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ARCHIEF VAN HET SCHOUTAMBACHT, LATER DE GEMEENTE 

RIETVELD EN DE BREE, 1661-1811 (1812) 

C ORRESPONDENTIE 

1. Ingekomen stukken bij de maire, 1810-1811. 

1 omslag 

PUBLICATIES 

2. Publicaties van huwelijksafkondigingen, 1677* 

Afschriften, 1677. 3 stukken 

BESTUUR 

3. Stukken houdende nominaties van dubbeltallen 

voor de benoeming van schepenen, 1671 en 1675* 

2 stukken 

k. Akte van benoeming van schepenen door de baljuw 

van het Land van Woerden, 1675* 1 stuk 

FINANCIEN 

5. Ambachtsrekeningen met kohieren van de hoofde

lijke omslag van de ambachtskosten, 1666-1669 en 

1671-1672. 1 omslag 

6. Stukken houdende specificaties van de door de 

schout en secretaris gemaakte onkosten, 1669-1672 

en 1675-1676. 1 omslag 

BELASTINGEN EN HEFFINGEN 

7* Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en 

van de schout en secretaris betreffende de heffing 

van de 200e penning en andere 1andsbela3tingen, 

1666-1678. 1 omslag 

8, Kohier van de verponding op de nieuwe en vernieuw

de huizen, 1661. 1 stuk 

9* Kohier van het haardstedengeld, 1667. 

1 stuk 
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10. Kohieren van de 200e penning en het familiegeld, 

met bijlagen, 1664 en 1669* 1 omslag 

... Processen-verbaal van de openbare verpachting, 

ten overstaan van schout en schepenen van Barwouts-

waarder en Rietveld, van de koren-, smal. en hen-

neptienden binnen de beide ambachten, 17^1-17^5, 

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

179^-1811. 1 pak 

N.B. Zie GABwv, inv.nr. 12. 

~ Bekendmaking van de openbare verpachting van de 

koren-, smal- en henneptienden binnen de ambachten 

Barwoutswaarder en Rietveld, 17^9. 1 stuk 

N.B. Zie GABwv, inv.nr. 13. 

-. Aantekeningen bij de processen-verbaal van de 

openbare verpachting van de koren-, smal. en 

henneptienden binnen de ambachten Barwoutswaar

der en Rietveld, 17^8-17^9 en 1808-1811. 

1 omslag 

N.B. Zie GABwv, inv.nr. 1U. 

WEESMANNEN 

11, Inventaris van de nalatenschap van Claes Jansz. 

van der Neut en Merrichgen Cornelis, ten behoeve 

van schout en weesmannen overlegd door Elbert 

Cornelis, voogd over de minderjarige kinderen 

van het echtpaar, fcirca 16723* 1 stuk 

ARMENZORG 

12. Register van ingeleverde en afgegeven akten van 

indemniteit bij en door schout en armmeesters, se

dert 1799 bij en door het Algemeen Armbestuur, 

'circa 179^-1812"!. 1 deel 

13* Akten van indemniteit en uittreksels van akten 

van indemniteit, ingekomen bij schout en armmees

ters, vanaf 1799 bij het Algemeen Armbestuur, 

1730-1810. 1 pak 

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

tische naamindex aanwezig. 
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LANDSVERDEDIGING 

1U. Stukken betreffende de door de ingezetenen geleden 

schade ten gevolge van de inundatie van de polders 

en de terugtrekking van de Franse troepen in 1672, 

1671* en 1675. 2 stukken 

15. Lijst van weerbare mannen, 1672. 

In tweevoud. 2 stukken 


