, 1924,1926. 
-R.K. muziekvereniging Utile Dulci, 1925,1926. 

435. [L6 Landarbeiderswet] 
Stukken betreffende uitvoering van de landarbei
derswet, 
1918-1926, 1 omslag. 
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-circulaires, 1918-1926. 
-correspondentie met de vereniging ter bevorde
ring van verkrijging van onroerend goed door 
landarbeiders, "Nutsgrond", gevestigd te Mont-
foort, 1919. 

-verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de 
vereniging Nutsgrond, 1922. 

436. [L7 Luchtvaart] 
Circulaires ter voorkoming van ongevallen met 
vliegtuigen, 
1920-1926, 1 omslag. 

437. [L8 Legaten] 
Stukken betreffende de aanvaarding van legaten 
en subsidies, 
1919-1925, 1 omslag. 

-correspondentie met GS en het R.K. kerkbestuur 
inzake het aanvaarden van legaten door dat be
stuur, 1919-1925. 

-aanvaarding door de gemeente van subsidie door 
de KNAC, de ANWB en de KNMV voor verbetering 
van de gevaarlijke hoek Hoogstraat-Keizerstraat, 
1923. 

438. [L9 Levensmiddelen] 
Correspondentie met andere gemeenten betreffende 
de prijzen van vlees en brood in die gemeenten, 
1923,1924, 1 omslag. 

439-445. [Ml Mobilisatie] 
Stukken betreffende de uitvoering van de 
mobilisatievoorschriften, 
1914-1919, 2 banden en 5 omslagen. 

439. 1914 (band) 
440. 1915 (band) 
441. 1916, januari-mei 
442. 1916, juni-december 
443. 1917 
444. 1918 
445. 1919 

-circulaires, 1914-1919. 
-oprichting van een plaatselijke afdeling van 
het Nationale Steuncomité, 1914. 
-correspondentie met betrekking tot dienst
plichtigen en verlofgangers en kostwinnersver
goedingen, 1914-1919. 
-lijsten van Belgische vluchtelingen, waarvoor 
ondersteuning wordt verstrekt, en declaratie 
van deze kosten bij het rijk, 1914-1918. 
-distributie van levensmiddelen, 1915-1918. 
-prijzenbeschikking ten aanzien van vlees, 1915. 
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-vordering van wol, 1918. 
-instelling van een adviescommissie levensmid
delenvoorziening, 1916. 
-benoeming van een directeur voor het levens-
middelenbedrijf, 1918. 
-verificatie van de jaarstukken van het levens
middelenbedrij f, 1919. 

446-457. [M2 Militie] 
Stukken betreffende uitvoering van de militiewet, 
1911-1923, 12 omslagen. 

446. 1911 
447. 1912 
448. 1913 
449. 1914 
450. 1915 
451. 1916 
452. 1917 
453. 1918, juli 
454. 1918,1919 
455. 1920,1921, mei 
456. 1921,1922 
457. 1923 

-circulaires, 1911-1923. 
-correspondentie inzake oproep van militie-
plichtigen, verlofgangers, vrijstelling, kost
winnersvergoeding, 1911-1923. 
-lijst van deelnemers aan schietoefeningen te 
Montfoort, 1914. 
-regelgeving met betrekking tot de dienstplicht, 
1922,1923. 

-kaart van Nederland, met daarop de indelings
districten op grond van de dienstplichtwet, en 
tevens de grenzen van de keuringsdistricten, 
1922. 

458. [M3 Militair onderricht] 
Circulaires betreffende voorbereidend militair 
onderricht, 
1911-1913, 1 omslag. 

459. [M4 Motor- en rijwielwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de motor
en rijwielwet, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1925. 
-ontheffing voor bezitters van motorvoertuigen 
voor het rijden op voor motorvoertuigen ge
sloten wegen, 1919-1924. 
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460. [M5 Museum] 
Stukken betreffende het Montfoortse Museum 
van Oudheden, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires en correspondentie inzake sloop 
van monumenten, 1911-1926. 
-verstrekken van inlichtingen omtrent het museum 
aan derden, 1911-1926. 

-inwinnen van inlichtingen omtrent museumobject
en bij derden, 1911-1926. 
-acquisitie van voorwerpen en foto's ten behoeve 
van het museum, 1911-1926. 
-restauratie van een schilderij van Hendrik 
Heerschop, 1925. 

461. [Ni Nederlanderschap] 
Circulaires en correpondentie in verband met uit
voering van de wet op het Nederlanderschap, 
1912-1926, 1 omslag. 

462. [01 Onderwijs, schoolgebouwen] 
Stukken betreffende openbare en bijzondere 
lagere scholen te Montfoort, 
1912-1925, 1 omslag. 

-circulaires en algemene correspondentie, 
1912-1914. 

-stukken betreffende taxatie van de R.K. 
jongensschool en de R.K. meisjesschool, 
met kadastrale kaartjes, 1921-1925. 

463-465. [02 Onderwijs, personeel] 
Stukken betreffende het personeel van de 
openbare lagere school, 
1911-1926, 3 omslagen. 

463. 1911-1918 
464. 1919-1925 
465. 1926 

-circulaires, 1911-1926. 
-sollicittiestukken, 1911-1926. 
-ontslag- en benoemingsstukken, 1911-1926. 
-stukken inzake bijdragen ten behoeve van 
weduwen- en wezenpensioen, 1911-1926. 
-verordening, regelende de jaarwedde van het 
hoofd van de openbare lagere school, 1917,1918. 

466-468. [03 Onderwijs, diversen] 
Overige stukken betreffende het gewoon lager 
onderwijs, 
1911-1926, 3 omslagen. 

466. 1911-1915, oktober 
467. 1915-1922 
468. 1923-1926 
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-circulaires, 1911-1926. 
-stukken betreffende toelating van kinderen uit 
andere gemeenten, 1911-1926. 
-opgaven betreffende de toestand van het lager 
onderwijs over 1910. 
-leerplan van de openbare lagere school, 1911. 
-kohieren van het schoolgeld van de openbare 
lagere school, 1912-1922. 

-uittreksel uit het leerplan van de R.K. meisjes
school aan de Hofstraat B 144, 1919. 

-statistische opgaven betreffende bewaar- of 
kleinkinderscholen te Montfoort, 1920-1923. 
-leerplan voor het vervolgonderwijs aan de 
bijzondere lagere school aan de Manhuisstraat 
A 149, 1921. 
-benoeming van leden van de schoolcommissie, 
1921,1922. 

-vergoeding van leermiddelen op grond van de 
lager onderwijswet, 1922-1926. 

-statistische opgaven betreffende lagere scholen 
te Montfoort, 1924,1925. 
-kohieren schoolgeld van alle lagere scholen te 
Montfoort, 1922-1926. 
-statistische opgaven betreffende de bijzondere 
lagere scholen te Montfoort, 1924,1925. 

-opheffing van de openbare lagere school per 
1 juni, 1925. 

469. [04 Onderwijs, Herhalings-] 
Stukken betreffende het herhalings/vervolgonder-
wijs aan de openbare lagere school, 
1916-1923, 1 omslag. 

• 

-circulaires, 1917-1923. 
-opgaven van leerlingen, 1916-1920. 
-correspondentie met de schoolopziener, waarbij 
statistische opgaven omtrent het herhalings-
onderwijs, 1916,1921. 
-leerplan voor het vervolgonderwijs aan de 
openbare lagere school, 1921. 

470. [05 Ongevallenwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de ongeval
lenwet, 
1911-1921, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1921. 
-correspondentie met de rijksverzekeringsbank, 
1911-1921. 

-benoeming van leden van de plaatselijke com
missie voor de ongevallenverzekering, 1912-1921. 
-ontbinding van de plaatselijke commissies, 1921. 
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471,472. [06 Openbare middelen van vervoer] 
Stukken betreffende openbare middelen van vervoer, 
1911-1926, 2 omslagen. 

471. 1911-1924, juni 
472. 1924-1926 

-correspondentie met diverse personen ter bevor
dering van aansluiting van Montfoort op een 
railverbinding, 1911-1913. 
-correspondentie met diverse personen en bedrij
ven ter bevordering van busdiensten, 1913-1926. 
-opgaven van dienstregelingen van diverse auto
busdiensten, 1921-1926. 

473. [07 Ordonnantiën] 
Brief van de commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht, behorend bij een betalings
opdracht ten behoeve van de gemeente Montfoort, 
1913, 1 stuk. 

474. [Pi Politie, personeel] 
Stukken betreffende politiepersoneel, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1925. 
-algemene opgaven aan GS en de commissaris van 
de Koningin inzake politie, 1911-1925. 
-ontheffingsverlening aan gemeenteveldwachter 
J.F. Cortvriendt voor het verrichten van neven
werkzaamheden, 1912. 
-kennisgevingen door de commissaris van de Ko
ningin van benoeming en ontslag van onbezol
digde veldwachters, 1911-1921. 

475. [P2 Politie, algemeen toezicht] 
Stukken betreffende politietoezicht, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-inlichtingen, verstrekt in verband met politie
toezicht aan diverse instellingen en personen, 
1911-1926. 

-stukken betreffende toezicht op het houden van 
varkens, bioscoopvoorstellingen, woonwagens, 
woonschepen, brandgevaarlijkheid, fietsen op 
het Bospad etc, 1911-1926. 
-verslag van onderzoek van melkmonsters van 8 
melkleveranciers te Montfoort, 1920. 
-correspondentie inzake vergunningverlening 
voor ijsverkoop, 1923,1924. 

476. [P3 Politie, medische-] 
Stukken betreffende geneeskundig toezicht in de 
gemeente, 
1911-1926, 1 omslag. 
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-circulaires, 1911-1926. 
-correspondentie met de gezondheidscommissie te 
Wijk bij Duurstede, 1911-1926. 
-benoeming van geneeskundigen, belast met de 
doodschouw, 1912-1925. 

-benoeming van geneeskundigen tot vaccinateur, 
1912-1926. 

-staten van gevaccineerden over 1911-1924. 
-ontsmetting van bedden e.d. , afkomstig van 
tyfuslijders, 1913. 
-lijsten van geneeskundigen en vroedvrouwen te 
Montfoort, 1914-1925. 
-lijsten van door hoofden van lagere scholen in
geleverde inentingsverklaringen, 1914-1925. 
-onderzoek van de gezondheidscommissie te Wijk 
bij Duurstede naar slachterijen en worstfabrie-
ken te Montfoort, 1914. 
-lijst van geneeskundigen in de provincie 
Utrecht, 1915. 
-verslag van melkonderzoek bij 8 melkleveranciers 
te iMontfoort, 1921. 
-verstrekking van bijdragen voor tuberculoselij-
ders, aangevraagd door de vereniging tot bestrij
ding van tuberculose te Montfoort, met finan
ciële jaarstukken van deze vereniging, 
1922-1925. 

477. [P4 Politie, veterinaire-] 
Stukken betreffende toezicht op de gezondheid 
van het vee, 
1911-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1925. 
-correspondentie met de districtsveearts, 
1911-1919. 

-stukken betreffende de aanwezigheid van mond
en klauwzeer te Willeskop, 1918,1919. 

478. [P5 Post en Telegraaf] 
Stukken betreffende post, telegraaf en telefoon, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-plaatsing van palen ten behoeve van het rijks-
telefoonnet, 1911,1915, met kaartje, 1919, met 
kaartje, 

-kaart van telefoonkabellegging Rotterdam-Utrecht 
door Montfoort, 1921. 
-telefoonkabellegging in de provinciale weg De 
Meern-oudewater, 1921. 
-aanleg van een spoelenput bij de N.H. kerk, 
voor de telefoonkabel Rotterdam-Utrecht, met 
2 tekeningen, 1921. 

-vervanging van het postkantoor te Montfoort 
door een hulppostkantoor, 1922. 
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-aanleg van telefoonkabels Rotterdam-Gouda-
Utrecht, met 2 spoelenputten nabij de Hof-
straat, met 2 tekeningen, 1925. 

-opheffing van de postbestelling op zondag, 1925 

479. [P6 Paspoorten] 
Stukken betreffende de aanvraag en afgifte van 
paspoorten, 
1918-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1918-1926. 
-paspoortaanvragen, 1918-1926. 
-adviezen van de burgemeester ten aanzien van 
paspoortafgifte, 1918-1926. 
-paspoort van G. Roozenboom, 1920. 

480. [Rl Recognities] 
Stukken betreffende de betaling van erkennings-
rechten door ingezetenen vanwege het gebruik van 
gemeentelijk eigendom, 
1912-1925, 1 omslag. 

481. [R2 Rekening] 
Stukken betreffende vaststelling en goedkeuring 
van de jaarlijkse gemeenterekening, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-rapporten van de commissie tot onderzoek van 
de gemeenterekening, 1911-1925. 

-correspondentie met GS inzake goedkeuring van 
de gemeenterekening, 1911-1926. 
-staten van sommen, verschuldigd door het rijk 
ex art. 4 8 van de lager onderwijswet 1905, 
1913-1922. 

-rekening van het levensmiddelenbedrij f over 
1915. 

-liquidatie van het gemeentelijk levensmidde-
lenbedrijf, 1920. 

482. [R3 Riolering] 
Stukken betreffende de aanleg van riolering en 
de afvoer van spoel- en hemelwater, 
1911-1926, 1 omslag. 

-aanschrijvingen van bewoners tot het in orde 
maken van afvoerkanalen, 1920-1926. 
-vervanging van de open goot aan de zuidzijde 
van de Hoogstraat tussen het raadhuis en de 
haven door een ondergronds riool, met 2 teke
ningen, 1911. 
-aanschrijving van aanwonenden tot aansluiting 
op het riool, 1911. 
-aansluiting van G. van Wijngaarden vanuit de 
Keizerstraat op het riool, met tekening, 1915. 
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-vervanging van de open goten langs de Lange 
Kerkstraat en Hofstraat door een ondergrondse 
riolering, met tekening, 1915. 
-aanschrijving van aanwonenden tot aansluiting 
op het riool, 1915. 
-tekening van voorgenomen riolering van de 
Zevenhuizen, 1915. 

-vergunning aan J.M. Verstegen voor de aanleg 
van een afvoer aan de Lieve Vrouwegracht naar 
het gemeenteriool, met tekening, 1921. 
-vergunning aan de nieuwe christelijke school 
tot afleiding van het spoelwater naar het stads
riool, met tekening, 1921. 
-vergunning aan de R.K. jongensschool tot aan
sluiting van afvoer op de zinkput hoek Vrouwen
huisstraat- Schoolstraat, met tekening, 1926. 

483,484. [SI Schoolbouw] 
Stukken betreffende de bouw, verbouw en inrich
ting van scholen, 
1911-1926, 1 omslag. 

483. 1911-1922 
484. 1923-1926 

-circulaires, 1911-1926. 
-bouw openbare lagere school met onderwijzers
woning, Buiten de IJsselpoort, kad. sec. A 
nr. 165 en 166, met bestek, 3 bouwtekeningen 
en 2 kadastrale kaartjes, 1911. 
-bouw van een christelijke school door de school
vereniging Obadja, op De Plaats, kad. sec. A 
nrs. 1593,1595 en 1736, na afbraak van de daar
op staande woningen, in plaats van de bestaande 
school aan de Mannenhuisstraat A nr. 149, met 
bestek en 4 tekeningen, 1921-1923. 
tevens: -plannen tot verbouw oude school, 

1922 (niet uitgevoerd), 
-inrichting school, 1923. 
-tegelwerk gangen, met tekening, 1923. 
-ijzeren hek voor de school, met 2 
tekeningen, 1923. 

-aankoop en sloop van het oude pand van H. van 
Kooten aan de Vrouwenhuisstraat kad. sec. A 
nr. 687 ten behoeve van de aanleg van een 
speelplaats voor de christelijke school, 
1923-1925. 

-bouw van een school voor meisjes door het R.K. 
kerkbestuur, achter de R.K. kerk, kad. sec. A 
nr. 1687, met bestek en 3 tekeningen, 1923,1924. 
-verbouw van de R.K. jongensschool, hoek 
Schoolstraat-Vrouwenhuisstraat, met 2 tekening
en, 1926. 
-weigering tot verlening medewerking aan de 
bouw van een overdekte speelplaats bij de R.K. 
meisjesschool, 1925. 
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485,486. [S2 Statistiek] 
Stukken betreffende het doen van statistische 
opgaven aan andere overheidslichamen, 
1911-1926, 2 omslagen. 

485. 1911-1916 
486. 1917-1926 

-circulaires, 1911-1926 
-correspondentie met andere overheidslichamen 
inzake invulling en verzending van statisti
sche opgaven, 1911-1926. 

-opgaven inzake de staat van de gemeentefinan-
ciën, 1911-1926. 
-opgaven betreffende de samenstelling van het 
gemeentebestuur, de ambtenaren van de burger
lijke stand en de oprichting van fabrieken, 
1911-1919. 

-opgaven betreffende de toestand van het lager 
onderwijs, 1911-1925. 
-opgaven betreffende bewaar- en kleinkinder-
scholen, 1916,1924. 

-opgaven van uitgaven voor vakonderwijs, 
1918-1921. 

-opgaven van inkomsten en uitgaven voor het 
lager onderwijs, 1921-1925. 

487. [S3 Straatverlichting] 
Stukken betreffende de straatverlichting, 
1911,1912,1924-1926, 1 omslag. 

-correspondentie met inwoners naar aanleiding 
van klachten over verlichting, 1911,1912. 
-aanbrengen van lantaarns bij het autobussta
tion, de openbare lagere school en het brand-
spuithuis, 1926. 

-orderboekjes voor het aansteken en doven van 
de straatlantaarns, 1924-1926. 

488. [S4 Subsidies] 
Correspondentie met verenigingen en instel
lingen betreffende subsidieverlening, 
1911-1926, 1 omslag. 

489. [S5 Spoor- en tramverbinding] 
Stukken betreffende het streven tot aansluiting 
van Montfoort op een trein- of tramverbinding, 
1911-1924, 1 omslag. 

-correspondentie met de heren Muller en Krieger 
betreffende hun plannen voor een lokale spoor
verbinding, met kaartje van gepland station op 
de Hoge Waard, 1911. 
-overleg met omringende gemeenten, waaruit voort
komt een comité voor een spoor- of tramverbin
ding Gouda-Montfoort-Utrecht,^1912. 
-correspondentie van het comité, 1912-1919. 
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. -aansluiting van het comité bij plannen van de 
VUKA (commissie tot verbetering van het ver
keerswezen in Zuid-West Utrecht, Krimpener-
waard en Alblasserwaard), 1919-1924. 
-ontbinding van de VUKA, 1924. 

490. [T2 Tuberculose rundvee] 
Stukken betreffende bestrijding van tuberculose 
onder het rundvee, 
1911, 1 omslag. 

-circulaires, 1911. 
-declaraties ten laste van het rijk wegens 
gedane voorschotten, 1911. 

491. [UI Uithangborden] 
Stukken betreffende het verzoek van de chemische 
wasserij De Pauw tot het aanbrengen van reclame 
aan het huis Hoogstraat B 3, 
1913, 1 omslag. 

492. [VI Veeziekten] 
Stukken betreffende de bestrijding van vee
ziekten, 
1911-1924, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1924. 
-correspondentie betreffende het voorkomen van 
schapenschurft te Montfoort, 1922. 

-correspondentie betreffende het voorkomen van 
mond- en klauwzeer te Linschoten, 1922. 
-declaratie ten laste van het rijk wegens 
gedane voorschotten, 1922. 

493-495. [V2 Verkiezingen] 
Stukken betreffende verkiezingen, 
1911-1925, 3 omslagen. 

493. 1911-1928 
494. 1919-1923 
495. 1923-1925 

-stukken betreffende kandidaatstelling, 
1911-1925. 

-stukken betreffende stemuitbrenging, 1911-1925. 
-stukken betreffende stemmentelling, 1911-1925. 
-circulaires, 1911-1925. 

496,497. [V3 Verordeningen, belasting-] 
Stukken betreffende vaststelling vanplaatselijke 
belastingverordeningen, 
1911-1926, 2 omslagen. 

496. 1911-1923 
497. 1924-1926 
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-correspondentie betreffende het verkrijgen van 
koninklijke goedkeuring voor de verordeningen, 
1911-1926. 

-verordeningen op de heffing van gelden voor het 
bijwonen van het onderwijs aan de openbare la
gere school, 1911,1912. 
-tarief van het schutgeld van de sluis aan de 
Vaart, 1911,1920. 
-wijziging van de verordening op de hondenbe
lasting, 1912,1913,1921. 

-wijziging van de verordening op de heffing van 
gelden voor het gebruik van de openbare weg of 
van openbare gemeentegrond, 1913. 
-verordening op de heffing van de hoofdelijke 
omslag, 1918. 
-wijzigingen van de verordening op de heffing 
van de hoofdelijke omslag, 1913,1914,1916, 
1918,1919,1921. 

-raadsbesluit tot heffing van opcenten op de 
personele belasting, 1915. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
leges ter secretarie en van rechten wegens ver
richtingen van ambtenaren van de burgerlijke 
stand, 1919,1924,1925, wijziging, 1925. 

-verordening tot heffing en invordering van op
centen op de grondbelasting, 1921. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
gelden voor het hebben van standplaats met een 
woonwagen of van een ligplaats met een woon
schip, 1921. 

-verordeningen op de heffing en invordering van 
een plaatselijke inkomstenbelastingen, 
1922-1924, wijziging, 1926. 

-verordeningen op de heffing en invordering van 
schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs en 
het vervolgonderwijs, 1921-1923, wijziging, 
1922. 

-verordeningen op de heffing en invordering van 
rechten wegens het gebruik van de algemeen 
burgerlijke begraafplaats, 1921. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
keurlonen in de gemeente Montfoort, 1922,1924, 
wijzigingen 1923,1926. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
een rioolbelasting, 1923. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
straatbelasting, 1924, intrekking hiervan, 1926. 

-lijst van eigenaren ingevolge de rioolbelasting, 
1924. 

-wijziging van de verordening op de heffing van 
havengeld, 1924. 
-verordeningen op de heffing en invordering van 
hondenbelasting, 1925. 

498,499. [V4 Verordeningen, straf-] 
Stukken betreffende vaststelling van plaatse
lijke strafverordeningen, 
1911-1926, 2 omslagen. 



• 
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498. 1911-1918 
499. 1919-1926 

-circulaires, 1911-1926. 
-correspondentie met GS betreffende vaststel
ling en intrekking van verordeningen, 1911-1926. 

-overzichten van van kracht zijnde strafverorde-
ningen, 1919,1921,1926. 
-verzoeken van plaatselijke groeperingen tot het 
afkondigen en aanscherpen van strafverordening-
en, 1912. 
-aanvullingen op de algemene politieverordening, 
1912-1926. 

-aanvullingen van de verordeningen op herbergen 
etc. en openbare vermakelijkheden te Montfoort, 
1912,1921. 

-bepaling op grond van de voorgaande verordening, 
dat aan met name genoemde bedeelden geen drank 
mag worden verkocht, 1912. 
-verordening op het brandwezen, 1914, wijziging, 
1926. 

-wijziging bouwverordening, 1916,1926. 
-verordening tot bestrijding van drankmisbruik 
op dagen van demobilisatie, 1916. 
-verordening op de maximum snelheid van motor
rijtuigen en rijwielen in de bebouwde kom, 
1916, wijziging, 1921. 

-verordening tot beperking gebruik van gas, 
1916, wijziging, 1917. 

-distributiebepalingen, 1917. 
-winkelsluitingsverordening, 1916, wijziging, 
1918,1922. 

-ontwerpverordeningen voor Montfoort en Willes-
kop voor het geval daar de staat van oorlog 
wordt afgekondigd, 1919. 
-verordening tegen de onttrekking van woningen 
aan hun bestemming, 1921. 

-verordening op de keuring van waren, 1921. 
-verordening op woonwagens en woonschepen, 1921. 
-gemeenschappelijke regeling op vleeskeurings
gebied met de gemeenten Willeskop en Oudewater, 
genaamd Keuringsdienst Oudewater, 1923. 
-verordening op de keuringsdienst voor vee en 
vlees te Montfoort, 1922. 
-verordening op veemarkten, 1923, wijziging, 
1926. 

-instructie voor de ambtenaar belast met de her
keuring van vlees, 1923. 
-verordening tegen woekerprijzen op levensmid
delen en brandstoffen, 1923. 

-verordening met voorschriften tot voorkoming 
van brand, 1924, intrekking hiervan, 1925. 
-wijziging van de verordening op de invordering 
van hondenbelasting, 1925. 



-51-

500. [Verordeningen, diverse-] 
Stukken betreffende vaststelling en intrekking 
van diverse plaatselijke verordeningen, 
1911-1926, 1 omslag. 

-correspondentie met GS inzake vaststelling en 
intrekking van verordeningen, 1911-1926. 

-verordening regelende de toelating van kinderen 
op de openbare lagere school, 1911. 
-verordening op het geldelijk beheer van het 
levensmiddelenbedrijf, 1916. 

-wijziging van de verordening op het herhalings-
onderwijs, 1919. 
-wijziging van de verordening op de jaarwedde 
van het hoofd van de openbare lagere school, 
1919. 

-aanwijzing van buurten, waarin door B&W geen 
vergunningen ex art. 2 Drankwet mogen worden 
verleend, 1919,1920. 
-verordening regelende de wijze van uitbetaling 
der jaarwedden van onderwijzers aan de open
bare lagere school, 1919. 
-verordening regelende de inrichting en samen
stelling van de commissie van plaatselijk toe
zicht op het lager onderwijs, 1921. 

-verordening op het verlenen van bijdragen ter 
bestrijding van tuberculose, 1921, wijziging, 
1925. 

-verordening tot regeling van het vervolg
onderwijs, 1921. 
-archiefverordening, 1923. 
-verordening tot aanwijzing van stemlokalen, 
1923. 

-verordening op het beheer van het gasbedrijf, 
1924, wijziging, 1925. 

-verordening op het beheer van het waterleiding
bedrijf, 1926. 

501-503. [V6 Volkshuisvesting] 
Stukken betreffende bevordering van de volks
huisvesting in de gemeente Montfoort, 
1911-1926, 3 omslagen. 

501. 1911-1920 
502. 1921-1922, januari 
503. 1922-1926 

-correspondentie met de gezondheidscommissie te 
Wijk bij Duurstede en met het rijk betreffende 
bouwplannen, premiebouw en exploitatie van ge
bouwde woningen, 1911-1926. 
-circulaires, 1911-1926. 
-koninklijke erkenning van de vereniging Woning
bouwvereniging Volksbelang te Montfoort, 1912. 
-voorgenomen bouw van 8 woningen door Volksbe
lang aan de provinciale weg, met 2 tekeningen, 
1914 (niet uitgevoerd). 
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-overzicht van verhuurde woningen te Montfoort, 
met huurprijzen, 1914. 
-resultaten woningtelling te Montfoort, 1919. 
-oprichting van de R.K. middenstandsbouwver
eniging Montfoort Vooruit, 1920. 
-woningbouwplannen op het Keizerrijk door 
Volksbelang, uitvoering van de bouw van 20 
arbeiderswoningen rond een plein, met 2 teke
ningen, 1919-1922. 
-verslag van hetgeen ter verbetering van de 
volkshuisvesting is verricht, 1919-1925. 
-aanvraag premie door C.G. van Rooijen voor 
de bouw van een woning, kad. sec. B nr. 
1442, 1921. 

-overzicht van premiebouw te Montfoort per 
1 februari 1922. 

-premiebouw door J. Stolker, een woning aan de 
Keizerstraat, kad. sec. A nr. 311, met tekening, 
1921. 

-premiebouw door P.G. van Rijn, een woning aan 
de Molenstraat, kad. sec. B nr. 183, met te
kening, 1922. 
-voornemen tot premiebouw door de middenstands
woningbouwvereniging Montfoort Vooruit, 
4 woningen op het Keizerrijk, met tekening, 
1922 (niet uitgevoerd). 

-premiebouw door H.J. Versteegen, 2 woningen in 
de Heiliglevenstraat, kad. sec. A nr. 517, 
met tekening, en 4 woningen aan de Vrouwenhuis
straat, kad. sec. A nrs. 805 en 237, met teke
ning, 1921-1926. 
-premiebouw door de Fa. weduwe H. Sas, 2 woning
en aan de IJsselkade, kad. sec. B nrs. 1535, 
1536, met tekening, 1921,1922. 

-verslag van de exploitatie van met voorschot 
uit 's rijks kas van gemeentewege gebouwde 
woningen, 1922-1925. 
-balans en jaarrekening van Volksbelang, 
1922-1925. 

-voorgenomen bouw door Volksbelang van 10 wo
ningen op het Keizerrijk, met tekening, 1922. 
-exploitatiebijdragen door het rijk voor de 20 
arbeiderswoningen op het Keizerrijk, 1920-1926. 

-premiebouw door J. Deins, een woning aan de 
Achterdijk, kad. sec. A nr. 1347, met tekening, 
1922. 

-premiebouw door F. Kemp, een woning Buiten de 
Heeswijkerpoort, kad. sec. A nr. 1824, met 
tekening, 1922. 

504. [V7 Volkstelling] 
Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering 
van de tiende algemene volkstelling, 
1919-1922, 1 omslag. 
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505. [V8 Vleeskeuringswet] 
Stukken betreffende uitvoering van de vlees
keuringswet, 
1921-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1921-1926. 
-concept gemeenschappelijke regeling voor een 
vleeskeuringsdienst, uitgaande van de gemeente 
Woerden, 1922. 
-gemeenschappelijke regeling met de gemeenten 
Willeskop en Oudewater inzake vleeskeuring, 
onder de naam Keuringskring Oudewater, 
1922,1923. 

-instructie voor de ambtenaar belast met de 
herkeuring van vlees, 1922. 
-verordening op de heffing van keurlonen, 1922. 
-instructie voor de keuringsveearts, hoofd van 
dienst in de Keuringskring Oudewater, 1922. 
-inrichting van een laboratorium voor de vlees
keuringsdienst, 1924. 
-werkzaamheid en tarieven van de vleeskeurings
dienst, 1923-1926. 

506. [V9 Veewet] 
Stukken betreffende uitvoering van de veewet, 
1922-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1922-1926. 
-verordening op de veemarkten in de gemeente 
Montfoort, 1923. 

507. [V10 inschrijving van hier ten lande vertoevende 
vreemdelingen] 
Stukken betreffende uitvoering van het vreemde-
lingenreglement, 
1918-1924, 1 omslag. 

-circulaires, 1918-1924. 
-identiteitskaarten van te Montfoort verblij
vende vreemdelingen, 1918-1922. 
-vreemdelingenregister ex art. 15 vreemde-
lingenreglement, 1918-1922. 

-correspondentie met de koninklijke marechaus
see betreffende vreemdelingen, 1918-1924. 

508. [Wl Wapenwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de wapenwet, 
1922,1923, 1 omslag. 

-verlening wapenvergunning aan J. van Kooten, 
1922. 

-circulaire, 1923. 

509. [W2 Waterschapszaken] 
Stukken betreffende vaststelling van waterschaps
keuren, 
1911-1926, 1 omslag. 
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-correspondentie met waterschappen inzake 
toezending van keuren, 1911-1926. 
-wijziging van de keur van het waterschap 
Snelrewaard, Zuid-Linschoten, Schagen en 
den Engh, 1911. 

-keur voor het grootwaterschap Woerden, 
1912,1922,1925, wijziging, 1917. 

-keur voor het waterschap Willeskop, Kort-
Heeswijk en Blokland, 1914,1916. 
-keur voor het waterschap Snelrewaard, 
Zuid-Linschoten, Schagen en den Engh, 1916 

-keur voor het hoogheemraadschap van de 
Lekdijk Benedendams en IJsseldam inzake 
het planten, bouwen, graven, weiden etc. 
op en nabij de dijk, 1921, wijziging, 1924 
-keur op het dijkleger in het hoogheemraad
schap van de Lekdijk Benedendams en de 
IJsseldam, 1926. 

510,511. [W3 Wegen en Duikers] 
Stukken betreffende aanleg en onderhoud van 
wegen en duikers, 
1911-1926, 2 omslagen. 

510. 1911-1918 
511. 1919-1926 

-voorgenomen wegverbetering door de gemeente 
Linschoten van de weg Montfoort-Linschoten-
Woerden; subsidieverstrekking door de gemeente 
Montfoort hiertoe, 1911,1912. 
-vergunningen aan ingezetenen tot het leggen van 
duikers en het gebruik van wegen, 1911-1926. 

-aanschrijvingen aan ingezetenen tot het in 
orde brengen van heggen, schuttingen en bomen, 
1911-1926. 

-vergunningverleningen door GS tot het bouwen 
binnen 5 meter van provinciale wegen, 1911-1926. 
-namen van onderhoudsplichtigen van de Boven-
kerkweg en de Bloklandse dijk in de gemeente 
Montfoort, 1914. 
-verzoeken aan het provinciaal bestuur tot verbe
tering van het wegdek van provinciale wegen, 
1916-1926. 

-subsidieverlening voor een nieuwe verbindings
weg tussen Linschoten en Woerden, met tekening, 
1918. 

-aanschaf van blauw-wit geëmailleerde naambord
jes, 1922. 

-aankoop van 2 woonhuizen hoek Hoogstraat-Kei
zerstraat met subsidie van de ANWB, ter ver
betering van de verkeerssituatie, 1922. 
-handtekeningenlijst van bewoners van de Haven
straat tegen het aan de publieke dienst ont
trekken van het Havenbrugje, 1923. 
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-overdracht van gronden aan de provincie ter 
verbetering van de provinciale weg, nl. een 
strook grond langs de R.K. jongensschool, 
de hoek Lieve Vrouwegracht-Heiliglevenstraat, 
en de hoek Hoogstraat- Keizerstraat, 1924. 
-subsidiëring door de ANWB e.a. van de ver
breding van de Lindeboomsebrug, 1925. 

512. [W4 Woningwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de woningwet, 
1913-1926, 1 omslag. 

N.B. Voor bouwvergunningen zie inv.nrs. 1556-1969 

-correspondentie met de gezondheidscommissie 
te Wijk bij Duurstede betreffende woningver
betering, 1913-1926. 
-aanschrijving van huiseigenaren tot woning
verbetering, 1913-1926. 
-vergunningverlening aan D. Groenewoud tot bouw 
van een noodwoning aan de Molenwerf, 1922. 
-onbewoonbaar verklaring van woningen: 

-Molenstraat B nrs. 83 en 84, kad. sec. A 
nrs. 1189 en 540, 1919. 
-Om het Wedde B nrs. 47 en 48, kad. sec. A 
nr. 1622, 1921. 
-Mannenhuisstraat A nrs. 136,137,137a, 137b, 
137c, kad. sec. A nr. 1595, 1921. 

-Achterbaan A nrs. 64,65,66, kad. sec. A nrs. 
1747,848,847, 1923. 

-Vrouwenhuisstraat A nr. 131, kad. sec. A 
nr. 1850, 1923. 
-Schoolstraat A nr. 103, kad. sec. A nr. 
225, 1923. 

-Achterdijk wijk A nr. 193 en 194, kad. sec. 
A nr. 1339, 1923. 

-
513. [W5 Waterstaatszaken] 

Stukken betreffende de waterwegen rond Montfoort, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1918-1926. 
-beschikkingen van de minister van waterstaat 
aan inwoners tot het gebruik van de Hollandse 
IJssel voor baggeren, inlaat van water, aan
brenging van beschoeiing etc, 1911,1921. 
-losdrijvende populier van de Fa. Van Rooijen, 
1921. 

-opgave van de diepte van de drempels in de 
schutsluis en de vrije hoogte van de bruggen 
over de Vaart, 1925. 

514-517. [W6 Werkloosheidsverzekering] 
Stukken betreffende werkloosheidsverzekering, 
1916-1926, 4 omslagen. 
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514. 1916-1918, juli 
515. 1918-1919, november 
516. 1919-1921, april 
517. 1921-1926 

-circulaires, 1916-1926. 
-correspondentie met de directeur van de dienst 
der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemid
deling te Den Haag, 1916-1926. 

-declaratie ten laste van het rijk wegens voor
geschoten steun bij werkloosheid, 1921. 
-opgaven omtrent de afdelingen Montfoort van de 
R.K. Kalk- en Steenbewerkersbond, de R.K. tim
merliedenbond en de R.K. werkliedenvereniging, 
1916. 

-verstrekte steun aan uitgetrokken sigaren
makers, 1921. 
-regeling ten aanzien van werkloosheidsverzeke
ring voor de gemeenten Montfoort en Willeskop, 
1920-1922. 

518. [W7 Woonwagens en woonschepen] 
Stukken betreffende uitvoering van de woonwagen-
en woonschepenwet, 
1919-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1919-1926. 
-verstrekken van inlichtingen aan andere in
stanties in verband met aanvragen om vergun
ning voor het gebruik van een woonwagen of 
woonschip, 1919-1926. 

519. [W8 Warenwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de warenwet, 
1920-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1920-1926. 
-jaarstukken van de keuringsdienst voor het ge
bied Utrecht, 1920-1926. 
-jaarverslagen van de keuringsdienst voor het 
gebied Utrecht, 1921-1924. 
-opgaven van de keuringsdienst voor het gebied 
Utrecht van te Montfoort verrichte onderzoe
kingen, 1921-1924. 
-opgaven van melkverkopers te Montfoort en af
gifte van geleidebiljetten voor melk op grond 
van art. 24 van het melkbesluit, 1925,1926. 
-verordening met betrekking tot de wijze van 
vervoer van melk, 1926. 

520. (IJl IJK] 
Stukken betreffende de ijk van maten en 
gewichten, 
1910-1925, 1 omslag. 

-circulaires, 1910-1925. 
-zittingen van de ijkdienst te Montfoort, 
1911-1925. 
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521. [Zl Zetterscollege] 
Stukken betreffende het plaatselijk college van 
zetters, 
1911-1926, 1 omslag. 

-circulaires, 1911-1926. 
-benoeming en bezoldiging van leden van het 
plaatselijk college van zetters, 1911-1926. 

522. [Z2 Zonneschermen] 
Stukken b e t r e f f e n d e v e r g u n n i n g v e r l e n i n g aan 
p l a a t s e l i j k e w i n k e l i e r s t o t h e t hebben van 
zonneschermen boven de s t o e p , 
1911-1926 , 1 oms lag . 

toegangen op de correspondentie 1911-1926 

5 2 3 . 

524-527 

"Tabe l d e r R e g i s t r a t u u r " , r e g i s t r a t u u r p l a n voor 
de p e r i o d e 1911-1926 , 1 k a t e r n . 

I n d i c a t e u r s op de c o r r e s p o n d e n t i e , 
1911-1926 , 4 b a n d e n . 

5 2 4 . r u b r i e k A - E3 
5 2 5 . r u b r i e k E 3 - L3 
5 2 6 . r u b r i e k L 4 - 0 
5 2 7 . r u b r i e k P - Z 

correspondentie 192 7-1937 

528 

529 

530. 

531 

[10.3 Intercommunale samenwerking] 
Circulaires betreffende gemeenschappelijke 
regelingen, 
1931,1933, 1 omslag. 

[11.0 Gemeenteraad - algemeen] 
Stukken betreffende de gemeenteraad, 
1931-1935, 1 omslag. 

-bedankörief van raadslid, 1931. 
-voordracht ter vernietiging van raadsbe
sluiten, 1933,1934. 

-presentiegeld raadsleden, 1933. 
-circulaire, 1935. 

[11.01 Commissiën uit de Raad] 
Stukken betreffende de opheffing van de vaste 
commissie voor bedrijven, 
1932, 1 omslag. 

[11.1 College van Burgemeester en Wethouders] 
Brief aan gedeputeerde staten met het verzoek 
de salarissen van de burgemeester, secretaris 
en ontvanger te verlagen, 
1933, 1 omslag. 
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532. [11.2 Burgemeester] 
Stukken betreffende de uitoefening van het 
burgemeestersambt, 
1927-1937, 1 omslag. 

-vervulling van het secretarisambt van Willes-
kop door de burgemeester van Montfoort en 
Willeskop, 1927. 
-herbenoeming van J.B. Kemme als burgemeester 
van Montfoort en Willeskop, 1932. 
-verlaging van de huur van de ambtswoning van 
de burgemeester, 1934. 

-circulaires, 1936,1937. 
-overzicht van voorgaande openbare ambten van 
de burgemeester van Montfoort en Willeskop, 
1937. 

533. [11.3 Wethouders] 
Stukken betreffende de uitoefening van de functie 
van wethouder, 
1927-1937, 1 omslag. 

-aanwijzing plaatsvervangend burgemeester, 
1927,1931,1935,1937. 

-benoeming van wethouders, 1931,1935,1937. 
-verlaging van de wethouderssalarissen, 
1932,1934. 

534. [11.4 Secretaris] 
Stukken betreffende de uitoefening van de 
functie van gemeentesecretaris, 
1927-1935, 1 omslag. 

-afkeuring en eervol ontslag van I.C. Stalenhoef 
als gemeentesecretaris, 1927. 

-benoeming van J.J. Bottema tot gemeentesecreta
ris, 1927. 
-sollicitatiestukken in verband met de vacante 
functie van gemeentesecretaris, 1927. 

-wijziging van het reglement rechtstoestand van 
de secretaris met betrekking tot leeftijds
ontslag, 1935. 

535. [11.5 Ontvanger] 
Stukken betreffende de uitoefening van de functie 
van gemeente-ontvanger, 
1928-1937, 1 omslag. 

-vergoeding voor gebruik ontvangerskantoor, 
1928. 

-ziekteverlof van ontvanger G.J. van Dijk, 
waarneming door J.J. Bottema, 1936. 
-afkeuring en verlening niet-eervol ontslag 
aan G.J. van Dijk als gemeente-ontvanger, 
1936. 

-beoogde combinatie van functies secretaris 
en ontvanger, 1936 (niet gelukt). 
-vaststelling van zekerstelling van de gemeente
ontvanger, 1936 
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-afwijzing van het verzoek van J. van Dijk tot 
terugstorting van een deel van de door hem be
taalde borg, 1937. 
-benoeming van G.A. van Wijk tot gemeente
ontvanger, 1937. 
-overeenkomst met de vereniging van tot zeker
stelling verplichte ambtenaren, 1937. 

536. [12.0 Gemeenteverslag] 
Stukken betreffende jaarlijkse verslaglegging 
van gemeentelijke gegevens, 
1928-1937, 1 omslag. 

-bekendmaking van het verkrijgbaar zijn van 
het gemeenteverslag, 1928-1931. 
-verslag van de toestand der gemeente over 
1931-1935. 

-dubbelen van het naar het CBS toegezonden 
statistisch materiaal, 1931-1937. 

537. [12.1 Aanbestedingen en leveringen] 
Stukken betreffende het van gemeentewege uit
voeren van werken, 
1932,1936, 1 omslag. 

-verzoeken van inwoners in verband met gunning 
van gemeentewerken, 1932,1936. 
-circulaire, 1936. 

538. [12.2 Inlichtingen en uitreiking van stukken] 
Stukken betreffende de uitreiking van ministe
riële beschikkingen aan belanghebbenden, 
1928,1929, 1 omslag. 

539. [12.3 Gemeente-archief. Uitvoering Archiefwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de archiefwet, 
1927-1937, 1 omslag. 

-beantwoording van schriftelijke vragen ten aan
zien van het oud-archief, 1927. 

-aanstelling, met machtiging van de minister, 
van I.C. Stalenhoef tot gemeentearchivaris, 
1927. 

-tijdelijke deponering van stukken op het rijks
archief te Utrecht, 1927. 

-circulaires, 1929,1934,1937. 
-overdracht van archiefbescheiden op grond van 
wettelijke bepalingen aan het rijksarchief te 
Utrecht, 1929,1930. 
-aanwezigheidscontrole charters, 1934. 
-offerte van het registratuurbureau van de 
VNG, 1935. 
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540. [12. 9 Algemeen] 
Stukken betreffende diverse onderwerpen, 
1927-1934, 1 omslag. 

-machtiging van B&W door de raad tot het aangaan 
van overeenkomsten ter uitvoering van raadsbe
sluiten betreffende burgerrechtelijke hande
lingen, 1927. 

-schorsing van raadsbesluiten, 1934. 
-circulaires, 1929, 1934. 

541. [13.0 Gemeenteambtenaren algemeen, ambtenarenwet] 
Stukken van algemene aard betreffende ambtenaren, 
1929-1937, 1 omslag. 

-

-zekerheidsstelling door de directeur van het 
waterbedrijf, 1929. 
-jaarwedden van burgemeesters, secretarissen en 
ontvangers, 1931. 
-eervol ontslag van gemeenteveldwachter J.F. 
Cortvriendt uit diverse andere functies, 1934. 
-jaarwedde van de directeur van het gas- en 
waterbedrijf, 1934,1935. 
-opheffing van de functie van vuurschouwer, 
1935. 

-opgave van volontaires ter gemeentesecretarie, 
1937. 

542. [13.1 Rechtstoestand, ambtenaren- en werklieden
reglementen] 

Stukken betreffende de rechtspositie van het 
gemeentepersoneel, 
1930-1934, 1 omslag. 

-circulaires, 1930,1931. 
-tijdelijke korting van het salaris van de werk
nemers van het gas- en waterbedrijf, 1934. 
-wijziging van het ambtenarenreglement, 1934. 

543. [13.20 Ambtenaren ter secretarie] 
Stukken betreffende ontslag en wachtgeldrege
lingen van ambtenaren, 
1928-1933, 1 omslag. 

-ontslag en wachtgeldregeling van A.B. Haefkens 
in verband met splitsing van de secretarieën van 
Montfoort en Willeskop, 1928-1933. 
-ontslagverlening aan tweede ambtenaar Vergeer, 
1928. 

-begrotingspost "gratificaties voor volontairs", 
1933. 

544. [13.21 Veldwachter] 
Stukken betreffende de benoeming van veld
wachters, 
1933-1937, 1 omslag. 
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-verordening, regelende de eisen van benoembaar
heid en de bezoldiging van veldwachters, 
1933, wijziging, 1935. 

-aanstelling J. Kemp tot buitengewoon veld
wachter, 1932, intrekking, 1935. 
-aanstelling van J. Beerthuizen tot buitenge
woon veldwachter, 1932. 
-eervol ontslag gemeenteveldwachter J.F. Cort-
vriendt, 1933. 
-benoeming van gemeenteveldwachter F.A. de Greef 
tot onbezoldigd rijksveldwachter, 1934. 
-klacht tegen F.A. de Greef, 1934. 
-benoeming H.J. Sas tot onbezoldigd gemeente
veldwachter, 1935,1937. 
-circulaire betreffende de plaatsing van capi-
tulanten als veldwachter, 1937. 
-benoeming A. van Apeldoorn tot onbezoldigd 
gemeenteveldwachter, 1937. 

545. [13.22 Nachtwakers] 
Stukken betreffende de opheffing van de functie 
van nachtwaker en verlening van eervol ontslag 
aan de nachtwaker W. Vosmeer, 
1927, 1 omslag. 

546. [13.23 Vroedvrouw] 
Stukken betreffende benoeming en ontslag van de 
gemeentevroedvrouw, 
1935-1937, 1 omslag. 

-ontslag en bijdrage voor pensioen van vroed
vrouw J. Versluis, 1935. 
-wijziging van de instructie van de vroedvrouw 
in verband met art. 34 van de armenwet, 
1936,1937. 

-aanstelling van A.A.M. Timmermans te Venlo tot 
gemeentevroedvrouw, 1936. 

547. [13.24 Stadswerkman] 
Stukken betreffende bezoldiging, pensioengrond
slag en werktijden van stadswerkman C. van den 
Berg, 
1927-1932, 1 omslag. 

548. [13.26 Ambtenaar van de burgerlijke stand] 
Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezol
diging van ambtenaren van de burgerlijke stand, 
1927-1937, 1 omslag. 

-ontslag I.C. Stalenhoef, 1927. 
-benoeming J.J. Bottema, 1927. 
-vasstelling van de jaarwedde van de ambtenaren 
van de burgerlijke stand, 1929,1930. 
-ontslag G.M. Kunneke, 1936. 
-benoeming C.G. van Rooijen. 



-62-

549. [13.27 Gemeente-opzichter] 
Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezol
diging van de gemeente-opzichter, 
1929-1937, 1 omslag. 

-benoeming H.J. Versteegen tot gemeente-opzich
ter, 1929. 

-opheffing van de functie van gemeente-opzich
ter onder handhaving van de daaraan verbonden 
functie van ambtenaar belast met het bouwkun
dig toezicht ingevolge de woningwet, 1933. 
-benoeming J. de Koning voor de uitoefening 
van gemeentelijk bouwtoezicht, 1933. 
-aanvulling van de instructie van de gemeente
opzichter, 1933. 
-instructie voor de opzichter, belast met het 
bouw- en woningtoezicht in de gemeente, 
1934,1935. 

-benoeming H.J. Versteegen tot gemeente-opzich
ter, tevens belast met het bouw- en woningtoe
zicht, 1935. 

-uitvoering van diverse werkzaamheden door de 
gemeente-opzichter, 1937. 
-verzoek tot loonbeslag op het salaris van 
H.J. Versteegen, 1937. 

550. [13.4 Pensioenen gemeenteambtenaren en weduwen 
en wezen] 

Stukken betreffende de pensioenvoorziening van 
gemeenteambtenaren, 
1927-1937, 1 omslag. 

-lijst van pensioengrondslagen van de ambte
naren, 1922-1933. 
-correspondentie met de pensioenraad, 
1927-1937. 

-staten van mutaties in het ambtenarenpersoneel, 
1927-1937. 

-circulaires, 1927-1937. 

551. [14.0 Gemeente-eigendommen, algemeen] 
Stukken betreffende gemeente-eigendommen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-staten van veranderingen in gemeente-eigendom
men, 1927-1934. 
-overeenkomst met het waterschap Willeskop, 
Kort-Heeswijk en Blokland betreffende het 
aflaten van water uit de stadsgracht, 
1927,1928. 

-vergunning aan G.J.J. Wiegerinck tot plaats
ing van een antenne op de toren van het ge
meentehuis, 1927. 
-aankoop van kad. sec. A nr. 1363 (ged.) om het 
na bestrating aan de Verlengde Hoogstraat toe 
te voegen, met kadastrale tekening, 1927. 
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-geldlening bij het Algemeen Burgerlijk Arm
bestuur van Blokland van ƒ500,- voor bestra-
tingswerkzaamheden, 1927. 
-kosten van een schutting van C. Hoogendoorn, 
1927. 

-verkoop van kad. sec. A nrs. 1788 en 2026 (ged.) 
bij de Heeswijkerpoort aan F. Brouwer, met 3 
kadastrale tekeningen,.1927. 
-grondruil met J. van Vegten, nl. een gedeelte 
van kadastrale sectie A nr. 1571, toebehorend 
aan J. van Vegten, tegen een gedeelte van kad. 
sec. A nr. 2028, met twee kadastrale tekening
en, 1927. 
-openbare verkoop van 7 iepenbomen aan het 
grote Bospad bij de woning van E. Hol, 1928. 
-verkoop van kad. sec. A nr. 2037 (ged.) aan 
de Achterbaan, aan F. Brouwer, met kadastrale 
tekening, 1929. 
-verhuur van woning aan de Achterbaan aan 
S. Knijff, 1929,1934. 
-aankoop door de provincie van grond en water 
van de gemeente Montfoort voor de aanleg van 
de nieuwe provinciale weg langs de zuidzijde 
van Montfoort, met tekening, 1930-1933. 
-verzoek van G. van Kooten tot verhuur van 
grond voor zijn slachterij, 1930. 
-verhuur van de havengronden achter de 
Keizerstraat, 1930. 
-verhuur van door demping verkregen slootgron-
den aan de Achterstraat en de Lieve Vrouwe
gracht, 1930,1936. 
-verhuur van de stadswaag, 1930. 
-verhuur van de watergang aan de Achterdijk bij 
J. Deins, met tekening, 1930. 
-verhuur van het laatste gedempte gedeelte van 
de stadshaven, 1930. 

-verhuur van de voormalige openbare lagere 
school aan de ABTB, 1931. 

-verhuur van een gedeelte van een tuin aan de 
Achterbaan aan M. Vergeer, 1931. 
-verkoop van een aantal aan iepeziekte lijden
de bomen, 1931. 

-verhuur van door slootdemping verkregen gron
den aan de Oude Boomgaard en de Lieve Vrouwe
gracht, 1931. 
-onttrekking aan de publieke dienst van de 
brandgang tussen de Mannenhuisstraat en de 
gracht om de tuchtschool, 1932. 
-vergunning aan J. van Arnhem tot het plaat
sen van een hek, 1931. 

-huurverlaging ten behoeve van S. Knijff, 1932. 
-aankoop van het plein voor het St. Antonius-
gesticht van het R.K. parochiaal armbestuur, 
met tekening, 1932. 
-verkoop van de gang in de Mannenhuisstraat aan 
de eigenaren van de aangrenzende percelen, 
met tekening, 1932. 
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-afstand door Heintje Dekker van het plantrecht 
op kad. sec. A nr. 132bis aan de Doeldijk, 
1932. 

-afstand door F.G.M.N. Verheijden van het 
plantrecht op kad. sec. A nrs. 998 en 999, 
1932. 

-gebruik van grondwater door diverse inwoners, 
1932-1937. 

-verzoek van huurders van havengrond tot ver
laging van de huur, 1933. 

-verlaging van de pachtsom van de sluis, 
1933,1934. 

-verkoop aan C.G. van Rooijen van kad. sec. A 
nr. 1881 (ged.) aan de Verlengde Hoogstraat, 
met tekening, 1933. 
-geldbeleggingen in aandelen en staatsleningen, 
1932-1937. 

-rechtsgeding ter ontruiming van de sluispach-
terswoning, 1934. 
-ingebruikgeving van grond bij het gemeente
lijk watergebouw aan de wegencommissie Blok
land, 1934,1936. 

-verkoop van stuk grond kad. sec. A nr. 1234 
aan de Lieve Vrouwegracht aan het R.K. Arm
bestuur van Montfoort, met tekening, 1934. 
-verkoop van stukje grond buiten de Willes-
kopperpoort, kad. sec. A nr. 81 (ged.), aan 
de N.V. PUEM voor de plaatsing van een 
transformatorhuisje, met tekening, 1934. 
-klachten over water in- en uitlaat van de 
sluis, 1935. 

-verhuur aan C A . Pellekoorne van de scheeps
werf, kad. sec. A nr. 1121, met tekening, 
1935. 

-verlaging van de huur van het plaatsje ten 
oosten van het stadhuis, kad. sec. A nr. 
418b, 1935. 

-achterstallige pacht van de sluispachter, 
1935. 

-verkoop van bouwgrond bij molen De Valk, kad. 
sec. A nrs. 1250 (ged.) en 2035 (ged.) aan 
J. de Reuver, met tekening, 1936. 
-overdracht van plantrecht aan de Doeldijk 
door verschillende eigenaren aan de gemeente, 
1936. 

-verstrekking van hypothecaire geldlening aan 
B.G. Willemsen, 1937. 
-beoogde vernieuwing van de schutsluis, 1937. 
-snoeien van bomen langs de Koningslaan en 
het Kleine Bospad, 1937. 
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552. [14.1 Tuin-, bouw-en slootgrond] 
Stukken betreffende de verhuur van tuin- , 
bouw- en slootgrond, 1927-1936, 1 omslag. 

-verhuur aan D. Groenewoud van een tuin aan de 
Molenwerf, kad. sec. A nr. 1250, 1927. 
-verkoop van 5 m2 grond aan de Willeskopper-
poort, kad. sec. A nr. 596 (ged.) aan A.A. 
Vermeulen, met tekening, 1927, en ruil met de 
provincie Utrecht van een gedeelte van het
zelfde perceel, met tekening, 1928. 

-verhuur aan T. van Xooten van 10 0 m2 Buiten 
de Willeskopperpoort, 1928. 
-verhuur van havengronden achter de Keizer
straat, 1930. 

-verhuur van 150 m2 Buiten de Willeskopper
poort aan T. van Kooten, met tekening, 1936. 
-verhuur van slootgrond aan de Achterstraat en 
de Lieve Vrouwegracht, 1936. 

553. [14.10 Gebouwen] 
Stukken betreffende de verhuur van de voormali
ge openbare lagere school met tuin, kad. sec. A 
nr. 1678, aan de ABTB te Arnhem, ten behoeve 
van een te Montfoort op te richten lagere land
bouwschool, 
1927,1937, 1 omslag. 

554. [14.11 Erfpacht] 
Stukken betreffende het in erfpacht geven van 
kad. sec. A nr. 1741 aan de firma H.J. van 
Rooijen en Zoon, 
1937, 1 omslag. 

555. [14.12 Opstal] 
Stukken betreffende verlening van het recht van 
opstal aan I.C. Stalenhoef en G. van der Neut 
op de grond in de Waterpoort, kad. sec. A nr. 
1745 en 1744, 
1927-1930, 1 omslag. 

556. [14.13 Recognitiën] 
Stukken betreffende verlening van het recht van 
uitweg en de daarvoor jaarlijks te betalen re
cognities , 
1933-1937, 1 omslag. 

557. [15.0 Plaatselijke verordeningen, algemeen] 
Stukken betreffende plaatselijke verordening
en, niet zijnde strafverordeningen, 
1932-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1932-1937. 
-geslotenverklaring van het Kleine- en het 
Grote Bospad voor rijwielen op zon- en feest
dagen, 1935. 
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-geslotenverklaring van de Achterstraat voor 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
1935. 

-verordening op de inning van leges ter 
secretarie, 1936. 

558. [15.1 Strafverordeningen] 
Stukken betreffende strafverordeningen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-verordening ex art. 208 gemeentewet (overzicht 
van strafverordeningen die van kracht zijn), 
1927,1934,1936. 

-aanvulling algemene politieverordening, 
192 7,1928,1932-1935,1937. 

-verordening op woonwagens en woonschepen, 1927, 
-wijziging van de verordening op herbergen etc. 
en op openbare vermakelijkheden, 1928. 
-verordening op de maximum snelheid in de ge
meente Montfoort, 1929. 
-verordening op het verwijderen van rupsen en 
rupsennesten in de gemeente Montfoort, 1930. 
-verordening betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen, 1930. 

-besmettelijke ziektenverordening, 1930. 
-verordening betreffende het vervoer van ben
zine per ketelwagen over de openbare weg in 
de gemeente Montfoort, 1931. 

-geslotenverklaring van het Kleine- en Grote-
Bospad voor het berijden met rijwielen, 1932. 

-geslotenverklaring van de Zevenhuisstraat voor 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 1932. 
-verordening tot bepaling van de maximum snel
heid voor rijwielen in de gemeente Montfoort, 
1933. 

-verordening tot afwijking van de bepalingen 
van de winkelsluitingswet, 1935. 
-verordening op de keuring van waren, 1936. 

559. [16.1 Plaatselijke directe belastingen naar 
het inkomen] 

Stukken betreffende de heffing van een 
plaatselijke inkomstenbelasting, 
1928,1929, 1 omslag. 

-circulaires, 1928,1929. 
-wijziging van de verordening op de heffing van 
een plaatselijke inkomstenbelasting, 1928. 

560. [16.3 Hondenbelasting] 
Kohieren van de hondenbelasting, 
1930-1937. 
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561. [16.5 Belastingen en heffingen als bedoeld in 
de art. 238 en 239 van de gemeentewet] 

Stukken betreffende de heffing van precario
rechten, 
1927-1935, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-verordening op de heffing van havengelden, 
1929,1935. 

-verordening op de heffing van schutgelden voor 
de sluis aan de Vaart, 1930,1934. 
-wijziging verordening begrafenisrechten, 1931. 
-verordening op de heffing en inning van museum-
gelden, 1933. 
-wijziging van de verordening op de heffing 
van keurloon, 1935. 
-verordening op de heffing van besmettelijke 
ziektengelden, 1935,1936. 

562. [16.6 Belastingen krachtens bijzondere wetten] 
Circulaire van het ministerie van binnenlandse 
zaken betreffende schoolgeldheffing voor het 
lager onderwijs, 
1936, 1 stuk. 

563. [16.7 Straatgeld] 
Stukken betreffende straatbelasting, 
1925-1927,1937, 1 omslag. 

-kohieren straatbelasting, 1925,1926. 
-afschaffing van straatbelasting te Montfoort, 
1927. 

-circulaire, 1937. 

564. [16.9 Rijksbelastingen, algemeen] 
Stukken betreffende rijksbelastingen in het 
algemeen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-vaststelling van het aantal zittingsdagen van 
de rijksontvanger te Oudewater bij opheffing 
van het kantoor te Montfoort, 1927,1930. 

565. [16.91 Grondbelasting, kadaster] 
Stukken betreffende de heffing van grondbelas
ting en opcenten op de grondbelasting, 
1929-1933, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1933. 
-verordening op de heffing van opcenten op de 
grondbelasting, 1930,1932,1933. 
-bezwaarschrift van de gemeente tegen de aan
slag in de grondbelasting, 1931. 
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566. [16.92 Personele belasting] 
Stukken betreffende de heffing en invordering 
van personele belastingen en opcenten daarop, 
1930-1937, 1 omslag. 

-verordening op de heffing van opcenten op de 
personele belasting, 1930-1932,1934. 
-verordening betreffende de classificatie van 
de gemeente Montfoort voor de heffing van de 
personele belasting, 1930. 
-verlaging van de belastinggrondslag voor 
biljarten, 1937. 
-berekening ten aanzien van de klasse-indeling 
van de gemeente, 1937. 

567. [16.93 Rijksinkomstenbelasting] 
Circulaires van het ministerie van financiën 
betreffende de rijksinkomstenbelasting, 
1934,1935, 1 omslag. 

568. [16.96 Forensen-opgaven] 
Stukken betreffende de behandeling van beroep
schriften tegen aanslagen in de forensenbe-
lasting, 
1927-1931, 1 omslag. 

569. [16.97 Wegenbelasting] 
Stukken betreffende de uitvoering van de 
wegenbelastingwet, 
1927-1930, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1930. 
-opgaven aan GS van uitgaven voor het onder
houd van de Doeldijk, 1928,1929. 
-correspondentie met de inspecteur der directe 
belastingen betreffende toezending van wegen-
belastingkaarten, 1929. 

570. [16.98 Gemeentefondsbelasting] 
Stukken betreffende de heffing van gemeente
fondsbelasting, 
1930-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1930-1937. 
-verordening betreffende de classificatie van 
de gemeente voor heffing der gemeentefonds
belasting, 1930-1932. 
-verordening op de heffing van opcenten op de 
gemeentefondsbelasting, 1933,1934,1936,1937. 

571. [16.99 Vermogensbelasting] 
Stukken betreffende de vaststelling van ver
ordeningen op de heffing van opcenten op de 
vermogensbelasting, 
1934, 1 omslag. 
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572. [17.0 Gemeentefinanciën, algemeen] 
Stukken betreffende diverse gemeentelijke 
financiële aangelegenheden, 
1927-1937, 1 omslag. 

-hypotheekverlening bij wijze van geldbelegging, 
1927-1937. 

-geldbeleggingen op andere wijze, 1930-1937. 
-circulaires, 1931-1937. 
-staat met bedrijfsuitkomsten van het gas- en 
waterbedrijf, 1933. 
-rechtsvordering tegen de sluispachter wegens 
achterstallige pacht, 1936. 

-opgave van gegevens aan het ministerie van 
binnenlandse zaken betreffende de gemeente
lijke financiën, 1934-1936. 

573. [17.1 Begrotingen] 
Stukken betreffende vaststelling en goedkeuring 
van de gemeentebegroting, 
1927-1937, 1 omslag. 

574. [17.2 Rekeningen] 
Stukken betreffende vaststelling en goedkeuring 
van de gemeenterekening, 
1927-1937, 1 omslag. 

575. [17.3 Controle op ontvangsten en uitgaven, 
kasopneming] 

Stukken betreffende opneming van kas en boeken 
van de gemeente-ontvanger, 
1927-1937, 1 omslag. 

576. [17.4 Geldleningen] 
Stukken betreffende het aangaan van verschil
lende geldleningen, 
1927-1937, 1 omslag. 

577. [17.5 Gemeentelijke subsidies] 
Stukken betreffende afhandeling van subsidie
aanvragen van verschillende instellingen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-subsidieverlening aan de Vereniging voor Teken
en Vakonderwijs te Montfoort, 1927. 
-verzoek van P.G. van Rijn, om in verband met 
het dempen van de gracht te zorgen voor kosten-
loze aanvoer van koelwater voor zijn motor, 
z • j • 

-verzoek om subsidie van de plaatselijke ver
eniging tot bevordering van vreemdelingen
verkeer, 1933. 
-circulaire inzake gratificaties voor rijks-
veldwachters, 1934. 
-subsidieverzoek van de katholieke middenstands 
handelsschool Montfoort voor het geven van een 
cursus, 1937. 
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578. [17.6 Rijksuitkeringen, algemeen] 
Stukken betreffende de financiële verhouding 
tussen rijk en gemeenten, 
1928-1933, 1 omslag. 

579. [17.6 Uitkering art. 1 t/m 9 wet 1897] 
Staten met opgaven van de sommen, die op grond 
van de wet van 29 december 1897 aan de gemeente 
Montfoort moeten worden uitgekeerd, 
1927-1930, 1 omslag. 

580,581. [17.62 Wet financiële verhouding 1929] 
Stukken betreffende de uitvoering van de finan
ciële verhoudingswet tussen rijk en gemeenten, 
1929-1937, 2 omslagen. 

580. 1929-1934 
581. 1935-1937 

-circulaires, 1929-1937. 
-correspondentie met andere overheidslichamen 
betreffende overheidsuitgaven, 1929-1937. 

582. [17.8 Verrekening vorderingen en schulden tussen 
rijk en gemeenten] 

Circulaires betreffende verrekening van vorde
ringen tussen rijk en gemeenten, 
1927,1928, 1 omslag. 

583. [17.9 Statistiek financiën] 
Stukken betreffende het doen van financiële 
opgaven aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 
1927-1937, 1 omslag. 

584. [18.0 Politie, algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van de 
politie, 
1929-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1937. 
-algemene correspondentie, 1929-1937. 

585. [18.01 Openbare orde, uitoefening politietoezicht] 
Circulaires betreffende uitvoering van het 
politietoezicht, 
1932-1937, 1 omslag. 

586. [18.1 Politieverordening, algemeen] 
Stukken betreffende vaststelling en uitvoering 
van de algemene politieverordening, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-verlening van vergunningen op grond van de 
algemene politieverordening, 1927-1935. 
-wijzigingen van de apv, 1933-1935. 
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587 [18.02 Oproeren, werkstaking. Vorderingen van 
krijgsvolk] 

Circulaires met handleiding voor de burgemees
ter bij storingen van de openbare orde, 
1933,1934, 1 omslag. 

588. [18.06 Houden van loterijen. Dobbelen en wedden] 
Stukken betreffende kansspelen en loterijen, 
1929-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1936. 
-staat van verleende loterijvergunningen in 
Montfoort in 1935 en 1936. 

589. [18.12 Het hebben van voorwerpen of werken boven, 
op, aan, of in openbare gronden of wateren] 

Stukken betreffende het plaatsen van borden, 
zonweringen en reclameborden boven en langs 
de openbare weg, 
1927-1933, 1 omslag. 

590. [18.13 Houden van varkens] 
Stukken betreffende het houden van varkens 
binnen de bebouwde kom, 
1927-1937, 1 omslag. 

591. [18.2 Paspoorten] 
Circulaires betreffende de aanvraag en afgifte 
van paspoorten, 
1927-1937, 1 omslag. 

592. [18.4 Toezicht op vreemdelingen] 
Circulaires betreffende het toezicht op vreem
delingen, 
1927-1935, 1 omslag. 

593. [18.5 Wettelijke tijd] 
Circulaire van het ministerie van binnenlandse 
zaken betreffende de juiste methode van tijd
berekening, 
1937, 1 stuk. 

594. [18.6 Wapenwet] 
Circulaires betreffende de uitvoering van de 
wapenwet, 
1929-1937, 1 omslag. 

595. [18.7 Burgerwacht] 
Stukken betreffende burgerwachten, 
1930-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1930-1937. 
-lijst van personen van de burgerwachten Mont-
foort-Willeskop, die voor aanstelling van 
onbezoldigd gemeenteveldwachter in aanmerking 
komen, 19 37. 



-72-

596. [18.9 Woonwagens- en woonschepenwet] 
Stukken betreffende de uitvoering van de woon
wagen- en woonschepenwet, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-afschriften van verordeningen uit 1921 betref
fende lig- en staangelden. 

-aanvragen woonwagenvergunningen, 1928-1937. 
-verstrekken van inlichtingen aan diverse 
instanties, 1928-1937. 

• 
597. [18.90 Bioscoopwet] 

Stukken betreffende uitvoering van de bioscoop
wet, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-aanvragen en vergunningverlening tot het ver
tonen van films, 1930-1937. 

598. [18.91 Winkelsluitingswet] 
Stukken betreffende uitvoering van de winkel
sluitingswet, 
1931-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1931-1936. 
-verzoek van de kerkeraad van de Ger. kerk om 
geen uitzonderingen toe te laten op de komende 
zondagsluiting van winkels, 1931. 

-verzoek van de R.K. Middenstandsvereniging te 
bepalen, dat de winkels op zondag op bepaalde 
uren geopend zijn, 1932. 
-verordening tot afwijking van de bepalingen 
van de winkelsluitingswet, 1932,1933,1935. 
-verzoek van de bakkers de door de wetgever 
gegeven mogelijkheid tot winkelopening op 
zondag te verlenen, 1932. 

-verzoeken van individuele personen tot af
wijking van de sluitingsbepalingen, 1932-1937. 
-verordening ingevolge art. 6, eerste lid van 
de winkelsluitingswet voor de barbiers- en 
kapperswinkels in de gemeente, 1932. 
-verklaringen van de raad met betrekking tot 
de toepasselijkheid van art. 4, eerste lid 
van de winkelsluitingswet, 1934. 

-verklaringen van winkeliers, waarin zij zich 
uitspreken over de regeling met betrekking 
tot verkoop op zondag in verband met de 
buitengewone omstandigheden van het moment, 
1934. 
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599. [18.92 Geldschieterswet] 
Stukken betreffende uitvoering van de geld
schieterswet, 
1933-1935, 1 omslag. 

-circulaires, 1933-1935. 
-verzoek van de N.V. Vesta om vergunning tot 
vestiging van een geldschietersfiliaal te 
Montfoort, 1933. 

600. [19.0 Openbare veiligheid, algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van hand
having van de openbare veiligheid, 
1927-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1936. 
-aanschrijving aan diverse autobusondernemers 
inzake stopplaatsen en het inlaten van passa
giers, 1928. 
-aanschrijving aan de vuurschouwer C. Hoogen-
doorn tot het houden van een schoorsteenschouw. 
-aanschrijving aan diverse personen een einde 
te maken aan onveilige toestanden, 1931. 
-verzoek van belanghebbenden tot het plaatsen 
van lichtpunten op de Bloklandse dijk, 1936. 

601. [19.1 Ongelukken , redding] 
Circulaires betreffende het reddingwezen en 
eerste hulp bij ongelukken, 
1929-1934, 1 omslag. 

602. [19.2 Vervoer van buskruit] 
Circulaires betreffende het vervoer van onplof-
bare stoffen, 
1930-1937, 1 omslag. 

603. [19.4 Brandweer, maatregelen tegen brandgevaar, 
algemeen] 

Stukken betreffende wering van brand, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 3 927-1937. 
-opgaven aan GS met betrekking tot aanwezige 
brandspuiten, 1927-1937. 
-benoeming en ontslag van de schoonhouder van de 
brandblusmiddelen, 1930. 
-lidmaatschap van de Utrechtse Provinciale 
Brandweerbond, 1931. 
-eervol ontslag aan leden van de verplichte 
brandweer in verband met oprichting van de 
vrijwillige brandweer, 1931. 
-opdracht aan de vuurschouwer tot het houden 
van een schoorsteenschouw, 1932. 
-rapport inzake de staat van de brandblusmid
delen, 1933. 
-ongevallenverzekering brandweerpersoneel, 
1933. 
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-subsidieverzoek van de vrijwillige brandweer, 
1934,1936. 
-verwijdering bliksemafleider van de kerktoren 
van de N.H. kerk, 1934. 
-opzegging lidmaatschap van de Utrechtse Provin
ciale Brandweerbond, 1935. 
-gemeenschappelijke regeling tussen de gemeen
ten Montfoort en Linschoten, waarbij de vrij
willige brandweer van Linschoten-Snelrewaard 
hulp zal bieden in geval van brand, 1936,1937. 
-verslag van blussing brand bij de firma J.H. 
van Rooijen en Zoon, 1936. 
-gemeenschappelijke regeling, waarbij de ge
meente Woerden in geval van brand hulp zal 
verlenen aan de gemeenten Linschoten, Snel-
rewaard, Montfoort en Zegveld, 1936. 

604. [19.5 Motor- en Rijwielwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de motor
en rijwielwet, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-geslotenverklaring van wegen en bruggen, 
en ontheffingen daarvan, 1927-1937. 

605,606. [21.0 Wegen algemeen] 
Stukken betreffende aanleg, onderhoud en schouw 
van wegen, 
1927-1937, 2 omslagen. 

605. 1927-1933 
606. 1934-1937 

-circulaires, 1927-1937. 
-aanschrijvingen tot herstelling van hagen en 
schuttingen, 1927-1937. 

-aankondigingen van schouw over wegen, 
1927-1937. 

-mededelingen van stremming van wegen, 1928-1937 
-plaatsing van reclameborden aan wegen, 
1928-1937. 

-vergunningverlening aan de N.V. PUEM tot plaat
sing van electriciteitspalen aan de Doeldijk, 
met tekening, 1928. 
-verzoeken aan GS tot onderhoud van provinciale 
wegen, 1928-1937. 
-verzoek van de R.K. Middenstandsvereniging 
inzake de loop van de nieuwe provinciale weg 
De Meern-Montfoort, 1928. 
-correspondentie met de N.V. PUEM betreffende 
graafwerkzaamheden, 1928-1937. 
-graafwerkzaamheden gas- en waterbedrijven, 
1929-1937. 

-ruiling van grond met de provincie Utrecht, 
namelijk perceel kad. sec. A nr. 1446, waarover 
de nieuwe provinciale weg zal lopen, tegen de 
oude provinciale weg door de stad Montfoort, 
met tekening, 1930. 
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-vergurmingverlening aan de N.V. PUEM voor 
kabellegging door de Molenstraat, met tekening, 
1931. 

-aanbesteding van herbestrating en onderhoud 
van wegen, 1932. 
-verplaatsing van de electriciteitspalen aan de 
Hofdijk door de N.V. PUEM, met tekening, 1932. 
-verzoek van bewoners van IJsselplein en Doel-
dijk tot het voorzien van het wegdek van een 
stofvrije teer- of asfaltlaag, 1932. 

-plaatsing laagspanningsverdeelkast door de 
N.V. PUEM hoek Vrouwenhuisstraat-Havenstraat, 
met 2 tekeningen, 1932. 
-verzoek van de bewoners van de Zevenhuizen-
straat om de schutting naar de nieuwe weg te 
verwijderen, 1933. 
-legging van hoogspannings- en telefoonkabel 
door de N.V. PUEM vanaf het transformatorhuisje 
in de kom van Montfoort naar het transformator
huisje, dat nabij het brandspuithuisje in Blok
land geplaatst zal worden, met tekening, 1933. 

-vergunningen van het provinciaal bestuur tot 
het plaatsen van voorwerpen aan de provinciale 
weg, 1932-1937. 
-herbestrating van de straat voor het St. Antho-
niuspension met bijdrage van die instelling, 
1937. 

-plaatsing van palen langs de Doeldijk door de 
N.V. PUEM, met tekening, 1937. 

607. [21.2 Kilometerpalen, wegwijzers, waarschuwings
borden, weegbruggen] 

Stukken betreffende het aanbrengen van verkeers
borden en andere verkeersvoorzieningen op en 
langs wegen, 
1927-1935, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1935. 
-vergunningverlening door GS aan J. de Reuver 
tot het plaatsen van een benzinepomp aan de 
provinciale weg De Meern-Oudewater, op perceel 
kad. sec. A nr. 2011, 1927. 
-vergunningverlening door GS aan G. Hol tot het 
plaatsen van een benzinepomp aan de provinciale 
weg De Meern-Oudewater op perceel kad. sec. A 
nr. 1850, 1927. 

608. [21.4 Openbare middelen van vervoer] 
Stukken betreffende openbare middelen van ver
voer, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-correspondentie met en betreffende verschillen
de autobusdiensten, 1927-1937. 
-huur van een wachtlokaal aan de Hoogstraat, 
wijk A nr. 13, door de gemeente ten behoeve van 
buspassagiers, 1935,1936. 
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-correspondentie betreffende oprichting van 
autoverhuurinrichtingen, 1937. 
-overzichten van taxi's en huurauto's in de 
gemeente, 1937. 
-dienstregelingen van autobusdiensten, 1937. 
-vaststelling van tarieven voor luxe-autover
huur met chaufeur, 1937. 
-overzicht van door de rijksverkeersinspectie 
gekeurde huurauto's en taxi's te Montfoort, 
1937. 

609. [21.5 Verkeer te water, scheepvaart] 
Stukken betreffende het verkeer te water, 
1929-1934, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1934. 
-verzoek aan de minister van waterstaat tot 
uitdieping van de Hollandse IJssel, 1929. 
-betaling pachtsom door de pachter van de 
sluis, 1934. 

610. [21.50 Havens] 
Brief van provinciale waterstaat, dat uit kosten
overwegingen wordt afgezien van het uitbaggeren 
van de Voorgracht, 
1930, 1 stuk. 

611. [21.51 Kaden] 
Stukken betreffende het herstel van de kade 
langs de IJssel, achter het gemeentehuis, na 
werkzaamheden van de N.V. PUEM, 
193 3, 1 omslag. 

612. [21.53 Vaarwateren, legger, schouw, etc] 
Stukken betreffende het onderhoud van vaar
wateren, 
1927-1937, 1 omslag. 

-aankondigingen van de schouw over vaarwate
ren, 1927-1937. 
-correspondentie met GS betreffende de legger 
der vaarwateren, 1927-1937. 
-ontwerp-legger van de vaarwateren, 1934. 
-correspondentie met waterschappen met betrek
king tot de ondiepte van de Nieuwe Vaart bij 
de Lindeboomsebrug, 1936. 
-circulaires, 1930-1933. 

613. [21.6 Bruggen] 
Stukken betreffende aanleg en onderhoud van 
bruggen, 
1931-1936, 1 omslag. 

-bestek en tekening van een aan te leggen brug 
als onderdeel van de provinciale weg, in de 
oostelijke singelgracht, 1931. 
-onderhoud van de Lindeboomsebrug, 1932. 
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614 

615. 

-aanleg van voetbrug over de Linschotervaart, 
1933. 

-bouw van een brug over de Linschotervaart ten 
behoeve van de lagere landbouwschool, 1933. 
-aanleg van een brug over de Linschotervaart 
voor de percelen kad. sec. A nr. 1945 en 
1946, 1936. 

[21.7 Telegraaf en telefoon] 
Stukken betreffende aanleg, onderhoud en gebruik 
van telegraaf- en telefoonleidingen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires en correspondentie betreffende 
telefoontarieven, 1927-1937. 
-correspondentie met de Rijkstelegraaf met 
betrekking tot onderhoudswerkzaamheden, 
1927-1937. 
-leggen van kabels en plaatsen van palen in de 
provinciale weg De Meern-Oudewater voor het 
rijkstelefoonnet te Montfoort, 1929. 
-plaatsen van 5 telefoonpalen in de westelijke 
berm van de Doeldijk, 1929. 
-leggen van een huisaansluitingskabel in de 
Keizerstraat, 1931. 
-kabellegging Rotterdam-Utrecht door de binnen
stad van Montfoort, met 5 tekeningen, 1931, 
1932, met 6 gereviseerde tekeningen, 1933. 

-plaatsing van 8 palen langs de Beneden Kerkweg, 
met tekening, 1932. 
-kabellegging Montfoort-Woerden, met 4 tekeningen, 
1936, met 3 gereviseerde tekeningen, 1937. 
-wijziging van de openstelling van de telefoon
dienst van het PTT-hulpkantoor te Montfoort, 
1937. 

-leggen van een kabel in het IJsselplein en de 
Hofdijk, met tekening, 1937. 
-leggen van een kabel in de Hoogstraat, met 
tekening, 1937. 

[21.71 Radio] 
Stukken betreffende radio-distributie, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-correspondentie met bedrijven, die een radio-
distributiecentrale te Montfoort willen op
zetten, 1927-1930. 

-vergunningverlening aan radiohandelaren N.J. 
Post en M. van Schaick te Montfoort tot het 
aanbrengen van draden boven gemeente-eigendom
men voor een door hen te exploiteren radiocen-
trale, 1930. 
-vergunningverlening door GS aan de N.V. Mont-
foortsche Radio Centrale voor het hebben van 
radiodraden over de provinciale weg De Meern-
Oudewater, 1932. 
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-machtiging van de PTT voor N.J. Post en 
M. van Schaick, 1932. 
-overschrijving van de machtiging op naam van 
M. van Schaick, 1933. 
-verlenging van de vergunning voor de radio-
centrale van M. van Schaick, 1937. 

616. [21.8 Posterijen] 
Stukken betreffende de posterijen, 
1932-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1934-1937. 
-vermindering van dienstverlening door het hulp
kantoor te Montfoort in verband met bezuiniging, 
1932. 

617. [21.9 Luchtvaart] 
Stukken betreffende de luchtvaart, 
1927-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1936. 
-noodlanding van een militair vliegtuig te 
Montfoort, 1930,1931. 

618. [22.0 Volkshuisvesting - algemeen] 
Stukken met betrekking tot diverse aspecten van 
de volkshuisvesting, 
1927-1937, 1 omslag. 

N.B. Voor bouwvergunningen zie inv.nrs. 1556-1969. 

-circulaires, 1927-1937. 
-toezending van jaarstukken van woningbouwver
eniging "Volksbelang" aan diverse instanties, 
1927-1937. 

-beredeneerde verslagen van hetgeen met betrek
king tot de volkshuisvesting in de gemeente 
Montfoort is verricht, 1927-1932. 
-huurbepaling van met rijkssteun gebouwde 
woningen, 1927-1934. 
-voornemen tot toetreding tot de welstandscom
missie voor de provincie Utrecht, 1929. 
-bouw van een transformatorhuisje bij de alge
mene begraafplaats, 1934. 
-vergunningverlening aan W. Witjes voor het 
bouwen van een woning binnen 50 meter van de 
R.K. begraafplaats, 1936. 
-vaststelling van de exploitatietekorten van de 
woningbouwvereniging Volksbelang, 1927-1937. 
-niet-toetreding tot de provinciale Utrechtse 
welstandscommissie, 1937. 

619. [22.01 Stichting van woningen] 
Circulaires betreffende de bouw van woningwet
woningen, 
1927-1936, 1 omslag. 
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620. [22.02 Verbetering van woningen, onbewoonbaar
verklaringen] 

Stukken betreffende verbetering en onbewoonbaar
verklaring van woningen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-correspondentie met de gezondheidscommissie te 
Wijk bij Duurstede, 1927. 
-aanschrijvingen van huiseigenaren tot verbete
ring, 1930-1936. 
-circulaires, 1931-1937. 

621. [22.1 Financiële regeling met bouwvereniging 
Volksbelang] 

Stukken betreffende vaststelling van de rijksbij
drage aan het exploitatietekort van de woning
bouwvereniging Volksbelang, en uitbetaling daar
van aan de woningbouwvereniging, 
1927-1937, 1 omslag. 

-rekening-courant overeenkomst met de woning
bouwvereniging, 1927. 
-balans en verlies- en winstrekeningen van de 
woningbouwvereniging, 1926-1934. 
-correspondentie met het ministerie van arbeid, 
handel en nijverheid inzake de rijksbijdrage, 
1927-1937. 

-verslag betreffende de exploitatie van met 
rijksvoorschot gebouwde woningen, 1927. 
-verificatie van de jaarstukken van de wo
ningbouwvereniging, 1929-1937. 
-verzoek van bewoners van Het Keizerrijk tot 
huurverlaging, 1932. 

622. [22.10 Liquidatie Volksbelang, overname door 
gemeente] 

-Stukken betreffende liquidatie en overname van 
de woningbouwvereniging Volksbelang, 
1936-1937, 1 omslag. 

623. [22.2 Bouwverordening - algemeen] 
Stukken betreffende vaststelling en wijziging 
van bouwverordeningen, 
1929-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1936. 
-verordening betreffende het beroep bedoeld in 
de artikelen 7 en 9 van de woningwet, 1932. 
-vaststellen nieuwe bouwverordening, 1934,1935. 
-jaarverslag van de provinciale Utrechtse 
welstandscommissie, 1936. 

624. [22.3 Uitbreidingsplan - bouwverbod] 
Circulaires betreffende uitbreidingsplannen, 
1932-1937,-1 omslag. 
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625. [22.4 Rooilijnen] 
Stukken betreffende de vaststelling en hand
having van rooilijnen, 
1927-1935, 1 omslag. 

-aanwijzing rooilijnen op verzoek van verschil
lende personen, 1927-1933. 

-circulaires, 1933-1935. 

626. [23.0 Volksgezondheid - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van bevor
dering van de volksgezondheid, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-statistische opgave betreffende kindersterfte 
in Montfoort in 1920-1927 in verband met onder
zoek naar postvaccinale encephalitis, 1928. 

-aanschrijvingen tot verbetering van privaat-
afvoeren, 1930. 

-voorlichtingstentoonstelling door het Groene 
Kruis, 1932. 

627. [23.01 Gemeentelijke gezondheidsdienst] 
Lijsten van in de gemeente aanwezige genees
kundigen, tandheelkundigen, apothekers, dro
gisten en vroedvrouwen, 
1927-1937, 1 omslag. 

628. [23.02 Keuring van waren] 
Stukken betreffende uitvoering van de warenwet, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-correspondentie met de keuringsdienst van waren 
voor het gebied Utrecht, 1927-1937. 
-opgaven op grond van het melkbesluit van melk-
verkopers te Montfoort, 1932. 
-verordening op de keuring van waren, 1936. 
-opgave van vergunning- en verlofhouders te 
Montfoort in verband met heffing keurings-
rechten warenwet, 1937. 

629. [23.03 Bad- en Zweminrichtingen] 
Stukken betreffende het zwemmen in open water, 
1932-1934, 1 omslag. 

-circulaires betreffende de ziekte van Weil, 
1932-1934. 

-vergunningverlening aan de Montfoortse Zwemclub, 
opgericht 9 juni 1933, tot het maken van een 
bad- en zweminrichting in de Voorgracht, 1933. 

630,631. [23.05 Vleeskeuringswet] 
Stukken betreffende uitvoering van de vlees
keuringswet, 
1928-1937, 2 omslagen. 
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630. 1926-1934 
631. 1935-1937 

-circulaires, 1927-1937. 
-stukken betreffende deelname aan de gemeen
schappelijke regeling Keuringskring Oude-
water, 1926-1937. 

632. [23.3 Besmettelijke ziekten] 
Stukken betreffende uitvoering van de besmette
lijke ziektenwet, 
1929-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1937. 
-correspondentie met artsen en het staatstoezicht 
op de volksgezondheid in verband met het voor
komen van besmettelijke ziektegevallen, 
1930-1937. 

-verordening op de heffing van besmettelijke 
ziektengelden, 1931,1935. 

-overeenkomst met het Stads- en Academisch 
ziekenhuis te Utrecht, betreffende opname 
van lijders aan besmettelijke ziekten, 1935. 

633. [23.32 Inentingen] 
Stukken betreffende inentingen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-staat van verrichte vaccinaties, 1927. 
-aanwijzingen van de vaccinateur tevens dood-
schouwer, 1927-1935. 

634. [23.6 Riolering] 
Stukken betreffende aansluiting op de riolering 
en betreffende werking van de riolering, 
1927-1935, 1 omslag. 

-vergunningverlening aan verschillende personen 
tot aansluiting op de gemeenteriolering, 
1927-1931. 
-aanschrijvingen aan diverse personen tot ver
betering van de afvoer van rioolwater, 
1931-1935. 

635. [23.8 Herstellingsoorden en sanatoria] 
Stukken betreffende de verplegingskosten van 
personen in herstellingsoorden, 
1934-1937, 1 omslag. 

-verplegingskosten van onvermogende tuberculose-
lijders, 1934-1936. 

-circulaires, 1934-1936. 
-verordening op het verlenen van bijdragen in 
de kosten van uitzending en verpleging van 
kinderen in gezondheids- en vaccinatiekolonies 
en in gezinnen te Montfoort, 1937. 

f. 
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636. [23.9 Rijkstoezicht op de volksgezondheid, 
Gezondheidscommissies] 

Stukken betreffende de werkzaamheden van de ge
zondheidscommissie te Wijk bij Duurstede, 
1927-1933, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1933. 
-geschil omtrent de begroting voor 1927. 
-signalering van vervuiling en stank door de 
gezondheidscommissie, 1930,1931. 
-besmettelijke ziektenverordening, 1930. 
-verhaal van pensioenbijdragen van de secre
taris van de gezondheidscommissie, 1932-1933. 

637. [24.0 Algemene begraafplaats] 
Stukken betreffende de algemene begraafplaats, 
1931, z.j., 1 omslag. 

-offerte van C. Kemp voor uitvoering van werk
zaamheden, 1931. 

-overzicht van de graven in de derde klasse 
en de meest recente begraafdata, z.j. 

638. [24.2 Stichting van kelders en gedenktekenen] 
Stukken betreffende verzoeken van nabestaanden 
tot het plaatsen van gedenktekenen op graven, 
1927,1928, 1 omslag. 

639. [24.4 Begraven, vervoeren en opgraven van lijken, 
kennisgeving begraven van lijken uit 
andere gemeenten] 

Stukken betreffende vervoeren en begraven van 
lijken, 
1927,1931, 1 omslag. 

-bijdrage van de gemeente Willeskop in de alge
mene begraafplaats, 1927. 
-circulaire, 1931. 

640. [24.5 Geneeskundigen voor de doodschouw] 
Aanstellingsacte voor F.G.M.N. Verheijden tot 
geneeskundige voor de doodschouw in 1928, 
1927, 1 stuk. 

641. [26.0 Armwezen - algemeen] 
Diverse correspondentie betreffende het armwezen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-lijst van instellingen van weldadigheid te 
Montfoort, 1927,1932. 
-circulaires, 1930-1936. 
-opgaven aan GS van verleende subsidies aan het 
algemeen burgerlijk armbestuur, 1937. 
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642. [26.02 Statistiek armwezen] 
Staten met opgaven van de bedeling door de ver
schillende instellingen van weldadigheid te 
Montfoort, 
1929-1936, 1 omslag. 

643. [26.1 Burgerlijk Armbestuur] 
Stukken betreffende het algemeen burgerlijk 
armbestuur, 
(1913),1927-1937, 1 omslag. 

-reglement voor het algemeen burgerlijk arm
bestuur, 1913, met wijzigingen, 1921,1927,1936. 
-rooster van aftreding, 1928-1938. 
-benoeming van leden, 1928-1937. 
-circulaires, 1927-1936. 
-begrotingen, 1928-1937. 
-rekeningen, 1927-1937. 

644. [26.01 Collecten] 
Circulaires van het provinciaal bestuur betref
fende collecten, 
1930,1937, 1 omslag. 

645. [26.2 Geneeskundige armenverzorging] 
Stukken betreffende geneeskundige verzorging 
van behoeftigen, 
1926-1937, 1 omslag. 

-jaarwedden geneesheer en vroedvrouw, 
1926-1936. 

-circulaires, 1932-1937. 
-correspondentie met het provinciaal bestuur 
en het staatstoezicht op de volksgezondheid, 
1927-1936. 

646. [26.3 Ondersteuning - algemeen] 
Stukken betreffende diverse steunregelingen, 
1929-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1933-1937. 
-algemene correspondentie, 1929,1933. 

647. [26.31 Rampen] 
Circulaires van de commissaris van de koningin 
in de provincie Utrecht betreffende hulpverle
ning bij rampen, 
1927-1935, 1 omslag. 

648. [26.4 Makingen en schenkingen] 
Stukken betreffende de aanvaarding van schen
kingen door de gemeente en door kerken, 
1927-1935, 1 omslag. 

-aanvaarding door de gemeente van een schenking 
van ƒ50 0,- van de N.V. PUEM voor verbetering 
van straten, 1927. 
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-advisering aan GS omtrent de aanvaarding van 
legaten door het R.K. armbestuur, 1927,1935. 

649. [26.5 Maatschappelijk hulpbetoon] 
Circulaires betreffende het Centraal Archief en 
Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulp
betoon, 
1927-1937, 1 omslag. 

650. [27.0 Krankzinnigen - algemeen] 
Stukken betreffende bijdragen in de verpleeg-
kosten van krankzinnigen, 
1931-1937, 1 omslag. 

-correspondentie met belanghebbenden, het pro
vinciaal bestuur en instellingen, 1931-1937. 
-circulaires, 1934-1937. 

651. [27.1 Plaatsing en opneming] 
Stukken betreffende de opneming en plaatsing 
van krankzinnigen in verpleeginstellingen, 
1927-1937, 1 omslag. 

652. [28.0 Drankbestrijding - algemeen] 
Stukken met betrekking tot diverse aspecten 
van de drankbestrijding, 
1932-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1932,1933. 
-verzoek van katholieke vrouwen in Montfoort 
om het gebruik van alcoholische dranken in 
dansgelegenheden te verbieden, 1935. 
-brief van de burgemeester aan de officier van 
justitie te Utrecht betreffende een notoire 
dronkaard, 1936. 

653. [28.1 Drankwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de drank-
wet, 
1930-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1932-1937. 
-correspondentie met belanghebbenden betreffende 
vergunningen en vergunningsrechten, 1930-1935. 

654. [28.2 Vergunningen verkoop sterke drank in 
het klein] 

Stukken betreffende vergunningen voor verkoop 
van sterke drank in het klein, 
1932,1937, 1 omslag. 

-circulaire, 1937. 
-aanschrijving van vergunninghouders in verband 
met in werking treding van de drankwet, 1932. 
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655. [28.3 Verloven voor verkoop alcoholhoudende 
dranken] 

Stukken betreffende verloven voor de verkoop 
van alcoholhoudende dranken, 
1932-1937, 1 omslag. 

-aanschrijving van verlofhouders in verband 
met in werking treding van de drankwet, 1932. 
-beperking van het maximum aantal verloven, 1932 
-verstrekking van inlichtingen op grond van de 
drankwet aan andere instanties, 1936,1937. 

656. [29.0 Bevolking - algemeen] 
Stukken betreffende bevolkingsregistratie, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1928-1937. 
-correspondentie met de commissaris van de 
koningin en de rijksinspectie van de bevol
kingsregisters, 1927-1937. 
-verslag van het onderzoek bedoeld in art. 111 
van het besluit bevolkingsboekhouding, 
1936,1937. 

-correspondentie met andere gemeenten betreffen
de bevolkingsregistratie, 
1928-1934. 

657. [29.01 Bevolkingsstatistiek] 
Correspondentie met het Centraal Bureau voor 
de Statistiek betreffende verstrekking van 
bevolkingsgegevens, 
1928-1933, 1 omslag. 

658. [29.03 Volkstelling] 
Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering 
van de 11e tienjaarlijkse volkstelling, 
1929-1931, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1931. 
-verslagen betreffende voorbereiding en uit
voering van de volkstelling, 1930,1931. 
-staat van de bij de volkstelling in Montfoort 
aangetroffen woningen en gebouwen, 1931. 

659. [29.1 Nederlanderschap, naturalisatie, 
nationaliteitsbewij zen] 

Stukken betreffende het Nederlanderschap en 
naturalisatie, 
1927-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1934-1936. 
-staat met opgaven inzake het Nederlander
schap, 1927. 

-naturalisatieverzoek, 1936. 
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660. [29.6 Burgerlijke stand - algemeen] 
Stukken betreffende de burgerlijke stand, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1935. 
-correspondentie met controlerende instanties, 
1927-1937. 

661. [30.0 Kiesverrichtingen - algemeen] 
Circulaires betreffende uitvoering van de 
kieswet, 
1928-1937, 1 omslag. 

662. [30.2 Verkiezing leden gemeenteraad] 
Processen-verbaal en besluiten van het hoofd
stembureau op grond van art. 92 en art. 97 
van de kieswet, 
1927-1935, 1 omslag. 

663. [30.4 Verkiezing leden tweede kamer] A 
Circulaires van het ministerie van binnenlandse ™ 
zaken betreffende verkiezingen van leden van 
de staten generaal, 
1937, 1 omslag. 

664. [40.0 Bedrijven - algemeen] 
Stukken betreffende de gemeentebedrijven, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1931-1937. 
-financiële administratie en verificatie van de 
jaarstukken, 1927-1937. 

-aanwijzing van het grondbedrijf, het gasbedrijf 
en het waterleidingbedrijf als tak van dienst 
als bedoeld in art. 252 van de gemeentewet, en 
beheerverordening voor de gemeentebedrijven, 
1932, wijziging, 1932. 

-benoeming leden van de bedrijvencommissie, 1935. 

665. [41.0 Gasvoorziening - algemeen] ™ 
Stukken betreffende de gasvoorziening, 
1927-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1933. 
-correspondentie met de directeur van het gasbe
drijf inzake bevordering van gasafname en 
financieel beheer, 1927-1936. 

666. [41.20 Personeel van het bedrijf, instructies] 
Stukken betreffende het personeel van het 
gasbedrijf, 
1931-1936, 1 omslag. 

-zekerheidsstelling personeel, 1933-1936 
-loon en werktijden van het personeel, 
1931,1932,1934. 
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-aanstelling hulppersoneel, 1933. 
-instructie voor de meteropnemer en geldophaler 
van het gas- en waterbedrijf, z.j. 
-personele gevolgen van de verminderde gasafzet, 
1934-1936. 

-staken van de afgifte van cokesbonnen, 1936. 

667. [41.21 Directeur] 
Stukken betreffende de directeur van het gas
bedrijf, 
1927-1937, 1 omslag. 

-aansluiting directeurswoning op electriciteits-
net, 1927. 
-plaatsing telefoon in de directeurswoning, 1933 
-korting op de jaarwedde, 1933-1935. 
-ongedaanmaking van de korting op de jaarwedde, 
1935. 

-controle door het verificatiebureau van de VNG, 
1936. 

-wijziging instructie, 1937. 

668-670. [41.4 Rekening] 
Jaarstukken van het gemeentelijk gasbedrijf, 
1927-1937, 3 omslagen. 

668. begrotingen, 1927-1937. 
669. verlies- en winstrekeningen, 1927-1937. 
670. verslag van de toestand en werkzaamheden 

van het gasbedrijf, 1927,1929-1937. 

671. [41.70 Gasprijzen en cokesprijzen] 
Stukken betreffende de prijzen van gas en cokes, 
1927-1937, 1 omslag. 

-correspondentie met de directeur van de gas
fabriek inzake de prijzen van gas en cokes, 
1927-1937. 

-afgifte van cokes door de gasfabriek tegen 
kleinhandelsprijs aan handelaren, 1929. 

672. [41.70 Uitbreidingen van het bedrijf] 
Stukken betreffende uitbreiding en reparaties 
van het gasbedrijf en de bijbehorende installa
ties, 
1928-1933, 1 omslag. 

-vernieuwing van de vijfretortsoven, 1928. 
-bouw bergplaats bij de directeurswoning, met 
tekening, 1930. 
-reparatie van de vijfretortsoven, 1932. 
-diverse reparaties aan gebouwen, 1933. 
-verandering laadmachine, 1933. 
-reparatie aan de Benz-motor, 1933. 
-bevordering verkoop gastoestellen, 1932. 
-reparatie muntgasmeters, 1933. 
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673. [41.71 Gaslevering aan Harmeien] 
Stukken betreffende beoogde gaslevering aan de 
gemeente Harmeien, 
1926,1927, 1 omslag. 

-kaart van het buizennet in de kom van 
Harmeien, 1926. 
-kostenbegroting en rentabiliteitsberekening 
van aansluiting met Harmeien, 1926. 
-voorstel tot gaslevering aan de gemeente 
Harmeien, 1927. 

674. [41.8 Straatverlichting] 
Stukken betreffende de straatverlichting, 
1927-1934, 1 omslag. 

-correspondentie betreffende het bijplaatsen van 
lantaarns, 1927-1934. 

-baten- en lastenoverzicht van de straatverlich
ting over 1926. 

675. [41.9 Liquidatie] 
Stukken betreffende liquidatie van het gas
bedrijf, 
1932-1937, 1 omslag. 

-correspondentie met de N.V. PUEM over overname 
en liquidatie van het gasbedrijf, 1932-1937. 
-accountantsrapport, 1934. 

676. [42.0 Grondbedrijf] 
Stukken betreffende diverse aspecten van het 
grondbedrijf, 
1927-1938, 1 omslag. 

-schatting van gronden in Het Keizerrijk, 
1927-1932. 

-raadsbesluit tot opheffing van het grond
bedrijf, 1938. 

677. [42.4 Rekening, Balans] 
Jaarstukken van het grondbedrijf, 
1927-1937, 1 omslag. 

-winst- en verliesrekeningen en eindejaars-
balansen, 1927-1937. 
-verificatie van jaarstukken, 1929-1937. 

678-680. [42.5 Boekhoudkundige bescheiden] 

678. Grootboek van het grondbedrijf, 
1929-1938, 1 deel. 

679. Journaal van het grondbedrijf, 
1929-1938, 1 deel. 
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680,681. Kasboeken van het grondbedrijf, 
1929-1938, 2 delen. 

680. 1929-1932 
681. 1933-1938 

682. [42.6 Verkoop en verhuring van gronden] 
Stukken betreffende verkoop, verpachting en 
verhuur van diverse stukken grond op Het Keizer
rijk, 
1928-1936, 1 omslag. 

-verkoop van 140 m2 grond aan H.A. Rutges, 
met tekening, 1928. 
-verhuur van 60 m2 grond aan H.A. Rutges, 
met tekening, 1928,1934. 
-verkoop van 168,30 m2 grond aan J. van Dijk, 
1929. 

-verhuur van een perceeltje grond van 14 roeden 
aan H.A. Rutges, en een perceeltje van 18 
roeden aan J. van Dijk, met tekening, 1930. 
-verhuur van 45 m2 grond aan J. van Dijk, met 
tekening, 1930. 

-verkoop aan de provincie van 160 m2 grond ten 
behoeve van aanleg van de nieuwe provinciale 
weg, met tekening, 1930. 
-vermindering pacht van A.G. van Dijk, 1932-1936, 
-offertes voor het afvletten van Het Keizer
rijk, 1933. 
-onderhandse verhuring van diverse tuingronden 
in Het Keizerrijk, met tekening, 1936. 

683. [43.0 Gemeentewaterleiding - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van het 
gemeentelijk waterleidingbedrij f, 
1927-1937, 1 omslag. 

-overeenkomsten met de N.V. PUEM tot levering 
van electriciteit, 1926-1937. 
-beoordeling bouwkosten, openingsbalans en 
afschrijvingspercentages, 1926,1927. 
-analyse van watermonsters, 1927,1937. 
-kosten van uitbreiding, 1927. 
-gebruik van een gasmotor, 1926-1928. 
-vaststelling van de stichtingskosten, 1928. 
-aanschaf van een filter voor de verwijdering 
van koolzuur uit het water, 1928. 
-uitbreidingskosten van het waterbedrijf, 1928. 
-afweging van de kosten van gas en electriciteit 
als drijfkracht, 1930. 
-principebesluit tot aansluiting bij de Stich
ting Drinkwatervoorziening Zuid-West Utrecht, 
1934. 
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684. [43.20 Directeur] 
Stukken betreffende de verlening van toestemming 
aan de directeur van de gemeentebedrijven van 
gas en water om bedrijfsleider te worden van een 
door de gemeente Willeskop te stichten waterlei
dingbedrijf, 
1928, 1 omslag. 

N.B. Voor overige stukken betreffende de direc
teur zie inv. nr. 667. 

685. [43.6 Waterprijzen] 
Verzoeken van belanghebbenden betreffende de 
prijs van water, 
1934, 1 omslag. 

686. [43.70 Uitbreidingen van het bedrijf] 
Stukken betreffende uitbreidingen van het water
leidingbedrij f, 
1928-1937, 1 omslag. 

-aansluitkosten perceel H.A. Rutges, 1928. 
-vaststelling door GS van de uitbreidingskosten 
over de jaren 1926-1937. 

687. [44.0 Electriciteitsvoorziening - algemeen] 
Ingekomen stukken van de N.V. PUEM betreffende 
electriciteitslevering, 
1929-1937, 1 omslag. 

-algemene voorwaarden en mededelingen, 1929,1937. 
-calculatieschets van uitbreiding kabelnet op 
Het Keizerrijk, 1931. 

688-690. [50.6 Vergunningen tot oprichting van inrichtingen] 
Hinderwetvergunningen, 
1927-1938, 3 omslagen. 

688. 1927-1930, mei 
689. 1930-1933 
690. 1936-1938 

N.B. Voor eerdere hinderwetvergunningen 
zie de inv. nrs. 409-412. 

-agenda van hinderwetvergunningen, 1927-1933. 
-circulaires en algemene correspondentie, 
1927-1938. 

-hinderwetvergunning voor G. van Kooten voor 
uitbreiding van zijn slachterij Buiten de Wil-
leskopperpoort, kad. sec. A nr. 1685, met 
tekening, 1927. 
-hinderwetvergunning voor M. de Jong voor ver
bouw van zijn slachtplaats in de Bergstraat, 
kad. sec. A nr. 1857, 1927. 
-hinderwetvergunning voor W.A. Roest voor de op
richting van een bakkerij aan de Heiligleven-
straat met een gewone houtoven, kad. sec. A 
nr. 523, met tekening, 1927. 
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-hinderwetvergunning voor de N.V. Firma A. van 
der Does voor het plaatsen van een electro-
motor van 50 pk in de graanraalerij Buiten de 
Willeskopperpoort, wijk B nr. 203a, kad. sec. 
A nr. 1918, met tekening, 1927. 
-hinderwetvergunning voor A.W. van Vliet voor de 
oprichting van een inrichting voor machinale 
houtbewerking met een electromotor, Bergstraat, 
kad. sec. A nr. 525, met tekening, 1927. 
-oplegging van nadere voorwaarden aan H.B. van 
Rossum voor de oprichting van een zuivelin-
richting met een electromotor van 1,5 pk aan 
de Havenstraat wijk A nr. 119, kad. sec. A nr. 
1627, met tekening, 1928. 

-hinderwetvergunning voor de Bataafsche Import-
Mij . voor het vervangen van een benzinetank van 
2000 liter door één van 6000 liter bij het 
perceel van N.J. Post, Keizerstraat A nr. 192, 
kad. sec. A nrs. 390-392, met 2 tekeningen, 
1928. 

-hinderwetvergunning voor de Firma A. van der 
Does voor uitbreiding van de graanmalerij 
door bijplaatsing van 2 electromotoren met 
gezamenlijk vermogen van 65 pk, Buiten de 
Willeskopperpoort B nr. 203a, kad. sec. A nr. 
1918, met tekening, 1929. 

-hinderwetvergunning voor de Nederlandsche Pe
troleum Maatschappij "Purfina" voor het opslaan 
van 2 0 vaten petroleum in de schuur en op de 
open ruimte achter perceel Schoolstraat A 101, 
kad. sec. A nr. 229, met tekening, 1930. 
-hinderwetvergunning voor maatschappij De Auto
maat voor een berginrichting voor petroleum en 
benzine aan de Hofdijk, kad. sec. A nr. 1119, 
met 2 tekeningen, 1930. 
-hinderwetvergunning voor G.J. Rozendal voor het 
stichten van een bakkerij met oven, hoek Keizer
straat-Plaats A 163, kad. sec. A nr. 1574, met 
tekening, 1930. 
-hinderwetvergunning voor de firma H.J. van 
Rooijen en Zn voor het oprichten van een auto-
herstelplaats met electromotor van 1 pk en voor 
een inrichting voor machinale houtbewerking, 
waarin 3 electromotoren met een gezamenlijk 
vermogen van 7,5 pk, Verlengde Hoogstraat nr. 
43, kad. sec. A nrs. 1448 en 1943, met 
tekening, 1930. 
-aanvraag hinderwetvergunning door de firma 
H.J. van Rooijen en Zn voor het plaatsen van 
9 electromotoren, kad. sec. A nr. 1448 en 1943, 
met 2 tekeningen, later ingetrokken, 1930. 
-aanvraag hinderwetvergunning door de firma 
H.J. van Rooijen en Zn voor het plaatsen van 3 
machines voor machinale houtbewerking, gedreven 
door 3 electromotoren van 3,3,5 en 1 pk, Ver
lengde Hoogstraat, kad. sec. A nr. 2042, met 
tekening, later ingetrokken, 1930. 
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-hinderwetvergunning voor de firma H.J. van 
Rooijen en Zn voor het uitbreiden van de be
staande krachtinstallatie door het bijplaatsen 
van 5 electromotoren met gezamenlijk vermogen 
van 65 pk voor het aandrijven van houtbewer
kingsmachines, met tekening, 1930. 
-hinderwetvergunning voor Gebr. de Koning voor 
het plaatsen van een houtbewerkingsmachine met 
4 pk electromotor, Tabakshof A nr. 223, kad. 
sec. A nr. 1976, met tekening, 1931. 

-hinderwetvergunning voor de weduwe Th. Straver 
voor het plaatsen van een 3 pk electromotor 
voor het aandrijven van 2 tabaksmachines, Hei-
liglevenstraat B nr. 53, kad. sec. A nr. 1660, 
met tekening, 1932. 
-hinderwetvergunning voor G. Marree voor het 
plaatsen van een 2 pk electromotor in zijn 
smederij, Om 't Wedde B 43, kad. sec. A nr. 440, 
met tekening, 1932. 
-hinderwetvergunning voor de N.V. Petroleum Maat
schappij "Texas Company" voor een ondergrondse 
benzineopslagplaats van 4000 liter met aftap-
pomp voor perceel Hoogstraat A 17, kad. sec. 
A nr. 1430 en 1168, met 2 tekeningen, met wei
gering vergunning door de provincie voor het 
plaatsen van een pomp, 1932. 
-mededeling van burgemeester en wethouders van 
Linschoten van het verlenen van een hinderwet
vergunning aan W. Th. Koetsier voor het oprich
ten van een bakkersoven te Heeswijk, kad. 
bekend gemeente Linschoten sec. G nr. 679, 1932. 
-aanschrijving T. van Kooten tot naleving van de 
voorwaarden van de hinderwetvergunning, 1933. 
-hinderwetvergunning voor A. van Itterson voor 
het oprichten van een broodbakkerij, Vrouwen
huisstraat A 103, kad. sec. A nr. 1392, met 
tekening, 1936. 
-hinderwetvergunning voor de N.V. American Petro
leum Company voor een berginrichting voor petro
leum, Schoolstraat A 81, kad. sec. A nr. 938, 
met tekening, 1936. 
-hinderwetvergunning voor de N.V. Bataafsche Im
portmaatschappij voor het oprichten van een 
benzine-installatie met tank van 6000 liter bij 
G. van Jaarsveld, Tabakshof, kad. sec. A nr. 
12, met 2 tekeningen, 1936. 

-hinderwetvergunning voor G. van Jaarsveld voor 
het uitbreiden van een benzinepompinstallatie 
met een inrichting tot het herstellen van 
auto's, met 2 electromotoren met een gezamen
lijk vermogen van 3 pk, Tabakshof, kad. sec. 
A nr. 12, met tekening, 1937. 
-hinderwetvergunning voor de firma H.J. van 
Rooijen en Zn voor de oprichting van een carros-
seriefabriek met smederij, houtbewerking, stof-
feerderij en schilderswerkplaats, Verlengde 
Hoogstraat hoek Waterpoort, kad. sec. A nr. 
1448, met tekening, 1937. 



-93-

-bericht van de N.V. Bataafsche Importmaatschap
pij, dat de benzinepompinstallatie Keizerstraat 
A 192 is verwijderd, 1937. 
-hinderwetvergunning voor H. van de Brink voor 
het oprichten van een timmerfabriek aan de 
Lange Kerkstraat, kad. sec. A nr. 1472, met 
tekening, 1937. 
-hinderwetvergunning voor C.G. Vermeulen voor 
het oprichten van een bergplaats voor benzine, 
petroleum en gasolie en een stalling voor 2 
auto's, hoek Achterstraat-Koude Hoek, kad. sec. 
A nrs. 1889 en 252, met tekening, 1937. 
-hinderwetvergunning voor J. de Reuver voor het 
oprichten van een autoherstelplaats en een 
ondergrondse benzinebewaarplaats met aftap-
inrichting, Buiten de Willeskopperpoort B 206, 
kad. sec. A nr. 2035, met 2 tekeningen, 1938. 

691. [51.0 Waterstaat - algemeen] 
Circulaires van de provinciale overheid betref
fende watersnood en buitengewone riviercorres
pondentie, 
1928-1936, 1 omslag. 

692. [51.1 Waterschappen, veenschappen en veen-
polders - algemeen] 

Stukken betreffende vaststelling en wijziging 
van keuren van diverse waterschappen, 
1930-1936, 1 omslag. 

-goedkeuring door GS van de keur van het water
schap Heeswijk, 1930. 

-keur van het hoogheemraadschap van den Lekdijk 
Benedendams en van den IJsseldam inzake planten, 
bouwen, graven en weiden op en nabij dijken, 
1931. 

-schrapping van de onderhoudsplicht voor het 
zandvoetpad van Linschoten tot de Lindeboom 
uit de keur van het waterschap Rapijnen, 
IJsselveld en Cattenbroek, 1932. 

-goedkeuring door GS van de keur op het dijkle-
ger van het hoogheemraadschap van de Lekdijk 
Benedendams en van den IJsseldam, 1936. 

693. [51.10 Grootwaterschap Woerden] 
Stukken betreffende het grootwaterschap Woerden, 
1931-1937, 1 omslag. 

-goedkeuring door GS van keuren, 1931-1937. 
-vergunningverlening door het waterschap aan de 
gemeente voor vuilstort aan een zijweg van de 
Doeldijk, 1932. 

694. [51.11 Waterschap Willeskop etc] 
Stukken betreffende inlaat van water in de stads
gracht van Montfoort uit de polder Hofland van 
het waterschap Willeskop, Kort-Heeswijk en Blok
land, 
1927,1933, 1 omslag. 
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695. [51.12 Waterschap Snelrewaard ca.] 
Keur voor het waterschap Snelrewaard, Zuid-
Linschoten, Schagen en den Engh, met bijlage, 
1928, 1 omslag. 

696. [52.0 Landbouw - algemeen] 
Circulaires betreffende verschillende aspecten 
van de landbouw, 
1930-1936, 1 omslag. 

697. [52.01 Landbouwverslag] 
Lijsten met opgaven betreffende bebouwing en op
brengst van landbouwgronden te Montfoort, opge
steld voor de directie landbouw van het ministe
rie van landbouw en visserij, 
1927-1937, 1 omslag. 

698. [52.02 Landbouwarbeiderswet] 
Circulaires betreffende de uitvoering van de 
landbouwarbeiderswet, 
1928-1937, 1 omslag. 

699. [52.03 Ruilverkavelingswet] 
Circulaire van het provinciaal bestuur betref
fende instelling van een cultuurtechnische dienst 
en een centrale cultuurtechnische adviescommissie, 
1935, 1 omslag. 

700. [52.11 Plantenziekten] 
Stukken betreffende de bestrijding van de 
iepziekte, 
1928-1935, 1 omslag. 

-verkoop van 7 bomen langs het Bospad wegens 
iepziekte, 1928. 

-vellen van 3 bomen aan de Doeldijk, verschil
lende kleine bomen Onder de Boompjes wegens 
iepziekte, tevens een rij jonge beuken Om 't 
Hof, 1929. 
-vellen van 4 iepen voor het St. Anthoniusge-
sticht en 2 iepen bij de woning van de weduwe 
Van Vliet, wegens iepziekte, 1930. 
-vellen van 2 bomen Onder de Boompjes-noordzijde, 
1 boom aan de Doeldijk en 2 bomen aan het Kerk
plein, wegens iepziekte, 1930. 
-vellen van 2 bomen aan de Doeldijk wegens iep
ziekte, 1932. 

-vellen van 6 bomen aan de Benedenkerkweg wegens 
iepziekte, 1932. 

-vellen van 1 iep aan de Hofdijk wegens iep
ziekte, 1932. 

-vellen van 16 bomen op de algemene begraaf
plaats en 7 bomen op het IJsselveld wegens 
iepziekte, 1932. 

-vellen van 1 boom bij de N.H. Kerk en 2 bomen 
aan het Bospad wegens iepziekte, 1932. 
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-vellen van 3 bomen op de algemene begraaf
plaats, 21 bomen aan de Willeskopperweg, 
3 bomen in de Hofstraat en 4 bomen aan de 
Doeldijk, wegens iepziekte, 1933. 

701. [52.2 Bosbouw] 
Circulaires betreffende de noodtoestand van het 
bos- en houtbedrijf, 
1936, 1 omslag. 

702. [52.6 Veeteelt - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van de 
veeteelt, 
1932-1937, 1 omslag. 

-circulaires betreffende uitvoering van de 
crisis-zuivelwet, 1932. 
-circulaires betreffende distributie van rund
vlees in blik, 1933. 
-staten met uitslagen van de op grond van het 
Utrechts stierenreglement gehouden voorjaars
keuringen van stieren van eigenaren uit Mont-
foort, Linschoten en Willeskop, 1937. 

-circulaires van de Nederlandse Zuivelcentrale, 
1937. 

703. [52.6.0 Crisis-varkenswet] 
Circulaires van het provinciaal bestuur betref
fende verantwoording van heffingen en uitkering
en ingevolge de crisis-varkenswet, 
1933, 1 stuk. 

704. [52.7 Besmettelijke veeziekten (veewet)] 
Circulaires van diverse instellingen betreffende 
het voorkomen van ziekten onder het vee, 
1927-1933, 1 omslag. 

705. [52.8 Bescherming nuttige en uitroeiing schade
lijke dieren - vogelwet] 

Circulaires betreffende bescherming van nuttige 
dieren en de bestrijding van schadelijke dieren, 
1930-1937, 1 omslag. 

706. [52.9 Trekhondenwet] 
Stukken betreffende uitvoering van de trekhonden
wet, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-lijsten met opgaven betreffende trekhonden in 
Montfoort, 1929,1936,1937. 

707. [53.0 Handel - algemeen] 
Circulaires betreffende handel en nijverheid, 
1930-1937, 1 omslag. 
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708. [53.1 Kamer van Koophandel] 
Circulaire van het provinciaal bestuur betref
fende de adviserende werkzaamheden van de 
kamers van koophandel en fabrieken, 
1934, 1 stuk. 

709. [53.2 Markten en veilingen] 
Stukken betreffende markten te Montfoort, 
1927,1933, 1 omslag. 

-gedrukte aankondiging van de runder- en schapen-
markt te Montfoort, 1927. 
-verzoek van belanghebbenden om vreemde koek- en 
chocoladekramen van de jaarmarkt te weren, 1933. 

710. [53.4 Kermissen] 
Verzoeken van belanghebbenden tot wering van de 
kermis, 1937, 1 omslag. 

711. [53.6 Consulaire dienst] 
Circulaire van de commissaris van de koningin 
betreffende de consulaire vertegenwoordiging 
van België in ons land, 
1933, 1 stuk. 

712. [53.7 Nijverheid - algemeen] 
Circulaires betreffende de nijverheid, 
1927-1937, 1 omslag. 

713. [54.0 Jacht en visserij - algemeen] 
Circulaires betreffende jacht en visserij, 
1929-1937,1 omslag. 

714. [54.01 Aanvraag jachtacten en weigering] 
Circulaires betreffende aanvraag van vergun
ningen op grond van de jachtwet, 
1927-1936, 1 omslag. 

715. [55.0 Arbeid - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van het 
verrichten van arbeid, 
1930-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1930-1935. 
-verlening van arbeidsvergunningen aan vreemde
lingen, 1936. 

716. [55.2 Arbeidswet] 
Stukken betreffende uitvoering van diverse 
arbeidswetten, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-verlening vergunning tot bakkersnachtarbeid aan 
G.J. Rozendal, en intrekking ervan, 1934. 
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-verlening vergunning tot bakkersnachtarbeid aan 
G.J. Kemp, 1935. 
-inschakeling van een rijksbemiddelaar in ver
band met een dreigende staking bij carrosserie-
fabriek van de firma H.J. van Rooijen en Zoon, 
1937. 

717. [55.3 Veiligheidswet] 
Circulaires betreffende uitvoering van de 
veiligheidswet, 
1931, 1 omslag. 

718. [55.4 Werkloosheid] 
Stukken betreffende steunregelingen bij werk
loosheid, 
1927-1937, 1 omslag. 

-vaststelling steunregeling in overleg met bij
zondere armbesturen, 1927. 

-circulaires, 1932-1937. 
-mededeling aan GS van steunregeling te Mont-
foort, 1932. 

-correspondentie met overheidsinstanties en 
vakverenigingen, 1932-1937. 
-terugtrekking van het R.K. armbestuur uit de 
werklozensteun, 1932. 
-oprichting van gemeentewegen van een steun
comité, 1932,1937. 
-steunregeling voor werkloze arbeiders in de 
gemeente Montfoort, met wijziging, 1932. 
-overzicht van werkloosheid te Montfoort, 
1932,1934. 

-rijkssubsidie in de kosten van steunverlening, 
1933-1937. 

-beperking van bijdrage steunregeling door de 
raad van de Gereformeerde kerk tot 25%, 1932. 
-steunverlening middels afgifte van bonnen, 1932. 
-brandstoffenbijslag aan werklozen, 1932. 
-uitvoering van werken door werklozen, 1934. 
-betaling van ziekenfondspremie voor steun-
trekkenden, 1935. 
-aanstelling van een controleur voor de gemeen
ten Montfoort, Vreeswijk, Willeskop en IJssel-
stein, 1936,1937. 

-correspondentie met het Nationaal Crisiscomité 
inzake B-steun, 1935,1936. 

719. [55.40 Werkverschaffing] 
Stukken betreffende werkverschaffing voor werk
lozen, 
1934-1937, 1 omslag. 

-subsidie van het ministerie van sociale zaken 
voor werkverschaffingsprojecten te Montfoort, 
1934-1937. 

-circulaires, 1935-1937. 
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-werkverschaffingsprojecten: 
-herstelling Bospad, uitbaggeren van de 
grachten, 1934,1935. 
-uitdiepen van de schutsluis van de 
Linschotervaart, 1935,1936. 

-ziekengeldverzekering voor te werk gestelden, 
1936,1937. 

-loonbijslagregeling, 1937. 

720. [55.5 Arbeidsbemiddeling - algemeen] 
Circulaire van de minister van sociale zaken 
betreffende financiële tegemoetkoming bij het 
verrichten van arbeid buiten de woonplaats, 
1935, 1 stuk. 

721. [55.50 Correspondentie arbeidsbemiddeling] 
Stukken betreffende het correspondentschap voor 
de arbeidsbemiddeling in de gemeente Montfoort, 
1927-1934, 1 omslag. 

-herinstelling van het correspondentschap, 
1927,1928. 

-benoeming van A.B. Haefkens tot correspon
dent, 1928, ontslag, 1930. 
-verslagen van de commissie van toezicht, 1928, 
1930,1932. 

-benoeming van J.J. Bottema tot correspondent, 
1930. 

-verordening voor het agentschap der arbeids
bemiddeling in de gemeente Montfoort, 1932. 
-instructie voor de agent der arbeidsbemiddeling 
in de gemeente Montfoort, 1932. 

-verlaging jaarwedde van de agent, 1934. 
-circulaires, 1932-1934. 

722. [56.0 Sociale verzekeringen] 
Circulaires betreffende sociale verzekeringen, 
1931-1934, 1 omslag. 

723. [56.1 Ongevallenwet] 
Stukken betreffende toepassing van de ongevallen
wet, 
1927-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1934. 
-restitutie van premie ongevallenwet, 1928. 
-vaststelling van uitkering op grond van de 
ongevallenwet, 1936. 

724. [56.2 Ziektewet] 
Circulaires betreffende toepassing van de ziek
tewet, 
1929-1936, 1 omslag. 
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725. [56.3 Invaliditeitswet] 
Circulaires betreffende uitvoering van de 
invaliditeitswet, 
1929-1934, 1 omslag. 

726. [56.4 Ouderdomswet] 
Ingekomen stukken van de Rijksverzekeringsbank 
betreffende uitvoering van de ouderdomswet, 
1930,1935, 1 omslag. 

727. [56.7 Werkloosheidsverzekering] 
Stukken betreffende werkloosheidsverzekering, 
1929-1936, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1937. 
-onderzoek van administratie werkloosheids
verzekering, 1935. 

728. [58.0 Justitie - algemeen] 
Stukken betreffende justitiële zaken, 
1927-1937, 1 omslag. 

-vervoer van een lijk voor schouwing, 1927. 
-circulaires, 1931-1937. 

729. [59.0 Monumenten van geschiedenis en kunst] 
Stukken betreffende monumenten, 
1927-1931, 1 omslag. 

-circulaires, 1927,1934. 
-verbouw van de commanderij van Sint Jan, 1928. 
-verwijdering van de bliksemafleider van de 
toren van de N.H. kerk, 1931. 

730. [59.1 Behoud van natuurmonumenten] 
Circulaires betreffende natuurbescherming, 
1930-1932, 1 omslag. 

731. [59.2 Bouwkunst] 
Circulaires betreffende opdrachten op het gebied 
van sier- en nijverheidskunst, 
1936,1937, 1 omslag. 

732. [59.3 Museum] 
Stukken betreffende het museum van oudheden te 
Montfoort, 
1926-1937, 1 omslag. 

-verstrekking van inlichtingen betreffende de 
collectie, 1926,1927. 
-verslag van de museumcommissie, 1931. 
-verordening op het beheer van het museum, 1933. 
-benoeming en ontslag van de conservator, 
1933,1934. 

-instructie voor de conservator, 1933. 
-verordening op de invordering van museum-
gelden, 1934. 
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-verslag van de conservator, 1933. 
-opname van het museum in het repertorium, 
1936,1937. 

733. [59.4 Bibliotheken en leeszalen] 
Stukken betreffende bibliotheekvoorzieningen, 
1935, 1 omslag. 

734. [59.6 Natuurschoonwet] 
Circulaires betreffende uitvoering van de 
natuurschoonwet, 
1928-1932, 1 omslag. 

735. [59.7 Volkszang] 
Stukken betreffende volkszang, 
1928-1934, 1 omslag. 

-circulaires en subsidieverzoeken van volks
zangverenigingen, 1928-1933. 

-verzoek van het Montfoorts Mannenkoor om bij 
het concert op 28 april bloempjes te mogen 
verkopen, 1934. 

736. [60.09 Lager onderwijs - algemeen] 
Circulaires betreffende diverse aspecten van het 
lager onderwijs, 
1927-1937, 1 omslag. 

737. [60.1 Openbaar lager onderwijs - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van het 
openbaar lager onderwijs, 
1926-1937, 1 omslag. 

-uitvoering van gemeenschappelijke regeling met 
de gemeente Willeskop betreffende toelating van 
kinderen uit die gemeente, 1926,1927. 
-gemeenschappelijke regeling met Linschoten 
betreffende toelating van kinderen uit die 
gemeente, 1927. 
-verzoek om ontheffing van art. 19 lid 1 van 

~"̂  de lager onderwijswet, 1927. 
-circulaires, 1932-1937. 
-correspondentie met de gemeente Utrecht inzake 
het aangaan van een gemeenschappelijke regeling, 
1934. 

-stukken betreffende een gemeenschappelijke 
regeling met de gemeente Oudewater inzake toe
lating van kinderen op de openbare lagere 
school te Oudewater, 1934-1937. 

738. [60.11 Onderwijzend personeel - algemeen] 
Stukken betreffende onderwijzend personeel in 
het lager onderwijs, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1928-1937. 
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-eervol ontslag van C.M.L. van der Maas als 
hoofd van de openbare lagere school in verband 
met opheffing van die school, 1927. 

739. [60.110 Tijdelijk onderwijzend personeel] 
Stukken betreffende het eervol ontslag van 
mej. W.J. Waltz als tijdelijk hoofd van de 
openbare lagere school, 
1927, 1 omslag. 

740. [60.11.2 Pensionering] 
Stukken betreffende pensioenbijdrage van 
onderwij zers, 
1927-1934, 1 omslag. 

-circulaires, 1928-1934. 
-correspondentie met de pensioenraad en belang
hebbenden betreffende pensioenbijdragen, 
1927-1928. 

741. [60.14 Kosten van het lager onderwijs -
rijksbijdragen] 

Stukken betreffende vaststelling van de rijksver-
goeding op grond van artikel 56 van de lager 
onderwijswet, 
1926,1927,1935, 1 omslag. 

-opgaven tot vaststelling van de rijksver-
goeding, 1926,1927. 
-circulaire, 1935. 

742. [60.15 Leerplans, rooster van lessen, vacanties 
en feestdagen] 

Correspondentie met de hoofden van de lagere 
scholen betreffende het doen samenvallen van 
de zomervakantie met de oogsttijd, 
1931, 1 omslag. 

743. [60.18 Opheffing van de openbare lagere school] 
Stukken betreffende opheffing van de openbare 
lagere school te Montfoort, 
1926,1927, 1 omslag. 

744. [60.19 Kohieren schoolgelden en reclames] 
Stukken betreffende de heffing en invordering 
van schoolgelden, 
1926-1937, 1 omslag. 

-kohieren van het schoolgeld voor het lager 
onderwijs, 1926-1937. 
-circulaires, 1936,1937. 
-verordening op de invordering van schoolgeld 
voor het bijzonder lager onderwijs, 1937. 

745. [60.41 Landbouwhuishoudcursus] 
Stukken betreffende landbouwhuishoudcursussen, 
1927-1936, 1 omslag. 
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-verslag van de commissie voor landbouwhuis-
houdonderwijs in de provincie Utrecht over 
1926. 

-correspondentie met de ABTB inzake subsidiëring 
van een landbouwhuishoudcursus te Montfoort, 
1930-1936. 

-circulaire van het comité voor huishoudelijke 
voorlichting ten plattelande in de provincie 
Utrecht, 1935. 

746. [60.42 Landbouwschool] 
Stukken betreffende vestiging van een landbouw
school te Montfoort, 
1927-1933, 1 omslag. 

-verhuur van 2 lokalen van de openbare lagere 
school met de schoolwoning aan de ABTB, 1927. 

-intrekking van de provinciale subsidie voor 
de landbouwwintercursus, 1934. 
-bouw van een brug over de Linschotervaart bij 
de voorgenomen vestigingsplaats van de 
school, met tekening brug, 1933. 

747. [60.43 Nijverheidsonderwijs - algemeen] 
Stukken betreffende het nijverheidsonderwijs, 
1928-1937, 1 omslag. 

-circulaire, 1928. 
-correspondentie met de minister van onderwijs 
en wetenschappen betreffende subsidiëring van 
de avond-tekenschool, 1933-1937. 

748. [60.6 Leerplicht - algemeen] 
Stukken betreffende uitvoering van de leerplicht
wet, 
1928-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1928,1929. 
-opgaven betreffende leerplichtige kinderen aan 
de inspecteur voor het lager onderwijs, 
1933,1937. 

749. [60.61 Commissie tot wering van schoolverzuim] 
Stukken betreffende de commissie tot wering van 
schoolverzuim, 
1927-1935, 1 omslag. 

-benoeming en ontslag van leden, 1927-1932. 
-verslagen van de commissie over de jaren 
1926-1935. 

750. [60.70 Bijzonder lager onderwijs - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van het 
bijzonder lager onderwijs, 
1927-1937, 1 omslag. 
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-einduitkeringen rijksvergoedingen ex art. 97 
van de lager onderwijswet, 1927-1934. 
-aansluiting van scholen bij borgstellings
organisaties, 1927-1931. 
-verklaringen van visie van overlegde stukken 
door onderwijzers ex. art. 107 lager onderwijs
wet, 1928-1937. 
-wegsturen van leerling van de R.K. jongens
school, 1931. 

-vrijstelling van hoofd van de R.K. jongens
school van onverenigbaarheid van functies, 1933. 

-bestemming van de schoolbanken van de opgehe
ven openbare lagere school, 1927. 

751. [60.70 Stichting en uitbreiding van bijzondere 
lagere scholen] 

Stukken betreffende medewerking aan scholen
bouw en aan aanschaf van leermiddelen voor het 
bijzonder lager onderwijs, 
1927-1933, 1 omslag. 

-kosten van verbouw van de R.K. jongensschool, 
1927,1928. 

-4 nieuwe schoolbanken voor de schoolvereniging 
Obadja, 1927. 
-gasverbruik van de R.K. meisjesschool over 1926. 
-18 nieuwe schoolbanken voor de schoolvereniging 
Obadja, 1929. 
-7 nieuwe schoolbanken voor de School met de 
Bijbel, 1931. 
-geen medewerking voor aanschaf van leermiddelen 
voor de R.K. jongensschool, 1933. 

752. [60.71 Waarborgsommen] 
Stukken betreffende door schoolbesturen gestorte 
waarborgsommen voor scholenbouw en betreffende 
belegging van deze gelden, 
1927-1937, 1 omslag. 

753. [60.72 Vergoeding art. 86 lager onderwijswet] 
Correspondentie met andere gemeenten betreffende 
op grond van art. 86 van de lager onderwijswet 
verschuldigde gelden wegens het volgen van onder
wijs op scholen in andere gemeenten, 
1927-1934, 1 omslag. 

754-756. [60.73 Vergoeding art. 101 lager onderwijswet] 
Stukken betreffende aanvragen van voorschotten 
door schoolbesturen op grond van art. 101 van 
de lager onderwijswet, en betreffende declara
ties op grond van art. 104 van de lager onder
wijswet, 
1927-1937, 3 omslagen. 

754. 1927-1931 
755. 1932-1935 
756. 1936-1937 
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-aanvragen van voorschotten door schoolbe
sturen, 1927-1937. 

-opgaven van leerlingen uit andere gemeenten, 
1927-1935. 

-correspondentie met andere gemeenten inzake 
vergoeding ex art. 104 van de lager onderwijs
wet, 1927-1930. 
-circulaires, 1935-1937. 

757. [60.74 Vergoeding art. 205 lager onderwijswet] 
Stukken betreffende uitkeringen aan het bij
zonder onderwijs op grond van art. 205 van de 
lager onderwijswet, 
1928-1937, 1 omslag. 

-correspondentie met andere gemeenten inzake 
door hen verschuldigde vergoedingen, 1928-1937. 

-verklaringen van de schoolbesturen inzake het 
gemiddeld aantal leerlingen, 1928-1937. 
-herschatting ex art. 205 van de lager onder
wijswet van het schoolgebouw van de R.K. 
jongensschool in verband met verbouw in 1927, 
met 3 tekeningen en bestek, 1927-1931. 

758. [60.91 rijkstoezicht op het onderwijs] 
Circulaires van en correspondentie met het 
rijksschooltoezicht op het lager onderwijs, 
1930-1934, 1 omslag. 

759. [60.92 Plaatselijk toezicht op het onderwijs] 
Stukken betreffende de plaatselijke commissie 
van toezicht op het lager onderwijs, 
1927-1929, 1 omslag. 

-correspondentie met de inspecteur van het lager 
onderwijs betreffende het plaatselijk toezicht, 
1927. 

-benoeming en ontslag van leden, 1927-1929. 
-opheffing van de oudercommissie voor de open
bare lagere school wegens opheffing van de 
school, 1927. 

-rooster van aftreding, 1927-1929. 

760. [60.93 Geneeskundig schooltoezicht] 
Correspondentie met het Groene Kruis inzake 
eventuele subsidieverlening voor de instelling 
van een district-schoolartsendienst, 
1931, 1 omslag. 

761. [61.0 Landsverdediging - algemeen] 
Circulaires betreffende landsverdediging, 
1928-1937, 1 omslag. 

762. [61.01 Vergoeding wegens kostwinnerschap] 
Stukken betreffende vergoedingen wegens kost
winnerschap, 
1927-1934, 1 omslag. 
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-vergoedingsmaatstaven, met opgaven van lonen 
per branche te Montfoort, 1927. 
-kostwinnerschap van individuele dienstplich
tigen, 1927-1934. 
-circulaires, 1927-1929. 

763. [61.02 Bewijzen van goed gedrag] 
Correspondentie met de officier van justitie te 
Utrecht in verband met afgifte van bewijzen van 
goed gedrag ten behoeve van vrijwillige dienst
neming, 
1933, 1 omslag. 

764. [61.04 Overlijden van dienstplichtigen] 
Stukken betreffende het overlijden van de dienst
plichtige J. Scheel, 
1927, 1 omslag. 

765. [61.1 Weerbaarheidsverenigingen] 
Circulaires betreffende weerbaarheidsver
enigingen, 
1927-1932, 1 omslag. 

766. [61.2 Dienstplicht - algemeen] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
diverse aspecten van de dienstplicht, 
1927-1937, 1 omslag. 

767. [61.20 Inschrijving] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
inschrijving van dienstplichtigen, 
1928-1937, 1 omslag. 

768. [61.21 Keuring, keuringsraad, herkeuring] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
keuring en herkeuring van dienstplichtigen, 
1935-1937, 1 omslag. 

769. [61.22 Loting] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
loting voor de dienstplicht, 
1927-1937,1 omslag. 

770. [61.25 Inlijving] 
Stukken betreffende inlijving van dienst
plichtigen, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1929-1933. 
-staten van lotelingen, die moeten worden 
ingelijfd, 1927-1937. 

771. [61.23 Vrijstelling] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
vrijstelling, 
1927-1937, 1 omslag. 
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772. [61.24 Voorgeoefendheid] 
Stukken betreffende het instituut van vooroefe
ning, 
1931-1933, 1 omslag. 

-circulaires, 1931-1933. 
-lijst van personen, die in aanmerking komen 
voor vooroefening, 1931. 

773. [61.26 Achtergebleven lotelingen] 
Correspondentie met de burgemeester van 's Her-
togenbosch betreffende het niet opkomen van een 
dienstplichtige, 
1927, 1 omslag. 

774. [61.27 Uitstel eerste oefening] 
Circulaires en correspondentie betreffende aan
vragen tot uitstel van eerste oefening, 
1928-1937, 1 omslag. 

775. [61.28 Jaarlijks onderzoek] 
Circulaires en correspondentie betreffende het 
jaarlijks onderzoek van verlofgangers, 
1937, 1 omslag. 

776. [61.28.0 Herhalingsoefeningen] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
herhalingsoefeningen, 
1929-1935, 1 omslag. 

777. [61.29 Mutatiën verlofgangers] 
Circulaires en correspondentie betreffende muta
ties met betrekking tot verlofgangers, 
1926-1936, 1 omslag. 

778. [61.29.1 Ontslag uit de dienst] 
Circulaires en correspondentie betreffende ont
slag van dienstplichtigen, 
1927-1937, 1 omslag. 

779. [61.4 Vrijwillige landstorm] 
Circulaires en correspondentie betreffende de 
vrijwillige landstorm, 
1927-1936, 1 omslag. 

780. [61.5 Inkwartiering] 
Circulaires en correspondentie betreffende in
kwartiering, 
1930-1933, 1 omslag. 

781. [61.6 Vorderingen ten behoeve van het leger] 
Stukken betreffende vorderingen ten behoeve van 
het leger, 
1926-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1926-1937. 
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-opgave van in de gemeente aanwezige schepen, 
1927,1928. 

-opgave van in de gemeente aanwezige paarden, 
1927-1933. 

782. [61.9 Mobilisatie] 
Circulaires en correspondentie inzake mobili
satie, 
1927-1936, 1 omslag. 

783. [62.0 Onteigeningen - algemeen] 
Stukken betreffende toepassing van de onteige
ningswet en de belemmeringenwet privaatrecht, 
1931-1937, 1 omslag. 

-toepassing onteigeningswet voor verbetering en 
aanleg van de weg De Meern - Oudewater, 
1931,1932. 

-toepassing van de belemmeringenwet privaatrecht 
in verband met het plaatsen van palen door de 
N.V. PUEM aan de Doeldijk op perceel kad. sec. 
A nr. 2033, met tekening, 1937. 

784. [80.0 Provinciaal bestuur - algemeen] 
Circulaires van het provinciaal bestuur betreffen
de provinciale verordeningen en betreffende het 
ontslag van de commissaris van de koningin, 
1929-1934, 1 omslag. 

785. [90.0 Staatsbestuur - algemeen] 
Stukken betreffende diverse aspecten van het 
staatsbestuur, 
1927-1937, 1 omslag. 

-circulaires, 1927-1937. 
-aanbrengen van uithangborden, 1930-1937. 
-uitreiking van strijkijzers bij huwelijken 
namens de N.V. PUEM, 1930. 
-voorgenomen opheffing van het kantongerecht 
Woerden. 

786. [90.1 Koninklijk Huis] 
Circulaires en correspondentie betreffende het 
Koninklijk Huis, 
1933-1937, 1 omslag. 

787. [90.3 Ridderorden] 
Circulaires en correspondentie betreffende 
koninklijke onderscheidingen, 
1927-1937, 1 omslag. 

788. [90.5 Pensionering rijksambtenaren] 
Circulaires inzake het verstrekken van attestaties 
de vita aangaande rijksambtenaren, 
1927,1932, 1 omslag. 
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toegangen op de correspondentie 1927-1937 

7 8 9 - 7 9 1 . I n d i c a t e u r s op de c o r r e s p o n d e n t i e , 
1 9 2 7 - 1 9 3 3 , 1 9 3 5 - 1 9 3 7 , 2 de l en en 1 katern, 

789. 1927 (katern) 
790. 1928-1933 
791. 1935-1937 

STUKKEN ZONDER VOLLEDIG EIGENTIJDSE ORDENING 

verkiezingen 

792 . L i j s t e n van personen in de gemeente Montfoort , d i e 
i n g e v o l g e a r t i k e l 70 van he t s t e d e l i j k reglement 
bevoegd z i j n a l s k i e z e r s , 
c a . 1816, 1 omslag. 

793. Stembiljetten, ingevuld door inwoners van Mont
foort ter verkiezing van een kiescollege bestaande 
uit 12 personen, ingevolge de artikelen 69 en 70 
van het reglement voor de regering van de stad, 
1816, 1 pak. 

N.B. Het aantal biljetten bedraagt 192. 

794. Proces-verbaal van de president-burgemeester en de 
raad inzake convocatie van leden van de raad ter 
verkiezing van een tweede burgemeester, 
1817, 1 stuk. 

795. Stukken betreffende verkiezing te Montfoort van 
leden voor de landelijke stand in de provinciale 
staten, 
1817, 1 omslag. 

796. Naamlijst van personen, die in 1817 ƒ50,- of meer 
betaalden in de directe belastingen, 
1817, 1 stuk. 

797. Stembiljetten, ingevuld door inwoners van Montfoort, 
ter verkiezing van zeven personen, ter vervanging 
van personen, die door het lot zijn afgetreden, 
personen, die geen inwoner van Montfoort meer zijn, 
en een persoon, die niet meer het vereiste bedrag 
in de verponding betaalt, 
1818, 1 pak. 

N.B. Het aantal biljetten bedraagt 131. Achterop 
het laatste biljet staat een verklaring, 
ondertekend door Grootveldt, P. Noteboom, 
en J. Kabos, "thans uitmakende de Gemeente
raad der Stad Montfoort". 
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In deze verklaring zeggen zij, dat deze 
biljetten niet aanmerking genomen kunnen 
worden. Het is niet duidelijk of dit op 
alle biljetten betrekking heeft. 

798. Brief van de raad aan gedeputeerde staten met een 
verslag van de plaats gehad hebbende stemming, en 
met verzoek om aanwijzingen inzake de dubbelfunc
tie van Grootveldt als president-burgemeester en 
secretaris, 
ca. 1818, 1 stuk. 

799. Lijst van inwoners van Montfoort, die de ver
eisten tot het uitoefenen van het kiezerschap 
bezitten, 
1848, 1 stuk. 

800. Lijsten van personen in de gemeenten Achthoven, 
Snelrewaard en Wulverhorst, die tot kiezen bevoegd 
zijn, afschriften, 
1848, 1 omslag. 

801-840. Kiezerslijsten van de gemeente Montfoort, met op
gave van stemgerechtigden voor de tweede kamer, 
1850-1894, 40 omslagen. 

801. 
802. 
803. 
804. 
805. 
806. 
807. 
808. 
809. 
810. 
811. 
812. 
813. 
814. 
815. 
816. 
817. 
818. 
819. 
820. 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1872 
1873 
1874 

821. 
822. 
823. 
824. 
825. 
826. 
827. 
828. 
829. 
830. 
831. 
832. 
833. 
834. 
835. 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

841. Processen-verbaal van de inlevering van stem
briefjes ten behoeve van verkiezing van leden van 
de tweede kamer, met naamlijsten van kiezers, die 
bij die verkiezingen stembriefjes in de bus hebben 
gedaan, 
1853-1891, 1 omslag. 
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842-866. Kiezerslijsten van de gemeente Willeskop, met op
gave van stemgerechtigden voor de tweede kamer, 
afschriften, 
1870-1894, 25 omslagen. 

842. 1870 855. 1883 
843. 1871 856. 1884 
844. 1872 857. 1885 
845. 1873 858. 1886 
846. 1874 859. 1887 
847. 1875 860. 1888 
848. 1876 861. 1889 
849. 1877 862. 1890 
850. 1878 863. 1891 
851. 1879 864. 1892 
852. 1880 865. 1893 
853. 1881 866. 1894 
854. 1882 

867-876. Kiezerslijsten van de gemeente Veldhuizen, met op
gave van de stemgerechtigden voor de tweede kamer, 
1878-1887, 10 omslagen. 

867. 1878 872. 1883 
868. 1879 873. 1884 
869. 1880 874. 1885 
870. 1881 875. 1886 
871. 1882 876. 1887 

877,878. Staten van de hoogstaangeslagenen in de rijks
belastingen in de gemeente Montfoort ter benoeming 
van leden van de eerste kamer, 
1852,1853, 2 stukken. 

877. 1852 
878. 1853 

879-918. Kiezerslijsten van de gemeente Montfoort, met op
gave van de stemgerechtigden voor de provinciale 
staten, 
1850-1894, 40 omslagen. 

879. 1850 
880. 1851 
881. 1852 
882. 1854 
883. 1855 
884. 1856 
885. 1857 
886. 1862 
887. 1863 
888. 1864 
889. 1865 
890. 1866 
891. 1867 
892. 1868 
893. 1869 

894. 
895. 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
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909. 1885 914. 1890 
910. 1886 915. 1891 
911. 1887 916. 1892 
912. 1888 917. 1893 
913. 1889 918. 1894 

919. Processen-verbaal van de inlevering van stem
briefjes ten behoeve van verkiezingen van leden 
van provinciale staten, met naamlijsten van kie
zers, die bij de verkiezingen stembriefjes in de 
bus hebben gedaan, 
1853-1889, 1 omslag. 

920-924. Kiezerslijsten van de gemeente Achthoven, met op
gave van de stemgerechtigden voor de provinciale 
staten, afschriften, 
1852-1857, 5 omslagen. 

920. 1852 923. 1856 
921. 1853 924. 1857 
922. 1855 

925. Kiezerslijst van de gemeente Linschoten, met op
gave van stemgerechtigden voor de provinciale 
staten, afschrift, 
1852, 1 katern. 

926. Kiezerslijst van de gemeente Snelrewaard, met op
gave van stemgerechtigden voor de provinciale 
staten, afschrift, 
1852, 1 katern. 

927,928. Kiezerslijsten voor de gemeente Willeskop, met op
gave van de stemgerechtigden voor de provinciale 
staten, afschriften, 
1852,1869, 2 stukken. 

927. 1852 
928. 1869 

929,930. Kiezerslijsten van de gemeente Wulverhorst, met 
opgave van de stemgerechtigden voor de provinciale 
staten, afschriften, 
1852,1853, 2 stukken. 

929. 1852 
930. 1853 

931-974. Kiezerslijsten van de gemeente Montfoort, met op
gave van stemgerechtigden voor de gemeenteraad, 
1851-1894, 44 omslagen. 

931. 1851 935. 1855 
932. 1852 936. 1856 
933. 1853 937. 1857 
934. 1854 938. 1858 
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939. 1859 957. 1877 
940. 1860 958. 1878 
941. 1861 959. 1879 
942. 1862 960. 1880 
943. 1863 961. 1881 
944. 1864 962. 1882 
945. 1865 963. 1883 
946. 1866 964. 1884 
947. 1867 965. 1885 
948. 1868 966. 1886 
949. 1869 967. 1887 
950. 1870 968. 1888 
951. 1871 969. 1889 
952. 1872 970. 1890 
953. 1873 971. 1891 
954. 1874 972. 1892 
955. 1875 973. 1893 
956. 1876 974. 1894 

975. Processen-verbaal van de opening van stembriefjes 
van verkiezingen van leden van de gemeenteraad, 
1851,1861,1864,1865, 1 omslag. 

976. Processen-verbaal van inlevering van stembriefjes 
ten behoeve van verkiezing van leden van de ge
meenteraad, met naamlijsten van kiezers, die bij 
de verkiezingen een stembriefje in de bus hebben 
gedaan, 
1857-1873, 1 omslag. 

977-980. Kiezerslijsten van de gemeente Montfoort, met op
gave van kiesgerechtigden voor de tweede kamer en 
de provinciale staten, 
1858-1861, 4 omslagen. 

977. 1858 979. 1860 
978. 1859 980. 1861 

981-1012. Kiezerslijsten voor de gemeente Montfoort, met op
gave van kiesgerechtigden voor tweede kamer, pro
vinciale staten en gemeenteraad, 
1897-1929, 32 omslagen. 

981. 1897-1898 994. 1910-1911 
982. 1898-1899 995. 1911-1912 
983. 1899-1900 996. 1912-1913 
984. 1900-1901 997. 1913-1914 
985. 1901-1902 998. 1914-1915 
986. 1902-1903 999. 1915-1916 
987. 1903-1904 1000. 1916-1917 
988. 1904-1905 1001. 1917-1918 
989. 1905-1906 1002. 1918-1919 
990. 1906-1907 1003. 1919-1920 
991. 1907-1908 1004. 1920-1921 
992. 1908-1909 1005. 1921-1922 
993. 1909-1910 1006. 1922-1923 
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1007. 1923-1924 1010. 1926-1927 
1008. 1924-1925 1011. 1927-1928 
1009. 1925-1926 1012. 1928-1929 

1013. Staat van personen, wier aanslag in de rijks 
directe belastingen en de rijks opcenten de 
som van ƒ500,- te boven gaat, 
1851, 1 stuk. 

1014-1046. Staten van belastingschuldigen in de directe 
belastingen, opgemaakt door de ontvanger der 
directe belastingen, 
1850-1885, 33 omslagen. 

1014. 1850 1031. 1868 
1015. 1851 1032. 1869 
1016. 1852 1033. 1870 
1017. 1854 1034. 1871 
1018. 1855 1035. 1872 
1019. 1856 1036. 1873 
1020. 1857 1037. 1874 
1021. 1858 1038. 1875 
1022. 1859 1039. 1876 
1023. 1860 1040. 1879 
1024. 1861 1041. 1880 
1025. 1862 1042. 1881 
1026. 1863 1043. 1882 
1027. 1864 1044. 1883 
1028. 1865 1045. 1884 
1029. 1866 1046. 1885 
1030. 1867 

1047. Bekendmaking, waarbij gedeputeerde staten inwoners 
van de provincie, die elders aangeslagen zijn in 
de directe belastingen, oproepen om daarvan aan
gifte te doen, 
1894, 1 stuk. 

1048. Staat van het aantal kiezers te Montfoort voor 
tweede kamer, provinciale staten en gemeenteraad, 
1901, 1 stuk. 

1049. Lijsten van personen te Montfoort, die in ver
band met een inleg van ƒ50,- bij de rijkspost-
spaarbank op de kiezerslijst voorkomen, 
1906-1915, 1 omslag. 

1050. Verslagen ex artikel 25, laatste lid, van de kies
wet, houdende opgave van personen, die in aanmer
king komen voor plaatsing op de kiezerslijst, maar 
daarop om verschillende redenen niet zijn geplaatst, 
1898-1917, 1 omslag. 

1051. Lijsten van personen, die voor plaatsing op de 
kiezerslijst in aanmerking komen, en die niet 
voorkomen op de van kracht zijnde kieslijst of op 
de lijst van personen, die in het afgelopen jaar 
burgerlijke onderstand hebben genoten, 
1897-1917, 1 omslag. 
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1052. 

1053. 

Lijsten van personen, die voor het eerst op de 
kieslijst zijn gebracht, 
1898-1919, 1 omslag. 

Lijsten van personen, die van de kieslijst zijn 
afgevoerd, 
1898-1919, 1 omslag. 

eigendommen 

1054-1130. Leggers van de stedelijke ontvangsten voor erf
pachten, opstallen, huur, verpachtingen en 
andere rechten, 
1816-1937, 77 omslagen. 

1054. 
1055. 
1056. 
1057. 
1058. 
1059. 
1060. 
1061. 
1062. 
1063. 
1064. 
1065. 
1066. 
1067. 
1068. 
1069. 
1070. 
1071. 
1072. 
1073. 
1074. 
1075. 
1076. 
1077. 
1078. 
1079. 
1080. 
1081. 
1082. 
1083. 
1084. 
1085. 
1086. 
1087. 
1088. 
1089. 
1090. 
1091. 
1092. 

1816 
1817 
1823 
1825 
1836 
1837 
1838 
1839 
1842 
1844 
1846 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1866 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

1093. 
1094. 
1095. 
1096. 
1097. 
1098. 
1099. 
1100. 
1101. 
1102. 
1103. 
1104. 
1105. 
1106. 
1107. 
1108. 
1109. 
1110. 
1111. 
1112. 
1113. 
1114. 
1115. 
1116. 
1117. 
1118. 
1119. 
1120. 
1121. 
1122. 
1123. 
1124. 
1125. 
1126. 
1127. 
1128. 
1129. 
1130. 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921,1922 
1923 
1924 
1925 
1927 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
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1131. Staten van eigendommen van de gemeente, 
1851-1909, 1 omslag. 

1132. Afschriften van acten uit de periode 1631, 
1776-1798, welke in verband staan met de 
leggers van de stedelijke ontvangsten, 
ca. 1884, 1 omslag. 

1133. Bestek van aanbesteding voor het inrichten van 
het kasteel te Montfoort tot een gevangenis voor 
jeugdige vrouwelijke veroordeelden, tevens huis 
van verbetering en opvoeding van meisjes, 
1858, 1 katern. 

1134. Tekening van de verschillende onderdelen van het 
kasteel te Montfoort, met beschrijving van die 
onderdelen, behorend bij het contract, dat op 
15 maart 1858 is gesloten met de minister van 
justitie inzake de huur van het kasteel als 
gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeel
den, 
1858, 1 omslag. 

1135,1136. Plattegrondtekeningen van de rijkstuchtschool in 
het kasteel te Montfoort, met vermelding van de 
bestemming van de verschillende ruimten, 
Ie helft 20 eeuw, 2 stukken. 

1135. Begane grond. 
1136. Eerste verdieping. 

1137. Bestekken voor het doen van herstellingen aan 
gemeente-eigendommen, 
1837-1904, z.j., 1 omslag. 

ambtenaren 

1138. Instructie voor de gemeentesecretaris, 
1822, 1 stuk. 

1139. Stukken betreffende bezetting van de vacante 
post van gemeentesecretaris, 
1822, 1 omslag. 

1140. Acte, waarbij R.F. Stalenhoef wordt benoemd tot 
gemeentesecretaris in plaats van de overleden 
I. Stalenhoef, 
1866, 1 stuk. 

1141. Instructie en eed voor de portiers, tevens as- en 
vuilnisrapers, 
Ie helft 19e eeuw, 1 stuk. 
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1142. Registers van overleden gepensioneerden, 
1869-1912, 1 omslag. 

N.B. Betreft rijksambtenaren. 

1143. Registers van gepensioneerden en wachtgeldge
rechtigden, 
1901-1922, 1 omslag. 

N.B. Betreft gepensioneerden te Montfoort met 
een rijkspensioen. 

archief 

1144. Inventarislijst van de in het archief te Montfoort 
aanwezige notariële en gerechtelijke protocollen, 
1838, 1 stuk. 

1145. Inventaris van het archief van de stad Montfoort 
en van archieven van te Montfoort gevestigde in
stellingen, 
1876, 1 katern. 

N.B. De zeer incomplete inventaris bevat 139 
genummerde beschrijvingen en betreft groten
deels de periode vóór 1813. 

1146. Regestenlijst van charters, aanwezig in het stads
archief van Montfoort, opgesteld door de Utrechtse 
rijksarchivaris Muller, 
1886, 1 deel. 

N.B. Bevat 122 genummerde beschrijvingen. 

1147. Inventaris van het stadsarchief van Montfoort en 
van archieven van ter plaatse gevestigde instel
lingen, over de periode tot en met 1813, ver
vaardigd door de provinciaal archivaris R. Fruin, 
handschrift, 
1890, 1 deel. 

N.B. Bevat 626 genummerde beschrijvingen en een 
lijst van 90 regesten. 

1148. Verordeningen op de inrichting en het gebruik 
van het archief, 
1899, 1 omslag. 
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maatschappelijke zorg 

- armenzorg 

1149. Missive van het provinciaal bestuur, waarbij op 
last van de koning wordt verzocht inlichtingen te 
verstrekken omtrent het bestaan van oude octrooi
en, op grond waarvan wees- en armenhuizen gerech
tigd zouden zijn de goederen van in die instel
lingen verblijvende personen als hun eigendom te 
beschouwen, 
1817, 1 stuk. 

1150. Akten van onvermogen, afgegeven door de burge
meester van Montfoort, 
1821-1827, 1 omslag. 

1151. Stukken betreffende gehouden bedelingen in 
februari 1841 en betreffende de daartoe gehouden 
inzamelingen, 
1841, 1 omslag. 

1152.- Concept van plan tot vestiging van een brei- en 
haakinrichting te Montfoort, met een uiteenzet
ting omtrent indeling en werkzaamheid van het 
landbouwkundig tehuis voor verwaarloosde kinderen 
van het platteland, 
na 1843, 1 stuk. 

1153-1155. Registers van besluiten van de burgemeester op 
grond van de armenwet van 1854 tot het verstrek
ken van bedeling en het machtigen van het bur
gerlijk armbestuur daartoe, aan personen, die 
in andere gemeenten hun domicilie van onderstand 
hebben, 
1854-1870, 3 delen. 

1153. 1854-1860 
1154. 1861-1868 
1155. 1869-1870 

1156. Circulaire van de gouverneur van Utrecht ter 
bevordering van opneming van armlastige personen 
in koloniën van weldadigheid, met een opgave van 
de pastoor te Montfoort, hoe de R.K. weeskinderen 
worden ondersteund, 
1831, 1 omslag. 

1157. Stukken betreffende de bedeling van Maaijke den 
Beste, 
1834-1838, 1 omslag. 

1158. Ontslagbrief voor Mathijs Klijssen uit de kolo
niën van de maatschappij van weldadigheid, afge
geven door de directie van de koloniën te Ommer-
schans, 
1851, 1 stuk. 
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1159. Stukken betreffende voldoening van de kosten van 
opname in het bedelaarsgesticht te Hoorn van 
Everdina de Goede, Anthonie de Goede en Alida de 
Goede, 
1821-1823, 1 omslag. 

- statistische gegevens. 

1160. Staten met opgaven betreffende inkomsten en uit
gaven van de vier armenfundaties en het weeshuis 
en van het aantal door die instellingen bedeelde 
personen, 
1824-1852, 1 omslag. 

1161. Staten met opgaven betreffende de bank van lening 
te Montfoort, 
1829, 1 omslag. 

1162. Staten met opgaven van bedeling van zogenaamde 
huiszittende armen door de diakonie van de N.H. 
gemeente, het R.K. armbestuur, en de vier armen
fundaties, 
1828,1840-1852,1856,1857,1859, 1 omslag. 

1163. Staten met berekeningen van de meest voordelige 
wijze van aflossing van een som geld in verband 
met plaatsing van personen in koloniën van 
de maatschappij van weldadigheid, 
ca. 1840, 1 omslag. 

1164. Staten met opgaven van commissies en verenigingen, 
die gedurende de winter brandstoffen en levens
middelen uitdelen, 
1842-1849, 1 omslag. 

1165. Staten met beschouwingen betreffende alle instel
lingen, die te Montfoort op het gebied van de 
armenzorg werkzaam zijn, 
1848-1864, 1 omslag. 

1166. Lijst van in de gemeente aanwezige instellingen 
van weldadigheid op 1 januari 1893, in 1899 en 
1909 herzien, 
1893,1899,1909, 1 stuk. 

1167. Staten met opgave van de verschillende maxima 
van bedeling voor de verschillende categorieën 
personen in de verschillende maanden, opgemaakt 
op grond van artikel 25 van de armenwet 1854, 
1856-1862,1868, 1 omslag. 

1168-1222. Staten met het aantal bedeelden en de inkomsten 
en de uitgaven daartoe, ingezonden aan de minister 
van binnenlandse zaken op grond van de armenwetten 
van 1854 en 1912, 
1867-1912, 55 omslagen. 
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N.B. De opgaven betreffen bedeling door: 
a. het gemeentebestuur rechtstreeks 
b. het algemeen burgerlijk armbestuur. 
c. de diakonie van de N.H. gemeente. 
d. het R.K. parochiaal armbestuur. 
e. de diakonie van de Gereformeerde 

gemeente (vanaf 1891). 
f. het St. Anthoniusgesticht (vanaf 1913) 

1196. 1895 
1197. 1896 
1198. 1897 
1199. 1898 
1200. 1899 
1201. 1900 
1202. 1901 
1203. 1902 
1204. 1903 
1205. 1904 
1206. 1905 
1207. 1906 
1208. 1907 
1209. 1908 
1210. 1909 
1211. 1910 
1212. 1911 
1213. 1912 
1214. 1913 
1215. 1914 
1216. 1915 
1217. 1916 
1218. 1917 
1219. 1918 
1220. 1919 
1221. 1920 
1222. 1921 

1168. 
1169. 
1170. 
1171. 
1172. 
1173. 
1174. 
1175. 
1176. 
1177. 
1178. 
1179. 
1180. 
1181. 
1182. 
1183. 
1184. 
1185. 
1186. 
1187. 
1188. 
1189. 
1190. 
1191. 
1192. 
1193. 
1194. 
1195. 

1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

1223. Besluiten van de minister van binnenlandse zaken 
betreffende het doen van opgaven inzake het arm
wezen op grond van artikel 10 van de armenwet 1854, 
1868-1898, 1 omslag. 

- opheffing weeshuis en armenfundaties 

1224. Stukken betreffende verkoop van goederen van het 
weeshuis en van het manhuis, 
1841, 1 omslag. 

1225. Stukken, die door het gemeentebestuur aan advoca
ten zijn toegezonden, en die het geschil betref
fen met de vier armenfundaties en de N.H. diako
nie over de opheffing van het burgerweeshuis en 
over het in eigen beheer houden door de gemeente 
van het batig saldo van de administratie van het 
weeshuis, met agenda, 
1853-1858, 1 omslag. 
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N.B. Bij raadsbesluit van 17 augustus 1841 werd 
het burgerweeshuis opgeheven. Het batig 
saldo werd jaarlijks aan de vier armenfunda
ties overgemaakt. Bij raadsbesluit van 17 
augustus 1855 werd besloten, dat dit batig 
saldo voortaan door de gemeente in eigen 
beheer zou worden gehouden en aan de algemene 
armen ten goede zou komen. Grondslag hiervoor 
vormde de armenwet van 1854. De vier armen
fundaties en de N.H. diakonie bestreden zowel 
de wettigheid van de opheffing als het in 
eigen beheer houden van het batig saldo van 
de administratie van het weeshuis. 

1226. Ingekomen brieven van advocaten met adviezen en 
nota's inzake het geschil met de vier armenfun
daties en de N.H. diakonie over de opheffing 
van het weeshuis, 
1857-1861, 1 omslag. 

1227. Afschriften van stukken uit de periode 1648-1840, 
welke zijn gemaakt in verband met het geschil met 
de vier armenfundaties en de N.H. diakonie over 
de opheffing van het burgerweeshuis, 
(tussen 1841 en 1861), 1 omslag. 

1228. Stukken betreffende opheffing van de vier armen
fundaties volgens raadsbesluit van 30 juli 1861 
en met medewerking van de betrokken partijen, en 
betreffende de verdeling van de goederen en in
komsten van de vier armenfundaties en het burger
weeshuis tussen de diakonie van de N.H. gemeente, 
het burgerlijk armbestuur en het R.K. parochiaal 
armbestuur, 
1861,1862, 1 omslag. 

onderwijs 

- verslagen 

1229. Staten met opgave van het aantal arme leerlingen, 
waaraan onderwijs is gegeven, en het bedrag aan 
schoolgeld, wat aan de onderwijzers is betaald, 
1844,1846,1848,1852, 1 omslag. 

1230-1236. Verslagen van de toestand van het lager onderwijs 
in de gemeente, opgemaakt ingevolge artikel 64 
van de wet van 13 augustus 1857, 
1860,1863-1868, 7 omslagen. 

1230. 1860 1234. 1866 
1231. 1863 1235. 1867 
1232. 1864 1236. 1868 
1233. 1865 



G. Lamberts, 
Deur in de N.H. kerk (1831) 
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
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1237. Staten met opgaven betreffende de verschillende 
scholen te Montfoort, inzake de onderwijzers en 
hun inkomsten, de onderwezen vakken, en de door 
ieder kind te betalen schoolgelden, 
1867, 1 omslag. 

- bewaarscholen 

1238. Staten met opgave van het aantal leerlingen in 
bewaar- en kleinkinderscholen te Montfoort, uit
gesplitst naar geslacht en leeftijd boven of 
onder de zes jaar, 
1867,1881-1918, 1 omslag. 

- openbaar lager onderwijs 

1239-1242. Maandstaten van kinderen, die de openbare lagere 
school te Montfoort hebben bezocht, 
1861-1864, 4 omslagen. 

N.B. Met opgave van naam, geboortedatum, woon
plaats, huisnummer, godsdienst, geslacht, 
klas, gedrag, verzuim, wel/niet betalend, 
dag/avondschool. 

1239. 1861 
1240. 1862 
1241. 1863 
1242. 1864 

1243-1280. Naamlijsten van kinderen, die op 1 januari de 
openbare lagere school te Montfoort bezochten, 
met vermelding van geboortedatum en woonplaats, 
1881-1922, 38 omslagen. 

1243. 1881 
1244. 1882 
1245. 1883 
1246. 1884 
1247. 1885 
1248. 1886 
1249. 1887 
1250. 1888 
1251. 1889 
1252. 1890 
1253. 1891 
1254. 1892 
1255. 1893 
1256. 1894 
1257. 1895 
1258. 1896 
1259. 1897 
1260. 1898 
1261. 1899 

1262. 
1263. 
1264. 
1265. 
1266. 
1267. 
1268. 
1269. 
1270. 
1271. 
1272. 
1273. 
1274. 
1275. 
1276. 
1277. 
1278. 
1279. 
1280. 

1900 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
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1285. Lijsten van leerlingen, die gebruik maken van de 
lessen in de Duitse taal (tot en met 1881) en de 
Franse taal aan de openbare lagere school in 
Montfoort, 
1877,1880-1902, 1 omslag. 

1286-1297. Maandstaten met opgave van per leerling te beta
len schoolgeld voor de openbare lagere school, 
met opgave van leeftijd en woonplaats, 
1864-1866,1869-1877, 12 omslagen. 

1286. 1864 1292. 1872 
1287. 1865 1293. 1873 
1288. 1866 1294. 1874 
1289. 1869 1295. 1875 
1290. 1870 1296. 1876 
1291. 1871 1297. 1877 

1298-1328. Jaarstaten met opgave van maandelijks per leer
ling te betalen schoolgeld voor de openbare lage
re school, met vermelding van leeftijd en woon
plaats, 
1875-1905, 31 omslagen. 

1298. 1875 
1299. 1876 
1300. 1877 
1301. 1878 
1302. 1879 
1303. 1880 
1304. 1881 
1305. 1882 
1306. 1883 
1307. 1884 
1308. 1885 
1309. 1886 
1310. 1887 
1311. 1888 
1312. 1889 
1313. 1890 

1329. Meerjarenstaten met maandelijkse opgave van leer
lingen afkomstig uit de gemeenten Linschoten, 
Willeskop en IJsselstein, die de openbare lagere 
school te Montfoort hebben bezocht, en voor wie 
door die gemeenten het schoolgeld wordt betaald 
ingevolge de met die gemeenten gesloten overeen
komsten, 
1885-1902, 1 omslag. 

1330. Staten met opgave van de kosten van het lager 
onderwijs volgens de gemeenterekening, 
1880,1881, 1 omslag. 

1314. 
1315. 
1316. 
1317. 
1318. 
1319. 
1320. 
1321. 
1322. 
1323. 
1324. 
1325. 
1326. 
1327. 
1328. 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
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- bijzondere lager onderwijs 

1331-1337. Naamlijsten van kinderen, die op 1 januari de 
bijzondere school voor lager onderwijs, ook 
genaamd "Pensionnat de Demoiselles" bezochten, 
met vermelding van geboortedatum en woonplaats, 
1881-1887, 7 omslagen. 

N.B. Het pensionaat voor R.K. meisjes werd geleid 
door religieuzen. Het was tot 1887 gevestigd 
in de Keizerstraat. In de periode 1881-1883 
wordt er tevens een bewaarschool voor jongens 
en meisjes vermeld. Zie ook de inventaris
nummers 2080-2084. 

1331. 1881 1335. 1885 
1332. 1882 1336. 1886 
1333. 1883 1337. 1887 
1334. 1884 

1338-1367. Naamlijsten van kinderen, die op 1 januari de 
R.K. meisjesschool bezochten, met vermelding 
van geboortedatum en woonplaats, 
1888-1921, 30 omslagen. 

N.B. Deze school, die gevestigd was aan de Hof-
straat, was een voortzetting van die aan 
de Keizerstraat. 

1338. 1888 1353. 1906 
1339. 1889 1354. 1907 
1340. 1890 1355. 1908 
1341. 1891 1356. 1909 
1342. 1892 1357. 1910 
1343. 1893 1358. 1911 
1344. 1894 1359. 1913 
1345. 1895 1360. 1914 
1346. 1896 1361. 1915 
1347. 1897 1362. 1916 
1348. 1898 1363. 1917 
1349. 1899 1364. 1918 
1350. 1900 1365. 1919 
1351. 1904 1366. 1920 
1352. 1905 1367. 1921 

1368-1377. Naamlijst van kinderen, die op 1 januari de 
R.K. jongensschool bezochten, met vermelding 
van geboortedatum en woonplaats, 
1913-1922, 10 omslagen. 

N.B. De school was gevestigd in de Schoolstraat. 

1368. 1913 1373. 1918 
1369. 1914 1374. 1919 
1370. 1915 1375. 1920 
1371. 1916 1376. 1921 
1372. 1917 1377. 1922 



-124-

1378-1412. Naamlijsten van kinderen, die op 1 januari de 
School met den Bijbel bezochten, met vermelding 
van geboortedatum en woonplaats, 
1884-1922, 35 omslagen. 

N.B. De school was gevestigd in de Mannen
huisstraat. 

1378. 
1379. 
1380. 
1381. 
1382. 
1383. 
1384. 
1385. 
1386. 
1387. 
1388. 
1389. 
1390. 
1391. 
1392. 
1393. 
1394. 
1395. 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1904 

1396. 
1397. 
1398. 
1399. 
1400. 
1401. 
1402. 
1403. 
1404. 
1405. 
1406. 
1407. 
1408. 
1409. 
1410. 
1411. 
1412. 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1413. Naamlijst van kinderen, die op 1 januari de 
bijzondere school voor lager onderwijs van 
D.B. van Heuven bezochten, met vermelding van 
geboortejaar en woonplaats, 
1884, 1 stuk. 

N.B. De lijst telt slechts één naam. 

- algemene opgaven inzake onderwijs 
en leerplicht 

1414. Staat van het aantal leerlingen van de dag- en 
avondscholen te Montfoort, uitgesplitst naar 
leeftijd, woonplaats en geslacht, 
1876, 1 stuk. 

1415. Staat van het aantal leerlingen op de verschil
lende scholen te Montfoort, uitgesplitst naar 
maand, woonplaats en geslacht, met opgave van 
het maandelijks verzuim en de redenen daarvan, 
1877, 1 stuk. 

1416. Staten van het aantal leerlingen op de verschil
lende dagscholen te Montfoort, uitgesplitst naar 
leeftijd, geslacht en woonplaats, met opgave van 
de hoogte van het schoolgeld, het aantal kosten-
loos onderwijs volgende leerlingen, en de soorten 
vakken, die onderwezen worden, 
1880,1884-1911,1914-1921, 1 omslag. 



1428. 
1429. 
1430. 
1431. 
1432. 
1433. 
1434. 
1435. 
1436. 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
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1417. Staten van het aantal leerlingen, dat op de ver
schillende scholen te Montfoort avond- of herha-
lingsonderwijs volgt, uitgesplitst naar geslacht, 
met opgave van de onderwezen vakken en de hoogte 
van het schoolgeld, 
1880,1885,1886,1917,1921, 1 omslag. 

1418-1436. Naamlijsten van zich in de gemeente bevindende 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar, ingedeeld naar 
geboortejaar, met vermelding van geboortedatum, 
1881-1900, 19 omslagen. 

1418. 1881 
1419. 1882 
1420. 1883 
1421. 1884 
1422. 1885 
1423. 1886 
1424. 1887 
1425. 1888 
1426. 1890 
1427. 1891 

1437. Naamlijst van alle in Montfoort wonende school
gaande kinderen tussen de 6 en 12 jaar, met ver
melding van geboortedatum, 
1884, 1 katern. 

1438. Naamlijsten van kinderen te Montfoort tussen de 
6 en 12 jaar, die vermoedelijk geen onderwijs 
ontvangen, 
1881-1900, 1 omslag. 

1439. Naamlijsten van leerlingen van verschillende 
scholen te Montfoort, die voortijdig het lager 
onderwijs hebben verlaten, 
1885,1892, 1 omslag. 

N.B. De staat van 1885 is opgesteld in verband 
met de onderwijsenquête door de tweede kamer, 

1440. Verzamelstaten met opgaven van aantallen leer
lingen, uitgesplitst naar geslacht en geboorte
jaar, per school en per woonplaats, met tevens 
opgaven betreffende huisonderwijs en school
verzuim, 
1888,1890,1891,1896,1901-1911,1913-1922, 1 omslag, 

1441-1461. Naamlijsten van kinderen van 7 tot 13 jaar, die 
zich in de gemeente bevinden, opgemaakt op grond 
van artikel 18, eerste lid van de leerplichtwet, 
1901-1921, 21 omslagen. 

1441. 1901 1443. 1903 
1442. 1902 1444. 1904 
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1445. 1905 1454. 1914 
1446. 1906 1455. 1915 
1447. 1907 1456. 1916 
1448. 1908 1457. 1917 
1449. 1909 1458. 1918 
1450. 1910 1459. 1919 
1451. 1911 1460. 1920 
1452. 1912 1461. 1921 
1453. 1913 

1462. Staten met opgaven betreffende huisonderwijs, 
opgemaakt ingevolge artikel 4 van de leer
plichtwet, 
1907,1908, 1 omslag. 

- onderwijzend personeel 

14 63. Staat met opgaven betreffende het onderwijzend 
personeel en de lagere scholen te Montfoort, 
1863, 1 stuk. 

1464. Stukken betreffende het geschil tussen de gemeen
te en de kerkeraad van de Hervormde gemeente over 
de vraag in hoeverre het salaris van de onderwij
zer betaald moet worden uit de memoriegoederen, 
en betreffende vaststelling van dat salaris, 
1858-1863, 1 omslag. 

1465. Registers van onderwijzers aan de openbare lagere 
school, met opgave van laatste woonplaats, plaats 
van examen, bevoegdheid, geboortedatum, beëindi
ging van de betrekking, 
1876-1927, 1 omslag. 

1466. Staten met overzicht van het onderwijzend perso
neel van de openbare lagere school per 15 januari, 
met opgave van leeftijd, diensttijd, akten en in
komsten, 
1863, ca. 1866,1880,1917-1920, 1 omslag. 

1467. Registers van voorgevallen veranderingen in het 
onderwijzend personeel van de openbare lagere 
school, met opgave van vroegere betrekking en 
inkomsten, opgesteld ter berekening van de pen
sioengrondslag, 
1881-1917, 1 omslag. 

N.B. Er worden gegevens vermeld teruggaand tot 
1857. 

1468. Register van onderwijzers aan de R.K. meisjes
school, met opgave van akten, bevoegdheid, in-
en uitdiensttreding, 
1877-1886, 1 stuk. 
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1469. Registers van onderwijzers aan de R.K. meisjes
school, met opgave van laatste woonplaats, ge
boortedatum, plaats van examen, bevoegdheid, 
begin en beëindiging van de betrekking, 
1887-1927, 1 omslag. 

1470. Staten van het onderwijzend personeel van de 
R.K. meisjesschool, met vermelding van akten, 
onderwezen vakken, en de hoogte van het school
geld, 
1863,1884, 1 omslag. 

1471. Staten van het onderwijzend personeel van de 
R.K. meisjesschool op 15 januari, 
1917-1920, 1 omslag. 

1472. Register van onderwijzers aan de R.K. jongens
school, met opgave van laatste woonplaats, ge
boortedatum, plaats van examen, bevoegdheid, 
begin en beëindiging van de betrekking, 
ca. 1913-1924, 1 katern. 

1473. Staten van het onderwijzend personeel van de 
R.K. jongensschool op 15 januari, 
1917-1919, 1 omslag. 

1474. Register van onderwijzers aan de School met 
den Bijbel, uitgaande van de vereniging "Obadja", 
met opgave van geboortedatum, laatste woonplaats, 
datum van examen, begin en beëindiging van de 
betrekking, 
1883-1927, 1 katern. 

1475. Staten van het onderwijzend personeel van de 
School met den Bijbel op 15 januari, 
1917,1918, 1 omslag. 

1476. Staat van het onderwijzend personeel van het 
landbouwkundig opvoedingsgesticht voor verwaar
loosde kinderen, met vermelding van akten, in
komsten, onderwezen vakken, en te betalen 
schoolgeld, 
1863, 1 stuk. 



-128-

openbare gezondheid 

- toezicht op producten 

1477. L i j s t e n van de r i j d i n g e n van he t brood t e 
Montfoort en t e U t r e c h t , 
1 8 1 4 - 1 8 1 7 , 1 8 4 3 , 1 omslag. 

1478. Verordening op de b e r e i d i n g en s a m e n s t e l l i n g 
van he t brood, gedrukt , 
1846, 1 k a t e r n . 

- uitvoering drankwet 

1479. Drankwet van 28 juni 1881, 
1881, 1 katern. 

1480. Modelverordening tot regeling van het vergun
ningsrecht voor de kleinhandel in sterke drank, 
1881, 1 stuk. 

1481. Staat van lokaliteiten te Montfoort, waar op 
1 mei 1881 en 1 november 1881 sterke drank in 
het klein werd verkocht, 
1881, 1 katern. 

1482. Staten van inrichtingen te Montfoort, waarin in 
het genoemde jaar krachtens vergunning of verlof 
dranken zijn verkocht, 
1905,1906,1909, 1 omslag. 

1483. Staten met opgave van het aantal in de drankwet 
bedoelde inrichtingen met vermelding van het 
totale bedrag van de vergunningsrechten in de 
genoemde jaren, 
1886-1905,1909, 1 omslag. 

14 84. Register van vergunningen tot verkoop van sterke 
drank in het klein, 
1882-1908, 1 omslag. 

1485. Vergunningen tot verkoop van sterke drank in het 
klein, 
1882-1911, 1 omslag. 

1486. Vergunningsaanvragen tot verkoop van sterke drank 
in het klein, 
1881-1904, 1 omslag. 

14 87. Verzoeken tot voortzetting van de vergunning tot 
verkoop van sterke drank in het klein, 
1905, 1 omslag. 
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14 88. Staten met opgave van de in genoemde jaren ver
leende en ingetrokken vergunningen tot verkoop 
van sterke drank in het klein, 
1882,1883,1890,1893, lomslag. 

1489. Besluiten van burgemeester en wethouders tot 
weigering van vergunning voor de verkoop van 
sterke drank in het klein, 
1908,1909, 1 omslag. 

1490. Lijst van kennisgevingen van veroordelingen en 
boeten, waaraan de drankwet inzake het weigeren 
of intrekken van vergunningen gevolgen verbindt, 
1905, 1 katern. 

1491. Staten van door verschillende personen te betalen 
vergunningsrechten voor de verkoop van sterke 
drank in het klein, 
1882-1910, 1 omslag. 

1492. Register van verloven voor de verkoop van alcohol
houdende drank, andere dan sterke drank, 
1905-1931, 1 katern. 

1493. Verloven voor de verkoop van alcoholhoudende 
drank, andere dan sterke drank, 
1905-1908, 1 omslag. 

1494. Verzoeken om verloven voor de verkoop van alcohol
houdende drank, andere dan sterke drank, 
1904,1905, 1 omslag. 

1495. Besluiten van burgemeester en wethouders tot wei
gering van verloven voor de verkoop van alcohol
houdende drank, andere dan sterke drank, 
1905,1908, 1 omslag. 

- geneeskundige verzorging 

1496. Staten met opgaven betreffende de cholera-
üsA*vw epidemie, 

1859, 1 omslag. 

1497,1498. Registers van aangifte van lijders aan besmet
telijke ziekten, 
1884-1944, 2 katernen. 

1497. 1884-1929 
1498. 1930-1944 .. 

1499. Kwartaalstaten met opgave van het aantal gevac-
cineerden te Montfoort, 
1823,1828,1842,1853, 1 omslag. 
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1500. Registers van door vroed- en stadsheelmeester 
J.F.C. Rombach verrichte koepokstof-inentingen, 
1850-1860, 1 omslag. 

1501. Registers van door geneesheer P. Nobel verrichte 
koepokstof-inentingen, 
1856,1858, 1 omslag. 

1502. Register van door geneesheer J. Linckers verrich
te koepokstof-inentingen, 
1858-1860, 1 omslag. 

1503-1505. Alfabetische registers van gevaccineerden, 
1873-1905, 3 katernen. 

1503. 1873-1889 
1504. 1890-1905 
1505. 1898-1904 

1506-1523. Vaccinatiebriefjes, dienend tot bewijs van 
verrichte koepok-inentingen, 
1862-1925, 2 banden, 2 pakken, 14 omslagen. 

1506. 1862-1864 (dr. J. Linckers) 
1507. 1862 (dr. P. Nobel) 
1508. 1864, 

1869-1871 (dr. W.F. van Bouwdijk Bastiaanse) 
1509. 1870-1872 (dr. D.A.C, van der Gant) 
1510. 1870-1872 (dr. C.G. Plaat) 
1511. 1873,1875,1876* 
1512. 1877-1879* 
1513. 1880-1882* 
1514. 1883-1885* 
1515. 1886-1888* 
1516. 1889-1891* 
1517. 1892-1894* 
1518. 1895-1897* 
1519. 1898,1899* 
1520. 1890-1905** (band) 
1521. 1906-1911** (band) 
1522. 1912-1920** (pak) 
1523. 1921-1925** (pak) 

N.B. * = op volgnummer geordend, inventaris
nummer 1503 geeft hierop toegang. 

**= alfabetisch geordend. 

1524,1525. Lijsten van personen, die pokken hebben gekregen, 
met vermelding of ze daartegen waren ingeënt, en 
of ze met of zonder gebreken zijn hersteld, dan 
wel overleden, 
1870,1871, 2 omslagen. 

1524. 1870 
1525. 1871 
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152 6. Brief van P. Th. van Vuuren, gericht aan gedepu
teerde staten van Utrecht, waarbij deze de benoe
ming van W.F. Bouwdijk Bastiaanse tot geneeskun
dige voor het verrichten van de doodschouw in 
strijd acht met artikel 23 van de gemeentewet, 
1870, 1 stuk. 

1527. Lijsten van artsen, tandartsen, vroedvrouwen, 
apothekers en drogisten in de provincie Utrecht, 
1887-1907, 1 omslag. 

1528. Staten van krankzinnigen, die te Montfoort ver
pleegd worden, 
1900-1909, 1 omslag. 

1529. Declaratiestaten van de gemeente Montfoort ten 
laste van provincie en rijk in verband met de 
verpleging van arme krankzinnigen, 
1898-1909, 1 omslag. 

1530. Kladaantekening betreffende de verschillende 
regelingen, die van kracht zijn op het gebied 
van declaratie van de verplegingskosten van 
krankzinnigen, 
ca. 1911, 1 stuk. 

- uitvoering hinderwet 

1531. Register van verleende hinderwetvergunningen, 
1875-1908, 1 katern. 

N.B. De hinderwetvergunningen 1875-1910 zijn 
opgenomen in de inventarisnummers 200-221. 
Zie voor de hinderwetvergunningen over 
1911-1937 de inventarisnummers 409-412 en 
688-690. 

1532. Lijsten van scholen, kerken en ziekenhuizen te 
Montfoort, opgemaakt in verband met de uit
voering van de hinderwet, 
1875,1894, 1 omslag. 

- uitvoering arbeidswet, ongevallen
wet, en beroepswet 

1533. Register van afgegeven geboorte-extracten ter 
uitvoering van de arbeidswet, 
1896-1901, 1 katern. 

1534. Statistische opgaven betreffende naleving van 
de arbeidswet, 
1899,1901, 1 omslag. 
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1535. Kladaantekeningen met betrekking tot de te volgen 
procedures bij de instelling van commissies en 
raden van beroep op grond van de ongevallenwet en 
de beroepswet, 
ca. 1905, 1 omslag. 

1536. Register van personen, aan wie een uitkering is 
toegekend op grond van de ongevallenwet van 1901, 
en die te Montfoort woonachtig zijn, 
1903, 1 katern. 

1537. Lijst van werkgevers te Montfoort als bedoeld in 
artikel 1 van het KB van 8 december 1902, ter 
uitvoering van artikel 16 van de beroepswet, 
1903, 1 stuk. 

1538. Afzonderlijke staten per werkgever ter opstelling 
van voorgaande lijst, 
1903, 1 omslag. 

1539. Circulaire van het comité van werklieden in het 
ressort van de raad van beroep te Utrecht, met 
bekendmaking, dat het als zodanig is opgericht 
en zal functioneren in het aanwijzen van gemach
tigden, die bevoegd zijn tot het opmaken van een 
voordracht ter benoeming van een lid van de raad 
van beroep, 
1903, 1 stuk. 

- begraven 

1540,1541. Registers van uitgegeven acten voor grafruimten 
en van begravingen op de algemene begraafplaats 
te Montfoort, 
1869-1968, 2 delen. 

1540. 1869-ca. 1890 
N.B. Terugwerkend tot 1837. 

1541. 1891-1968 

1542. Plattegrondtekeningen van de algemene begraaf
plaats, met genummerde aanduiding van de graven, 
1868,1951, 1 omslag. 

1543. Tekst met voorwaarden, op grond waarvan de burge
meesters van Montfoort het groefbiddersambt zul
len verpachten, 
ca. 1819, 1 stuk. 

1544. Tekst van advertentie, waarbij eigenaren van gra
ven in de kerk erop worden gewezen, dat zij ter 
vervanging daarvan graven op de algemeen burger
lijke begraafplaats toegewezen kunnen krijgen, 
1829, 1 stuk. 
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1545. Verordening op het begraven van lijken te Mont-
foort, vastgesteld op 12 september 1803, afschrift, 
ca. 1860, 1 katern. 

1546. Staat met de tarieven van de begrafenisrechten 
op de algemene begraafplaats, 
midden 19e eeuw, 1 stuk. 

- zorg voor woningkwaliteit, 
uitvoering woningwet 

154 7. Rapport van woningonderzoek onder woningen, die 
drie of minder ter bewoning bestemde vertrekken 
hebben, uitgevoerd door de gezondheidscommissie 
zetelend te Wijk bij Duurstede, 
1904, 1 deel. 

N.B. Het rapport bestaat uit een beschrijvend 
gedeelte, uit statistieken, en uit een kaart 
van Montfoort, waarop de begraafplaatsen en 
de rioleringen en zinkputten staan aangegeven. 

1548-1553. Staten per afzonderlijke woning, waarop de gegevens 
zijn ingevuld, die gediend hebben voor de opstelling 
van het rapport van woningonderzoek, 
1903, 6 omslagen. 

1548. nrs. 1 - 4 9 
1549. nrs. 50 - 99 
1550. nrs. 100 - 149 
1551. nrs. 150 - 199 
1552. nrs. 200 - 249 
1553. nrs. 250 - 285 

1554. Bouwverordening voor de gemeente Montfoort, 
in tweevoud, 
1934, 1 omslag. 

1555. Registers van aanvragen tot bouwvergunningen, 
1906-1910, 1 omslag. 

1556-1969. Bouwvergunningen, 
1906-1937, 414 omslagen. 

N.B. Bij de navolgende afzonderlijke beschreven 
vergunningen is, indien bekend, de eigen
tijdse huisnummering gegeven, en zo mogelijk 
de kadastrale aanduiding. Deze kadastrale 
aanduidingen behoren alle tot de kadastrale 
gemeente Montfoort. Indien bij de vergunning 
een tekening aanwezig is, wordt dit met (t) 
aangegeven. Indien niet zeker is of de ver
gunning daadwerkelijk is verleend, wordt 
dit met (v?) aangegeven. 
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datum + aanvrager 

1556. 1906, 9 maart 
J. Bos 

1557. 1906, 28 maart 
wed. Jac. van 
Kooten 

1558. 1906, 9 juni 
P.H. Pel 

1559. 1906, 9 juni 
C. v.d. Poll Wz 

1560. 1906, 9 juni 
G. Spruijt 

1561. 1906, 25 augustus 
wed. H. Vergeer 

1562. 1906, 25 augustus 
Firma Spreij & Zn, 

1563. 1906, 20 oktober 
wed. J.P. Verstegen 

1564. 1906, 21 september 
C.J. Ram 

1565. 1907, 9 maart 
Th. Straver 

1566. 1907, 9 maart 
J. Stolker 

1567. 1907, 27 maart 
R. Kurver 

1568. 1907, 27 maart 
K. Huffner 

1569. 1907, 12 april 
J. Hoefs 

1570. 1907, 13 mei 
M. van Harmeien 

object + locatie 

verbouw woning, wijk B nr. 210, 
(Lievevrouwegracht), (t). 

bouw van dubbel woonhuis, Hof-
straat wijk A nr. 235 en 236, 
kad. sec. A nr. 1407 en 1408 (t) 

bouw woning met werkplaats, Bui
ten de IJsselpoort, wijk B nr. 
259a, (t). 

bouw schuur, Hoogstraat, 
wijk B nr. 24, (t). 

verbouw van perceel tot woon-
winkelhuis met bakkerij, Hoog
straat wijk B nr. 6, kad. sec. 
A nr. 422, (t). 

vernieuwing woonhuis, Hoogstraat 
wijk B nr. 25, (t) 

verbouw woning en houtloods aan 
Hofdijk en IJssel, wijk A nrs. 
262,263, (t). 

bouw van een schuur, wijk A nr. 
108 (Verlengde Hoogstraat),(t). 

bouw woning met slachtplaats, 
Oude Boomgaard B nr. 175, (t). 

verbouw woning, Hoogstraat A 
nr. 19, (t). 

bouw 2 woningen, Keizerstraat, 
wijk A nr. 201, (t). 

vergroting schuur, Heeswijker-
poort A 247, (t) 

herstel woonhuis, Bergstraat 
B nr. 110, (t). 

bouw van een kolenschuur, achter 
de bestaande kolenschuur, Mannen
huisstraat wijk A nr. 167 (t). 

verbouw woning met schoenmakers
werkplaats, Kerkstraat wijk B 
nr. 135, (t). 
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datum + aanvrager 

1571. 1907, 8 mei 
H.J. van Rooijen 
& Zn. 

1572. 1907, 22 mei 
Joh. van den Berg 

1573. 1907, 27 mei 
J. Cornelissen 

1574. 1907, 9 augustus 
P.H. Pel 

1575. 1907, 31 augustus 
D.J. van Franken-
huijsen 

1576. 1907, 7 september 
C.G. van Rooijen 

1577. 1907, 27 september 
wed. G. Vreeswijk 

1578. 1907, 9 november 
wed. Vreeswijk, 
geb. Bouwman 

1579. 1907, 14 november 
G.D. de Jeu 

1580. 1907, 30 november 
R.K. Armbestuur 

1581. 1908, 24 januari 
A.J. Jansen 

1582. 1908, 12 maart 
wed. J.A. Jacobi 

1583. 1908, 12 maart 
D. Straver 

1584. 1908, 12 maart 
H. Korver 

1585. 1908, 12 maart 
C.P. Lekkerkerker 

object + locatie 

uitbreiding van de machinale 
wielenfabriek, Verlengde Hoog
straat A 49, (t). 

bouw van een schuur voor berging 
van hooi, Schoolstraat, (t). 

bouw houten berg- en werkplaats 
op stenen voet, Havenstraat, (t), 

verbouw van 2 woningen, hoek 
Peperstraat-Keizerstraat, 
A 216 en 217, (t). 

verbouw (splitsing) woning, 
Hoogstraat B nr. 40, (t). 

bouw nieuw woonhuis annex kan
toor, Verlengde Hoogstraat, 
A 49, (t). 

bouw van 4 woningen onder één 
kap, Lange Kerkstraat, wijk B 
nrs. 137a-d, (t). 

verandering bovenbouw van de 4 
in aanbouw zijnde woningen, 
Lange Kerkstraat wijk B nrs. 
137a-d, (t). 

verbouw keukendak en schuur, 
Hoogstraat/Onder de Boompjes, 
B nr. 22, (t). 

verbouw achtergebouw Oude Mannen-
en Vrouwenhuis, Op 't Kerkhof, 
B nr. 166-168, (t). 

verbouw bovenwoning, Keizer
straat wijk A nr. 202, (t). 

vernieuwing woning Keizerstraat 
nabij Plaats, wijk A nr. 182, (t). 

bouw pakhuis, Onder de Boompjes, 
wijk A nr. (19?), (t). 

vernieuwing 2 woningen, Oude 
Boomgaard, wijk A nr. 180,181,(t). 

bouw dubbele woning, Hoogstraat, 
wijk B nr. 30a en 31, (t). 
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1586 

1587 

1588 

1589, 

1590 

1591 

1592 

1595 

1596 

1597, 

1598, 

1599, 

1600. 

datum + aanvrager 

1908, 14 augustus 
R.K. kerkbestuur 

1909, 17 maart 
A.N. Vendrig 

1909, 31 maart 
N. van Leeuwen 

object + locatie 

wijziging schoollokaal, verbouw 
dubbel woonhuis voor bewaar
school, uitbreiding Anthonius-
gesticht, bouw kapel met sacris
tie, Hofstraat B 163,164,166-168, 
(4 t). 

aanbouw keuken en pakhuis, Hei-
liglevenstraat B 55 (naast St. 
Jozeph), (t). 

bouw woonhuis, Plaats hoek Haven
straat, wijk A nr. 174, (t). 

1909, 31 maart verbouw kasteel tot tuchtschool, 
Hoofdingenieur van (2 t). 
de gevangenissen 
en gerechtsgebouwen 

1909, 31 maart 
J.A. Bosch 

1909, 7 augustus 
J. Bierlaagh 

1909, 26 augustus 
School met de 
Bijbel 

1593. 

1594. 

1910, 14 februari 
J. Hoogeboom 

1910, 5 maart 
H. Zeis 

1910, 8 juni(?) 
N.H. kerkbestuur 

1910, 6 augustus 
H. Klein 

H. van Kooten 

vernieuwen kap etc, Lieve 
Vrouwegracht B 210, (t). 

bouw winkelhuis met schuur, 
Hoogstraat B 16, (t). 

bijbouw van gang met privaten en 
urinoirs aan de School met de 
Bijbel, Mannenhuisstraat, (t). 

verbouw woonhuis, aan 't Wedde, 
(t), (v?). 

bouw woonhuis, Hoogstraat A 25, 
(t). 

ijzeren hek om de N.H. kerk, 
(2 t), (v?). 

verbouw woning annex winkel, 
Hoogstraat A 11, 11a, (t). 

filter met regenput met buizen-
leiding door de Kerkstraat,(t). 

1910, 17 september verbouw woonhuis, Hoogstraat 
N. van Wijk wijk B nr. 37, (t). 

1910, 30 november verbouw woonhuis tot winkelhuis, 
J.H. van Zutphen Hoogstraat A 19, (t). 

1911, 17 maart bouw loods op hun fabrieksterrein 
Fa. H.J. van Rooij-ten zuiden van de kleine gracht, 
en & Zn. (t). 
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1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608, 

1609, 

1610, 

1611, 

1612, 

1613, 

1614, 

object + locatie 

bouw stenen schuurtje op het 
land van de N.H. gemeente, aan 
de Hofdijk, (v?). 

verbouw 3 woningen tot 2, 
Achterstraat wijk A nrs. 87 
en 88, (t). 

bouw 10 arbeiderswoningen, waar
van 1 woning ingericht tot win-
kelhuis, en bouw van een kantoor 
met schaftlokaal, Verlengde Hoog
straat wijk A nr. 45 e.v., kad. 
sec. A nrs. 1596,1597,1599,1507, 
(2 t). 

1911, 8 juli bouw veestal op het erf van 
B.E. Metz- de Geer Geesink, kad. sec. A nrs. 337 

en 836 (ged.), (t). 

1911, 15 september bouw van een houten schuur, 

datum + aanvrager 

1911, .. maart 
Jacob de Kamper 

1911, 21 maart 
wed. Jac. van 
Kooten 

1911, 31 maart 
Johannis van den 
Berg 

R.K. Boerenbond 

1911, 28 oktober 
W. van Ginkel 

1912, 12 januari 
W. Steenbeek 

1912, na 26 jan. 
Fa. Gebr. Simons 

1912, 1 maart 
A.N. Vendrig 

1912, 9 maart 
Leendert de Regt 

1912, 23 maart 
Firma weduwe 
J.F. Post 

1912, 5 april 
D. Hendriks 

Schoolstraat, (t) 

bouw schuurtje, Buiten de Hees-
wijkerpoort, wijk A nr. 220, 
kad. sec. A nrs. 789-791, (t). 

sloop oude, bouw nieuwe schuur, 
Onder de Boompjes A 19, (t). 

vergroten pakhuis en inrichting 
tot graanpakhuis, kad. sec. B 
nr. 10, (v?). 

wegbreken gedeelte kap, plaatsen 
van een verdiepingsgevel, Heilig 
Levenstraat, (t). 

bouw schuur, langs de IJsselkade, 
kad. sec. A nr. 129bis, (t). 

verbouw winkelhuis, bouw werk
plaats, Hoogstraat wijk A nr. 
23, (t). 

bouw schuur, Molenstraat, (t). 

1912, 26 april vernieuwing voorgevel, Lieve 
Paulus van den Berg Vrouwegracht B 175, (t) . 

1912, 27 april 
H. Korver 

bouw schuur in tuin van C. van 
de Poll, Bergstraat, (t). 
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datum + aanvrager 

1615. 1912, 27 april 
wed. Jac. van 
Kooten 

1616. 1912, na 8 mei 
D. Hendriks 

1617. 1912, 21 mei 
F.H. van Kempen 

1618. 1912, 11 juli 
G. Looman 

1619. 1912, 11 juni 
H.J. Kampman 

1620. 1912, 8 augustus, 
P.F.H. Staverman 

1621. 1912, 25 september 
C. Blom 

1622. 1912, 9 oktober 
H. Klein 

1623. 1912, 14 oktober 
hoofdingenieur van 
gevangenissen en 
gerechtsgebouwen 

1624. 1912, 18 oktober 
G. van Wijngaarden 

1625. 1912, 27 november 
C. Drost 

1626. 1912, 27 november 
A. de Beus 

1627. 1912, 4 december 
J. van Kooten Gz. 

1628. 1913, 17 februari 
A.W. van Vliet 

1629. 1913, 7 maart 
G.A. Derks 

object + locatie 

bouw schuur aan de IJsselkade, 
(t). 

verbouw huis, (v?). 

verbouw woning, Hoogstraat A 3, 
(t). 

afbraak woning A nr. 193 en ver
vanging door 2 nieuwe woningen, 
(t). 

verbouw woning tot coöperatieve 
broodbakkerij voor de R.K. werk
liedenvereniging, Havenstraat 
A 111, (t). 

aanbrengen ijzeren stoepleuning, 
Lieve Vrouwegracht, wijk B nr. 
214 (of 182?) . 

vernieuwing voorgevel, plaatsing 
dakkapel, Hoogstraat wijk B nr. 
26, (t). 

houten werkplaats met kantoor, 
(t). 

bouw wasvertrekje bij de tucht
school, kad. sec. A nr. 1389, 
(t). 

sloop van bestaande en bouw van 
nieuw winkelhuis, Keizerstraat 
A 176, (t). 

bouw schuur aan de Blokdijk, 
(t). 

vernieuwing kap woon-winkelhuis, 
Aan de Heeswijkerpoort, wijk A 
nr. 126, (t). 

vernieuwing schutting, Om 't Hof, 
kad. sec. A nr. 328. 

vervanging 2 ramen door winkel-
kozijn, wegbreken binnenmuur, 
Keizerstraat A 176, (t). 

bouw bergplaats, Vrouwenhuis
straat, (t) . 
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datum + aanvrager 

1630. 1913, .. april 
Wiegerink 

1631. 1£13, .. april 
Jacobus Strever 

1632. 1913, 15 mei en 
11 juli 

F.A. Dadelbeek 

object + locatie 

maken van een zolderkamertje, 
Hoogstraat wijk A nr. 21,(t),(v?) 

vernieuwen westelijke zijmuur 
van zijn woning, Peperstraat,(v?) 

bouw van 2 woningen, later 3, 
Achterbaan, kad. sec. A nr. 
1718, (2 t). 

1633. 1913, 26 juli 
N.V. Landbouwvere-
niging "De Een
dracht" 

vernieuwing van Schoolstraat nr. 
97 en 99 tot woonhuis, (t). 

1634. 1913, 7 oktober 
Firma H.J. van 
Rooijen & Zn. 

1635. 1914, 13 januari 
H. Zeis 

1636. 1914, 16 februari 
P. van den Berg 

1637. 1914, 16 februari 
wed. J. Schinkel 

bouw houtloods bij de waterpoort, 
(t). 

verbouw en uitbreiding van win-
kelhuis, Hoogstraat A 25, (2 t). 

bouw schuur, Lieve Vrouwegracht 
B nr. 175, (t). 

bouw schutting, Vrouwenhuis
straat. 

1638. 1914, 27 februari 
J. Kerkhof 

1639. 1914, 11 maart 
firma wed. H.D. 
Versteegen 

1640. 1914, 23 maart 
W. de Ruwe 

1641. 1914, .. april 
W. van den Berg 

1642. 1914, .. april 
H. Campman 

1643. 1914, .. april 
A. Vermeulen 

1644. 1914, . april 
J.M. Versteegen 

1645. 1914, 9 april 
F. Dadelbeek 

verbouw bovenverdieping, woning 
Hoogstraat wijk B nr. 10, (t). 

plaatsing nieuw raamkozijn, 
Lieve Vrouwegracht B 163. 

vernieuwing 2 kozijnen, ver
plaatsing privaat, Onder de 
Boompjes wijk A nr. 15, (v?). 

vervanging kozijnen, Achterdijk 
B 187, (v?)-. 

bouw privaat bij perceel Touw-
baan A 73, (v?). 

vervanging kozijnen, Korte 
Kerkstraat B 142, (v?). 

vernieuwen van afdak van schuur
tje aan de Molenstraat B 76,(v?) 

verbouw van woon-winkelhuis tot 
2 woningen, Plaats A 156, (2 t). 
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datum + aanvrager 

1646. 1914, .. mei 
J. Kemp 

1647. 1914, 20 mei 
C. van Kortenhof 

1648. 1914, 21 augustus 
R.K. parochiaal 
armbestuur 

1649. 1914, .. juli 
J.M. Versteegen 

1650. 1914, 21 augustus 
J. van Kooten Jacz 

1651. 1914, 14 november 
erven wed. A. 
Jacobi 

1652. 1914, 30 november 
G.F. Hilgeman 

1653. 1914, .. november 
J.F.H. Haverman 

1654. 1915, 15 maart 
J.H. van Zutphen 

1655. 1915, 8 april 
Dirk Hendriks 

1656. 1915, 23 juli 
C.J. Streumer 

1657. 1915, 20 september 
Firma H. J. van 
Rooijen & Zoon 

1658. 1915, .. december 
wed. L. van Dijk 

1659. 1916, 19 januari 
C. Pellekoorne 

1660. 1916, 8 februari 
A. van Kooten 

1661. 1916, 27 maart 
hoofdingenieur van 
de gevangenissen en 
de gerechtsgebouwen 

object + locatie 

bewerken voorgevel, vernieuwing 
kozijnen, Schoolstraat, (v?). 

sloop oude en bouw nieuwe woning, 
Keizerstraat A 175, (t). 

aanbouw vleugel aan het St. 
Anthonius-gesticht. 

plaatsing kozijn, Hoogstraat 
B nr. 3, (v?). 

bouw pakhuis en machinale malerij, 
Hofdijk, wijk A nr. 232, kad. sec. 
A nr. 1580, (t). 

bouw keukens met privaten achter 
de 4 woningen, Koude Hoek, kad. 
sec. A nr. 1753, (t). 

bouw schuur, Molenstraat wijk B 
nr. 74, (t). 

plaatsing deurkozijn en portaal, 
wijk B nr. 109, (t), (v?). 

bouw keuken bij de directeurs
woning op de verdieping, 
Keizerstraat A 165, (t). 

bouw stenen schuur aan de be
staande schuur, Molenstraat, (t). 

verbouw keuken, Bergstraat, 
kad. sec. A nr. 519, (t). 

bouw nieuwe machinekamer, Ver
lengde Hoogstraat A 43, (t). 

bouw van een wagenloods aan de 
Achterdijk, (t), (v?). 

verbouw woonhuis, Achterdijk B 
189, kad. sec. A nr. 592, (t). 

verbouw slagerswinkel met slacht-
plaats, Keizerstraat A 181, (t). 

bijbouw slaapzaal in de tucht
school, kad. sec. A nr. 1389, 
(t). 
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datum + aanvrager 

1662. 1916, 27 juni 
M. de Vos en 
G. van Kooten 

1663. 1917, 17 januari 
W. de Haan 

1664. 1917, 5 maart 
N. van Leeuwen 

1665. 1917, 26 maart 
Joh. van Rossum 

object-Hoe at ie 

vervanging hooiberg door hooi-
schuur, Buiten de Willeskopper-
poort, (t) . 

bouw dubbele woning, Om 't Hof, 
kad. sec. A nr. 1395, (t). 

vernieuwing woning, Plaats A 156, 
kad. sec. A nr. 1779, (t). 

verbouw woning, Hofstraat, (t). 

1666. 1917, 30 maart 
J. den Houdijker 

1667. 1917, 5 juni 
A.A. Vermeulen 

1668. 1917, 7 juni 
J.W.C. Visser 

1669. 1917, 16 augustus 
Cornelis Koren 

1670. 1917, 3 september 
Fa. H.J. van 
Rooijen & Zoon 

1671. 1917, 4 september 
Joh. v.d. Berg 

verbouw woning met schuur, Ver
lengde Hoogstraat A 43, (t). 

verbouw woning, Oude Boomgaard, 
wijk B nr. 148, (t). 

bouw woonhuis met schilderwerk-
plaats na sloop van de woningen 
Vrouwenhuisstraat wijk A nr. 132 
en 133, (t). 

verbouw schilderswerkplaats tot 
gang met kamers, Plaats A 162,(t). 

bijbouw afdak aan de smederij, 
Verlengde Hoogstraat A nr. 45, 
(t). 

verbouw perceel tot woning en 
veestalling, Havenstraat, wijk 
A nr. 111, (2 t). 

1672. 1917, 25 oktober 
L.A. v.d. Berg 

1673. 1917, 1 november 
Gerard Dirk de Jeu 

1674. 1918, 8 april 
M. Vergeer 

1675. 1918, 22 april 
pastoor F. Forstman 

1676. 1918, .. juni 
W. Sleeuwenhoek 

1677. 1918, .. juni 
wed. J.P. Ver-
steegen en Zn. 

bouw arbeiderswoning met veestal
ling, Willeskopperdijk, (t). 

afbouw van afdak tegen bestaande 
woning, Hoogstraat B 22, (t). 

vernieuwing werkplaats met schuur, 
Onder de Boompjes B nr. 22, (t). 

bouw schuurtje in tuin van de 
pastorie, (t). 

plaatsing winkelkozijn in 
winkelhuis, Doeldijk, (v?). 

vernieuwen kap op veestalling en 
bijtrekken muur, kad. sec. A 
nr. 222, (v?). 
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datum + aanvrager 

1678. 1918, .. augustus 
A. Vermeulen 

1679. 1918, 8 november 
C.G. van Rooijen 

1680. 1919, 1 mei 
Fa. H.J. van 
Rooijen & Zoon 

1681. 1919, 11 augustus 
W. Rutges 

1682. 1919, .. mei 
J. Dorrestein 

1683. 1919, 16 september 
F. Boere 

1684. 1919, 26 september 
M. Doesburg 

1685. 1919, 19 november 
C.H. Korver 

1686. 1919, 9 december 
W. Sleeuwenhoek 

1687. 1919, 19 december 
J. Bras 

1688. 1920, 21 januari 
C. van Muiden 

1689. 1920, 11 februari 
J. van Vliet 

1690. 1920, 6 april 
J.M. Versteegen 

1691. 1920, 6 mei 
Th. Straver 

1692. 1920, 22 mei 
directie St. Antho-
niusgesticht 

1693. 1920, 15 oktober 
W.H. Koster 

object + locatie 

wijziging kap op zijn huis, Oude 
Boomgaard wijk B nr. 148 en 148a, 
(4 t). 

bijbouw kamer en bergplaatsje 
aan zijn bestaande woning Ver
lengde Hoogstraat A 44, hoek 
Schoolstraat, (t). 

bouw van loods voor uitbreiding 
zagerij, achter de Verlengde 
Hoogstraat A 36, kad. sec. A 
nr. 1448, (t). 

vernieuwing schuur, Lieve 
Vrouwegracht B 180, (t). 

verbouw pand tot slagerswinkel, 
Hoogstraat wijk B nr. 34,(t),(v?) 

verbouw schuur, Mannenhuisstraat, 
(t). 

bouw wagenschuur, Achterbaan, 
(t). 

bouw afdak en inrijhek, Lieve 
Vrouwegracht, (t). 

vernieuwing slachtplaats, Buiten 
de IJsselpoort wijk A nr. 244, 
(t). 

aanbrengen winkelpui in 
voorgevel, B 32, (t). 

verbouw woning, Hoogstraat A 10, 
(t). 

vernieuwing 4 woningkappen, Hof
dijk wijk A nrs. 239-242. 

plaatsing deurkozijn, Hofstraat 
wijk B nr. 3. 

sloop woning, Heilig Levenstraat 
wijk B nr. 55. 

bouw schuur in tuin van het 
gesticht. 

vervanging kozijn door groter, 
Keizerstraat A 190. 
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datum + aanvrager 

1694. 1920, .. december 
Jac. Schalkwijk 

1695. 1920, 7 december 
F. Kastelein 

1696. 1921, .. februari 
W.A. Stolker 

1697. 1921, 3 juni 
F. Verheijden 

1698. 1921, 20 juli 
H.J. Versteegen 

1699. 1921, 4 augustus 
Fa. A. van der 
Does 

1700. 1921, 21 juni en 
9 augustus 
H.J. Versteegen 

1701. 1921, 4 augustus 
H.J. Versteegen 

1702. 1921, 25 augustus 
C.G. van Rooijen 

1703. 1921, 14 september 
K. van der Does 

1704. 1921, 27 september 
H.J. Versteegen 

1705. 1921, 16 november 
Fa. A. van der Does 

1706. 1921, 16 november 
P.G. van Rijn 

1707. 1921, 7 december 
J.H. van de Poll 
en J.H. Sas 

1708. 1922, 1 februari 
M. Doesburg 

1709. 1922, 29 maart 
H.J. Versteegen 

object + locatie 

bouw schuur bij zijn woonhuis, 
(v?). 

splitsing winkelhuis, Heilig 
Levenstraat B 64, (t). 

sloop perceel A nr. 183 in de 
Keizerstraat en bouw nieuwe 
woning, (t),(v?). 

bouw garage, (t). 

bouw dubbele woning met berg
plaats, Heilig Levenstraat A 
111, kad. sec. A nr. 1816, (t). 

bouw graanmaalderij met kantoor, 
bergruimte en paardenstal, ten 
zuiden van de IJssel, kad. sec. 
A nr. 1843, (t). 

sloop van zijn huis, Havenstraat 
wijk A nr. 108 en bouw van 
nieuw huis, (t). 

plaatsing nieuwe winkelpui, 
Hoogstraat B 10, (t). 

oprichten en vernieuwen van een 
fabrieksgebouw, Verlengde Hoog
straat A 43, (t). 

bouw woning, Rijksweg, kad. sec. 
A nr. 1843, (t). 

bouw 4 woningen, Vrouwenhuis
straat A 124, (t). 

bouw schuur, Willeskopperdijk, 
(t). 

bouw machinekamer voor graan
maalderij , Molenstraat B 73,(t). 

bouw werkplaats aan de provin
ciale weg en de Hollandse 
IJssel, (2 t). 

bouw schuur, Verlengde Hoog
straat, kad. sec. A nr. 1885. 

bouw garage, hoek Schoolstraat-
Vrouwenhuisstraat, (t) 
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datum + aanvrager 

1710. 1922, 5 april 
R.H. Steenbeek 

1711. 1922, 11 april 
Th. Rijnhout 

1712. 1922, 26 april 
P.G. van Rijn 

1713. 1922, 10 mei 
G. Kunneken 

1714. 1922, 10 mei 
J.M. Versteegen 

1715. 1922, 11 mei 
J. Deins 

1716. 1922, 30 mei 
D. van Arnhem 

1717. 1922, 31 mei 
W. Sleeuwenhoek 

1718, 1922, 1 juli 
PUEM 

1719. 1922, 11 juli 
W. Vosmeer 

1720. 1922, 10 augustus 
J. Bierlaagh 

1721. 1922, 25 augustus 
J.R.M. Hoefs 

1722. 1922, 30 augustus 
diakonie N.H. ge
meente 

1723. 1922, 15 september 
J.H. van Zutphen 

1724. 1922, 16 november 
W. Vosmeer 

1725. 1922, .. november 
H. Korver 

object + locatie 

bouw bergplaats, Onder de Boomp
jes A 18, (t). 

bouw schuur, Hoge Waard , (t). 

gedeeltelijke sloop voormalige 
maalderij, verbouw niet gesloopt 
deel tot woning, Molenstraat 
B 72, (t). 

bouw werkplaats voor kleingoed-
bakkerij, provinciale weg bij de 
Heeswijkerpoort, (t). 

bouw woning aan de provinciale 
weg, (t). 

bouw woning, Achterdijk, kad. 
sec. A nr. 1847, (t). 

verbouw woning, Manhuisstraat 
A 134, (t). 

vernieuwing kap woning aanslui
tend aan slachtplaats, Hofdijk 
A nr. 244. 

bouw transformatorhuisje, Bui
ten de Heeswijkerpoort, (t). 

sloop van oud en bouw van nieuw 
woon-winkelhuis, Heilig Leven-
straat B 59, (2 t). 

bouw schuur, IJsselkade, (t). 

bouw nieuwe schutting langs 
voetpad ten zuiden van R.K. kerk, 
(t) . 

verbouw Christelijke school tot 
3 woningen, Manhuisstraat, (t). 

inrichten van huizen Hoogstraat 
A 14 en A 17 tot winkelhuizen. 

verbouw woning, Lieve Vrouwe
gracht. 

vergroting timmermanswerkplaats, 
(v?). 
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datum + aanvrager 

1726. 1922, 16 november 
Schoolvereniging 
"Obadja" 

1727. 1922, 6 december 
J.H. van Zutphen 

1728. 1922, 6 december 
J. Hol 

object + locatie 

bouw Christelijke school aan de 
Mannenhuisstraat, (3 t). 

bouw timmermanswerkplaats, 
Hoogstraat A 14, (t). 

bouw schuur, Bospad. 

1729. 1922, 7 december 
P. van der Linden 

1922, 7 december 
W. van Oijen 

1730. 1922, .. december 
J.H. Helma 

1731. 1922, 20 december 
wed. C. Ram 

1732. 1923, 11 januari 
wed. L. de Koning 

1733. 1923, 31 januari 
W. Rutges 

1734. 1923, 31 januari 
L. van Itterson 

1735. 1923, 31 januari 
P.J. van Rossum 

1736. 1923, 8 februari 
M. Westland 

1737. 1923, 21 februari 
E. Boere 

1738. 1923, 15 maart 
J. van Kooten 

1739. 1923, 21 maart 
B. van Vliet 

1740. 1923, 21 maart 
A. Oostendorp 

1741. 1923, 2 mei 
A. van der Does 

bouw wagenloods, Verlengde 
Hoogstraat, (t). 

bouw varkensschuurtje, aan de 
Schoolstraat. 

bouw schuurtje achter zijn 
huis, (t), (v?). 

sloop oude en bouw nieuwe woning, 
Lange Kerkstraat B 120, (t). 

bouw woning met schuur, Heeswij -
kerdijk, kad. sec. A nr. 1858, 
(3 t). 

verbouw schuur tot woonhuis, 
Achterdijk B 190 (t). 

bouw woning, provinciale weg op 
Heeswijk, (t). 

herbouw van door brand verwoest 
perceel, inrichting tot garage, 
Heiliglevenstraat B nr. 69, (t). 

bouw rijwielherstelplaats achter 
Keizerstraat A 174, (2 t). 

bouw 2 woningen, Lange Kerk
straat B 123 en 124, (t). 

vernieuwing woning, Hoogstraat 
B nr. 7, (t) . 

vernieuwing schuurtje en schut
ting, Keizerstraat A 177, (t). 

bouw woning, Tabakshof kad. sec. 
A nr. 1824 (t). 

verbouw pakhuis tot woning, 
IJsselplein, A 230, (t). 
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1742 

datum + aanvrager 

1923, 2 mei 
R.H. Steenbeek 

object + locatie 

verbouw woning, Hoogstraat A 18, 
(t). 

1743. 1923, 3 mei 
M. van Vliet 

bouw bergplaats op de Gedempte 
Haven, (t). 

1744. 1923, .. juni 
C. v.d. Berg 

1745. 1923, 19 juni 
wed. M.M. Kijzer 

1746. 1923, .. juli 
A. Groen 

plaatsing muur en schuifkozijn, 
B nr. 35, kad. sec. A nr. 1338. 

bouw kippenhok op de Gedempte 
Haven, (t). 

splitsing woning Heiligleven-
straat wijk B nr. 68, (v?). 

1747. 1923, 2 juli 
A. Ebbers 

verbouw woning, Mannenhuis
straat A 140. 

1748. 1923, 3 juli 
R.K. kerkbestuur 

bouw noodkerk achter de bestaan
de kerk, kad. sec. A nr. 1687, 
(2 t). 

1749. 1923, 14 juli 
Adr. Vergeer 

1750. 1923, 14 juli 
D. Groenewoud 

vergroten keukentje, Koude Hoek, 

bouw noodwoning, (t). 

1751. 1923, 6 augustus 
W. Koster 

1752. 1923, 16 augustus 
P. van Wijngaarden 

vervanging 2 oude percelen door 
nieuwe woning, hoek Keizerstraat-
Hoogstraat A 188 en A 189, (t). 

sloop oude, bouw nieuwe woning, 
hoek Keizerstraat- Peperstraat 
A 178. 

1753. 1923, 26 september 
R.K. kerkbestuur 

sloop oude kerk, (3 t), bouw 
nieuwe kerk, (6 t), verbouw 
pastorie, (3 t), kad. sec. A 
nr. 1689. 

1754. 1923, 26 september 
P.M. Reyerse 

1755. 1923, 19 december 
gebr. van Vliet 

1756. 1924, 18 januari 
W. de Ruwe 

1757. 1924, 30 januari 
Diakonie N.H. kerk 

bouw woning, Keizerrijk, (t). 

verbouw timmermanswerkplaats, 
Doeldijk, (t). 

bouw pakhuis voor de veerdienst 
Oudewater-Amsterdam, Onder de 
Boompjes Oostzijde, (t). 

verbouw schoollokaal tot woning, 
Mannenhuisstraat, (t). 
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1758. 1924, 13 februari 
W. van de Poll 

1759. 1924, 20 februari 
R.K. kerkbestuur 

1760. 1924, 21 februari 
A. Vonk 

1761. 1924, 12 maart 
J. van Vliet 

1762. 1924, 11 april 
J. Kerkdijk 

1763. 1924, 2 mei 
H. van Kooten 

1764. 1924, 15 mei 
W. van de Poll 

1765. 1924, 21 mei 
C. van de Poll 

1766. 1924, 31 mei 
C. van Muiden 

1767. 1924, 21 augustus 
P.G. van Rijn 

1768. 1924, 21 augustus 
E. Dorrestijn 

1769. 1924, 31 december 
G. van Kooten 

1770. 1925, 9 januari 
G.A. Derks 

1771. 1925, 7 februari 
C. van Muiden 

1772. 1925, 17 februari 
I.C. Stalenhoef 

1773. 1925, 12 maart 
Jac. Hazelkamp 

1774. 1925, 19 maart 
R.K. vereniging 
"St. Joseph" 

object + locatie 

bouw tweede werkplaats op de 
Gedempte Haven, (t). 

bouw R.K. meisjesschool bij de 
R.K. kerk, kad. sec. A nr. 1687, 
(2 t). 

bouw bergplaats achter zijn 
woning, Vrouwenhuisstraat. 

samenvoegen van de woningen 
A nr. 248 en 249, (Buiten de 
IJsselpoort). 

verbouw van de inrijstal bij 
zijn woning, hoek Korte Kerk
straat-Hoogstraat, (t). 

vernieuwing winkelpui, Hoog
straat. 

verbouw voormalige werkplaats 
tot woning, Gedempte Haven, (t). 

verbouw woning, Oude Boomgaard 
A 151, (t). 

verbouw woning tot winkelhuis, 
Hoogstraat A 24, (t). 

bouw woning, Tabakshof, kad. 
sec. A nr. 1975, (t). 

bouw woning, Tabakshof, (t). 

bouw schuur, Buiten de Willeskop-
perpoort. 

vervanging houten zijgevel schuur 
door stenen muur, Achterbaan. 

verbouw keuken, Hoogstraat A 24, 
(t). 

vervanging kap woonhuis door ge
broken kap, Waterpoort A 32. 

verbouw woning, Molenstraat 
B nr. 82, (2 t). 

aanbouw toneelzaal aan vereni
gingsgebouw. 
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datum + aanvrager 

1775. 1925, 30 maart 
A. Jongeling 

1776. 1925, 22 april 
J. van Vliet 

1777. 1925, 22 april 
Erven J. Geesink 

1778. 1925, 6 mei 
P.J. van Rossum 

1779. 1925, 6 mei 
W. Rutges 

1780. 1925, 24 mei 
mej. A. Vreeswijk 

1781. 1925, 19 augustus 
wed. van P. Roozen-
boom 

1782. 1925, 22 september 
A. van Rossum 

1783. 1925, 23 september 
A. Kuijf 

1784. 1925, 30 september 
J. van Dijk 

1785. 1925, 12 november 
N.H. kerkbestuur 

1786. 1925, 16 december 
J. Erkemij 

1787. 1926, 4 februari 
G. van Wijngaarden 

1788. 1926, 4 februari 
Fa. H.J. van 
Rooijen & Zoon 

1789. 1926, 11 maart 
A.A. Vermeulen 

1790. 1926, 19 maart 
J.G. van Vegten 

object + locatie 

bouw varkensschuur, Hofdijk A 20, 
kad. sec. A nr. 1982, (t). 

vernieuwing winkelraam, Keizer
straat A 169. 

bouw hooiberg aan de Houtdijk, 
grenzend aan het Hofland. 

sloop oude, bouw nieuwe woning 
met café, Lieve Vrouwegracht 
B 181, (t). 

verbouw woning, Lieve Vrouwe
gracht B 180, (t) 

verbouw schuur tot garage en 
keuken, Onder de Boompjes, (t). 

bouw drie schuurtjes, Bergstraat 
B 102,103,104, (t). 

aanbrengen winkelpui, Hoogstraat 
B 4, (t) 

vervanging houten schuur door 
stenen garage, IJsselkade. 

bouw schuur, Bloklandse weg. 

aanbrengen groot kozijn in voor
malige school voor berging rij
tuigen, achter de N.H. kerk. 

bouw bergplaats en WC, Haven
straat, (t) . 

verbouw perceel in beneden en 
bovenhuis, Keizerstraat, (t). 

verbouw bergplaats tot 
garage, (t). 

plaatsing naar binnenslaande 
garagedeuren, Lange Kerkstraat 
B 48. 

sloop bestaand huis, bouw dubbel 
woon-winkelhuis, hoek Keizer
straat-Hoogstraat, (t). 
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1791. 1926, .. april 
G. Wensing 

1792. 1926, 30 april 
wed. Metz-de Geer 

1793. 1926, 30 april 
K. Doesburg 

1794. 1926, 28 juni 
Fa. wed. H. Sas 

1795. 1926, 28 juni 
F. Brouwer 

1796. 1926, 28 juni 
A. Vergeer 

1797. 1926, 8 juli 
N.V. v/h A. van 
der Does 

1798. 1926, 28 juli 
P. van der Linden 

1799. 1926, 28 juli 
J. Hoefs 

1800. 1926, 4 augustus 
Adr. Vergeer 

1801. 1926, 8 september 
G. Wensing 

1802. 1926, 8 september 
A.I. van Rossum 

1803. 1926, 19 november 
P. in 't Veld 

1804. 1926, 19 november 
W. Kemp 

1805. 1926, 21 december 
A.W. van Vliet 

1806. 1927, 14 januari 
C. Peek 

1807. 1927, 30 maart en 
23 april 

Th. van Kortenhof 

object + locatie 

sloop winkel-woonhuis, bouw 
nieuw, Hoogstraat A 25, (t). 

sloop oude, bouw nieuwe woning, 
Bloklandse weg A 219, (t). 

verbouw woning, Verlengde Hoog
straat B 46, (t) . 

sloop oude, bouw nieuwe berg
plaats, Onder de Boompjes, (t). 

bouw van een woning, aan de 
Heeswijkerpoort. 

bouw schuur met varkensloods, 
IJsselkade A 276, (t). 

bouw machinehuis aan de bestaan
de graanmalerij, (t). 

uitbreiding garage, (t). 

bouw woon-winkelhuis, Om 't 
Wedde, kad. sec. A nr. 1983, (t). 

vervanging woningkap, 
Koude Hoek. 

bouw pakhuis achter Hoogstraat 
B 25, (t). 

bouw bergplaats achter werkplaats 
van J. van Nimwegen, (t). 

verbouw veestalling van de boer
derij aan de Kerkstraat tot 
zuivelfabriek, (t). 

bouw varkensschuur, Hoge Waard, 
kad. sec. A nr. 1521, (t). 

bouw timmerschuur, Bergstraat, 
(t). 

bouw woning, Doeldijk A 159, 
(t). 

verbouw voor- en achtergevel 
woning, Plaats, (t). 
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datum + aanvrager 

1808. 1927, 5 april 
C.P. ten Ham 

1809. 1927, 20 april 
Gebr. de Reuver 

1810. 1927, 4 mei 
H.J. van Rooijen 
& Zoon 

1811. 1927, 16 mei 
A.A. Vermeulen 

1812. 1927, 8 juni 
J. Goes 

1813. 1927, 8 juni 
schoolvereniging 
"Obadja" 

1814. 1927, 27 juni 
M. Vergeer 

1815. 1927, 2 augustus 
G. van Kooten 

1816. 1927, 27 augustus 
M. Vergeer 

1817. 1927, 27 augustus 
A. Klomp 

1818. 1927, 27 augustus 
M. de Jong 

1819. 1927, 29 augustus 
Joh. de Reuver 

1820. 1927, 13 september 
J. den Houdijker 

1821. 1927. .. september 
I.C. Stalenhoef 

1822. 1927, 5 oktober 
J. Kiens 

1823. 1927, 5 oktober 
J. van Dijk 

object + locatie 

verbouw woning, 
Om 't Wedde, (t). 

bouw schuur. 

bouw bijkeukentje aan een der 
fabriekswoningen, Verlengde 
Hoogstraat, (t). 

bouw woning, Willeskopperpoort 
B 185, kad. sec. A nr. 596, (t) 

vernieuwing kap woning, Mannen
huisstraat . 

vervanging bekapping onderwij
zerswoning, (t) . 

verbouw 2 oude woningen tot 3 
woonhuizen, Heiliglevenstraat, 
kad. sec. A nr. 716, (t). 

uitbreiding slachterij, Willes-
kopperpoort, kad. sec. A nr. 
1685, (t). 

bouw 2 woningen en winkelhuis, 
Heiliglevenstraat B 62,63,65, 
kad. sec. A nr. 716, (t). 

bouw schuur, wijk A nr. 101, 
(2 t). 

bouw slachtplaats, (t). 

verbouw woning, Lieve Vrouwe
gracht, kad. sec. A nr. 2011. 

bouw schuur, Verlengde Hoog
straat A 41, (t). 

verbouw van zijn herenhuis tot 
twee woningen, Hoogstraat A 27, 
(2 t), (v?). 

bouw schoorsteen, Hoogstraat 
B 4. 

bouw kippenschuur, op de bleke-
rij langs het Grote Bospad. 
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datum + aanvrager 

1824. 1927, 21 oktober 
H.J. Versteegen 

1825. 1927, 21 oktober 
T. Scheel 

1826. 1927, 21 oktober 
M. Doesburg 

1827. 1927, 21 oktober 
I.C. Stalenhoef 

1828. 1927, 25 oktober 
J.H. Campman 

1829. 1927, 28 oktober 
R.K. kerkbestuur 

1830. 1927, 28 oktober 
A. Ebbers 

1831. 1927, 28 oktober 
J. Bras 

1832. 1927, 8 december 
H. van Rossum 

1833. 1927, 8 december 
R.K. kerkbestuur 

1834. 1927, 14 december 
R.K. kerkbestuur 

1835. 1928, 25 januari 
A. van Rossum 

1836. 1928, 25 januari 
G.A. Derks 

1837. 1928, 7 februari 
J. van der Linden 

1838. 1928, 13 februari 
J. Kerkdijk 

1839. 1928, 12 maart 
J.P. van Kooten 

1840. 1928, 22 maart 
J. Casant 

object + locatie 

vernieuwing vloeren in perceel 
aan het Bospad, waar vroeger de 
Bleek gevestigd was, B nr. 207. 

verbouw schuurtje, Lieve Vrouwe
gracht, (t) 

verbouw woning tot 2 woningen, 
Schoolstraat nr. 91-99, (t). 

bouw houtloods in zijn tuin 
langs de IJssel, (t). 

verbouw woning, Lange Kerkstraat, 
(f). 

herstel gevel, plaatsing dakraam, 
herstel riolering, Havenstraat. 

verbouw woning tot 2 woningen, 
Mannenhuisstraat A 140, (t). 

verbouw keuken, Hoogstraat 
B 32. 

bouw wagenloods, hoek Haven
straat A 119, (t). 

bouw varkensschuurtje, Doel-
dijk A 257, (t). 

aanbrengen raam- en deurkozijn, 
hoek Havenstraat- Vrouwenhuis
straat A 119. 

bouw loods, perceel A 153, (t). 

bouw bergplaats voor rijtuigen, 
Achterbaan, (t). 

aanbrengen winkelpui, Keizer
straat A 173, (t) . 

aanbrengen lambrizeringen, kozijn 
privaat, in café "De Gouden 
Leeuw". 

plaatsing inrijkozijn met deuren, 
Waterpoort A 160. 

herstel dak woning, 
Lange Kerkstraat. 
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datum + aanvrager 

1841. 1928, 22 maart 
J.M. Versteegen 

1842. 1928, 22 maart 
H.A. Rutges 

1843. 1928, 13 april 
A. Kruishaar 

1844. 1928, 13 april 
J. Keizer 

1845. 

t 

1846. 

1928, 4 
mej. C. 

1928, 5 
H. Zeis 

mei 
Sas 

mei 

1847. 1928, 21 juni 
H. Zeis 

1848. 1928, 21 juni 
H.J. Versteegen 

1849. 1928, 13 juli 
J. van Rossum 

1850. 1928, 7 augustus 
C. van de Poll 

1851. 1928, 8 augustus 
G. van den Berg 

1852. 1928, 28 augustus 
N.V. Firma A. van 
der Does 

1853. 1928, 27 september 
Jac. Deins 

1854. 1928, 3 oktober 
Van Wijngaarden 

1855. 1929, 25 februari 
C. van Muiden 

1856. 1929, 23 maart 
Joh. van der 
Linden 

1857. 1929, 26 april 
J. Spruit 

object + locatie 

bouw dubbele woning, provinciale 
weg, kad. sec. A nr. 735, (t). 

bouw woning, 
Kleine Bospad, (t). 

bouw 2 keukens aan bestaande 
woningen in de Bergstraat, (t). 

verbouw bakkerij tot woning, 
Buiten de Heeswijkerpoort, 
kad. sec. A nr. 1958, (t). 

verbouw woning, 
Waterpoort A 34, (t). 

aanbrengen kozijnen in voormalig 
notariskantoor t.b.v. winkel, 
Hofstraat, (t). 

verbouw voormalig notariskantoor 
tot woonhuis, Hoogstraat wijk A 
nr. 1, (t). 

vervanging winkelpui, Hoogstraat 
wijk A nr. 25, (t). 

verbouw woning, Hoogstraat A 12. 

bouw woning, Tabakshof A 226b, 
(t). 

bouw loods, Willeskop B 202, 
(t). 

bouw pakhuis aan de bestaande 
graanmalerij, met kantoor, Bui
ten de Willeskopperpoort, (t). 

bijbouw winkel en kamer, 
Achterdijk, (t). 

verbouw woning, Keizerstraat. 

verbouw woning tot autogarage, 
Keizerstraat 191, (t). 

aanbouw keuken, Keizerstraat, 
gedeeltelijk op de Gedempte 
Haven, (t). 

verbouw perceel Schoolstraat 
A 96, (t) . 
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datum + aanvrager 

1858. 1929, 5 augustus 
J. van der Linden 

1859. 1929, 5 augustus 
I.C. Stalenhoef 

1860. 1929, 5 augustus 
C. Doesburg & Co. 

1861. 1929, 2 oktober 
Jac. van der Poll 

1862. 1930, 3 februari 
J. van Dijk 

1863. 1930, 3 februari 
J.H. van den Poll 

1864. 1930, 3 februari 
A. Vergeer 

1865. 1930, 20 februari 
J.A. Versteegen 

1866. 1930, 20 februari 
G. Looman 

1867. 1930, 17 maart 
G. van Dijk 

1868. 1930, 31 maart 
Fa. wed. H. Sas 

1869. 1930, 10 april 
R.K. kerkbestuur 

1870. 1930, 10 april 
wed. H. van Kooten 

1871. 1930, 10 juni 
J.H. van de Poll 

1872. 1930, 10 juni 
M. van Vliet 

1873. 1930, 10 juni 
J. van Nimwegen 

1874. 1930, 10 juni 
J. Arents 

object + locatie 

verbouw kap en voorgevel, 
Keizerstraat, (t). 

vervanging deurkozijn, opnieuw 
bepleisteren voorgevel, 
Hoogstraat. 

uitbreiding houtloods bij de 
IJssel. 

vervanging dak, Peperstraat 
wijk A nr. 200. 

bouw woning, 
Keizerrijk, (t). 

bouw dubbel woonhuis, Buiten de 
Willeskopperpoort, kad. sec. A 
nr. 1841, (t). 

bouw woning, IJsselkade, kad. 
sec. A nr. 276, (t). 

bouw loods, Waterpoort, kad. 
sec. A nr. 1745, (t). 

verbouw woning, Hoogstraat 
B nr. 26, (t). 

bouw woonhuis, Provinciale weg, 
kad. sec. A nr. 1974, (t). 

verbouw perceel Hoogstraat 
A 26, (t). 

aanbouw keuken, Om 't Wedde, 
wijk B nr. 49, (t). 

verbouw woning, 
Hoogstraat B 11, (t). 

bouw bergplaats achter zijn 
nieuwe woning, Buiten de 
Willeskopperpoort, (t). 

nieuw dak op de schuur, op de 
Gedempte Haven, (t). 

verbouw woning, 
Mannenhuisstraat A 146, (t). 

verbouw woning, Molenstraat 
wijk B nr. 88, (t). 
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datum + aanvrager 

1875. 1930, 18 september 
A. Vergeer 

1876. 1930, 18 september 
R.K. kerkbestuur 

1877. 1930, 7 oktober 
C. Bierlaagh 

1878. 1931, 20 januari 
R.K. kerkbestuur 

1879. 1931, 20 januari 
R.K. kerkbestuur 

1880. 1931, 10 februari 
J. Kolfschoten 

1881. 1931, 10 februari 
J.A. Versteegen 

1882. 1931, 20 maart 
C. Doesburg & Co. 

1883. 1931, 23 maart 
R.K. kerkbestuur 

1884. 1931, 1 juni 
J.H. van Rossum 

1885. 1931, 24 juli 
J. Lekkerkerker 
Sr. 

1886. 1931, 24 juli 
P.J. van Rossum 

1887, 1931, 24 juli 
A.G. Verhoef 

1888. 1931, 15 september 
H.W. Koster 

1889. 1931, 4 november 
J. Lekkerkerker 

1890. 1931, 9 december 
J.A. Versteegen 

object + locatie 

bouw dubbele arbeiderswoning, 
Achterstraat, kad. sec. A 
nr. 1886, (t). 

sloop oude, bouw nieuwe schuur, 
Doeldijk A 257. 

verbouw woning, Hoogstraat 
B nr. 14, (t). 

verbouw woning, Keizerstraat 
wijk A nr. 180, (t). 

bouw vrijdragende verbindings
gang bij St. Anthoniusgesticht, 
(t). 

verbouw woon-winkelhuis, 
Vrouwenhuisstraat, (t). 

herbouw woonhuis, Molenstraat 
kad. sec. A nr. 540, (t). 

vergroting loods, Onder de 
Boompjes, (t). 

uitbreiding St. Anthoniusge
sticht, (4 t) . 

afbreken achtergedeelte woning, 
aanbouw keuken, Hoogstraat 
A 12, (t). 

herstel afgebrand gedeelte van 
oude boerderij, Lange Kerkstraat, 
kad. sec. A nr. 1472, (t). 

bouw van garage met paardenstal 
en keuken aan de bestaande kolf-
baan van hotel De Zwaan, (t). 

verbouw perceel van enkel tot 
dubbel woonhuis, Molenstraat, 
kad. sec. A 543 en 1092, (t). 

verbouw winkelhuis, Hoogstraat 
A 22, kad. sec. A 1432, (t). 

verbouw wagenschuur tot woning, 
Lange Kerkstraat hoek Berg-
straat, (t). 

vervanging 2 lichtkozijnen door 
één, Plaats, kad. sec. A nr. 
1575. 
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datum + aanvrager 

1891. 1931, 30 december 
Gebr. Verhoef 

1892. 1931, 30 december 
W.M. Bos 

1893. 1932, 14 januari 
E. Hol 

1894. 1932, 29 februari 
wed. J.H. van 
Zutphen 

1895. 1932, 17 maart 
J.P. van Nimwegen 

1896. 1932, 30 maart 
G. Rozendal 

1897. 1932, 30 maart 
B.A. Blankers 

1898. 1932, 30 maart 
A. de Ruiter 

1899. 1932, 22 april 
W. Elbertsen 

1900. 1932, 18 mei 
Joh. van Arnhem 

1901. 1932, 10 juni 
T. van Kooten Gzn, 

1902. 1932, .. juni 
A.W. van Vliet 

1903. 1932, 13 september 
0. van Wijngaarden 

1904. 1932, 4 oktober 
A. van Rossum 

1905. 1932, 24 oktober 
C. van Breukelen 

object + locatie 

bouw garage voor 3 auto's, 
Molenstraat, kad. sec. A 
nr. 543 en 1092, (t). 

verbouw perceel Keizerstraat 
A 75. 

plaatsing afdak en hooiberg, 
Bospad, (t). 

verbouw pakhuis, Hoogstraat, 
kad. sec. A nr. 1167, (t). 

verbouw deel werkplaats tot 
slaapkamer, Mannenhuisstraat 
A 125. 

vernieuwing kap woning, 
Plaats, (t). 

verbouw winkel, 
Heiliglevenstraat. 

verbouw voorgevel café, Hoog
straat B 5, kad. sec. A nr. 
475, (t). 

plaatsing zonnescherm, 
Plaats A 145. 

bouw woning, verplaatsing 
werkplaats, Mannenhuisstraat, 
(t). 

bouw woning, Buiten de Willes-
kopperpoort, kad. sec. A 
nr. 1684, (t). 

beschieting bekapping blok hui
zen, Lieve Vrouwegracht B nr. 
165-169, (v?). 

verbouw winkel, Hoogstraat A 2, 
(t), 

verbouw woning, Oude Boomgaard 
B 152, (t) . 

bouw woning, hoek Bergstraat -
Lieve Vrouwegracht B 100, kad. 
sec. A nr. 1171, (t). 
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datum + aanvrager 

1906. 1933, 10 januari 
Gebr. van Wijn
gaarden 

object + locatie 

sloop winkelhuis, bouw dubbele 
woning, Hoogstraat B 10, kad. 
sec. A nr. 1639, (2 t) . 

1907. 1933, 7 februari 
J.H. van de Poll 

1908. 1933, 23 maart 
bestuur St. An-
thoniusgesticht 

1909. 1933, 23 maart 
wed. Th. Straver 

1910. 1933, 26 juni 
J.C. Beerthuizen 

verbouw woning tot winkelhuis, 
Hoogstraat B 29. 

plaatsing hekwerk langs het 
Kerkplein, (t). 

verbouw voorgevel, Hoog
straat wijk A nr. 16, (t). 

verbouw voorgevel en woon
keuken, Keizerstraat A 171, 
kad. sec. A nr. 307, (3 t). 

1911. 1933, 8 juli 
J. van Kooten 

bouw pakhuis met garage, 
Waterpoort A 30, kad. sec 
A nr. 1567, (t). 

1912. 1933, 4 augustus 
J.F. Cortvriendt 

bouw woning langs de Linschoter-
vaart, kad. sec. A nr. 1946, 
(2 t). 

1913. 1933, 29 september 
L.F. Verheul 

bouw woning, langs de Linscho-
tervaart, kad. sec. A nr. 1946, 
(2 t). 

1914. 1933, 24 oktober 
T. van Kooten 

sloop hooischuur en bouw hang-
lokaal bij de slachtplaats, 
kad. sec. A nr. 1685, (t). 

1915. 1933, .. oktober 
Fam. Stalenhoef 

bouw serre, Hoogstraat A 18, 
(t), (v?). 

1916. 1933, 24 oktober 
R.K. kerkbestuur 

afbraak gedeelte smederij, ver
bouw overig gedeelte tot woon
kamer, Om 't Wedde B 65, kad. 
sec. A nr. 440, (t). 

1917. 1933, 24 oktober 
wed. J. van Wijn
gaarden 

1918. 1933, 28 november 
A. Vonk 

1919. 1934, 15 februari 
J. van Kooten Jzn, 

bouw woning, Tabakshof, kad. 
sec. A nr. 1856, (t). 

bouw woning, langs de Linscho-
tervaart, kad. sec. A nr. 1946. 

herstel verbrand pakhuis met 
paardenstal achter zijn woning, 
Hoogstraat B 7, (t). 
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datum + aanvrager 

1920. 1934, 13 maart 
G. van Bekkum 

1921. 1934, 13 maart 
G.J. Nederpelt 

1922. 1934, 22 maart 
Diakonie N.H. kerk 

1923. 1934, 25 mei 
regenten Sint An-
thoniusgesticht 

1924. 1934, 25 mei 
J.M. Versteegen 

1925. 1934, 23 juli 
A. de Vries 

1926. 1934, 20 augustus 
I.C. Stalenhoef 

1927. 1934, 3 oktober 
R.K. kerkbestuur 

1928. 1934, 3 oktober 
N.V. PUEM 

1929. 1934, 25 oktober 
J.P. van Nimwegen 

1930. 1934, 20 december 
L. Hilgeman 

1931. 1935, 20 januari 
J.C. Oosterom 

1932. 1935, 4 april 
Montfoortse Bank 

1933. 1935, 4 april 
A.J. van Rossum 

1934. 1935, 4 april 
H.W. Wensing 

1935. 1935, 14 mei 
C. Scheel 

object + locatie 

verbouw woning, Heiligleven-
straat B 56, kad. sec. A nr. 
885, (t). 

bouw woning, Buiten de Willes-
kopperpoort, kad. sec. A nr. 
603, (t). 

vernieuwing kap woningen, 
Mannenhuisstraat A 129-132, (t). 

tweede uitbreiding Sint Antho-
niusgesticht, Oude Boomgaard, 
kad. sec. A nr. 2038, (4 t). 

aanbouw dubbele garage en WC, 
Kofstraat - hoek Hoogstraat 
B 3, (t). 

verbouw twee woningen, Berg-
straat, kad. sec. A nr. 859 
en 1936, (t). 

aanbouw erker aan perceel 
Hoogstraat A 28, (t). 

verbouw onderwijzerswoning 
R.K. jongensschool, A 104, 
(t). 

bouw hoogspanningsstation, 
Buiten de Willeskopperpoort, 
kad. sec. A nr. 81 (t). 

sloop oude, bouw nieuwe schuur 
tussen Achterstraat en Mannen
huisstraat, (t). 

verbouw woning, aan de Voor
gracht B 195, (t). 

leggen riool, Heiligleven-
straat B 56a. 

verbouw vertrek, afbreken keuken, 
Hoogstraat A 25-25a, (t). 

gedeeltelijke vervanging dakkap 
door plat dak, Hoogstraat B 17. 

verbouw woning, Keizerstraat 
A 169, (t). 

bouw garage, Molenstraat B 83, 
kad. sec. A nr. 2012, (t). 

• 
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datum + aanvrager 

1936. 1935, 24 mei 
Ant. Kolfschoten 

1937. 1935, 4 juni 
C. Dolderman 

1938. 1935, 6 september 
wed. J. van Vliet 

1939. 1935, 6 september 
H.J. van Rooijen 
en Zn. 

object + locatie 

aanbrengen nieuwe kap met plat 
dak, Lieve Vrouwegracht B 182. 

bouw gebouwtje voor gasketel 
voor smederij, op havengrond 
achter de Keizerstraat. 

plaatsing gebroken kap op 
woningen Doeldijk A 268 en 269. 

afbreken en hoger opbouwen 
van houtloods, Waterpoort. 

1940. 1935, 15 oktober 
W. Rutges 

1941. 1935, 18 oktober 
A. van Iterson 

1942. 1935, 20 november 
W. Rutges 

1943. 1936, 6 maart 
schoolvereniging 
"Obadja" 

1944. 1936, 6 maart 
wed. Th. Straver 

1945. 1936, 19 maart 
W. Kemp 

1946. 1936, .. mei 
T. van Kooten 

1947. 1936, 5 juni 
G. van Jaarsveld 

1948. 1936, 27 juni 
P. Hendriks 

1949. 1936, 27 juni 
G. Th. Ekelschot 

1950. 1936, 10 juli 
C. Vergeer Hz. 

bouw werkplaats voor lakken en 
spuiten van auto's, achter per
ceel "Op Honk" op het Keizer
rijk, kad. sec. A nr. 1999, (t) 

bouw nieuwe bakkerij, keuken, 
WC, kap op schuur, Vrouwenhuis
straat, (t) . 

plaatsing doorzichtig glas in 
werkplaats achter "Op Honk". 

verbouw schuurtje bij onder
wijzerswoning, Vrouwenhuis
straat, (t) . 

verbouw woning, Hoogstraat 
A 16, (t) . 

verbouw pand tot veestal, 
Hofdijk A 265, kad. sec. A 
nr. 1119. 

bouw schaftlokaal bij het 
slachthuis, (t), (v?). 

bouw woning met garage, 
tussen Kleine Bospad en Provin
ciale weg, kad. sec. A nr. 12, 
(t). 

bouw bergplaats, Doeldijk, 
kad. sec. A nr. 1868, (t). 

bouw keuken, privaat, berg
plaats, riolering, Hoogstraat 
B 13, (t). 

bouw stenen schuur, IJsselkade, 
kad. sec. A nr. 1822, (t). 
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datum + aanvrager 

1951. 1936, 10 juli 
Joh. Oostendorp 

object + locatie 

bouw nieuw privaat met kleine 
bergplaats, Hoogstraat B 18, 
(t). 

19 52. 1936, 7 augustus 
P. van der Linden 

1953. 1936, 7 augustus 
W. Witjes 

1954. 1936, 16 november 
Fa. H.J. van 
Rooijen & Zoon 

vervanging verbrande hooiberg 
door hooitas, Achterbaan, kad. 
sec. A nr. 2056, (t). 

bouw woning met schuur, naast 
de R.K. begraafplaats, kad. 
sec. A nr. 1932, (t). 

herstel verbrande overkapping 
fabrieksgebouw, bouw carrosse-
riefabriek, Verlengde Hoog
straat A 44, kad. sec. A nr. 
1448,1449, (2 t). 

1955. 1937, 5 april 
Fa. H.J. van 
Rooijen & Zoon 

1956. 1937, 5 april 
J. Lekkerkerker 

1957. 1937, 26 april 
D.J. Rutges 

1958. 1937, 26 april 
H.J. Hellema 

1959. 1937, 31 mei 
R.H. Steenbeek 

1960. 1937, 31 mei 
R.H. Steenbeek 

1961. 1937, 31 mei 
H.W. Wensing 

1962. 1937, 14 juni 
Fa. H.J. van 
Rooijen 

1963. 1937, 14 juni 
A.A. Vermeulen 

1964. 1937, 12 juli 
D. Boele 

aanbouw aan de fabriek, Ver
lengde Hoogstraat A 44, (t). 

verbouw boerderij en hooischuur 
tot timmerwerkplaats, Lange 
Kerkstraat B 133, kad. sec. A 
nr. 1472, (t). 

bouw bergplaats, Keizerstraat 
A 172, gedeeltelijk op grond 
van Gedempte Haven, (t). 

verbouw woning, Achterbaan, 
wijk A nr, 62, kad. sec. A 
nr. 1970, (t). 

verbouw woning, Hoogstraat 
A nr. 19. 

aanbrengen beschoten kap, 
Zevenhuisstraat B 93. 

verbouw keuken, plaatsing WC, 
Keizerstraat (169?). 

bouw gebroken kap op woning 
A. Deins, Waterpoort A 33. 

verbouw woning, Hoogstraat 
B 5, (t). 

bouw woonhuis met winkel, 
Lieve Vrouwegracht, kad. sec 
A nr. 1124, (t). 
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datum + aanvrager object + locatie 

1965. 1937, 13 augustus bouw woning met garage en vul-
J. de Reuver station, Provinciale weg B 206, 

kad. sec. A nr. 2035, (t). 

1966. 1937, 10 september bouw woning, Provinciale weg, 
W. Vergeer (Buiten de Heeswijkerpoort 

A 214b), kad. sec. A nr. 12, 
(t). 

1967. 1937, 10 september sloop oud en bouw nieuw schuur-
G.A. Derks tje, achter zijn wagenmakerij. 

1968. 1937, 29 november maken nieuwe gebroken kap, 
mej. C. Sas Waterpoort A 31. 

1969. 1937, 22 december verbouw woning, bouw nieuwe 
G.J.Th. Looman slachtplaats, Hoogstraat B 26, 

kad. sec. A nr. 1728. 

openbare orde 

1970. Politieverordening voor Montfoort, 
1824, 1 katern. 

1971. Algemene Politieverordening voor de gemeente 
Montfoort, met wijzigingen, 
1906, 1907, 1 omslag. 

1972. Verordening op de vordering van persoonlijke 
diensten, 
1856, 1 katern. 

1973. Verordening tot wijziging van de verordening op 
logementen, herbergen, tapperijen etc, en op 
de openbare vermakelijkheden, 
1909, 1 stuk. 

1974. Stukken betreffende het innemen van standplaats
en op de kermis te Montfoort, 
1902-1910, 1 omslag. 

1975. Correspondentie van de burgemeester van Montfoort 
en Willeskop met diverse instanties betreffende 
internering en te werkstelling van Belgische 
militairen, 
1916-1918, 1 omslag. 

1976. Register van inschrijving van in de gemeenten 
Montfoort en Willeskop gehuisveste vluchteling
en, 
1914-1919, 1 katern. 
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1977. Register van door de burgemeester van Montfoort 
en Willeskop getekende verlofpassen van geïnter
neerde Belgische militairen, die in de gemeen
ten Montfoort en Willeskop zijn te werk gesteld, 
1916-1918, 1 katern. 

1978. Register van verleende jachtacten, 
1924-1946, 1 stuk. 

openbare veiligheid 

1979. Verordeningen op het brandwezen te Montfoort, 
1858,1881, 1 omslag. 

1980. Verordening ter voorkoming van brand, in tweevoud, 
1856, 1 omslag. 

burgerlijke stand en bevolking 

- regelgeving en correspondentie 

1981. Stukken betreffende in acht te nemen voorschrif
ten bij het voeren van het register van de bur
gerlijke stand, 
1815-1855, 1 omslag. 

1982. Correspondentie van de ambtenaar van de burger
lijke stand met de officier van justitie te 
Utrecht, 
1825-1858, 1 omslag. 

1983. Correspondentie van de ambtenaar van de burger
lijke stand met de kantonrechter te IJsselstein, 
1838,1845, 1 omslag. 

1984. Correspondentie van de ambtenaar van de burger
lijke stand met de ontvanger der registratie te 
IJsselstein, 
1829-1857, 1 omslag. 

1985. Correspondentie van de ambtenaar van de burger
lijke stand met diverse gemeenten, 
1835-1869, 1 omslag. 

1986. Brief van de rechtercommissaris bij de arrondis
sementsrechtbank te Rotterdam met verzoek om een 
extract uit het register van geboorten betref
fende Maria Duyts, 
1842, 1 stuk. 

1987. Verklaring van overlijden, afgegeven door de 
genees-, heel- en vroedmeester Rombach, 
1844, 1 stuk. 

1988. Kopieboek van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, 
1838-1910, 1 deel. 
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- register van de burgerlijke stand 

1989-1996 . R e g i s t e r s van g e b o o r t e a k t e n , 
1811-1933 , 8 d e l e n . 

1989. 1811-1828 1993. 1893-1903 
1990. 1829-1850 1994. 1904-1913 
1991. 1851-1872 1995. 1914-1923 
1992. 1873-1892 1996. 1924-1933 

1997-2004. Registers van akten van huwelijk en echt
scheiding, 
1812-1933, 8 delen. 

N.B. Achterin inventarisnr. 324 bevinden zich 
6 huwelijksakten uit 1811. 

1997. 1812-1828 2001. 1893-1903 
1998. 1829-1850 2002. 1904-1913 
1999. 1851-1872 2003. 1914-1923 
2000. 1873-1892 2004. 1924-1933 

2005,2006. Registers van huwelijksbekendmakingen, 
1812,1813, 2 katernen. 

2005. 1812 
2006. 1813 

2007. Register van trouwbeloften, 
1837, 1 katern. 

2008-2031. Huwelijkse bijlagen, stukken benodigd voor de 
sluiting van een rechtsgeldig huwelijk, 
1825-1866, 24 omslagen. 

2008. A 2020. N 
2009. B 2021. O 
2010. C 2022. P 
2011. D 2023. Q 
2012. E 2024. R 
2013. F 2025. S 
2014. G 2026. T 
2015. H 2027. ü 
2016. J 2028. V 
2017. K 2029. W 
2018. L 2030. Y 
2019. M 2031. Z 

2032-2039. Registers van akten van overlijden, 
1811-1933, 8 delen. 

2032. 1811-1828 2036. 1893-1903 
2033. 1829-1850 2037. 1904-1913 
2034. 1851-1872 2038. 1914-1923 
2035. 1873-1892 2039. 1924-1933 
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2040-2042. Tienjaarlijkse tafels op de akten van de burger
lijke stand, 
1811-1940, 3 delen. 

2040. 1811-1872 
2041. 1873-1922 
2042. 1923-1940 

N.B. Van 1933-1940 een achtjaarlijkse tafel. 

2043. Inventarissen van registers en stukken van de 
burgerlijke stand, 
1831,1834, 1 omslag. 

2044. Stukken betreffende het afgeven van extracten 
uit de registers van de burgerlijke stand ten 
behoeve van militaire zaken, 
1830-1844, 1 omslag. 

2045. Lijsten van ontvangsten wegens afgegeven extrac
ten uit de registers van de burgerlijke stand, 
1838-1841, 1 omslag. 

- bevolkingsregister 

2046-2059. Bevolkingsregister 1850-1917, 
1850-1917, 14 delen. 

2046. 1850-1859, deel I 
2047. 1850-1859, deel II 
2048. 1850-1859, betreft: -Keizerstraat 87. 

-Kasteel 94. 
-Hoogstraat 212, 
later 29. 

-Hoogstraat 243 
-Havenstraat 41 en 42. 
-Dienstboden. 

2049. 1860-1869, deel I 
2050. 1860-1869, deel II 

N.B. Achterin een klapper. 
2051. 1860-1877, betreft: - Dienstboden, 

1860-1874 
- Kasteel ,1870-1877. 

2052. 
2053. 
2054. 
2055. 
2056. 
2057. 
2058. 
2059. 

1870-
1870-
1890-
1890-
1900-
1900-
1900-
1900-

-1889, 
-1889, 
-1899, 
-1899, 
-1917, 
-1917, 
-1917, 
-1917, 

wijk 
wijk 
wijk 
wijk 
A-H 
I-R 
S-Z 

A 
B 
A 
B 

betreft: school Hofstraat 
B 144. 

- St. Anthoniuspen-
sion, Op 't Kerk
hof B 146. 

N.B. In november 1917 is het bevolkingsregister 
overgezet op kaartsysteem (gezinskaarten). 
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2060-2063. Klappers op het bevolkingsregister 1850-1917, 
1850-1917, 4 delen. 

2060. 1850-1859 
. 1860-1869, zie inventarisnr. 2050. 

2061. 1870-1889 
2062. 1890-1899 
2063. 1900-1917 

2064,2065. Kladklappers op het bevolkingsregister, 
1870-1879, 2 katernen. 

2064. Wijk A 
2065. Wijk B 

2066-2071. Bevolkingsregister 1917-1936 (gezinskaarten), 
1917-1936, 6 pakken (kaartsysteem). 

N.B. Ingevoerd in november 1917. 

2066. A-L 
Anthoniuspension 
Tuchtschool 

2067. M-Z 
2068. Verwijskaartjes, niet meer van kracht bij 

opheffing van het systeem in 1936, A-K. 
2069. Verwijskaartjes, niet meer van kracht bij 

opheffing van het systeem in 1936, L-Z. 
2070. Verwijskaartjes, die nog van kracht waren 

bij opheffing van het systeem in 1936. 
2071. Dienstbodenregister. 

- woningregistratie 

2072,2073. Woningregister, met vermelding van naam, geboor
tedatum, burgerlijke staat en godsdienst van de 
bewoners, 
1870, 2 katernen. 

2072. Wijk A 
2073. Wijk B 

2074. Woningregister, met vermelding van de naam van 
de hoofdbewoner en verwijzing naar het bevol
kingsregister, 
1887- ca. 1890, 1 katern. 

2075. Woningregister, met vermelding van de naam van 
de hoofdbewoner en verwijzing naar het bevol
kingsregister, 
1910-1917, 1 deel. 

2076. Woningregister, met vermelding van de naam van 
de hoofdbewoner en inwonenden, die niet verwant 
zijn aan de hoofdbewoner, en de omstreeks 1920 
ingevoerde nieuwe huisnummering, 
1917-1936, 1 pak (kaartsysteem). 
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2077-2078. Woningregister, met vermelding van de hoofd
bewoner, sterkte van het gezin, datum van aan
gifte, vorige woonplaats en inwonenden, 
1936-1961, 2 pakken (kaartsysteem). 

2077. Achterbaan - Lange Kerkstraat 
2078. Lieve Vrouwegracht - Zevenhuizenstraat, 

en tevens onbewoonbaar verklaarde woningen, 
woonschepen, en woonwagens. 

- verblijfsregistratie 

2079. Staten van vreemdelingen, die in de verschillen
de logementen overnacht hebben, 
1832,1837-1842, 1 omslag. 

N.B. Dit betreft de logementen van: 
-Nicolaas Blom, 1832 
-D. van der Henst, 1839-1842 
-Jan Ram, 1840,1841 
-Matthijs van der Poll, 1838,1840 
-Gerrit van Wijk, 1839 
-Gijsbert Vreeswijk, 1837-1839 

2080. Staat van personen, op 31 december 1859 aanwezig 
in het pensionaat voor Katholieke jonge juffrou
wen, opgemaakt ten behoeve van de volkstelling, 
1859, 1 stuk. 

2081. Staat van personen, op 31 december 1869 aanwezig 
in het pensionaat voor Katholieke jonge juffrou
wen, opgemaakt ten behoeve van de volkstelling, 
1869, 1 stuk. 

2082-2084. Register van personen, aanwezig in het pensio
naat voor Katholieke jonge juffrouwen, ook ge
noemd Pensionnat de Demoiselles, 
1859-1885, 3 katernen. 

2082. 1859-1868 
2083. 1869-1875 
2084. 1876-1887 

N.B. Deze school werd in 1887 verplaatst van de 
Keizerstraat naar de Hofstraat. 

2085. Staat van personen, op 1 december 1869 aanwezig 
in het Protestantsch Landbouwkundig Opvoedings
gesticht, opgemaakt ten behoeve van de volks
telling, 
1869, 1 stuk. 

2086. Register van personen, aanwezig in het Protes
tantsch Landbouwkundig Opvoedingsgesticht, 
1859-1869, 1 stuk. 

N.B. Het gesticht was gevestigd in de 
Verlengde Hoogstraat. 
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2087. Staat van personen, op 1 december 1869 aanwezig 
in de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke ver
oordeelden, tevens huis van verbetering en op
voeding, 
1869, 1 omslag. 

2088,2089. Register van personen, aanwezig in de gevangenis 
voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden, tevens 
huis van verbetering en opvoeding, 
1859-1874, 2 katernen. 

2088. 1859-1874 
2089. 1869-1874 

N.B. Deze instelling was gevestigd in het 
kasteel. 

2090. Staten van aan schippers afgegeven inschrijvings
biljetten voor de volkstelling, met geretourneer
de inschrijvingsbiljetten, 
1869, 1 omslag. 

2091,2092. Register van per pand afgegeven telkaarten in 
verband met de achtste tienjaarlijkse volkstel
ling, 
1899, 2 katernen. 

2091. Wijk A, met schippers 
2092. Wijk B 

2093. Verblijfsregister van elders ingeschrevenen, 
1904-1926,1931-1941, 1 omslag. 

- registratie van vestiging en 
vertrek 

2094. Register van vestigingen in de gemeente en van 
verhuizingen binnen de gemeente, 
1888-1916, 1 deel. 

2095-2108. Registers van ingekomen getuigschriften wegens 
vestiging, 
1867-1936, 14 delen. 

. 1863-1866, zie inventarisnr. 3994. 
2095. 1867-1869 
2096. 1870,1871 
2097. 1872,1873 
2098. 1874-1889** 
2099. 1890-1903** 
2100. 1904-1906 
2101. 1907-1909 
2102. 1910,1911 
2103. 1912-1914 
2104. 1915-1919 
2105. 1920-1925 
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2106. 1926-1929 
2107. 1930-1933 
2108. 1934-1936 

** N.B. Tevens registers van uitgegeven 
getuigschriften. 

2109-2119. Registers van afgegeven getuigschriften wegens 
vertrek, 
1867-1871,1904-1936, 11 delen. 

. 1863-1866, zie inventarisnr. 3994. 
2109. 1867-1869 
2110. 1870-1871 

. 1874-1903, zie inventarisnrs. 2098 en 2099. 
2 1 1 1 . 1904-1906 
2112 . 1907-1909 
2 1 1 3 . 1910-1911 
2114 . 1912-1914 
2115 . 1915-1919 
2116. 1920-1924 
2117 . 1925-1929 
2118 . 1930-1933 
2119 . 1934-1936 

- afgifte van paspoorten 

2120. Paspoort, afgegeven door het stedelijk bestuur 
van Montfoort voor Otto Willem Gobius, oud-
kolonel en kapitein ter zee in dienst van de 
Verenigde Nederlanden, 
1813, 1 stuk. 

2121,2122. Registers van aanvraag, uitreiking en verlenging 
van buitenlandse paspoorten, 
1922-1941, 2 katernen. 

2 1 2 1 . 1922-1932 , mei 
2122 . 1932-1941 

- statistische gegevens 

2123. Circulaires van het provinciaal bestuur en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende 
het invullen en opsturen van diverse bevolkings
statistieken, 
1877-1920, 1 omslag. 

2124. Lijst van het getal der inwoners op 1 maart 1818, 
met vermelding van de naam van de hoofdbewoner, 
het aantal gezinsleden en het aantal inwonende 
personen, 
1818, 1 stuk. 

2125. Jaarstaten met opgave van het bevolkingsgetal 
van de gemeente, 
1822,1829,1844-1849, 1 omslag. 
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2126. Jaarstaten met opgave van de aantallen leden van 
de verschillende godsdienstige gezindten te 
Montfoort, 
1829,1843-1867,1910, 1 omslag. 

2127. Staat met opgave van het aantal huizen in de 
gemeente, de afstanden tot en de wegen naar de 
naburige gemeenten, en betreffende de mogelijk
heid van militair gebruik van veren of bruggen, 
1845, 1 omslag. 

2128. Staten met indeling van de bevolking naar leef
tijd en burgerlijke staat, 
ca. 1825,1910, 1 omslag. 

2129. Staat van inwoners van de gemeente, gerangschikt 
naar geslacht, instellingen, woonhuizen en 
schepen, 
1910, 1 stuk. 

2130. Jaarstaat van de maandelijkse gevallen van ge
boorte, huwelijk en overlijden, 
1813, 1 stuk. 

N.B. De gegevens betreffende overledenen zijn 
ingedeeld naar leeftijdscategorieën. 

2131. Jaarstaten met opgave van de maandelijkse loop 
van de bevolking, met name van geboorten, sterf
gevallen, huwelijken, verandering van woonplaats, 
1850-1867, 1 omslag. 

2132. Staten met opgave van de jaarlijkse loop van de 
bevolking, met name van geboorten, huwelijken, 
veranderingen van woonplaats, 
1884-1922, 1 omslag. 

2133. Staat met opgave van het aantal personen, die 
vanuit Montfoort de provincie hebben verlaten, 
of zich er hebben gevestigd, 
1829, 1 stuk. 

2134. Jaarstaten met opgave van het aantal personen, 
dat zich in de gemeente heeft gevestigd en eruit 
is vertrokken, 
1843-1847, 1 omslag. 

2135. Staat met opgave betreffende een persoon, die in 
1851 naar Noord-Amerika geëmigreerd is, 
1852, 1 stuk. 

2136. Jaarstaten met maandelijkse opgave van vestiging 
en vertrek uit de gemeente, gerangschikt naar 
geslacht, 
1862-1920 , 1 omslag 
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2137. Mutatiestaten betreffende het rijksopvoedings-
gesticht en de bijzondere strafgevangenis voor 
meisjes te Montfoort, 
1882-1909, 1 omslag. 

2138. Jaarstaten met opgave van vestiging in en vertrek 
uit de gemeente, gerangschikt naar geslacht en 
geboortej aar, 
1902-1920, 1 omslag. 

2139. Jaarstaten met maandelijkse opgave van het aantal 
geboorten, gerangschikt naar geslacht, 
1829,1843-1847,1882-1902, 1 omslag. 

2140. Lijsten van ingeschrevenen in het geboorteregis
ter, 
1902-1905, 1 omslag. 

2141. Registers van het aan het Centraal Bureau voor 
de Statistiek gezonden geboorte-telkaarten, met 
opgaven betreffende het kind, de vader en de 
moeder, 
1907,1908, 1 omslag. 

2142. Staten van de aantallen erkenningen van natuur
lijke kinderen, 
1865,1866,1915, 1 omslag. 

2143. Staten met opgaven van het jaarlijks aantal 
huwelijken en echtscheidingen, 
1843-1847, 1 omslag. 

2144. Jaarstaten van huwelijken, gerangschikt naar 
leeftijd van de betrokkenen en ingedeeld in 
verschillende categorieën personen, 
1850-1867, 1 omslag. 

N.B. De genoemde categorieën zijn: 
-"jongmans en jonge dochters" 
-"jongmans en weduwen" 
-"weduwenaars en jonge dochters" 
-"weduwenaars en weduwen" 

2145. Jaarstaten met maandelijkse opgave van huwelij
ken en echtscheidingen, 
1884-1901, 1 omslag. 

2146. Staten van ingeschrevenen in het register van 
huwelijken en echtscheidingen, 
1902-1905, 1 omslag. 

2147. Register van aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek gezonden huwelijks-telkaarten, 
1908, 1 katern. 

N.B. Met opgaven betreffende bruid en bruidegom. 
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2148. Jaarstaten met opgave van de maandelijkse 
sterfgevallen, gerangschikt naar geslacht, 
1828,1843-1849, 1 omslag. 

2149. Jaarstaten van maandelijkse sterfgevallen, met 
opgave van geslacht en leeftijd van de over
ledenen, 
1843-1848, 1 omslag. 

2150. Jaarstaten van maandelijkse sterfgevallen, met 
opgave van geslacht, leeftijd en burgerlijke 
staat van de overledenen, 
1850-1867, 1 omslag. 

2151. Staat van de maandelijkse doodgeborenen over de 
jaren 1840-1849, 
1853, 1 stuk. 

2152. Jaarstaten van sterfgevallen, met opgave van 
geslacht, leeftijd en burgerlijke staat van 
de overledenen, 
1860-1867, 1 omslag. 

2153. Jaarstaten van ingeschrevenen in het sterfte-
register, met opgaven betreffende de overledenen, 
plaats van overlijden en doodsoorzaak, 
1878-1880,1902, 1 omslag. 

2154.. Maandstaten van sterfgevallen, ingedeeld naar 
geslacht en burgerlijke staat, met opgave van 
doodsoorzaak, plaats van overlijden en beroep 
van de overledenen, 
1880,1882, 1 omslag. 

2155. Jaarstaten van maandelijkse sterfgevallen, inge
deeld naar geslacht en burgerlijke staat, 
1885-1901, 1 omslag. 

2156. Registers van aan de hoofdinspecteur van de 
volksgezondheid gezonden persoonssterftekaarten, 
met opgaven betreffende de overledenen, plaats 
van overlijden en doodsoorzaak, 
1903-1906,1908,1909, 1 omslag. 

Qustvtve 

2157-2161. Bij de burgemeester ingekomen stukken betreffen
de de justitie, 
1875-1900,1909,1910, 5 omslagen. 

2157. 1875-1880 
2158. 1881-1885 
2159. 1886-1890 
2160. 1891-1895 
2161. 1896-1900, 

1909,1910 
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2162,2163. Agenda's van bij de burgemeester ingekomen 
stukken betreffende de justitie, 
1875-1902, 2 katernen. 

2162. 1875-1888 
2163. 1889-1902 

2164. Brievenboek van de burgemeester betreffende 
de justitie, 
1875-1909, 1 deel. 

2165,2166. Registers van opgemaakte en verzonden processen-
verbaal, 
1900-1934, 2 delen. 

2165. 1900-1907 
2166. 1908-1934 

2167. Register van ontvangen kennisgevingen van 
rechterlijke uitspraken, 
1889-1908, 1 katern. 

handel en nijverheid 

2168-2170. Lijsten van de ontvangst van waaggelden, 
1815,1820,1822-1832, 1 deel en 2 omslagen. 

2168. 1815 
2169. 1820 
2170. 1822-1832 (deel) 

2171-2177. Rekeningen van de ijk van maten en gewichten, 
die in gebruik zijn bij de verschillende nering
doenden te Montfoort, met bijlagen, 
1814-1820, 7 omslagen. 

2171. 1814 2175. 1818 
2172. 1815 2176. 1819 
2173. 1816 2177. 1820 
2174. 1817 

N.B. De periode 1815-1817 betreft tevens 
Willeskop, Blokland en Heeswijk. 

2178. Lijsten van het tarief, dat betaald moet worden 
voor het ijken van de verschillende maten en 
gewichten, 
ca. 1817, 1 omslag. 

2179. Staat van veranderingen, die zich de laatste 
vijf jaar hebben voorgedaan in de staat van 
fabrieken te Montfoort, 
1848, 1 stuk. 

2180. Lijst van bedrijven, die in aanmerking komen bij 
de samenstelling van de nijverheidsstatistiek, 
ca. 1908, 1 katern. 
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2181. Stukken betreffende de oprichting van een gas
fabriek te Montfoort, met acht tekeningen, 
1909-1911, 1 band. 

N.B. Met klapper. 

2182. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders met de gascommissie, 
1911-1921, 1 deel. 

2183. Formulieren voor de aanvraag van levering van 
gas door middel van muntgasmeters, met voor
lichtingsformulieren, 
(1911), 1 omslag. 

N.B. De 134 formulieren, die na invulling weer 
zijn ingeleverd, bevatten een opgave van 
de kooktoestellen en hanglampen op gas. 

landbouw 

2184-2227. Landbouwverslagen, 
1866,1868-1910, 44 omslagen. 

2184. 1866 2206. 1889 
2185. 1868 2207. 1890 
2186. 1869 2208. 1891 
2187. 1870 2209. 1892 
2188. 1871 2210. 1893 
2189. 1872 2211. 1894 
2190. 1873 2212. 1895 
2191. 1874 2213. 1896 
2192. 1875 2214. 1897 
2193. 1876 2215. 1898 
2194. 1877 2216. 1899 
2195. 1878 2217. 1900 
2196. 1879 2218. 1901 
2197. 1880 2219. 1902 
2198. 1881 2220. 1903 
2199. 1882 2221. 1904 
2200. 1883 2222. 1905 
2201. 1884 2223. 1906 
2202. 1885 2224. 1907 
2203. 1886 2225. 1908 
2204. 1887 2226. 1909 
2205. 1888 2227. 1910 

2228. Staten met opgaven van de oppervlakte van ver
schillende gewassen en van de opbrengst van die 
gewassen, 
1845,1846,1851,1852,1858-1865, 1 omslag. 

N.B. Over 1860 en 1865 tevens opgave van de 
aantallen runderen, varkens, kippen etc. 
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2229. Staat met opgave van de aardappeloogst, gerang
schikt per boer, 
1845, 1 stuk. 

N.B. Er worden landerijen in diverse plaatsen 
vermeld: Willeskop, Heeswijk, Linschoten, 
Achthoven, Snelrewaard, Mastwijk, Blokland, 
IJsselveld. 

2230. Staat van 47 personen, met vermelding van het 
soort en het aantal stuks vee, dat door hen 
wordt bezeten, 
midden 19e eeuw, 1 stuk. 

2231. Stukken betreffende longziekte onder het vee te 
Montfoort, 
1838,1840,1841, 1 omslag. 

2232. Staten van herstelde en van niet door veetyfus 
aangetaste runderen te Montfoort, 
1867, 1 omslag. 

verkeer en vervoer 

2233. Schouwbrief voor de Bloklandse zanddijk, de 
Bovenkerkweg en de Hofdijk, met koninklijk 
besluit, waarbij aan schout, gemeenteraad en 
polderbestuur van Willeskop, Kort-Heeswijk en 
Blokland en aan de geërfden van Blokland toe
stemming wordt gegeven tot het bezanden van 
die wegen, afschrift , 
1820, 1 katern. 

N.B. De schouw van de Hofdijk diende gezamenlijk 
met het bestuur van de stad Montfoort te 
geschieden. 

2234. Onderhandse acte, waarbij de eigenaren van de 
Bovenkerkweg het onderhoud van deze weg over
dragen aan eigenaren van landerijen in de pol
der Blokland, in drievoud, 
na 1850, 1 omslag. 

2235. Onderhandse acte, waarbij eigenaren van de 
Bloklandse dijk het onderhoud van deze weg 
overdragen aan eigenaren van landerijen in 
de polder Blokland, in drievoud, 
na 1850, 1 omslag. 

2236-2238. Leggers van de wegen en voetpaden in de gemeente, 
1850-1887,z.j., 1 deel en 2 omslagen. 

2236. 1850,1854,1858,1874 
2237. 1887 (deel) 
2238. z.j. 
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2239. Raadsbesluit tot het ontheffen van Jan Ram 
van diens post als schipper van Montfoort 
op Utrecht vice versa, 
1820, 1 stuk. 

2240. Akte van verpachting van het veer op Woerden 
en Oudewater, 
1821, 1 stuk. 

2241. Voorwaarden voor de verpachting van het veer 
op Utrecht, 
1821, 1 stuk. 

2242. Verordening op de veren van de stad Montfoort, 
1828, 1 stuk. 

2243. Verordening op het vervoer van vracht en passa
giers per schuit en wagen, met aanvulling, 
1824,1840, 1 omslag. 

2244,2245. Leggers van de vaarwateren in de gemeente, 
1921,1934, 2 katernen. 

2244. 1921, met tekening 
2245. 1934, met tekening 

2246. Stukken, toegezonden door A.J. Krieger, met een 
ontwerp voor de aanleg van een tramweg Gouda-
Utrecht, met drie tekeningen, 
1912, 1 omslag. 

2247. Rekest aan de koning met het verzoek de post
dienst Rotterdam-Utrecht niet om te leiden na 
het gereedkomen van de bestrating van de nieuw 
aangelegde weg Gouda-Bodegraven, met gunstige 
beschikking, 
1839, 1 omslag. 

militaire zaken 

- inzameling van gelden 

2248. Lijsten van vrijwillige bijdragen van inwoners 
van Montfoort, Willeskop, Blokland en Heeswijk 
ingevolge de oproep van de prins van Oranje en 
Nassau, waarbij tevens opgave van degenen, die 
verklaard hebben onvermogend te zijn, 
ca. 1813, 1 katern. 

- inkwartiering 

2249 . L i j s t e n van i n k w a r t i e r i n g , 
1822, 1 omslag. 

2250. Lijst van de inkwartiering op 4 juni 1827, met 
opgave van het aantal manschappen en officieren, 
dat bij de verschillende inwoners is ondergebracht, 
1827, 1 stuk. 
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- schutterij 

2251 

2252 

2253 

Concept-bekendmaking van de inschrijving voor 
de schutterij te Montfoort, 
ca. 1820, 1 stuk. 

Kohieren van de omslag, ten goede komend aan de 
families van dienstdoende schutters, 
1832,1833, 1 omslag. 

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken 
betreffende de schutterij, 
1879-1906, 1 katern. 

2254-2257. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande 
stukken betreffende de schutterij, 
1821-1905, 4 omslagen. 

2254. 1821,1841,1843,1856 
2255. 1878-1887 
2256. 1888-1899 
2257. 1900-1905 

2258-2303. Naamlijsten van schutterplichtigen, 
1851-1902, 46 omslagen. 

2258. 
2259. 
2260. 
2261. 
2262. 
2263. 
2264. 
2265. 
2266. 
2267. 
2268. 
2269. 
2270. 
2271. 
2272. 
2273. 
2274. 
2275. 
2276. 
2277. 
2278. 
2279. 
2280. 

1851 
1856 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

2281. 
2282. 
2283. 
2284. 
2285. 
2286. 
2287. 
2288. 
2289. 
2290. 
2291. 
2292. 
2293. 
2294. 
2295. 
2296. 
2297. 
2298. 
2299. 
2300. 
2301. 
2302. 
2303. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

2304-2355. Algemene rol van manschappen, die in aanmerking 
kunnen komen om opgeroepen te worden voor de 
rustende schutterij, 
1851-1902, 52 omslagen. 

N.B. Over de periode 1883-1899 is tevens 
een voorstadium van de algemene rol bij
gevoegd, waarop verschillende lotingsjaren 
staan vermeld. 
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2304. 1851 2330. 1877 
2305. 1852 2331. 1878 
2306. 1853 2332. 1879 
2307. 1854 2333. 1880 
2308. 1855 2334. 1881 
2309. 1856 2335. 1882 
2310. 1857 2336. 1883 
2311. 1858 2337. 1884 
2312. 1859 2338. 1885 
2313. 1860 2339. 1886 
2314. 1861 2340. 1887 
2315. 1862 2341. 1888 
2316. 1863 2342. 1889 
2317. 1864 2343. 1890 
2318. 1865 2344. 1891 
2319. 1866 2345. 1892 
2320. 1867 2346. 1893 
2321. 1868 2347. 1894 
2322. 1869 2348. 1895 
2323. 1870 2349. 1896 
2324. 1871 2350. 1897 
2325. 1872 2351. 1898 
2326. 1873 2352. 1899 
2327. 1874 2353. 1900 
2328. 1875 2354. 1901 
2329. 1876 2355. 1902 

2356-2407. Bijzondere rol van manschappen, die vanuit de 
algemene rol zijn overgenomen om ingelijfd te 
worden bij de rustende schutterij, 
1851-1902, 52 omslagen. 

N.B. Over de periode 1888-1889 is bijgevoegd 
een voorstadium van de bijzondere rol, 
waarop verschillende lotingsjaren vermeld 
staan. 

2356. 1851 2376. 1871 
2357. 1852 2377. 1872 

- ^ 2358. 1853 2378. 1873 
2359. 1854 2379. 1874 
2360. 1855 2380. 1875 
2361. 1856 2381. 1876 
2362. 1857 2382. 1877 
2363. 1858 2383. 1878 
2364. 1859 2384. 1879 
2365. 1860 2385. 1880 
2366. 1861 2386. 1881 
2367. 1862 2387. 1882 
2368. 1863 2388. 1883 
2369. 1864 2389. 1884 
2370. 1865 2390. 1885 
2371. 1866 2391. 1886 
2372. 1867 2392. 1887 
2373. 1868 2393. 1888 
2374. 1869 2394. 1889 
2375. 1870 2395. 1890 
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2396. 1891 2402. 1897 
2397. 1892 2403. 1898 
2398. 1893 2404. 1899 
2399. 1894 2405. 1900 
2400. 1895 2406. 1901 
2401. 1896 2407. 1902 

2408-2458. Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 
1852-1902, 51 omslagen. 

2408. 1852 2434. 1878 
2409. 1853 2435. 1879 
2410. 1854 2436. 1880 
2411. 1855 2437. 1881 
2412. 1856 2438. 1882 
2413. 1857 2439. 1883 
2414. 1858 2440. 1884 
2415. 1859 2441. 1885 
2416. 1860 2442. 1886 
2417. 1861 2443. 1887 
2418. 1862 2444. 1888 
2419. 1863 2445. 1889 
2420. 1864 2446. 1890 
2421. 1865 2447. 1891 
2422. 1866 2448. 1892 
2423. 1867 2449. 1893 
2424. 1868 2450. 1894 
2425. 1869 2451. 1895 
2426. 1870 2452. 1896 
2427. 1871 2453. 1897 
2428. 1872 2454. 1898 
2429. 1873 2455. 1899 
2430. 1874 2456. 1900 
2431. 1875 2457. 1901 
2432. 1876 2458. 1902 
2433. 1877 

2459-2509. Inschrijvingsregisters voor de rustende 
schutterij, 
1852-1902, 51 omslagen. 

2459. 1852 
2460. 1853 
2461. 1854 
2462. 1855 
2463. 1856 
2464. 1857 
2465. 1858 
2466. 1859 
2467. 1860 
2468. 1861 
2469. 1862 
2470. 1863 
2471. 1864 
2472. 1865 
2473. 1866 
2474. 1867 

2475. 
2476. 
2477. 
2478. 
2479. 
2480. 
2481. 
2482. 
2483. 
2484. 
2485. 
2486. 
2487. 
2488. 
2489. 
2490. 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
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2491. 1884 2501. 1894 
2492. 1885 2502. 1895 
2493. 1886 2503. 1896 
2494. 1887 2504. 1897 
2495. 1888 2505. 1898 
2496. 1889 2506. 1899 
2497. 1890 2507. 1900 
2498. 1891 2508. 1901 
2499. 1892 2509. 1902 
2500. 1893 

2510-2561. Alfabetische lijsten van jaarlijks ingeschre
venen bij de rustende schutterij, 
1851-1902, 52 omslagen. 

2536. 1877 
2537. 1878 
2538. 1879 
2539. 1880 
2540. 1881 
2541. 1882 
2542. 1883 
2543. 1884 
2544. 1885 
2545. 1886 
2546. 1887 
2547. 1888 
2548. 1889 
2549. 1890 
2550. 1891 
2551. 1892 
2552. 1893 
2553. 1894 
2554. 1895 
2555. 1896 
2556. 1897 
2557. 1898 
2558. 1899 
2559. 1900 
2560. 1901 
2561. 1902 

/an schutterplichtigen van de eerste 
ban, met numerieke opgaven betreffende de 
tweede en derde ban, 
1860-1902, 43 omslagen. 

2562. 1860 2570. 1868 
2563. 1861 2571. 1869 
2564. 1862 2572. 1870 
2565. 1863 2573. 1871 
2566. 1864 2574. 1872 
2567. 1865 2575. 1873 
2568. 1866 2576. 1874 
2569. 1867 2577. 1875 

2562-2604. 

2510. 
2511. 
2512. 
2513. 
2514. 
2515. 
2516. 
2517. 
2518. 
2519. 
2520. 
2521. 
2522. 
2523. 
2524. 
2525. 
2526. 
2527. 
2528. 
2529. 
2530. 
2531. 
2532. 
2533. 
2534. 
2535. 

Naaml 

1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

ijste 
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2578. 1876 2592. 1890 
2579. 1877 2593. 1891 
2580. 1878 2594. 1892 
2581. 1879 2595. 1893 
2582. 1880 2596. 1894 
2583. 1881 2597. 1895 
2584. 1882 2598. 1896 
2585. 1883 2599. 1897 
2586. 1884 2600. 1898 
2587. 1885 2601. 1899 
2588. 1886 2602. 1900 
2589. 1887 2603. 1901 
2590. 1888 2604. 1902 
2591. 1889 

2605. Numerieke staat van de eerste ban van de rusten
de schutterij te Montfoort, 
1890-1902, 1 stuk. 

2606. Numerieke staten van de rustende schutterij, 
1903-1907, 1 omslag. 

- landstorm 

2607-2625. Inschrijfregisters van landstormplichtigen, 
van wie zowel gewapende dienst als ongewapende 
dienst kan worden gevraagd, jaarklassen 1896-1919, 
1913-1927, 19 omslagen. 

2607. 
2608. 
2609. 
2610. 
2611. 
2612. 
2613. 
2614. 
2615. 
2616. 

jaarklasse 1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

2617. 
2618. 
2619. 
2620. 
2621. 
2622. 
2623. 
2624. 
2625. 

jaarklasse 1907 
1908 
1909 
1911 
1913 
1914 
1916 
1918 
1919 
1916 

2626-2633. Inschrijfregisters van landstormplichtigen, 
van wie alleen ongewapende dienst kan worden 
gevraagd, jaarklassen 1913-1922, 
1913-1927, 8 omslagen. 

2626. 
2627. 
2628. 
2629. 

jaarklasse 1913 
1915 
1916 
1917 

2630. 
2631. 
2632. 
2633. 

jaarklasse 1919 
1920 
1921 
1922 

2634. Keuringsregisters voor de landstorm, jaar
klassen 1906-1914,1916,1917, 
1915-1917, 1 omslag. 

2635. Stukken betreffende herkeuring van landstorm
plichtigen, 
1914-1918, 1 omslag. 
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2636. Bekendmaking betreffende de opkomst in werke
lijke dienst van de jaarklasse 1911 van de 
landstorm, 
1916, 1 stuk. 

- landweer 

2637. Gids bij de uitvoering van de op 1 april 1903 
in werking getreden landweerwet, 
1907, 1 deel. 

2638,2639. Inschrijfregisters voor de landweer, 
1903-1927, 2 banden. 

2638. 1903-1912 
2639. 1912-1923 

2640. Agenda op de ingekomen en uitgaande stukken 
betreffende de landweer, 
1903-1910, 1 katern. 

2641-2648. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken 
betreffende de landweer, 
1903-1910, 8 omslagen. 

2641. 1903 2645. 1907 
2642. 1904 2646. 1908 
2643. 1905 2647. 1909 
2644. 1906 2648. 1910 

- nationale militie 

2649-2689. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande 
stukken betreffende de nationale militie, 
1817-1910, 41 omslagen. 

2649. 1817-1845 2670. 1891 
2650. 1856-1866 2671. 1892 
2651. 1872 2672. 1893 
2652. 1873 2673. 1894 
2653. 1874 2674. 1895 
2654. 1875 2675. 1896 
2655. 1876 2676. 1897 
2656. 1877 2677. 1898 
2657. 1878 2678. 1899 
2658. 1879 2679. 1900 
2659. 1880 2680. 1901 
2660. 1881 2681. 1902 
2661. 1882 2682. 1903 
2662. 1883 2683. 1904 
2663. 1884 2684. 1905 
2664. 1885 2685. 1906 
2665. 1886 2686. 1907 
2666. 1887 2687. 1908 
2667. 1888 2688. 1909 
2668. 1889 2689. 1910 
2669. 1890 
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2690-2694. Agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken 
betreffende de nationale militie, 
1877-1910, 5 katernen. 

2690. 1877-1890 
2691. 1891-1894 
2692. 1895-1900 

2693. 1901-1906 
2694. 1906-1910 

2695 

2696 

Register van beëdigde militieplichtigen in het 
7e district van het 10e kanton, 
ca. 1822, 1 katern. 

N.B. Genoemd worden de plaatsnamen: Benschop, 
IJsselstein, Kokkengen, Linschoten, Lopik, 
Montfoort, Polsbroek. 

Gecombineerd register van de nationale militie 
betreffende het militiekantoor Montfoort, 
1821-1866, 1 band. 

2697. 

N.B. Bevat: 
-alfabetische naamlijsten van de lichtingen 
1821-1861,1863-1866. 
-inschrijfregisters van de lichtingen 
1822-1861,1863-1866. 

-lotingsregisters van de lichtingen 
1863-1866. 

-naamlijst van lotelingen van de lichting
en 1858-1861. 

Gecombineerd register van de nationale militie 
betreffende het militiekantoor Montfoort, 
1867-1885, 1 band. 

N.B. Bevat: 
-alfabetische naamlijsten van de lichtingen 
1867-1885. 
-inschrijfregisters van de lichtingen 
1867-1885. 

-lotingsregisters van de lichtingen 
1867-1885. 

2698. Register, bevattende de jaarlijkse lotings
registers voor de nationale militie van de 
lichtingen 1886-1914, 
1886-1914, 1 band. 

2699-2732. Jaarlijkse lotingsregisters voor de nationale 
militie, 
1886-1920, 34 omslagen. 

2699 
2700 
2701 
2702 
2703 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

2704, 
2705, 
2706 
2707 
2708 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
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2709. 1896 2721. 1908 
2710. 1897 2722. 1909 
2711. 1898 2723. 1910 
2712. 1899 2724. 1911 
2713. 1900 2725. 1912 
2714. 1901 2726. 1913 
2715. 1902 2727. 1914 
2716. 1903 2728. 1915 
2717. 1904 2729. 1917 
2718. 1905 2730. 1918 
2719. 1906 2731. 1919 
2720. 1907 2732. 1920 

2733-2766. Jaarlijkse inschrijvingsregisters voor de 
nationale militie, 
1886-1919, 34 omslagen. 

2733. 1886 2750. 1903 
2734. 1887 2751. 1904 
2735. 1888 2752. 1905 
2736. 1889 2753. 1906 
2737. 1890 2754. 1907 
2738. 1891 2755. 1908 
2739. 1892 2756. 1909 
2740. 1893 2757. 1910 
2741. 1894 2758. 1911 
2742. 1895 2759. 1912 
2743. 1896 2760. 1913 
2744. 1897 2761. 1914 
2745. 1898 2762. 1915 
2746. 1899 2763. 1916 
2747. 1900 2764. 1917 
2748. 1901 2765. 1918 
2749. 1902 2766. 1919 

2767-2796. Registers op grond van de wet van 19 augustus 
1861 van manschappen van de nationale militie, 
die zich met verlof in de gemeente Montfoort 
bevinden (model 26), 
1872-1902, 30 omslagen. 

2767. 1872-1873 2782. 1887-1888 
2768. 1873-1874 2783. 1888-1889 
2769. 1874-1875 2784. 1889-1890 
2770. 1875-1876 2785. 1890-1891 
2771. 1876-1877 2786. 1891-1892 
2772. 1877-1878 2787. 1892-1893 
2773. 1878-1879 2788. 1893-1894 
2774. 1879-1880 2789. 1894-1895 
2775. 1880-1881 2790. 1895-1896 
2776. 1881-1882 2791. 1896-1897 
2777. 1882-1883 2792. 1897-1898 
2778. 1883-1884 2793. 1898-1899 
2779. 1884-1885 2794. 1899-1900 
2780. 1885-1886 2795. 1900-1901 
2781. 1886-1887 2796. 1901-1902 
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2797 

2798-2815 

Circulaire van de militaire commissaris in de 
provincie Utrecht betreffende invulling van 
het verlofgangersregister model 26, met bijlagen, 
1894, 1 omslag. 

Registers op grond van de militiewet 1901 van 
manschappen van de nationale militie, die zich 
met verlof in de gemeente Montfoort bevinden, 
(model 21), 
1901-1912, 18 omslagen. 

2816-2833. 

2798. 
2799. 
2800. 
2801. 
2802. 
2803. 
2804. 
2805. 
2806. 

lichting 1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

Registers op grond v 

2807. licht 
2808. 
2809. 
2810. 
2811. 
2812. 
2813. 
2814. 
2815. 

Ing 1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

militiebesluit, van manschappen van de nationa
le militie, die zich met verlof in de gemeente 
Montfoort bevinden, 
1905-1922, 18 omslagen. 

2816. 
2817. 
2818. 
2819. 
2820. 
2821. 
2822. 
2823. 
2824. 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

2834-2856. Staten van 

2825, 
2826, 
2827, 
2828, 
2829, 
2830, 
2831, 
2832 
2833 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

Staten van militieplichtigen, die door het pro
vinciaal bestuur zijn overgeomen, in mindering 
op het aan de gemeente opgelegde contingent, 
1840-1862, 23 omslagen. 

N.B. Betreft tevens de gemeente Willeskop. 

2834, 
2835, 
2836, 
2837, 
2838, 
2839, 
2840, 
2841, 
2842 
2843 
2844 
2845 

1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
184 8 
1849 
1850 
1851 

2846. 
2847. 
2848. 
2849. 
2850. 
2851. 
2852. 
2853. 
2854. 
2855. 
285C. 

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 



-184-

2857-2876. Staten van personen, die voor één jaar of 
voor altijd van de dienst zijn vrijgesteld, 
1834,1843-1861, 20 omslagen. 

2857. 1834 2867. 1852 
2858. 1843 2868. 1853 
2859. 1844 2869. 1854 
2860. 1845 2870. 1855 
2861. 1846 2871. 1856 
2862. 1847 2872. 1857 
2863. 1848 2873. 1858 
2864. 1849 2874. 1859 
2865. 1850 2875. 1860 
2866. 1851 2876. 1861 

2877-2893. Lijsten van ingeleverde bewijsstukken ter 
verkrijging van vrijstelling voor de nationa
le militie, met bijlagen, 
1860-1891, 17 omslagen. 

2886. 1872 
2887. 1873 
2888. 1874 
2889. 1875 
2890. 1876 
2891. 1877-1879 
2892. 1880-1882 
2893. 1885-1891 

2894. Register van 102 dienstplichtige militieleden 
van de lichtingen 1877-1901, met opgave van 
het dienstonderdeel, waarbij ze gediend hebben, 
en met verwijzing naar het verlofregister en 
de agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 
1877-1901, 1 katern. 

2895. Lijst van miliciens van de lichtingen 1871-
1880, met vermelding van het dienstonderdeel, 
datum van oproep, en aantekening omtrent het 
verlaten van de dienst, 
1871-1880, 1 stuk. 

2896. Register van tijdelijke verloven, 
1900-1910, 1 katern. 

2897. Stukken betreffende declaratie door het ge
meentebestuur van reis- en verblijfkosten van 
manschappen van de nationale militie voor de 
inlijving in de dienst of voor oefeningen, 
1874, 1 omslag. 

2877. 
2878. 
2879. 
2880. 
2881. 
2882. 
2883. 
2884. 
2885. 

1860 
1861 
1863 
1864 
1865 
1867 
1868 
1869 
1871 
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- dienstplicht 

2898-2902. Registers op grond van de dienstplichtwet van 
1922 van dienstplichtigen, die zich met verlof 
in de gemeente Montfoort bevinden, 
1923-1927, 5 omslagen. 

2898. 1923 2901. 1926 
2899. 1924 2902. 1927 
2900. 1925 

belastingen 

- algemeen 

2903. Verordening op de heffing van de stedelijke 
belastingen te Montfoort, in vijfvoud, 
1826, 1 omslag. 

2904. Staat van de opbrengst van de verschillende 
stedelijke belastingen over de periode 1826-
1835, met bijlage, 
1836, 1 omslag. 

2905. Benoemingsacte van de gemeenteveldwachter 
Stephanus Severijn tot onbezoldigd controleur 
voor de stedelijke belastingen, 
1853 , 1 s tuk . 

- hoofdelijke omslag 
2906-3004 . Kohieren van de h o o f d e l i j k e omslag ( q u o t i s a t i e , 

s t e d e l i j k e omslag, p e r s o n e l e o m s l a g ) , 
1813-1922 , 99 omslagen. 

2906. 1813 2929. 1843 
2907. 1815 2930. 1844 
2908. 1816 2931. 1845 
2909. 1817 2932. 1846 
2910. 1819 2933. 1847 
2911. 1820 2934. 1848 
2912. 1821 2935. 1849 
2913. 1827 2936. 1850 
2914. 1828 2937. 1851 
2915. 1829 2938. 1852 
2916. 1830 2939. 1853 
2917. 1831 2940. 1854 
2918. 1832 2941. 1855 
2919. 1833 2942. 1856 
2920. 1834 2943. 1857 
2921. 1835 2944. 1858 
2922. 1836 2945. 1859 
2923. 1837 2946. 1860 
2924. 1838 2947. 1861 
2925. 1839 2948. 1862 
2926. 1840 2949. 1863 
2927. 1841 2950. 1864 
2928. 1842 2951. 1865 
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2952. 1866 2979. 1893 
2953. 1867 2980. 1894 
2954. 1868 2981. 1895 
2955. 1869 2982. 1896 
2956. 1870 2983. 1897 
2957. 1871 2984. 1898 
2958. 1872 2985. 1899 
2959. 1873 2986. 1900 
2960. 1874 2987. 1901 
2961. 1875 2988. 1902 
2962. 1876 2989. 1903 
2963. 1877 2990. 1904 
2964. 1878 2991. 1905 
2965. 1879 2992. 1906 
2966. 1880 2993. 1907 
2967. 1881 2994. 1908 
2968. 1882 2995. 1909 
2969. 1883 2996. 1910 
2970. 1884 2997. 1911 
2971. 1885 2998. 1912 
2972. 1886 2999. 1913 
2973. 1887 3000. 1914 
2974. 1888 3001. 1917 
2975. 1889 3002. 1918 
2976. 1890 3003. 1920 
2977. 1891 3004. 1921,1922 
2978. 1892 

3005. Proces-verbaal, opgemaakt door de deurwaarder 
van de directe belastingen, van de personen, 
die onvermogend zijn bevonden in de hoofde
lijke omslag over 1815, 
1817, 1 omslag. 

3006. Staat met schatting van roerende goederen, 
gedaan door rijksschatters op verzoek van 
belastingschuldigen in de personele belasting 
te Montfoort, 
1877, 1 katern. 

3007. Staat met schatting van de huurwaarde van per
celen, het aantal deuren en vensters en het 
aantal haardsteden, gedaan door rijksschatters 
op verzoek van belastingschuldigen in de perso
nele belasting te Montfoort, 
1877, 1 katern. 

3008. Verordening, regelende de werkzaamheden van de 
commissie belast met de behandeling van de be
zwaarschriften met betrekking tot de hoofde
lijke omslag, 
1899, 1 stuk. 
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- hondenbelasting 

3009-3059. Kohieren van de hondenbelasting, 
1856-1896,1930-1938, 51 omslagen. 

N.B. In de oudste kohieren tevens vermelding 
van beroep en woonplaats van de belas
tingplichtige . 

3009. 1856 3035. 1882 
3010. 1857 3036. 1883 
3011. 1858 3037. 1884 
3012. 1859 3038. 1885 
3013. 1860 3039. 1886 
3014. 1861 3040. 1887 
3015. 1862 3041. 1888 
3016. 1863 3042. 1889 
3017. 1864 3043. 1890 
3018. 1865 3044. 1891 
3019. 1866 3045. 1892 
3020. 1867 3046. 1893 
3021. 1868 3047. 1894 
3022. 1869 3048. 1894, suppl. 
3023. 1870 3049. 1895 
3024. 1871 3050. 1896 
3025. 1872 3051. 1930 
3026. 1873 3052. 1931 
3027. 1874 3053. 1932 
3028. 1875 3054. 1933 
3029. 1876 3055. 1934 
3030. 1877 3056. 1935 
3031. 1878 3057. 1936 
3032. 1879 3058. 1937 
3033. 1880 3059. 1938 
3034. 1881 

3060. Lijsten van ontvangen hondenbelasting, 
1917-1926, 1 omslag. 

-—-.„ - overige stedelijke belastingen 

3061. Kohier van de omslag over de landerijen tot 
opbrengst van het salaris van de brigadier 
van het kanton IJsselstein en de veldwachters 
van de gemeente Montfoort voor het jaar 1814, 
1814, 1 katern. 

3062. Verordening op de stedelijke belasting op het 
gemaal, 
1830, 1 omslag. 

3063. Staat, opgesteld door de ontvanger te Montfoort, 
met toe te passen belastingtarieven op rond
trekkende kramers, 
1856, 1 stuk. 



-188-

3064. Verordening op de heffing van havengeld, 
1899, 1 stuk. 

3065. Verordening op de invordering van havengeld, 
1900, 1 stuk. 

- patentbelasting 

3066,3067. Registers van uitgegeven patenten, 
1866-1873,1883-1889, 2 katernen. 

3066. 1866-1873 
3067. 1883-1889 

3068-3102. Registers van patentschuldigen, 
1858-1893, 35 omslagen. 

3068. 1858-1859 3086. 1876-1877 
3069. 1859-1860 3087. 1877-1878 
3070. 1860-1861 3088. 1878-1879 
3071. 1861-1862 3089. 1879-1880 
3072. 1862-1863 3090. 1880-1881 
3073. 1863-1864 3091. 1881-1882 
3074. 1864-1865 3092. 1882-1883 
3075. 1865-1866 3093. 1883-1884 
3076. 1866-1867 3094. 1884-1885 
3077. 1867-1868 3095. 1885-1886 
3078. 1868-1869 3096. 1886-1887 
3079. 1869-1870 3097. 1887-1888 
3080. 1870-1871 3098. 1888-1889 
3081. 1871-1872 3099. 1889-1890 
3082. 1872-1873 3100. 1890-1891 
3083. 1873-1874 3101. 1891-1892 
3084. 1874-1875 3102. 1892-1893 
3085. 1875-1876 

- grondbelasting 

3103. Staten van eigendomsovergangen, 
1829, 1 omslag. 

3104-3106. Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte 
gebouwen, opgemaakt in verband met de grond
belasting, 
1870-1937, 3 omslagen. 

3104. 1870-1884 
3105. 1885-1911 
3106. 1912-1937 

3107. Proces-verbaal van grensbepaling van de 
gemeente Montfoort, 
1819, 1 katern. 
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- kadasteradministratie 

3108. Oorspronkelijk aanwijzende tafel van de 
gemeente Montfoort, 
1832, 1 deel. 

3109. S u p p l e t o i r e aanwi j zende t a f e l , 
c a . 1840 -1863 , 1 d e e l . 

3110 -3119 . P e r c e e l s g e w i j z e l e g g e r van de gemeente 
M o n t f o o r t , 
1832-1970 , 10 d e l e n . 

3110. 
3111. 
3112. 
3113. 
3114. 

artike 1 1 
201 • 
461 • 
698 • 
874 • 

- 200 
- 460 
- 697 
- 873 
- 1045 

3115. 
3116. 
3117. 
3118. 
3119. 

art. 1046 -
1219 • 
1395 -
1746 • 
2000 • 

- 1218 
- 1394 
- 1745 
- 1999 
- 2110 

3120 . " S t a a t n o . 7 1 " , r e g i s t e r met v e r w i j z i n g e n van 
de a r t i k e l e n i n de p e r c e e l s g e w i j z e l e g g e r n a a r 
de nummers van de k a d a s t r a l e p l a n s , 
1832-1974 , 1 d e e l . 

- overige rijksbelastingen 

N.B. Zie de r u b r i e k " v e r k i e z i n g e n " , i n v e n t a r i s 
nummers 7 9 2 - 1 0 5 3 , i n h e t b i j z o n d e r de n r s 
7 9 6 , 8 7 7 , 8 7 8 ,1013-104 7,104 9 . 

financiën 

3121-3145. Gemeentebegrotingen, 
1837,1851-1937, 2 banden en 23 omslagen. 

3121. 1837,1851-1878,1880-1886* (band) 
N.B. 1837 en 1851 alleen memorie van 

toelichting, bij 1865 ontbreekt 
memorie van toelichting. 

3122. 1887-1914* (band) 3134. 1926** 
3123. 1915** 3135. 1927** 
3124. 1916** 3136. 1928** 
3125. 1917** 3137. 1929** 
3126. 1918** 3138. 1930** 
3127. 1919** 3139. 1931** 
3128. 1920** 3140. 1932** 
3129. 1921** 3141. 1933** 
3130. 1922** 3142. 1934** 
3131. 1923** 3143. 1935** 
3132. 1924** 3144. 1936** 
3133. 1925** 3145. 1937** 

N.B. * = met memorie van toelichting. 
**= met memorie van toelichting en andere 

bij lagen. 
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3146-3173. Gemeenterekeningen, 
1813-1937, 3 banden en 25 omslagen. 

3146. 1813 3159. 1923 
3147. 1814 3160. 1924 
3148. 1818,1819, 3161. 1925 

1821-1858 (band) 3162. 1926 
3149. 1859-1878, 3163. 1927 

1880-1886 (band) 3164. 1928 
3150. 1887-1914 (band) 3165. 1929 
3151. 1915 3166. 1930 
3152. 1916 3167. 1931 
3153. 1917 3168. 1932 
3154. 1918 3169. 1933 
3155. 1919 3170. 1934 
3156. 1920 3171. 1935 
3157. 1921 3172. 1936 
3158. 1922 3173. 1937 

3174. Stukken betreffende liquidatie van schulden 
van de stad over de jaren 1808-1813, 
1813-1820,1827, 1 omslag. 

3175. Stukken betreffende achterstallige schuld
vorderingen ten laste van de stad over 
de jaren 1814-1824, 
1816-1831, 1 omslag. 

3176-3181. Maandstaten van ontvangsten en uitgaven ten 
kantore van de stedelijke ontvanger, 
1825-1842, 1 band en 5 omslagen. 

3176. 1825 3179. 1834 
3177. 1826-1828 (band) 3180. 1840 
3178. 1833 3181. 1842 

3182. Maandstaten van ontvangen accijnsen ten 
kantore van de stedelijke ontvanger, 
1840,1842,1843, 1 omslag. 

3183. Jaarstaten van ontvangsten en uitgaven van 
de gemeente, 
1898-1908, 1 omslag. 

3184. Staten van de bedragen, die ingevolge de wet 
van 24 mei 1897 aan de gemeente moeten worden 
uitgekeerd, 
1900-1910, 1 omslag. 

3185-3261. Verzamelstaten van ontvangsten en uitgaven, 
1855-1935, 77 omslagen. 

3185. 1855** 3189. 1862 
3186. 1859 3190. 1863 
3187. 1860 3191. 1864 
3188. 1861 3192. 1865 
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3193. 
3194. 
3195. 
3196. 
3197. 
3198. 
3199. 
3200. 
3201. 
3202. 
3203. 
3204. 
3205. 
3206. 
3207. 
3208. 
3209. 
3210. 
3211. 
3212. 
3213. 
3214. 
3215. 
3216. 
3217. 
3218. 
3219. 
3220. 
3221. 
3222. 
3223. 
3224. 
3225. 
3226. 
3227. 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

3228, 
3229, 
3230 
3231, 
3232, 
3233 
3234, 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249, 
3250, 
3251, 
3252 
3253, 
3254, 
3255 
3256 
3257, 
3258, 
3259, 
3260, 
3261, 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1920 
1921** 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1920 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935* 

3262-3287 

N.B. *= alleen ontvangsten 
**= alleen uitgaven 

Grootboeken van inkomsten, 
1911-1937, 26 delen. 

3262 
3263 
3264 
3265 
3266 
3267 
3268 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
3274 

1911 
1912,1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

3275 
3276 
3277 
3278 
3279 
3280 
3281 
3282 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
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3288-3313. Grootboeken van uitgaven, 
1911-1937, 26 delen. 

3288. 1911 3301. 1925 
3289. 1912,1913 3302. 1926 
3290. 1914 3303. 1927 
3291. 1915 3304. 1928 
3292. 1916 3305. 1929 
3293. 1917 3306. 1930 
3294. 1918 3307. 1931 
3295. 1919 3308. 1932 
3296. 1920 3309. 1933 
3297. 1921 3310. 1934 
3298. 1922 3311. 1935 
3299. 1923 3312. 1936 
3300. 1924 3313. 1937 

3314-3316. Secretarieregisters van afgegeven bevelschrif
ten tot betaling, 
1910,1936,1937, 3 delen. 

3314. 1910 
3315. 1936 
3316. 1937 

3317-3323. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 
1911-1918, 7 delen. 

3317. 1911 3321. 1916 
3318. 1912 3322. 1917 
3319. 1913 3323. 1918 
3320. 1914 

3324-3335. Kasboeken van inkomsten, 
1926-1937, 12 delen. 

3324. 1926 3330. 1932 
3325. 1927 3331. 1933 
3326. 1928 3332. 1934 
3327. 1929 3333. 1935 
3328. 1930 3334. 1936 
3329. 1931 3335. 1937 

3336-3347. Kasboeken van uitgaven, 
1926-1937, 12 delen. 

3336. 1926 3342. 1932 
3337. 1927 3343. 1933 
3338. 1928 3344. 1934 
3339. 1929 3345. 1935 
3340. 1930 3346. 1936 
3341. 1931 3347. 1937 
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3348-3374. Bijlagen inkomsten bij de gemeenterekening, 
1855-1937, 13 banden en 14 omslagen. 

3348. 1855, 3361. 1917 
1857-1860 (band) 3362. 1918 

3349. 1861-1865 (band) 3363. 1920 
3350. 1866-1870 (band) 3364. 1922 
3351. 1871-1875 (band) 3365. 1923 
3352. 1876-1880 (band) 3366. 1929 
3353. 1881-1885 (band) 3367. 1930 
3354. 1886-1890 (band) 3368. 1931 
3355. 1891-1895 (band) 3369. 1932 
3356. 1896-1900 (band) 3370. 1933 
3357. 1901-1904 (band) 3371. 1934 
3358. 1905-1908 (band) 3372. 1935 
3359. 1909-1912 (band) 3373. 1936 
3360. 1913-1916 (band) 3374. 1937 

3375-3488. Bijlagen uitgaven bij de gemeenterekening, 
1813-1937, 92 pakken en 22 omslagen. 

N.B. *= omslag. 

3375. 1813* 3408. 1862 
3376. 1814 3409. 1863 
3377. 1815* 3410. 1865 
3378. 1816* 3411. 1866 
3379. 1817* 3412. 1867 
3380. 1819 3413. 1868 
3381. 1820 3414. 1869 (I) 
3382. 1822* 3415. 1869 (II) 
3383. 1823* 3416. 1870 
3384. 1824* 3417. 1871 
3385. 1827* 3418. 1872 
3386. 1828* 3419. 1873 
3387. 1829* 3420. 1874 
3388. 1830* 3421. 1875 
3389. 1831* 3422. 1876 
3390. 1832* 3423. 1877 
3391. 1833* 3424. 1878 
3392. 1836* 3425. 1879 
3393. 1839* 3426. 1880 
3394. 1840* 3427. 1881 
3395. 1841 3428. 1882 
3396. 1842 3429. 1883 
3397. 1843 3430. 1884 
3398. 1844* 3431. 1885 
3399. 1846* 3432. 1886 
3400. 1848* 3433. 1887 
3401. 1854* 3434. 1888 
3402. 1855 3435. 1889 
3403. 1857 3436. 1890 
3404. 1858 3437. 1891 
3405. 1859 3438. 1892 
3406. 1860 3439. 1893 
3407. 1861 3440. 1894 
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3441. 1895 3465. 1919 
3442. 1896 3466. 1920 
3443. 1897 3467. 1921 
3444. 1898 3468. 1922 
3445. 1899 3469. 1923 
3446. 1900 3470. 1924 
3447. 1901 3471. 1925 
3448. 1902 3472. 1926 
3449. 1903 3473. 1927 
3450. 1904 3474. 1928 
3451. 1905 3475. 1929 
3452. 1906 3476. 1930 
3453. 1907 3477. 1931 
3454. 1908 3478. 1932 
3455. 1909 3479. 1933 (I) 
3456. 1910 3480. 1933 (II) 
3457. 1911 3481. 1934 (I) 
3458. 1912 3482. 1934 (II) 
3459. 1913 3483. 1935 (I) 
3460. 1914 3484. 1935 (II) 
3461. 1915 3485. 1936 (I) 
3462. 1916 3486. 1936 (II) 
3463. 1917 3487. 1937 (I) 
3464. 1918 3488. 1937 (II) 

3489. Register van aangekochte effecten, 
1930-1950, 1 katern. 


