
ARCHIEF VAN HET SCHOUTAMBACHT, LATER DE GEMEENTE 

BARVOUTSWAARDER EN BEKENES, 1671-1811 (1812) 

CORRESPONDENTIE 

1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij 

en van de maire, 1798 en 1807-1811. 1 omslag 

FINANCIËN 

2. Begroting van het gemeentebestuur met aanteke

ningen door de prefect van het Departement van 

de Zuiderzee, 1811, met authentiek afschrift, 

[1812], 2 stukken 

3» Ambachtsrekeningen, vanaf 1798 gemeenterekenin

gen, met kohieren van de "huurlasten", 1789 en 

1791-1810. 1 omslag 

k. Ambachtsrekeningen, vanaf 1800 gemeenterekenin

gen, met kohieren van de "huurlasten", 1788-1794, 

1800-1804 en 1810. 

Authentieke, gelijktijdige afschriften. 

1 omslag 

5» Gemeenterekening over 1811, opgemaakt door J.G. 

Schuak als maire van Waarder, 1812. 

In drievoud. 3 stukken 

6. Staat van uitgaven van het gemeentebestuur over 

1810 met aantekeningen door de prefect van het 

Departement van de Zuijderzee, 1812. 1 stuk 

7* Bylagen bij de ambachts- en gemeenterekeningen, 

1793i 1799-1800, 1803, 1805-1806 en 1808-1810. 

1 omslag 

8. Stuk waarin drie stemgerechtigde ingezetenen ver

klaren de ambachtsrekeningen over de jaren 1795-

1797 na controle in orde te hebben bevonden, 1798, 

1 stuk 



9. Kohier van de hoofde lijk o omslag van het totaal

bedrag van de uitgaven op de ambachterekening, 

1671. 1 stuk 

10. Kohieren van de "huurlasten" en de recruterings- of 

banwerksgelden, 1798-1799, 1801-1802, 1807 en 

1809. 1 omslag 

BELASTINGEN EN HEFFINGEN 

11. Missive van de Staten van Holland betreffende de 

heffing van de 200e penning, 1672. 1 stuk 

12. Processen-verbaal van de openbare verpachting, 

ten overstaan van schout en schepenen van Bar-

woutswaarder en Rietveld, van de koren-, smal- en 

henneptienden binnen de beide ambachten, 17^1—17U5, 

17^7-1753, 1756-1766, 1768-1778, 1783-1791 en 

1794-1811. 1 pak 

13. Bekendmaking van de openbare verpachting van de 

koren-, smal- en henneptienden binnen de ambach

ten Barwoutswaarder en Rietveld, 1749. 

1 stuk 

14. Aantekeningen by de processen-verbaal van de 

openbare verpachting van de koren-, smal- en 

henneptienden binnen de ambachten Barwoutswaar

der en Rietveld, 1748-17^9 en 1808-1811. 

1 omslag 

ARMENZORG 

15. Register houdende rekeningen van de arameestersv 

1784-1799. 1 d««l 

16. Bijlagen bij de rekening van de ariameesters, 

1799. 1 omslag 

17* Kohieren van de hoofdelijke omslag ten behoeve 

van de armenkas, 1791» 1793-1796 en 1799. 

1 omslag 



18. Akten van indemniteit en uittreksels van akten 

van indemniteit, ingekomen bij schout en armmees

ters, vanaf 1799 hjj de Hervormde armmeesters, 

1734-1813. 1 pak 

N.B. Op deze akten is een hedendaagse, alfabe

tische naamindex aanwezig. 

19. Akte waarbij de Staten van Holland octrooi verle

nen voor het gedurende een periode van zes jaar 

heffen van een hoofdelijke omslag ten behoeve van 

de armenzorg, 1791. 1 charter 

N.B. Zegel ernstig beschadigd. 

20. Kwitantie voor de aflossing van een in 1789 door 

Cornelis Costerus aan schout en armneesters ver

strekte geldlening ten bedrage van ƒ 300,-, 1801. 

1 stuk 

21 . Akte waarbij de Hervormde en Rooms-Katholieke in

gezetenen verklaren te zullen samenwerken op het 

terrein van de armenzorg, 1799» 1 stuk 

22. Stuk waarin een aantal ingezetenen verklaart jaar

lijks een bedrag te schenken ten behoeve van de 

armenkas, 1790. 

Afschrift, [circa 179^J• 1 stuk 

23. Kwitanties voor de ontvangst van diverse bedragen 

en renten door de Hervormde armmeesters, 1799-1804, 

1806-1807, 1809 en 1811. 1 omslag 

2k. Kwitanties voor de ontvangst van diverse bedragen 

en renten door de Rooms-Katholleke armmeesters, 

1801, 1803-1809 en 1811. 1 omslag 
• 

25. Bevelschrift aan Claas van Veen om zijn aandeel 

in de hoofdelijke omslag ten behoeve van de armen-

kas te voldoen, l 1793~]« 1 stuk 


