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ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BARWOUTSWAARDER , 1817-1941 (1964)

STUKXEN VAN ALGEMENE AARD

==s=3s==3=s:a====ss:ss£sss=;3s

NOTULEN
Gemeenteraad
26 - 37.

Notulen van de vergaderingen van de gemeente¬
raad, 1825-1837, i845-194 1 en 1945-1948,
12 delen
26.
30 mei 1825 27. 24 febr. 1845 -

5 sept. 1837î
30 aug. 185 1;

28.
29.

21 okt . 185 1 18 juli 1856 -

25 apr. 1856;
6 juli 1863?

30.

20 aug. 1863 - 11 f'ebr» 1880 5

31. 20 febr a 1880 -

1 apr. 1892?

32.

30 apr. 1892 -

5 sept. 1905?

33.
34.
35.

17 okt. 1905 19 dec. 1913 26 jan. 1922 -

28 okt. 1913?
13 dec= 1921;
23 jupi 1931;

36.
37»

27 juli 1931 18 dec. 1936 20 nov. 1945 -

1 dec. 1936;
26 aug. 1941 en
28 juni 1948.

N.B. D® notulen van d® vergaderingen van de ge¬
meenteraad over de jaren 1838-1844 bevinden
zlch tussen d@ ingekomen ©n minuten van uitgaand© stukken over die jaren, inv.nrs, 73-79
38.

Alfabetische

trefwoordenindes op d© notulen van

d© vergadaringen van d® gemeenteraad, 25 okt. 1870
19 fsbr. 1931 .
1 deel
39.

PresentieHjsten

van d® vergaderingen van de gemeen¬

teraad, 1855-1907.

1 omslag

9
Collège van burgemeester en wethouders
40.

Notulen van d© vergaderingen van het collage van
burgemeester en assessoren, 3 jan. 1846 - 1 okt, 1851
I deel
N.B. De notulen van de vergaderingen van het col¬
lège van burgemeester en assessoren over
1845 bevinden zich tussen de ingekomen ©n
minuten van uitgaande stukken over dat jaar,
inv.nr, 80 .

41-51 .

Notulen van de vergaderingen van het collège van
burgemeester en vethouders, 1851-1941 .
II delen
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

21 okt. 1851 - 15 dec.
12 juli 1855 - 10 febr .
4 mrt. 1866 1 okt.
22 okt. 1873 - 11 aug.
11 aug. 1879 - 22 dec.
12 jan. 1887 - 22 mrt.
12 apr. 1893 - 22 mrt •
19 apr. 1899
19 dec.
23 jan. 1907 - 18 juni
28 juli 1915 11 dec . 1928 -

1854;
1866;
1873?
1879;
1886;
1893;
1899;
1906;

19155
2 nov. 1928}
9 juli 1941o

Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van
d® vergaderingen van het collège van burgemees¬
ter en wethouders, 21 febr. 1870 - 25 mrt. 1931.
1 deel

53®

Presentielysten van de vergaderingen van het col¬
lège van burgemeester en wethouders, 1881-1900.
1 omslag

BESLUITEN
54-59.

Regist ers van besluiten van de gemeenteraad,
1853-1941.
54.

11 raei 1853 -

6 delen
20 juli 1854;

10
55.
56.

5 aug. 1854 26 apr© 1861

57.
58.

21 okt © 1875 28 okt . 1887 25 okt. 1907 -

59.

14 dec. 1860;
7 sept© 1875;
6 sept© 1887;
3 sept. 1907;
9 juli 1941©

N.B. ZI© 00k onder d© afzonderlijke
VERORDENJ NGEN
60,

Register van door d© gemeenteraad vastgesteld©
plaatselijke verordeniagen, 1851 -1899 » ">et alfabetische trefwoordenindex©
1 deel
N ©B o ZI® voor latere verordeningen onder d® afzonderlijkerubrieken»

PUBLICAT1E S
61.

Register van afgekondigd© publicaties, 1847-1857.
1 deel

CORRESPONDENTIE
62©

Ingekomen stukken van het provinciaal bestuur,
welke niet zijngeregistreerd, 1817=1818.
1 omslag

63-68.

Ingekomen stukk©s9 1817-1837.
63.

69-72.

6 banden

1817-18201

66. 1825=1826 1

64. 1821-1822;
65. 1823-1824 1

67. 1827-1831 ?
68. 1832-1837.

"Missivenboeken", règisters van uitgaande stukken,
1822-1837.
69.

4 delen

1 jan© 1822 - 12 febr. 1825?

70© 23 febr© 1825 - 25 mei
71.
2 juni 1829 - 27 mrt.

1829?
1832;

72©

1837.

28 mrt© 1832 - 30 dec©

11

73-194.

Ingekomen eu minuten van uitgaande stukken,
1838-1941.

41 banden en
81 pakken

73. 1838;

111. 1876;

74. 1839;
75. 1840;
76. 1841 ;
77. 1842;
78. 1843;
79. 1844 ;

112. 1877;
113. 1878;

80. 1845;
81. 1846 ;
82. 1847;
83. 1848;
84. 1849;
85. 1850;
86. 1851;
87. 1852;
88. 1853
89. 1854
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

97. 1862
98. 1863
99. 1864
100. 1865}
101. 1866 |
102. 1867;

114. 1879;
115. 1880;
116. 1881;
117. 1882;
118. 1883;
119. 1884;
120. 1885;
121. 1886;
122. 1887;
123. 1888;
124. 1889;
125. 1890;
126. 1891;
127. 1892;
128. 1893}
129. 1894;
130. 1895;
131. 1896;
132. 1897;
133. 1898;
134. 1899;
135. 1900;
136. 1901 ;
137. 1902;
138. 1903;
139. 1904;

103. 1868;

14o. 1905;
141 . 1906}

104. 1869;

142. 1907;

105. 1870;
106s 1871 ;

143.

144. 1909;

107. 1872;

145. 1910;

108. 1873?
109. 1874;

146. 1911?
147. 1912;

110. 1875;

148. 1913?

1908;

12
149. jan.
150. juli
151. jan.
152. juli
153. jan.
154. juli
155. 1917;
156. 1918;
157. jan.
158. juli
159.
160.
161.
162.
163.

jan.
juli
1921?
1922;

1914} 172. 1931}
dec . 1914; 173. 1932}
juni 1915} 174. jan. - juni 1933;
doc . 1915; 175. juli •- dec. 1933}
juni 1916} 176. jan. <- juni 1934;
dec . 1916} 177o juli «- d®e. 1934}
178. jan. -» juni 1935}
179. juli -» dec. 1935}
juni 1919} 180. jan. -■ juni 1936}
dec . 1919} 181. juli -■ dec. 1936}
juni 1920} 182. j 3-21© "• juni 1937;
dec. 1920; 183. juli -■ dec. 1937}
184. jan. -■ juni 1938}
juni

185. juli - dec. 1938}
186. Jan. ■«febr. 1939;
1923}
164. 1924}
t . 1=1juli 1939;
187. 1UI*
165. jan. • juni 1925} 188. aug. - dec. 1939}
166. juli = dec . 1925} 189. jan. - apr . 1940 ;
167. 1926}
190. mei — sept. 1940;
168. 1927
191. okt . - dec. 1940;
169. 1928
192. jan. - mrt. 194 1;
170. 1929
193. apr. « juni 1941 ;
17U 1930;
194. juli - okt. 1941 .
195-208.

Agenda' s van ingekomen en uitgaande stukken,
1822— 1852 en 1859—1903® met alfabe tische tref=
woordenindicea.
14 delen
195. -1 jaar. 1822
196. 5 jan . 1824
197. 10 juni 1834
198. 11 jan. 1842
1 jan. 1847
199.
200. 1 jan. 1859

5 jan. 1824;
_
9 juni 1834;
11 jan. 1842;
_

31 dec .
« 31 mrt.
- 5 febr.
201 . 6 febr. 1864 - 11 juni
202 . 12 juni 1867 - 26 apr.
203. 27 apr.
204. 1 jan.
1 apr.
205.
206. 1 jan .

1846 ;
1852;
1864}
1867;
1872;

1872 - 30 dec. 1876;
1877
31 mrt. 1882;
1882 - 31 dec » 1887}
1888 - 9 dec . 1893}

207. 11 dec . 1893 - 20 mei 1899}
208. 21 mei 1899 - 14 mrt. 1903.

13
209*

Agenda van ingekomen ©n uitgaande stukken bijen
van de gemeenteraad, 1 apr. 1852 - 12 apr, 1858,
met alfabetische trefwoordenindex«

210a

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken bijen
van het collège van burgeme ester en wethouders,
1 apr. 1852 - 27 juli 1857s,n>®talfabetisch©
trefwoordenindex ,

211-212.

1 deel

1 deel

Agenda's van ingekomen ©n uitgaande stukken bij
en van de burgenieester, 1852-1858, met alfabeti¬
sche trefwoordenindices „
2 delen
211s 1 apr. 1852 - 30 dec . 1855?
212. 1 jan. 1856 - 31 dec„ 1858,

213-218.

219-220.

Alfabetische trefwoordenindices op d® ingekomen
en minuten van uitgaand© stukken, 1903-19^-1®
6 delen
213. 1903-1908;

216. 1920-19255

214. 1909-1913;

217. 1926-1935;

215® 191^-1919;

218. 1936-19^1®

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van
vertrouwelyke en geheime aard by en van de bur¬
gemeester van Barwout swaarder , Waarder en Rietveld 9 1869-19^1•

2 pakken

219® 1869-193^5
220. 1935—194 1e

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
ORGANISATIE VAN gE_ADMINISTRATIE_ENŒPERSONEEL
GRONDGEBIED
221 o

Nota van het eoll©g© van burgem® ©star en wethouders ten behoeve van de gemeenteraad betreffende
een eventuele samenvo eging van de gemeente met
de gemeente Woerden, f1920 ].

1 stuk

1:4
222.

Stukken betref fende de plannen tôt samenvoeging
van de gemeente met de gemeenten Rietveld, Vaarder, Lange Ruige Weide, Papekop, Hekendorp en
een gedeelte van de gemeente Bodegraven , 1921.
1 oraslag
N.B. Hiertussen bevinden zich 00k stukken, ingekomen bjjen ultgegaan van de gezamenlijke
gemeentebesturen van Barwoutswaarder , Riet¬
veld en Waarder.

INRICHTING VAN HET BESTUUR
223.

Règlement van orde voor d© vergaderingen van de
gemeenteraad , 1916a
1 stuk

224.

Règlement van ord® voor de vergaderingen van het
collège van burgemeester en wethouders, 18549
1 stuk

VERKIEZINGEN
225®

zie 00k SBtrw 1-2

Staten van belastingplichtigen met hun aandeel in
de directe bêlas tingen , opgemaakt ten behoeve van
de verkrjjging van het kiesrecht voor de Provinciale
Staten, 1819, 1822, 1825, 1829 en 1835.
1 omslag

226.

Ljjsten van personen, op grond van hun belaatingaandeel bevoegd tôt deelnam© aan d© verkiezingen
voor d© Provinciale Staten, 1819, 1825, 1829 ©a
1835»

227.

1 omslag

Ljjsten van verkiesbar® personen voor het lidmaatschap van d@ Provinciale Stat@n9 gebruikt ten behoev© van d© telling van d© stemmsn, 1825, 1829
en 1835®

228.

3 stukken

Pr ocessen-verbaal van steraopnemingvan d® verkiezingen van leden van d© Provinciale Staten,
1819, 1822, 1825, 1829 ©n 1835®

1 omslag

15
GEMEENTEBE STUUR
229-230,

Registers van leden van de gemeentebesturen van
Barwoutswaarderf Waarder en Rietveld en van de
besturen van de onder deze geraeentengelegen pol¬
ders , ^1880-circa 1938],
2 delen
229. [1880-circa 1920~];
230. £circa 1920-circa 1938^].

231 »

Processen-verbaal van de installatie ®n eedsaflegging van gemeenteraadsleden , 1844, 1846, 1848
en 1849®

1 omslag

PERSONEEL
Algemeen
232,

Staten van gegevens betreffende ambtsperioden en
bezoldiging van het gemeentepersoneel s |_1913~|®
1 katern

233.

Staten van het politiepersoneel , 1919-1935 en 1937»
1 omslag

234.

Stukken betreffende de vervulling van nevenf unctie s
door de geroeenteveldwachter, 1933®

235.

Staten van het onderwijzendpersoneel aan de openbar© lagere scholem te Barwout swaarder en Waarder,
1903-1923.

236.

1 omslag

1 katern

Staten van dienst van het onderwijzendpersoneel
aan de gemeenschappelyk© openbare lager© school,
met bylagen9 1909-1931 »

237.

1 omslag

Staat van het onderwijzendpersoneel aan de bijzon»
dere lagere school, dat in het b@zit is van akten
tôt het geven van bijzondar oBdsywjjs, 1929-1933®
1 katern

Bezoldiging en gensioensvoorziening
238 .

Verordeningen op d© jaarw©dd©n van het hoofd en
het onderwijzend personeel van d© gemeenschappelyke
openbare lagere school, 1901, 1907» 1908, 1915
en 1919®

1 omslag

16
239.

Verordening op de wyze van uitbetaling van de jaarwedden van de onderwyzers aan d© gemeenschappelyke
openbare lagere school, 1920.
1 stuk

240.

Stukken betreffende de pensioensvoorziening voor
het gemeentepersoneel, 1914= 1940 s
1 omslag

Benoeming en ontslag
241-243®

Registers van besluiten van d© gemeenteraad betref¬
fende de benoeming van gemeentepersoneel „ 1851-1863.
3 katems

244.

241.

1851-1852p

242.

1852-1857;

243.

1858-1863®

Akt© van benoeming van M. Blcnk tôt asfctsnaar,
belast met de tekening van stukken betreffende
vervolging ter invordering van plaataelijk©bê¬
las tingen , 1854.
1 stuk

245®

Akten van benoeming van gemeentepersoneel , 1882
en 1913-1933.
Authentieke
5 gelijktydige

afschriften.
1 omslag

N.B® Hierby zijntevens enkele akten, uitgegaan
van de gemeenten Barwout swaarder en Rie tveld gezamenlijk.

>

246.

Besluiten van de gemeenteraad tôt ontslag van
gero©@ntepersane @1 , 1923- 193^ .
1 omslag
N.B. Hierbjj zyn tevens enkele besluiten, genomen door d© gezamenlijke gemeenteraden van
Barwout swaarder en Rietveld.

247.

Ysrordaningen op d® benoeming en bezoldiging van
de geme en teveldwacht er f 1933 en 19389 met een
verordening

248.

tôt wijziging, 1938®

3 stukken

Brief waarin P.J, Brunt als burgemeester van Barwoutswaardsr en Rietveld zijnstandpunt uiteenset
met be trekking tôt de aans telling van ©nige inwoners van Woerden tôt onbezoldigd ryksveldwacht©r »
1938.

1 stuk

17
21+9.

Stukken b©treffende de aanstelling van een tydeîyk, onbezoldigd gemeenteveldwachter, 1938-1939»
1 omslag

250.

Stukken betreffende de aanstelling van gemeente=>
veldwachter J, Holwerda, 1939»
1 omslag

Ins tructies
251.

Ins tructie voor de gemeentesecre taris, 1914, met
besluit van de gemeenteraad tôt wyziging, 1914,,
2 stukken

252.

Besluiten van de gemeenteraad tôt wijziging van
de instructie voor de gemeenteontvanger, 1906.
2 stukken
N.B. De eigenlijkeinstructie d.d. 15 april 1854
bevindt zich in het register van besluiten
van de gemeenteraad, inv.nr. 54.

253»

Instructies voor de gemeenteontvanger, 1914 en
1930, met besluit van de gemeenteraad tôt wjjziging, 1922»
1 omslag

254 .

Instructie voor de ambtenaren ter gemeentesecretarie, 1914.
1 stuk

255*

Stukken betreffende de taak en instructie voor
de gemeenteveldwachter , 1934 en 1938.

)

1 omslag
256.

Instructies voor het personeel van de gemeenschappeljjkeluchtbeschermingsdienst van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld , 1938. 1 omslag

257»

Besluit van de gomeenteraden van Barwout swaarder ,
Waarder, Rietveld en Lange Ruige Weide tôt wyziging van de instructie voor de opzichter van d®
gemeenschappeiyke begraafplaats 9 1919 .
1 stuk
N.B.

De eigenlijke

instructie

bevindt

in het

van

zich

de gemeenteraad,

d.d.
register
inv.nr.

23 januari
van besluiten
56.

1874

18
258 9

Instructie voor de correspondent van d® arbeidsbemiddeling, 1919®

259®

1 stuk

Instructie voor de ver tegenwoordiger van de burgeraeesterbijde vordering van paarden, met bylagen, 1936a

3 stukken

EIGENDOMMEN
N.B» Zie voor stukken betreffende het schoolgebouw en de inventaris van het schoolgebouw alsmade de onderwijzersvoning de rubriek Qnderwjjs. zie voor stiikkenbetreffende
de gemeenschappelijke begraafplaats de rubriek Openbare
gezondheid en zie voor stukken betreffende het secr®=»
tariegebouw en het archief de desbetreff©nde rubrieksn.
260.

Stuk houdende opgave van gemeente-eigendommeng
18529 met aanvullingen, 1860, 1877» 1882, I896
en 1919®

1 omslag

261.

Lyst van geraeente-eigendommen, behorende by d©
straatverlichting9 1930®
1 stuk

262»

Stukken betreffende de brandverzekering van
gemeenschappelijke eigendommen van de gemeenten
Barwout swaarder , Waarder en Rietveld, [circa I880I,
[circa 1920J en [circa 1925[js
1 omslag

263»

Akte van verhuur aan J.P. Noordam van een per¬
ceal grasland, gelegen binnen d© gemeente, 1939®
1 stuk

GBMBBNTBSBORBTARIB EN RAADSZAAL
264 *

Akten van huur van kamers, gelegen in d© Voorstraat ©n d@ Rietv©! d®rstraat te ¥o©rd©n, om
t® dien@n als gem©entesecretarie » 1852, 1854,
1857, 1859, 1865, 1871 » 1876, 1879, 1885 en
1891®
1 omslag

19
2é5o

Akte van aankoop, ten overstaan van notaris
S.F» d© Vries ta Woerden, door A 8 Knyff Hzn. .en
W. Paling Lzn, als vertegenvoordigers van d©
gemeenten Barwoutswaarder , Waarder en Rietveld,
van G. Richter, weduve van G .W „ van Kooten,
van ©@rawoonhuis met erf , gelegen in d© Kruisstraat te Voerden, 1895®

266»

1 stuk

Proces-verbaal van veiling en toewijzing,ten
overstaan van no taris jhr. P.J. van Winter te
Voerden, aan P. de Wit als gevolmachtigde van
d© gemeentebesturen van Barwoutswaarder, Waar¬
der en Rietveld, door M.E. Hendrikx, van een
woon- en winkelhuis, gelegen in de Voorstraat
te Woerden, 1917®
Authentiek afschrift, 1917» œ©t retroacta, 1911
en 1912.
3© tukken

267.

Stukken betreffende d© openbare aanbesteding
van de verbouw van een winkelhuis, gelegen in
de Voorstraat te Woerden, tôt gemeentesacre tari©
voor de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en
Rietveld, 1918®

268.

.1 omslag

Akten van verhuur door de gemeentebesturen van
Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld van een woning boven de gemeentesecretarie , gelegen in d©
Voorstraat t® Woerden, 1918, 1921, 1922, 1924,
1926, 1928, 1930, 1933» 1935 en 1937®
1 omslag

269 e

Akten van verhuur door d© gemeentebesturen van
Barwoutswaarder , Waarder en Rietveld van ©en
pakhuis achter de gemeentesecre tarie , gelegen
in d© Achterstraat te Woerden, 1918 , 1924, 1926 ,
1927, 1929» 1930 en 1936®

270.

1 omslag

Akten van huur van een kamer, gelegen binnen d©
gemeente, welke gebruikt werd als raadszaal ,
1844, 1848, 1850 9 1854 g 1858, 1860, 1866, 1872,
1878, 1884, 1903,

1923» 1929 en 1937®
1 omslag

20
ARCHIEF
271

Lgst van archiefbescheiden , welke C.J. Bredius
als schout en secretaris verklaart ontvangen te
hebben van d® weduwe van d© gewezen schout J.GS
Schuak, ["1825
1 stuk

272.

Archiefinventaris,
1846, met aanvullingen,
1851, 1855, 186 1„ 1872 3 I877 en 1882.

1849,

1 katern
273.

Archiefinventaris, 1884, met aanvullingen, 1892,
18969 1902, 1906 en 1910.
1 katern

274.

Archiefinventaris , 1938.

275.

Proce a-verbaal van overdracht van het genseente-

1 stuk

archief aan de nieuvbenoemde gemeentesecretaris
mr. J . Bredius door de ontslagen gemeentesecreta¬
ris C.J. Bredius 9 1855®
1 stuk
FINANCIEN
Begrotingen en rekeningen
276.
277-287,

Begroting, 1817.
Concept .
Begrotingen
met «emories
gen, 1817-1940.
277. 1817-1830;
278. 1831-1850;
279. 1851-1865;
280. 1866-1880?
281 . 1881-1895;

1 stuk
van

toelichting

en bijla11 pakken

283.

I9H-I92Q5

284.
285.

1921-1925?
1926-1 930 1

286.
287.

1931-19351
1936-1940.

282. 1896-1910?
288-296.

Rekeningen,

1817-1940,

288. 1817-1850;
289. 185 1-1865 ;
290 . 1866-1880;
291a 1881-1895;
292 9 1896-1910;

9 pakken
293® 1911-19205
294. 1921-19305
295® 1931-1935;
296. 1936=194q,

21

297-303*

Staten van specificatiea van de inkoinstenen uitgaven op de rekeningen, 1845=1940.

304-346.

7 pakken

297. 1845-18651
298. 1866-1880;

301. 1911-1920;
302. 1921-1930;

299. 1881-1895;
300. 1896-1910;

303. 1931-1940.

Bylagen by de rekeningen, 1817-1940. 35 oraalagen
en 8 pakken
304 0 1817;
305. 1818;
306c 1819;
307. 1820;
308. 1821;
309. 1822;
310. 1823;
311. 1824;
312. 1825;
313. 1826;
314. 1827;
315. 1828;
316. 1829;
317. 1830;

326.
327.
328.
329.

1839;
184o ;
1841;
1842;

330. 1843?
331. 1844;
332. 1845;
333. 1846;
334. 1847;
335. 1848;
336, 1849;
337. 1850;
338. 1851-1865 (hiaten);
339. 1866-1880;

318. 1831;
319. 1832;

340. 1881-1895?
341. 1896-1910;

320. 1833?
321 0 1834;

342. 1911-1920;

322. 1835;
323. 1836;
324. 1837;

343. 1921-1930;
344. 1931-1935;
345. 1936-1939?
346. 1940.

325. 1838;
zie 00k SBww 3

Akten van overeenkomst b@treffende ontvangen geldleningen, 1880, 1915, 1918, 1919, 1920, 1922, 1929,
1934 en 1938.

1 omslag

22
348 .

Akte van sehuldbekentenis voor een van de N.V.
"Bank der Nederlandsche Gemeenten® te 1s-Gravenhag© ontvangen geldlening, 1938»

3^9o

1 stuk

Stukken betreffend© verstrekte geldleningen, 1930
en 1937.

2 stukken

BELASTINGBN
Gemeenteljjke

3

belastingen

— Hoofdeiyke omslag
350.

Vsrordsningsa op d@ heffing en invordering van
d© hoofdeliik© oœslags 1901, 1907» 1908, 1916
©n 1922.
1 omslag

351-352»

Kohieren van de personel© , vanaf 1845 hoofdeljjk©
omslag, 1817-1922.
2 pakken
351. 1817-1875;
352« 1876-1922.

353»

Verordeningen op d® heffing en invordering van
de plaatseljjke inkomstenbelasting, 1919
1921- 1923 •

)

1 oraslag

- Hondenbelas ting
35^.

Verordeningen op d© heffing en invordering van
d® hondenbelas ting, 1920.
2 stukken

355®

Kohieren van d® hondenbelas ting voor Barwoutswaarder, Vaarder en Rie tveld , 18 91—1907»
1 omslag

356.

Kohieren van d© hondenbelasting, 1927-1940.
1 omslag

- Porensenbelasting
357®

Staten van in Barwout swaarder , Vaarder en Rietveld' werkzame forensen ten behoev® van de heffing
van d© forensenbelasting, 1923/1924 - 1930/19310
1 omslag

23
- Leg©s
358»

Verordeningen op de heffing en invordering van
loges ter secretarie ©n Tan rechten
d®
verrichtingen van de ambtenaar van de Burgerljjke
Stand, 1899, 1900, 1920 en 1924®
1 omslag

=>Vergunningsr@cht
359.

Varordoningen op d® h®ffing ©a invordering va®
het vergunningsrecht voor de kleinhandel in
sterke drank, 1904=19059 1932 «a 1935-1936®
1 omslag

360.

Verordeningen op d® heffing «a invordering van
h©t verguaningsrecht voor d® kleinhandel in szvakalcoholische drank, 1932®
2 stukke®

Mgksbelas tingem
- Grondbelasting
361s

Kaart van d® ge®@©nt®, opgemaakt ton behoeve van
het kadastmr, 1828.
1 stuk
N.Bo Beschadigd.

362.

"Régister no. 71w» régis ter houdende vervjjzingen
van perce© Inumaers op d® kadastrale kaartea naar
artlkeles in d® perceelsgevljz© leggers alssned©
vjjzigingenhier in, 1845-1964.
1 deel

363®

V@rordening®n op d@ heffjbsg ©m invordering vaa
opeemten op d@ grondbelasting, 1921® 2 stukken

3^4®

Statesavan d® jaarUpcs© t©taalb©drag@m van d®
grondbelasting^ g©3h@venin Barwo'iat
swaarder ,
Waarder en Rietveld, al ara®
de van d© hiervan
aaa de g©ia@®mt® t©®kom©sad@opc®at@®f 1887-1919
en 1922—1926»

1 omslag

24
365=367°

Registers van aangiften van bouw, verbouw en sloop
van gebouwen ten behoeve van de heffing van de
grondbelasting, 1871-1937,

3 katerns

365. 1871-1884 |
366. 1885-1924;
367.
368,

1925»1937°

Régi ster van verzoeken oravrijstellingvan grond¬
belasting, 1844-1870.
1 katern

- Personele belasting
369,

Verordeningen betreffend© de heffing en invordering van opcenten op d@ personele belasting^
1921, 1927, 1930, 1933 en 1934.

370,

1 omslag

Verordening op de cl&ssificati© van de gemeents
voor de heffing van d© personele belasting, 1930.
1 stuk

371 •

Staten van de jaarlykse totaalbedragen van de
personele belasting, geheven in Barwoutswaarder,
Waarder en Rie tveld $ alsmede van de hiertoe aan
de gemeenten toekomende opcenten, 1887-1918 en
1921-1925»

1 omslag

- Vermogensbelasting
372.

Verordeningen
opcenten

op d 2 heffing

op d@ vermogensbelasting

@n invordering

van

0 1932 en 1933.
1 omslag

- Zegelrecht
373-377.

zie 00k SBw

4-5

Répertoires van akten, gepassasrd voor of uitgegeven vanweg© het gemeentebestuur met aantek©ningen van verifica.tie door d© Vérificateur der
Registratie en Domeinen, 1817-1917.
373° apr a 18 17 - okt. 1827?
374. okt. 1827 - juli 1841;
375° okt. 1841 - jan. 1853?
376o mrt. 1853 » novc 1882;
377° jan. 1883 = apr. 1917°

5 katerns

25
- Patentbelasting
378-380.

Registers van ui tgegeven patentakten ,
1874/1875 - 1893/1894.
3 katerns
378. 1874/1875 - 1881/1882;
379. 1881/1882 - 1885/1886;
380. 1886/1887 » 1893/1894.

381»

Stuk houdende opgave van de door de burgemeester
aan de Ontvanger der Directe Belastingen te tfoerden overgedragen patentregist ers met een aantekening van ontvangst door laatstgenoenade, 1847.
1 stuk

382.

Lijstenvan door de burgemeester van Barwout swaarder, .Waarder en Eietveld aan de Ontvanger der Di¬
recte Belastingen te Woerden overgedragen patentregisters, 1848-1850.
1 omslag

- Gemeentef ondsbelasting
383.

Verordeningen op de heffing en invordering van
opcenten op de gemeentef ondsbelasting^ 1930 an
1932-1939.

384.

.

1 omslag

Verordeningen op de classificatie van de gemeente
voor de heffing van de gemeentef ondsbelasting,
1930 en 1932.

2 stukken

BBVOLKINGSBQEKHOUDING
385®

Staat van bewoners van het pand Barwout swaarder 69»
opgesteld door d© hoofdbewonar L, van Rooijen
ten behoeve van d© volkstelling, 1839.
1 stuk

386-388.

Bevolkingsregister volgens huisnummering3 18371850, bijgewerkt tôt 1858.
386.

1837-1839;

387.

1840-1845;

388.

1846-1 850»

bijgewerkt

3 delen

tôt

1858.

N.B. Op d©ze registers is ©en hedendaagse , alfabêtische naam index aanwezig»

26
389-390.

Bevolkingsregis ter volgens huisnummering, 1850186 1, met alfabetische naamindex.

2 delen

389. 1850-1861;
390, 1858-1861.
391 o

Dienstboden- en kostgangersregister » 185O- 1861,
met alfabetische naamindex.
1 deel

392.

Bevolkingsregis ter volgens huisnununering, 18611882, met alfabetische naamindex.
1 deel

393-394.

Bevolkingsregis ter volgens hui snummering » 18821919.

2 delen

393. Barwoutswaarder, 1882-1919?
394. Bekenes, 1882-1919.

'
>

•

395®

Alfabetische naamindex op het bevolkingsregister ,
1882-1919.
1 deel

396.

Bevolkingsregister, alfabetisch op gezinshoofd,
1919-1938.

1 kaartsysteem

397.

Dienstboden- en kostgangersregister, 1921-1938,
met alfabetische naamindex.
1 deel

398.

Registers van ingekomen personen, 1916-1940.
1 pak

399.

Registers van vertrokken personen, 1917-1940.
1 pak

)

400 .

Staten van wijzigingen van het inwonertal, 19 17- 1937
en 1939-1940.

401-402.

1 omslag

Staten van inschryvingen van overljjdensaangiften
met vermelding van de doodsoorzaak ten behoeve
van de overlydensstatis tiek, 1921-1942.
2 katerns
401 . 1921—1931 |
402. 1932-1942.

403.

Register van national iteitsbewyzen, aan inwoners
van Barwoutswaarder, Vaarder en Rietveld afgegeven vanwege de Commis saris der Koningin, 1911-1925.
1 katem

•

27
bOk.

Register van kennisgevingen door uit de gemeente
afkomstige en in het buitenland woonachtige personen betreffende het behoud van het Nederlanderschap, 1908-19110
1 katem

^05,

Stukken betreffende inwoners van de gemeente, welke zich in Duitsland hebben gevestigd, [l91 1~]
,
[^915"]

©n 1923®

1 omslag

JUSTITIE EN OPENBARE ORDE . ZEDELIJKHEID EN VEILIGHEID
Algemeen
^06o

Uittreksel uit de algemene politieverordening,
1856.
Gedrukt. In tweevoud.

^07 •

Bekendmaking van d© algemen® politieverordening,
1856.
Gedrukt. In tweevoud.

•

1 omslag

Règlement voor de organisatie en d© taak van
de nachtwakers, 1830.
Gedrukt.

Y£E3£ili2£L22.J22££E2££i2f_E22_2E®E£E2-in£®n

^10.

2 stukken

Verordening van politie , 190U s met verordeningen
tôt wyziging, 19065,1910, 1925, 1928 „ 1929 en
193^.

^°9.

2 stukken

1 stuk
en misdrjjven

Register van processen-verbaal, voomamelijk van
politiezakim, 1825-1837.
1 deel
N.B. Zie voor afschriften van processen-verbaal
van politiezaken over de période 1838-1883
de ingekomen en minutes van uitgaande stuk¬
ken over di© jaren, inv.nrs. 73-118.

^11®

Register van inschryvingen van binnen Barwoutswaarder s Waarder en Rietveld opgemaakte processenverbaal met be trekking tôt politiezaken, 192 1—
1923®

1 katern

28
412-413.

Régis ters van inschryvingen van door het kantongerecht en d® arrondis seraentsrechtbank gevezen
vonnissen tegen inwoners van Barwoutswaarder,
Waarder en Rie tveld» 1894-1941,

2 katerns

412. 1894-1922}
413. 1923-1941.
414.

Proces-verbaal van de openbare verkoop door d®
gemeente van een hoeveelheid in beslag genomen
sterke drank, 1861.
1 stuk

Toezicht op alcoholgebruik
415®

Verordening op d® bestrijding van het drankmisbruik op dagen van demobilisatie , 1916»
1 stuk

4 16.

Régis ter van aanvragen on vergunnimg voor de
kleinhandel in sterke drank met vermelding van
de genomen beschikkingen , 1882—1932. 1 katern

417.

Régis ter van aanvragen om vergurming voor d©
kleinhandel in andere dan sterke drank met ver¬
melding van d® genomen beschikkingen» 1905-1932.
1 katern

Toezicht op wapenbezit
418

Register van inschryvingon van verleende machtigingen voor het in bezit hebben van vuurwapans, 1919-1937.

419.

1 katern

Staat van houders van een bijzondere machtiging
uit hoofde van d© Vuurwapanwat, J~
circa 19307.
1 stuk

Brandweer
420»

Verordening
making

421 .

op de brandweer»

en gedrukt

Lijst

van

lège

van burgemeester

1923-1940.

afschrift,

brandweerlieden,

1923»

met bekend-

1923.

3 stukken

jaarlijks
en wethouders

door

het

col¬

vastgesteld»
1 katern

^9
422,

Akte van overeenkomst , door de geraeentebesturen
van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld aangegaan
met het bestuur van de Brandschouwerij te Nieuwerbrug betreffend® onderlinge hulpverlening bijde
bestryding van brand, 1911-

423.

1 stuk

Besluit van d® genasenteraad tôt het deelnemen in
d© gemeenschappelijk©regeling "Brandweerkring
Gouda", 1937»

1 stuk

Luchtbe scherming
424-425.

Ingekomen en rainutenvan uitgaande stukken betref¬
fende de luchtbeschermingsdiens t, 1940-19**1•
2 omalagen
424. 1940;
425, 1941,
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van uitgaand©
stukken over deze jaren, inv.nrs. 189-194.

426.

Stuk houdende richtlijnenvoor d© samenstelling
van ©en luchtbeschermingsplan, 193&. 1 stuk

427.

Plan voor de gemeenschappeljjke luchtbeschermings¬
diens t voor de gemeenten Barwout swaarder , Waarder
en Rietveld, 1938.

1 omslag

OPBNBARE GBZONDHEXD
Toezicht op voedingswaren
428.

Verordeningen op d© keuring van warias 1921, 1922
en 1936, met verordening tôt vjjziging,,1931.
1 omslag

429 .

Verordeningen op d© v«C" en vleeskeuringsdienst ,
1922, met verordeningen tôt wjjziging, 1928 an 193^.
1 omslag

430.

Verordeningen op de heffing ©n invordering van
keurloon , 1922 en 193^- 1936 , met verordeningen
tôt wjjziging, 1926, 1933 ©n 1937.

1 omslag

30
431 .

Besluit van de gemeenteraden van Barvoutswaarder,
Waarder en Rietveld tôt d© oprichting van een g@~
meenschappelijke vleeskeuringsdiens t en de vas tstelling van een règlement hiervoor , 1922, met
een besluit van d© gemeenteraad tôt wyziging, 1923.
2 stukken

432.

Akte van overeenkomst , aangegaan met het gemeentebestuur van Voerden, betreffende de waarneming
van de vleeskeuring binnen de gemeente , 192? .
1 stuk

433.

Akte van huur van C» Kleyne van een gebouw, gelegen binnen de gemeente Rietveld, om te dienen als
noodslachtplaats , 1937.

1 stuk

Bestryding besraetteljjkeziekten
434 0

Verordeningen op d© heffing en invordering van
besme ttelyke-ziektengelden, 1935

435=

1937*
1 omslag

Akten van overeenkomst, aangegaan met d© stichting "Stads- en Academisch Ziekenhuis" te Utrecht,
be treffend© de opname van aan besme ttelyke ziek¬
ten lydende inwoners van de gemeente, 1931 en 1935.
2 stukkea

Begraafplaats
436 s

Verordeningen op d© heffing en invordering van
begraaf rechten in de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder, Rietve'ld en Lange Ruige Weide,
1901, 1919 en 1920.

437.

1 omslag

Regist ®r van overleden ingezetenen, welke op de
geraeanschappelyk© begraafplaats begraven zyn,
met aantek®ning©n van d© ontvangen rechten,
1875-1940.
1 deel

438.

Lyst van eigendommen, behorende by d© gemeenschap»
pelyk® algemene begraafplaats van de gemeenten
Barvoutswaarder, Waarder, Rietveld en Lange Ruige
Waid <b9 1877»

1 stuk

31
Hinderwet
439»

Register van aanvragen om vergunning uit hoofde
van d® Hinderwet nietaantekeningen van de genomen
beschikkingen , 1907-1939»
1 deel
N.B. Zie voor de eigenlyke aanvragen met afschriften van d© verleende vergunningen over deze
jaren en voor die van v<5<5r1907 en van
de ingekomen en minuten van uitgaande stukken
over die jaren, inv.nrs, 111-194.

Riolering
440.

Besluit van Gedepute@rde Staten van Zuid-Holland,
waarby vergunning verleend wordt tôt het aanleggen van een riolering vanaf de openbare lager©
school naar d© Oude Ryn, 1932.
1 stuk
en e^-ec^riciteitsvoorziening

441

Akte van overeenkomst, aangegaan met de "Eerste
Utrechtse Vijlenfabriek en Electrisehe Siypery"'
te Utrecht, waarby deze toestenuningverleent tôt
het voor onbepaalde tyd plaatsen van een motorpomp op haar terrein, gelegen aan de Hoge Ryndyk,
1920.
1 stuk

442,

Akten van overeenkomst, aangegaan met G.A. van
Roojjen en H. Hoogendoorn, waarby deze toestemming verlenen voor d® plaatsing van voorzieningen
en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve
van de waterl©iding op hun , binnen d© gemeent©
gelegen eigendommen9 192?»

443.

2 stukken

Stukken betref fende reparatiea aan een norton-waterpomp, staand© aan d© Hoge Rjjndijkg1928 .
2 stukken

444 0

Akte van huur van G.A. van Rooyen van een per—
ceel grond, gelegen aan de Hoge Rijndyks ten be¬
hoeve van d© plaatsing van ©on norton-waterpomp,
1930 «

1 3tuk

32
445.

Besluit van de gemeenteraad tôt vaststelling
van bepalingen omtrent en tarieven voor de levering van drinkwater door het -waterleidingb©dryf van de gemeente Bodegraven, 1924.
1 stuk

446.

Stukken betref fende d® de elname in de oprichting
van een drinkwaterleidingbedrjjf in samenwerking
met een tiental gemeenten in Zuid-Holland en
U trecht , 1930.
1 omslag

447.

Akte, waarbij een negental ingezetenen verklaart
zich garant te st©llen voor de afname van een
bepaalde hoeveelheid drinkwater van d© stichting
"Drinkwaterleiding D© Elf Gemeenten68, 1931.
1 stuk

448.

Stukken b©tr®f fende een aan d© gemeente Woerdsn
verleend© vergunning tôt levering van electriciteit aan een aantal ingezetenen van de gemeente,
1922-1923.

449.

1 omslag

Stukken betreffend© de ©lectriciteitsvoorziening
in het tôt d® gemeente behorende deel van Nieuwerbrug door d© gemeente Bodegraven, 1922 ©n 1924.
1 omslag

Veeartsenykundig
450.

toezicht

Processen-verbaal van eedsaflegging door vanweg©
de gemeente benoemde taxateurs van aan longziekten lydend rundvee, 1837® 1839® 1840 ©n 1847.
1 omslag

451.

Régis ter van aangiften van door besmettelyk©
ziekten aange tast ve©„ 1883-1926.

452.

1 katerra

Akten van ovarssnkomst, aangegaan met de N.V.
"Nederlandsche Thermo-Chemische Pabrieken" te
Amsterdam ©n d© N.V, "Gekro" te Overschi© be¬
treffend© d© destructie van ziek en gestorven
slachtve®. 1925 en 1937.

2 stukken

33
VOLKSHUISVESTING
Bouw- en woningtoezicht
453®

Verordeningen op de voorschrif ten betreffende de
volkshuisves ting, 1905 en 1925» met verordeningen
tôt wyziging , 1909, 1924 en 1931.
1 omslag

454.

Verordening op het bouwen en de bewoning, 1935,
met verordening tôt wijziging, 1941. 2 stukken

455^,456.

Régi sters van aanvragen om bouwvergunning met
aantekeningen van de genomen beschikkingen ,
1903-1952.
2 kat eras
455. 1903-1926;
456. 1926-1952.
N.B. De eigenlijkeaanvragen met afschriften van
de verleende vergunningen bevinden zich tussen de ingekomen en minuten van uitgaande
stukken , inv.nrs, 140—194. Op deze vergun¬
ningen is een hedendaagse , geografische in¬
dex aanwezig.

457.

Stukken betreffend© de onbewoonbaarverklaring of
opdrachten tôt verbetering van woningen, 1904
en 1909—1911.

1 omslag

Uitbreidingsplan
458.

Tekeningen ten behoeve van het uitbreidingsplan
van d® gemeente, 1938-1940.
1 omslag

YBREEER EN VERVOER
459.

Legger van de wegen en voetpaden9 1853, met
wjjzigingens 18?3 en 1884.

460,

Tekening , behorend© by d© legger van à® wegen
en voetpaden9 [1853j°

461.

1 katem
1 stuk

Legger van d© wegen en voetpaden9 [l934J.
1 katem

34
BCONOMISCHB ZAKEN
Handel en nijverheid
462.

Verordeningen op d® afwijkingvan de bepalingen
van d© Winkelsluitingsw® t-1930 s 1932.
2 stukken

463-465.

Régis ters van eigenaars van hondekarren»
1897-1930.
3 katerns
463. 1897-1911;
464. 1912-1926}
465. 1927-1930.

466.

Rapporten betref fende de uitkomst van d® keuring
van hondekarrera met bond en tuig» 1928-1932.
1 onsslag

467»

Regist er van besluiten van het collège van burgemeester en assessoren, later wetliouders,be¬
treffende de oprichting van particulière bedrjjven»
1850-1857.

468.

Register van binnen de gemeente aanwezige fabrieken en werkplaatsen, opgemaakt uit hoofde van de
Veiligheidsvet-1895,

469.

1 katem

1897-1921.

1 katern

Register van aangiften van bedryf songevallen in
fabrieken ©n werkplaatsen» opgemaakt uit hoofd®
van de Veiligheidswet-1 895, 1904-1910.
1 katern

470-471 •

Register® van personen» jonger dan 16 jaar» aan
wie een arbeidskaart is ui tgereikt , 1897-191 1.
1 deel en
1 katern
470. 1897-1903. 1 katem
471 . 1904-1911. 1 deel

Distributie
472.

Ve rordeningen op het behe©r van het Levensmiddelenbedryf 9 1915 en 1919.

2 stukken

35
^73.

Verordsning op da broodkaar tenregeling uit hoofde
van de Dis tributiewet-1916 , 1917.

1 stuk

Jacht en visserjj
474.

Régis ter van aanvragen om jacht- en visakten door
inwoners van Barwoutswaarder, Vaarder en Rietveld,
19 10-1913.

475.

Register van aanvragen om jacht- en visakten, 1914=
1916»

476-477.

1 katem
1 katera

Registers van aanvragen om vergunning uit hoofde
van de Vogelwet-1 912, met aantekeningen van de
genomen beschikkingen, 1914—1940 .
2 katerns
476. 191^-19251
477. 1926-1940.

MAATSCHAPPBLIJKE ZORG
Armenzorg
478.

Begrotingsn van het Hervormd Armbestuur, vanaf
1856 met memories van toelichting, 1844/1845 1859/1860 en 186 1-1869.
1 omslag

479 o

Rekeningen van het Hervormd Armbestuur, 1844/1845 1859/1860 en 1861-1869.

480.

1 pak

Stukken b® treffende e©n geschil met de gemeente
Montfoort omtrent de bedeling van Maria Blora,
weduw® van J.A. van Oosten, 1853-1857»
1 omslag

481 .

Règlement voor het Algemeen Burgerlyk Armbestuur,
vastgesteld door de gemeenteraad, 1913» met be—
sluiten van de gemeenteraad tôt wyziging, 1921
en 1928.

3 stukken

Werklozenzorg en werkverschaf fing
482.

Verordsning op de werkzaamheden van de correspon¬
dent van de arbeidsbemiddeling, 1919.
1 stuk

36
483 «

Ingekomen en minuten van uitgaand® stukken by en
van d© correspondent van d© arbeidsbemiddeling9
1934=»194 1.

1 pak

N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van uitgaande stukken over de période 1919—1941, inv.nrs,
157-194.
484a

Règlement voor d© werkloosheidscommissie » 1931.
1 stuk

ONDBRWIJS
Algemeen
")

485®

Stukken betreffend© d© stichting en inrichting
van een lag©r© School met den Bybel, 1928.
1 omslag

486.

Règlement voor de toelating van binnen d© gemeente woonachtige kinderen op d© openbare lagere
school te Bodegraven, 1928-1 929®

1 stuk

487»

Règlement voor d© toelating van binnen de gémeente
woonachtige kinderen op de openbare lagere school
te Woerden, 1934.
1 stuk

488.

Verordening tôt aanwyzing van d© période waarbinnen vergunning verleend kan worden voor vrystelling van de leerplicht in verband met landbouwverkzaamheden , 1929.
:
1 stuk

T@©zicht og h©t onderw^s ©n het schoolverzuim
489®

Verordening op de inrichting ©n sam©nstelling
van de commissie van plaats©lijk toezicht op het
lager ondarwp, 1921.
1 stuk

490.

Notulen van d© commissie tôt wering van het schoolverzuim, 1901-1963.
1 deel

37
Lesrooster en leerglan
491 .

Stukken betreffende het leerplan voor da gemeenschappelyke openbare lager© sehool, 1882, 1888,
1891 , 1908, 1910, 1911, 1913, 1915, 1918, 1920,
1922, 19265,1927 en zonder jaartal® 1 omslag

492 »

Besluit van d© gemeenteraad tôt vaststalling van
het rooster van lesuren voor lichamelyke oefening
aan de gemeenschappelyke openbare lagere achool,
1904.
Authentiek afschrift» 1904o

1 stuk

Herhalings- en vervolgonderwjjs
493»

Verordeningen op de regeling van het herhalingsonderwys„ 1902 en 1903.

494.

2 stukken

Stukken betreffende het herhalingsondervjjs aan
de gemeenschappelyke openbare lagere achool 9
1904-1907, 1911, 1913 en 1919-1920.

495.

1 omslag

Verordeningen op de regeling van het vervolgondarwijs, 1921 en 1922„
2 stukken

Statis tiek
496e

Register houdende - opgave van het schoolverzuim
aan de openbare lagere scholen
te Barwoutswaarder en Waarder
©n aan d© byzondere lagere scho¬
len te Waarder en Nieuwerbrug,
1878 §
- opgave van het aantal scholieren aan de openbare lagere scho¬
len te Barwoutswaarder en Waar¬
der en aan de byzonder© lagar©
scholen te Waarder en Nieuwer—
brug, 1880-1900a 1 deel

^97*

Stukken betreffende het aantal schoolgaande kinde—
ren aan de gemeenschappelyke openbare lagere
school, 1898-1908, 1910 en 1921.
1 omslag

38
498-499®

Staten van het aantal schoolgaande kinderen aan
de openbare en byzondere lagere school te Barvoutswaarder, 1921-1941.
2 kateras
498. 1921-1926?
499® 1927-1941e

Gebouw en leermiddelen
500.

Akte van openbare aanbestedlng door de gemeentebesturen van Bodegraven, Barwoutswaarder , Waarder
en Rietveld van het vernieuven van het schoolgebouw te Nieuwerbrug, 1848.
1 stuk

501 8

Akte van aankoop9 tes overstaan van notarié A.M@
Beyerman te Voerd«n5 door A ® Knyff Hzn. al® ver¬
tegenwoordiger van de gemsentebesturen van Ear=
wout awaarder en Rietveld van J. Kromwyk van een
perceel lands gelegen binnen d© gemeente, 1880.
1 stuk

502.

Stukken betreffende de aanbestedlng van de bouw
van de gemeenschappelijke openbare lagere school
met onderwyzerswoning, 1880.
1 omslag

503 .

Stukken betref fende de aanbestedlng van het schil—
derverk aan de gemeenschappelijke openbare lagere
school en aan de ©nderwjjzerswoning, 1884.
1 omslag

5°40

Stukken betreffende de aanbestedlng van verbouwingen
aan de gemeenschappelyke openbare lagere school,
1915 ©n 1929»

1 omslag

Akt® van aankoop van het geraeentebestuurvan Riet¬
veld van haar aandeel in de gemeenschappelijke
openbare lagere school, 1929.
1 stuk
506»

Akte van overeenkomst, aangegaan met de "Vereniging tôt stichting en instandhouding van een
School met den Bybel te Barvout awaarder en Riet¬
veld*1, betreffende het aan deze in bruikleen ge—
ven van een gedeelte van het gebouw van de open¬
bare lagere school, 1929®
1 stuk

De gemeens chappelijke openbare

lagere

school van Barvout svaard

en Rietveld aan de Ho ge Rijndyk te Barwoutsvaarder
Collée tie geraeentearchief Woerden.

, 191 4 .

Doorkykje

vanaf de Hoge Rjjndijkin Barwout svaarder , 1914

Collectie

gemeent earchie f «oerden.

39
507.

Stukken betreffende de aanbesteding van een verbouwing van de onderwijzerswoning, 1930.
2 stukken

508.

Akten van verhuur van de onderwyzersvoning door
de gem@ent©bestur@n van Barvoutswaarder en Rietveld , 1929, 1936

509.

1938.

Lijstsnvan schoolmaterialen en meubelen, behorend©
by d® gemeenschappelijk©openbare lagere schools
1871 en 1877»

510.

3 stukken

2 stukken

Inventaris van het meubilair en de schoolbehoeften, behorende by d© gemeenschappelyke openbare
lagere school, 1892, met aanvullingen, 1896, 1902
en 1908.
1 katern

511.

Lyst van aan te schaffen leermiddalen ten behoeve
van de gemeenschappelyke openbare lagere school,
1919.

1 stuk

512.

Processen-verbaal van d© openbare verkoop van afbraak, respectieveljjkvan meubilair van de gemeen¬
schappelyke openbare lagere school, 1915 en 1929.
2 stukken

513.

Polis van de brandverzekering vam de gemeenschap¬
pelyke openbare lagere school met inventaris en
van de onderwyzersvoning, 188 13
1 stuk

Schoolgeld
51^.

Terordeningen op d© heffing en invordering van
schoolgeld , 19009 1921, 1923, 1925, 1935 en
1937-1938o
1 omslag

515.

Kohieren van het schoolgeld van Barvoutswaarder
en Rie tveld j 1922-1924 en 1927-1929. 1 omslag

516.

Staten van tôt de gemeenschappelyke openbare
lager© school toegelaten kinderen, opgemaakt
ten behoev© van de invordering van het school¬
geld, 1909-1911, 1914 en 1917.

1 omslag

ko
517.

Staten van schoolgaande kinderen aan de gerneenschappelijke openbare lagere school, die woonachtig zijnbuiten de gemeente, opgemaakt ten behoeve van d© invordering van het schoolgeld, 1917~ 1920,
1 omslag

518.

Register houdende - opgave van uitgekeerd school¬
geld aan andere gemeenten, vaar
leerlingen , woonachtig binnen
de gemeente, ondervijsvolgen,
1922-1937?
- opgave van ontvangen schoolgeld
van andere gemeenten, van waaruit leerlingen onderwys volgen
aan d© bjjzonder© lagere school
binnen d© gemeente, 1929-19^0 »
1 katern

519»

Register houdende opgave van ontvangen schoolgeld
en uitgekeerd© subsidies aan de bijzondere lagere
school, 1929-1937«

MILITAIRE

1 katern

ZAKEN

Algemeen

520-521 »

Ingekomen en minuten van uitgaand© stukken betreffende militaire zaken, 19^0-194-1.
2 omslagen
520. 19^0 ;
521. 1941.
N.B. Zie 00k d© ingekomen en minuten van uit¬
gaand® stukken over deze jaren, inv.nrs.
189-194.

Inschrjjving en oproeping
- Nationale Militie
522»

BInschrijvingsr®gistersn, staten van ingeschrevenea, lichtingen 1813-1918 9 opgemaakt 1817-19171 pak

41
523.

Alfabstische staten van ingeschrevenen, lichtin¬
gen 1813-1918» behorende bijde "inschryvingsregisters", opgemaakt 1817-1917.

1 pak

N.B. Sommige exemplaren verkeren in zeer slechte
raateriële staats
524.

"Lotingsregisters" , staten van lotelingen, lichtingen 1863-1914, opgemaakt 1862-1913*
1 pak
N.B. Sommige exemplaren verkeren in zeer slechte
materiële staat.

525.

Staten van manschappen, lichtingen 1847» 1859» 1863*
1865, 1867-1889, 1891-1892, 1899-1905, 1907-1912
en 1919, opgemaakt 1846, 1858 , 1862=1864, 18661888, 1890-1891, 1898-1904, 1906=1911 en 1918.
1 pak

526.

Staten van in te lyven diens tplichtigen, lichtin¬
gen 1913=19379 opgemaakt 1912-1937.

527.

1 omslag

Staten van verlofgangers , lichtingen 1840-1847
en 1860-1905® opgemaakt fcirca 1844-1848J ©n
1862-1907.

1 pak

- Landweer
528.

Register van verlofgangers , lichtingen 1895-1915»
opgemaakt fcirca 1904=193ll®

1 katern

- Landstorm
529®

Staten van, naar burgerlyk© staat onderverdesld® ,
ingeschrevenen, met concepten, [circa 1833']o
1 omslag

530.

Staten van ingeschrevenen voor da ongewapends
dienst» lichtingen 1907=1917 en 1919-1922, op¬
gemaakt 1907-1917 ©n 1919-1922.
1 pak

531.

Staten van ingeschrevenen voor d© gewapend© ©n
de ongewapende diens t, lichtingen 1900, 1903®
1906-1913» 1915-1916 en 1919» opgemaakt 1900,
1903» 1906-1913 ©n 1915-1922.
1 pak

42
Kostwinnersvergoeding

532.

Stukken houdende gegevens in verband met d© aanvragen on kostwirmersvergoeding met aantekeningen
van d® op de verzoeken genomen beschikkingen,
1915-1920 en 1939-19^0.
1 omslag

533»

Staten van uitgekeerde kostwinnersvergoedingen
aan militie-, landweer- en landstormplichtigen
uit de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld,
1918-1919 „
1 omslag

534 =

Staten van uitgekeerde kostwinnersvergoedingen
aan militie» , landweer- en landstormplichtigen ,
1918-1919»

535»

1 omslag

Ingekomen ©n minuten van uitgaande stukken bij
ên van de gêuicôiitebes
turuiivan Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld betreffende de toekenning
van kostwinnersvergoedingen, 1939-1941»
1 omslag

536.

Journaal van uitgekeerd© kostwinnersvergoedingen
aan dienstplichtigen uit d© gemeenten Barwouts¬
waarder, Rietveld en Waarder, 1939-1940.
1 deel

Vordering en inkwar tiering
537»

Staat van mannelyke personen in d® leeftijdvan
18 tôt 40 jaar , die in oorlogstijdburgerlyke
diansten aan het leger kunnen bewijzen, 1918.
1 stuk

338 «

Staten van eigenaars van paarden ten behoev© van
©ventuele vordering door het leger, 1916-1942.
1 omslag

539°

Staat van eigsnaars van schapen, waarvan de
wol gevorderd kan worden ten behoeve van het
leger, [circa 1936J .
1 3tuk

43
540.

Staten van ingezetenen,
van militairen

dis voor

in aanmerking

en 1924p met wyzigingen,
54 1 »

Staat van percelen
kwartiering

inkwartiering

komen,

19 14 f 19 19

1925-1939.

binnen

van militairen

1 ornslag

de gemeent®

waar

kan plaats vinden ,

1933» met wijzigingen s 1935-1940.
Rustende
542.

543.

Staten van mannelyke
merking

komen

lyving,

I836-I865.

ingezetenen,

om opgeroepen

die in aan-

te worden

1836— 1865s met bjjlagen, opge —

registers",

van ingeschrevanen,

behorende

lichtin-

bjj de "inschrijvings —

opgemasLkt 1835-1864.

"Lotingsregisters"
lichtingen

1 pak

staten

gen 1836- 1865»

in-

9 staten van ingeschre-

1835-1864.

Alfabetische

voor
1 pak

"Inschryvingsregisters"
maakt

545.

1 stuk

Schutter^

venen » lichtingen

544.

in¬

1 pak

, staten van lotelingenj,

1836-1865»

opgemaakt

1835-1864.
1 pàk

546.

Staten van ingelyfden,
opgemaakt

547.

Staten

van

plichtigen,

lichtingen

1836- 1865,

1836-1865.
uit

werkelijke

1836-1854,

1 pak
dienst

ontslagen

1856-1860

en

dienst-

1862-1863.
1 ornslag

548.

Staat van ingeschrevanen
d© Rustende

voor

d© Reserven

Schutterij, 1844-1865.

van

1 katern

Supplément op de inventants van het archief van de
gemeent© Barwoutswaarder
SBww 1

Stukken betreffend© d© verkiezing van leden
voor de gemeenteraad, 1850.

SBww 2

1 omslag

Staten van kiesgerechtigden voor leden van
Provinciale Staten en de Tweode Kamer, 1850.
2 stukken

SBww 3

Stukken betreffende de deelnam© van ingezetenen van de gemeent© in de vrjjwillige geldnegotiatie, 1831-1832.
1 omslag

SBww 4-5

Répertoires van akten, uitgegeven vanwe g© de
ambtenaar t belast met de tekening van stukken
betreffende de plaatseljjkebelastingen, met
aantekeningen van verificatie door de Vérifi¬
cateur der Registratie en Domsinen, 1854-1881.
2 katerns
SBww 4.

1854— 1873 j

SBW¥ 5.

1874-1881.

SBww 6

^fcukken betreffende een voorgenomen samen;o e qg ft { G van
Bar vou tsw aar de , Vaarder en K±etY0 J__
II o 1 Qh. ?■
J-c 1/
I . oraslag

o.dvw

7

t"nïf-?r^nde

VciIj

SBww 8

dei7°orwaarden voor de verpach-

percslen

Arbeadsovereenkoinstenbesluit,
van de geme enteraad

land te Nieuverbrug ," 1ohn .
1 atuk

tôt

wtfziging,

19^0,

met
19^0.

bssluit

2 s tuidcen
SBW¥

Q

Stukken betreffende

de ontsluiting

en net on-

vïj.
lacer
en van het «itbreidingsplanr

1939-194 K

1 omslag
SBww

10

Register -y-anaangiften van be sme tteiyke ziekte,
TrWOUTSWaarder5 tarder
en Rietveld
1S7 1~ 1950

SBww

11

t"1Yt"1?edePUteertS

iqk

SBww

12

SBww

12

1 katern

S VaD de

Statml vaJ1 Z"id-Holland

bebouwde

kom

degger van de wegen en voetpaden,
gingslqggers, 1939- 1952»
Besluit

van de burgemeester

14

Register
bijzonder

van voorschotten
lager
onderwijs

1939» met wiizi1 deel

van Barwoutswaarder

ciai der
en H.JLe "fc
ve 1d tôt
hpf
onn
«m-,.»
1 .-1
cot ne t aangaan
s
cna
p
p
e
Xiili
0
r
e
e
1
i
ne55
t
h
«
4-v>
-îv..1-j-•
1
n
Y y
nDej.ing
Uxstnbuïiekrin?
arwout
swaarder
en .Vaarder"
, 1939»

SBww

der
gemeente.
1 stuk

en vergoedingen
1920

•

?
een
^smeen0
Rietveld
1 stuk
'

van

voor het
i omslag

u-

