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I N L E I D I N G
=================

DE AMBACHTEN. LATER DE GEMEENTEN BARVOUTSVAARDER. WAARDER
EN RIETVELD
Korte geschiedenis
De schoutambachten, later de gemeenten Barwoutswaarder,
Vaarder en Rietveld waren gelegen binnen de driehoek Bodegraven-Woerden-Oudewater. Het grondgebied van de ambachten
en gemeenten is gedurende de laatste vier eeuwen tot aan
de opheffing van de gemeenten in 196U niet of nauwelijks
gewijzigd.
Het schoutambachtt later de gemeente Barwoutswaarder bestond
uit de buurtschappen Barwoutswaarder en Bekenes. Het grondgebied kwam overeen met dat van de polder Barwoutswaarder c.a,
en een gedeelte van de polder Het Oosteinde van Waarder.
Het belangrijkste middel van bestaan in Barwoutswaarder was
vanouds de veehouderij; daarnaast vond er op de oever van de
Oude Rijn enige steenfabricage plaats. Pas vanaf het einde van
de 19e eeuw ontwikkelden zich enige andere economische activiteiten, zoals houthandel en pottenbakker^.
De inwoners van Barwoutswaarder waren, voor zover zy zich
buiten het dorp moesten begeven, georiënteerd op de stad
Woerden, waar zich ook de administratie van het plaatselijk
bestuur bevond. Y66r 18kk bezat Barwoutswaarder een eigen
"Gerechtshuis" aan de Hoge Hyndyk, maar vanaf dat jaar huurde men voor de gemeenteraadsvergaderingen een zaaltje in het
plaatselijke café "Het Schotsvarken" '. Dit café" brandde in
1935 aft waarna de vergaderingen verplaatst werden naar een
als "gemeentehuis" ingerichte woning.
De ambachtsheeriykheid van Barwoutswaarder bleef tot 1724 in
"des graven boezem**. De Staten van Holland verkochten op
20 oktober 1J2k de ambachtsheerlykheid aan de Woerdense patriciBr Abraham van der Win voor de somma van 2150 gulden '%
vanaf 1739 was de ambachtsheerlykheid in bezit van z*jn neef
Adolf van der Win Janszoon. Later kwam de heerlijkheid met de
eraan verbonden rechten in handen van mr. Huibert Griffioen
van Waarder (die bepaalde tienden weer verpachtte aan parti-
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culieren) en toen in 18U8 de heerlijke rechten officieel werden afgeschaft was de heerlijkheid in handen van de Haagse
familie De Bas.
Het schoutambacht, later de gemeente Waarder bestond uit de
kern Waarder-Dorp en gedeelten van de buurtschappen Driebruggen en Nieuwerbrug. Het grondgebied kwam overeen met dat van
de polder Het Westeinde van Waarder en een gedeelte van de
polder Het Oosteinde van Waarder.
Het hoofdbestaansmiddel in Waarder was de veeteelt} daarnaast
bevonden zich in de dorpskern nog enige kleine middenstanders en ambachtslieden* In tegenstelling tot Barwoutswaarder
en Rietveld bezat Waarder een echte dorpskern, gevormd rond
de Nederlands Hervormde Kerk, welke ook bezocht werd door
inwoners van de gemeente Lange Ruige Weide. Het kerkbestuur
bestond voor 2/3 uit inwoners van Waarder en voor 1/3 uit
inwoners van Lange Ruige Weide. Ook in de gezamenlijke arraen1
zorg tekende deze verhouding zich af3)
"•
De inwoners waren in mindere mate op nabijgelegen grote plaatsen aangewezen als de inwoners van Barwoutswaarder of Rietveld, omdat voorzieningen als scholen (een openbare en een
bijzondere lagere school in het dorp en een bijzondere lagere
school in Nieuwerbrug), artsen en kerkgebouw in het dorp zelf
aanwezig waren. De gemeenteadministratie was gevestigd te
Woerden) ook ging men voor bepaalde zaken wel naar Oudewater.
De vergaderingen van de gemeenteraad vonden sedert I8kk
plaats in een zaaltje in het café* "Het Wapen van Waarder" in
het dorp '•
De ambachtsheerlijkheid van Waarder bleef eveneens tot 1724
in handen van de Staten van Holland. Op 20 oktober van dat
jaar verkochten deze de ambachtsheeriykheid voor 6210 gulden
aan de Schoonhovense regent Cornelis Roels, in wiens familie
de heerlijkheid tot 18oU gebleven is 5 ). In dat Jaar verkocht
de weduwe van Cornelis Roels Azn. haar aan mr. Huibert Griffioen en Ewout Rijkaart '. Uit de nalatenschap van Griffioen
kwam de ambacht sheerlijkheid in I836 in handen van de familie
Van Erp Taalman. Kip, die haar in 1848, toen de heerlijke rechten officieel verdwenen, nog in bezit had.

Het schoutambacht, later de gemeente Rietveld bestond uit
de buurtschappen Rietveld en De Bree; het grondgebied kwam
overeen met dat van de gelijknamige polders.
Rietveld was een agrarisch ingestelde gemeente, waar ook
enige steen- en dakpanfabricage plaats vond. De veehouderij
was de belangrijkste bron van inkomsten; de steen- en dakpanfabricage was er veel kleiner als in Barwoutswaarder.
Het bestuurscentrum van Rietveld lag aanvankelijk in het "Gerechtshuis" naby Nieuwerbrug. Vanaf \Skk verplaatste de locatie voor de vergaderingen van het gemeentebestuur zich naar
de herberg "De Roskam** nab*j de Blokhuisbrug op de grens met
de gemeente Woerden 7 '. De inwoners van de buurtschap Rietveld
waren georiënteerd op Voerden, terwijl die van De Bree zich
meer richtten op Bodegraven.
De ambachtsheerlijkheid van Rietveld was nauw met die van Barwoutswaarder verbonden. Op 20 oktober 1724 is Abraham van der
Vin ook ambachtsheer van Rietveld geworden voor een bedrag
van 3300 gulden '. Tot 1836 was de ambachtsheer van Barwoutswaarder tevens ambachtsheer van Rietveld; toen na de dood van
Huibert Griffioen in 1835 de ambachtsheer Hjkheid in handen
van de familie De Bas kwam vond er een splitsing plaats binnen de familie, die van invloed bleef tot 1848, het jaar waarin,
zoals gezegd, de heerlijke rechten officieel verdwenen.
Bestuur van de ambachten en gemeenten
Gedurende de periode van de Republiek verschilde de wyze van
bestuur van de ambachten Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld
niet van de gebruikelijke situatie in Holland. De belangrijkste
functionaris in het ambacht was de door de Staten, later door
de ambachtsheer benoemde schout. In Barwoutswaarder en Rietveld werd deze functie per traditie door één en dezelfde persoon vervuld, terwijl Vaarder een "eigen" schout had.
De ambachten Barwoutswaarder en Rietveld kenden daarnaast
ieder vtff, het ambacht Vaarder zeven uit haar midden afkomstige schepenen, te benoemen door de Staten of hun vertegenwoordiger, later door de ambachtsheer^. De schepenen hielden
zich onder voorzitterschap van de schout bezig met het bestuur
van het ambacht en de lagere rechtspraak; tevens fungeerden
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de schepenen als weesmeesters. De hoge jurisdictie lag bij de
baljuw en welgeboren mannen van het Land van Voerden. Het
waterstaatkundig bestuur werd uitgeoefend door schout en
heemraden van de polders, welke weer ressorteerden onder het
Grootwaterschap van Voerden; in Vaarder waren vtyf van de zeven schepenen tevens heemraden van de polders 'en vermoedelijk was de verbinding schepen-heemraad ook in Rietveld en
Barwoutswaarder aanwezig, hoewel dit voor deze plaatsen niet "
definitief aan te tonen is. De armenzorg tenslotte was in
handen van schout en armmeesters.
Met de komst van de Fransen in 1795 veranderde er het een en
ander met betrekking tot het plaatselijk bestuur. De Bataafse
Republiek bracht de Staatsregeling van 1798 en maakte een
einde aan de ambachten met schout en schepenen! deze werden
vervangen door gemeenten met een gemeentebestuur en een municipale raad '. Deze structuur bleef, hoewel op sommige punten voortdurend gewijzigd, bestaan tot 1810, toen de eerste
aanzetten tot inlijving van het koninkrijk Holland by het Franse
keizerrijk werden gemaakt. Het streven naar grotere bestuurseenheden leidde ertoe dat in 1811 de gemeenten Barwoutswaarder, Vaarder, Papekop, Hekendorp en Lange Ruige Velde werden
samengevoegd tot de gecombineerde mairie Vaarder ', terw\jl
Rietveld deel ging uitmaken van de gecombineerde mairie Zegveld.
Na het herstel van de onafhankelijkheid werd dit alles weer
ongedaan gemaakt. De gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld
werden met ingang van 1 april 1817 opnieuw opgericht1-5' en
de gecombineerde gemeente Vaarder werd weer de gemeente
Vaarder zoals zjj vóór

1811 geweest was. Een grote administra-

w

tieve terugwerkoperatien was hiervan het gevolg.
Op grond van het "Reglement van het bestuur ten platten lan-

1*0
de"
werden met ingang van 1 april 1817 in elk der gemeenten een schout, twee assessoren en een gemeenteraad benoemd "',
In 1825 veranderde de titel van schout in burgemeester en wijzigde zich de benoemingswyze van de assessoren. Eerst de Gemeentewet van 1851 legde de basis voor de gemeentebesturen,
zoals die tot de opheffing van de gemeenten Barwoutswaarder,
Vaarder en Rietveld met ingang van 1 februari 196^ gefungeerd
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hebben: een gemeenteraad van zeven personen, waaruit een
tweetal wethouders met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormt.
Onderlinge samenwerking tussen de gemeenten
Al in de 17e eeuw was er sprake van een nauwe relatie tussen
de ambachten Barwoutswaarder en Rietveld alsmede tussen de
ambachten Waarder en Lange Ruige Weide.
Barwoutswaarder en Rietveld hadden één en dezelfde persoon
als schout en secretaris. De band tussen de twee ambachten
werd, nadat Abraham van der Win in 1724 de beide ambachtsheerlykheden gekocht had, nog sterker en heeft zich tot in
de 20e eeuw voortgezet.
Anderzijds was de band tussen Waarder en het naastgelegen
Lange Ruige Weide ook al vroeg aanwezig, hoewel beide ambachten in een ander gewest lagen (Waarder in Holland, Lange Ruige
Weide in Utrecht). De afstand tussen de kernen Waarder en
Driebruggen (grotendeels ressorterend onder Lange Ruige Weide)
maakte al spoedig dat men gezamenlijk gebruik ging maken van
de Nederlands Hervormde kerk in Waarder. Zoals gezegd bestonden kerkeraad, college van kerkmeesters en diaconie van de
Nederlands Hervormde gemeente van Waarder en Lange Ruige Weide
voor 2/3 uit inwoners van Waarder en voor 1/3 uit inwoners
van Lange Ruige Weide. Als gevolg van de kerkelijke samenwerking
ontstonden ook buiten het kerkgebeuren dergelijke samenwerkingsverbanden, met name in de sfeer van de armenzorg. Naast de
Nederlands Hervormde diaconie ontstond er in 1780 een Gecombineerde Buitenarmenbeurs voor de twee ambachten, wederom
op 2/3 : 1/3-basis 16 ).
Tussen 1811 en 1817 waren de voormalige gemeenten Barwoutswaarder en Lange Ruige Weide onderdeel van de gecombineerde mairie
Waarder. Na 1817 verlegde het accent zich iets meer naar een
samenwerking tussen de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en
Rietveld, hoewel op kerkelyk gebied de samenwerking tussen
Waarder en Lange Ruige Weide bleef bestaan. Sedert 1817 namelyk
kregen Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld één en dezelfde
persoon als burgemeester-secretaris en deze "personele unie",
die tot ï$6k heeft bestaan (hoewel het ambt van burgemeester
vanaf 1877 van dat van secretaris gescheiden was) heeft op het
bestuur en de administratie een grote invloed gehad.
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Maar ook praktische oorzaken droegen by tot de onderlinge
samenwerking. De gemeenten waren ieder voor zich te klein om
zelfstandig bepaalde voorzieningen in stand te houden. Het
lag dus voor de hand dat, toen de gemeenteadministratie van
de drie dorpen halverwege de 19e eeuw dermate complex en uitgebreid begon te worden, dat het voor de burgemeester-secretaris onmogelijk werd nog langer secretarle-aan-huis te houden,
men ging denken aan een gemeentesecretarie voor gezamenlijk
gebruik, welke gevestigd zou worden in de stad Woerden. Aanvankelijk huurde men voor dit doel een kamertje boven een bakkerswinkel in de Voorstraat aldaar '', maar vanaf 1895 ie er
sprake van een secretariegebouw in de Kruisstraat18'. In 1917
kochten de drie gemeenten een pand in de Voorstraat te Woer19)
den
, waar de secretarie tot aan de opheffing van de gemeenten
gevestigd is geweest.
De drie gemeenten werkten samen met de gemeente Lange Ruige
Weide op het terrein van het begraven. Aanvankelijk was er al
een "bilaterale" overeenkomst tussen de gemeenten Waarder en
Lange Ruige Weide, voortvloeiend uit de nauwe banden op kerkelijk gebied, waarbij de overledenen uit Waarder en Lange Ruige
Weide in de kerk van Waarder begraven werden. Toen dit verboden werd kwam het in 1828 tot de oprichting van een algemene
begraafplaats voor de twee gemeenten20'. In 1870 gingen Waarder en Lange Ruige Weide er met Barwoutswaarder en Rietveld
toe over een gemeenschappelijke algemene begraafplaats op te
richten in Waarder '. De gemeente Waarder beheerde en hield
het toezicht op de begraafplaats, waarvan elk der gemeenten
een gedeelte in eigendom bezat.
De samenwerking tussen Waarder en Lange Ruige Weide kwam hierboven al meermalen ter sprake. Er was ook een nauwe band tussen de burgerlijke en kerkelijke gemeentes de schouten en later
de burgemeesters van Waarder en Lange Ruige Weide hielden,
met de dominee, als opperkerkmeesters toezicht op de kerkmeesters. In 1780 sloot men zelfs een overeenkomst waarbij de ambachten van Waarder en Lange Ruige Weide zouden gaan bedragen
in de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw22'. Op grond
van de Staatsregeling van 1798 werden de gemeenten eigenaar
van de kerktoren. Helaas werd over het hoofd gezien dat een
en ander alleen gold voor torens, welke aan een kerk gebouwd
waren en niet op, een kerk, zoals in Waarder het geval was.

IX
Derhalve hebben de gemeentebesturen van Waarder en Lange
Ruige Weide tot 1957 in de veronderstelling verkeerd eigenaar
van de toren van de Nederlands Hervormde kerk te zijn en
het onderhoud van de toren betaald»
In het begin van deze eeuw ging de burgerlijke samenwerking
tussen Waarder en Lange Ruige Weide nog verder. Vanaf 1914
onderhield men een gezamenlijke geneeskundige dienst2-*', vanaf 1921 gingen, ten gevolge van de opheffing van de openbare
lagere school in Waarder, kinderen naar de openbare lagere
school in Lange Ruige Weide 2 ' en in 1929 kwam men tot de
gezamenlijke bouw van een arrestantenlokaal2-*'.
Barwoutswaarder en Rietveld werkten aan de andere kant ook
veel samen. Het duidelijkst uitte deze samenwerking zich hier
op het terrein van het onderwijs. Uit hoofde van de Wet op
het Lager Onderwas van I857 gingen Barwoutswaarder en Rietveld samenwerken bfi de instandhouding van een openbare lagere
school '. Deze samenwerking leidde in 1880 tot de bouw van
een nieuw schoolgebouw in Barwoutswaarder ^'; verder trof men
gezamenlijk voorzieningen voor het overzetten van leerlingen
uit Rietveld met een veerpontje over de Oude Rjjn en voerde
men een gezamenlijk beleid met betrekking tot de aanstelling
en het ontslag van het onderwijzend personeel. Aan deze samenwerking kwam in 1928 een eind, toen de behoefte aan een bijzondere, christeljjke school leidde tot de oprichting van een
"Vereniging tot stichting en instandhouding van een School
met den Bijbel te Barwout swaarder en Rietveld*. De gemeente
Barwoutswaarder kocht de gemeente Rietveld uit, waarna ze
het schoolgebouw aan de voornoemde vereniging v e r h u u r d e ' .
Op het gebied van orde en veiligheid tenslotte uitte de samenwerking tussen Barwoutswaarder en Rietveld zich in het
gezamenlijk in dienst hebben van een veldwachter en een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van in Rietveld aanwezige brandblusmiddelen door Barwoutswaarder2^'#
Gemeentelijke en particuliere commissies en instellingen
B« de gemeentearchieven werd een aantal aparte archiefjes aangetroffen van gemeentelijke functionarissen en instellingen,
alsmede enige gedeponeerde archieven. Het is zinvol om over

een aantal van de instanties, die deze archieven gevormd
hebben, enige opmerkingen te maken.
S2i_5£EY2£lï!5_éE™^SS*lfifE_22_il£*_óif2ï££2„Burferlyk Armbestuur
jnaBtrvoti t s w a arder
In 1795 verdween het instituut van schout en armmeesters, waarna de armenzorg in Barwoutswaarder werd voortgezet door een
tweetal particuliere armbesturen op Nederlands Hervormde en
Rooms-Katholieke grondslag. Deze armbesturen werkten vanaf
1799 samen ', hetgeen na de Franse tfld minder succesvol
bleek te z*jn. Vanaf 1815 werkten de beide armbesturen weer
zelfstandig.
Het Hervormd Armbestuur verwierf haar inkomsten door het
hoofdelijk omslaan van de kosten van de armenzorg over de
Hervormde inwoners van Barwoutswaarder, aanvankelijk in samenwerking met de schout. De schout deed het geld innen en
verdeelde dit naar rato over de beide armbesturen} na 1811
gingen de Hervormde armmeesters zelf met de collectebus rond.
Jaarlijks maakte het Hervormd Armbestuur een rekening op, die
door een aantal ingezetenen gecontroleerd werd. Het gemeentebestuur subsidieerde de armenzorg echter zeer karig en na
verloop van jaren bleek het voor het Hervormd Armbestuur
niet meer mogeiyk zichzelf in stand te houden.
Om de armenzorg niet te laten verlopen besloot de gemeenteraad op 31 augustus 1869 tot de oprichting van een Algemeen
Burgerlijk Armbestuur 31 '. De v*jf leden ervan werden benoemd
door de gemeenteraad, die eveneens besliste over het maximaal te besteden bedrag aan ondersteuning. Het Algemeen
Burgerlijk Armbestuur diende jaarlijks een begroting in, die
door de raad werd goedgekeurd; de raad stelde ook jaarlijks
de rekening vast.

~-22££!!!£i2££E2£J22i*£2£Eï£2££2E2i.-iS^^
drï£££*22E-ï£2_ÏÏ£SEË£r_£2-t22S£-?yiS£_ÏÏ£id^
22Eg££iyk_Armbestuur van Vaarder
Op 15 maart I78O besloten de ambachtsbesturen van Waarder en
Lange Ruige Weide tot de oprichting van een Gecombineerde
Buitenarmenbeurs, welke zou strekken tot de armenzorg voor
personen, die niet bedeeld konden worden door de diaconie
van de Nederlands Hervormde kerk. Onder toezicht van de schou-
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ten van de beide ambachten zou de administratie gevoerd worden
door twee inwoners van Waarder en twee inwoners van Lange Ruige
32)
Weide '. De Gecombineerde Buitenarmenbeurs bleef ook na de
omwenteling van 1795 bestaan onder toezicht van de opeenvolgende presidenten van het gemeentebestuur, schouten» raaire en
burgemeesters. Be belangrijkste bron van inkomsten bestond uit
te houden collectes onder de ingezetenen; daarnaast verwierf
men gelden uit rentes op een aantal obligaties en door gemeentelijke subsidie '• In 1854 ontstond de behoefte om de Gecombineerde Buitenarmenbeurs te doen overgaan in een Algemeen
Burgerlijk Armbestuur. Na enige discussie werd door de gemeenteraden van Waarder en Lange Ruige Welde op respectievelijk
20 augustus 1855 en 27 augustus en 1k september 1855 een nieuw
reglement voor het Algemeen Burgerlyk Armbestuur van Waarder
en Lange Ruige Weide vastgesteld3 '•
De rekeningen van zowel de Gecombineerde Buitenarmenbeurs als
van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur werden Jaarlijks vastgesteld door enige ingezetenen, later door de gemeenteraden van
Waarder en Lange Ruige Weide.
In 1859 ie er al sprake van een eventuele opheffing van het
Algemeen Burgerlek Armbestuur 35 ', maar pas in 1869 vindt dit
plaats by de splitsing van het Armbestuur in aparte Armbesturen voor Waarder en Lange Ruige Weide. Bfl raadsbesluit van 28
december 1869 gaat men in Waarder over tot een scheiding3 '.
Vanaf 1870 is er sprake van een zelfstandig Algemeen Burgerlijk
Armbestuur van Waarder. Het reglement hiervoor wordt op 16 december 1870 vastgesteld door de raad. Het bestuur telde drie
leden, die benoemd werden door de raad en die Jaarlijks een
^_\
rekening opmaakten, welke door de raad moest worden vastgesteld
De_Commissie_ter_yoorziening^in_de_buitengewone behoeften door
het_gemis_yan_aarda£gelen te Rietveld
Gedurende de strenge winter van 1845-1846 was er door misoogst
een groot gebrek aan aardappelen ontstaan, een belangrijk onderdeel van het dagelijks voedsel. Toen de armste inwoners van
Rietveld hieronder begonnen te lijden ontstond er spontaan een
"Commissie ter voorziening in de buitengewone behoeften door

-
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het gemis van aardappelen", welke zich bezig hield met het
verstrekken van gort en bonen aan de armste inwoners. De commissie bleef gedurende de gehele winter actief.
De Leyensmiddelenbedrjjven^het^oedingsgewassenbedrjjf _en de
Brandstofcommissie
De Levensmifldelenbedryven, het Voedingsgewassenbedrjjf en de
Brandstofcommissie ontstonden uit hoofde van de distributiemaatregelen in Nederland gedurende de periode van de Eerste
Wereldoorlog. Hoewel het Voedingsgewas senbedrjjf geen eigen
archief heeft gevormd wordt het, vanwege de verwantschap met
de andere instellingen, eveneens onder deze rubriek besproken.
De gemeenteraden van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld besloten op respectievelijk 25, 30 en 28 november 1915 tot de
oprichting van een Levensmiddelenbedry'f voor elk der gemeenten J '. Het Levensmiddelenbedryf zou zich uit hoofde van de
distributiewetgeving moeten gaan bezighouden met de verstrekking van levensmiddelen. Aan het hoofd van het Levensmiddelenbedrijf kwam een, door burgemeester en wethouders te benoemen,
directeur. Deze maakte jaarlijks een verslag op alsmede een
rekening, welke door de raad werden vastgesteld.
De Levensmiddelenbedryven van Barwoutswaarder, Vaarder en
Rietveld werden respectievelijk op 7» 2 en 9 oktober 1919 opgeheven 3 9 ^.
In haar vergadering van k juni 1918 besloot de gemeenteraad
van Waarder tot het oprichten van een bedry'f, dat zich ten
behoeve van de voedselvoorziening in het kader van de distributie zou moeten bezighouden met het verbouwen van voe-

ko)
dingsgewassen '. Men huurde een terrein en stelde een commissie van drie raadsleden in, die het beheer over het Voedingsgewassenbedryf zouden gaan voeren. Het bedryf leverde
echter al in het eerste jaar 1200 gulden verlies op, zodat
het huurcontract voor het terrein niet verlengd werd en het
Voedingsgewassenbedrjjf een zachte dood stierf.
U1)
In Rietveld werd, by raadsbesluit van 6 oktober 1916 ', een
Brandstof commissie in het leven geroepen, waarbij zich na enige
tyd ook Barwoutswaarder en Waarder aansloten. De taak van
deze commissie, bestaande uit drie leden onder voorzitterschap van een wethouder van Rietveld, was de coördinatie van
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de distributie van brandstoffen over de plaatselijke brandstof fenhandelaars. De Brandstofcommissie heeft haar activiteiten met ingang van 1 maart 1922 gestaakt.

5 e ._£i22* s . e .iil£ e ,_.St eunc omité'»
Het Koninklijk Nationaal Steuncomité werd sedert 1915 in Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld vertegenwoordigd door een
Plaatselijk Steuncomité. De beide comité's stonden onder voorzitterschap van de burgemeester en hielden zich vooral bezig
met het beoordelen en honoreren van verzoeken om financiële
steun door gedemobiliseerde militairen en het bemiddelen bfl
het zoeken naar werk. De Plaatselijke Steuncomité's hielden in
1919 op te bestaan.
De_Huurcommissie
Uit hoofde van de Huurcommissiewet van 1917 besloten de colleges van burgemeester en wethouders van Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld op 2k april 1920 over te gaan tot de
instelling van een Huurcommissie voor de drie gemeenten 4 *).
De taak van de Huurcommissie bestond uit het houden van toezicht op de huurprijzen van woningen en het beoordelen van verzoeken om huurprijzen te mogen verhogen. De Huurcommissie
zetelde te Rietveld en stond onder voorzitterschap van een
wethouder van deze gemeente. De overige vier leden vertegenwoordigden de huurders en verhuurders uit de drie gemeenten.
Eind 1922 constateerden de drie colleges van burgemeester en
wethouders, dat het voortbestaan van de Huurcommissie niet
langer noodzakelijk was. De colleges van Waarder en Rietveld
besloten op 1 november 192243)
, dat van Barwoutswaarder op
8 november 1 9 2 2 U ) 0 m de Huurcommissie met ingang van 1 januari
1923 op te heffen.
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DE ARCHIEVEN
Materigle zorg en beheer
De materigle staat van de archieven van Barvoutsvaarder,
Waarder en Rietveld is redelijk tot goed te noemen, indien
men de omstandigheden waaronder de archieven bewaard z;jn in
aanmerking neemt. Tot 1859 stonden de archieven op wisselende plaatsen. Meestal verhuisden ze met de secretaris van het
ambacht c.q. de gemeente mee, die het archief aan huis bewaarde met alle risico's van dien. Eerst vanaf I859 is er sprake
van een min of meer vaste secretarieruimte voor Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, waar de archieven in houten rekken
werden geplaatst. Vanaf 1895 werden de archiefbescheiden enigszins verantwoord opgeborgen in het nieuwe secretariegebouw.
Na de opheffing van de gemeenten Barvoutsvaarder, Waarder en
Rietveld in 196^ werden de archieven van Barvoutsvaarder en
Rietveld overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Woerden, waartoe deze gemeenten gingen behoren. De
archieven van Waarder, dat onderdeel werd van de nieuwgevormde
gemeente Driebruggen, werden opgeslagen op de zolder van het
raadhuis van deze gemeente (het voormalig raadhuis van de gemeenten Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop). Deze bewaarplaats was dermate slecht, dat in 1970 de overbrenging van de
archieven van Driebruggen plaatsvond naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Bodegraven. In 1977 werden ook de archieven van Barwoutswaarder en Rietveld, in verband met ruimtegebrek in het Woerdense stadhuis, naar de archiefbewaarplaats
van Bodegraven verhuisd. In 1980 werd het stadskantoor in Woerden in gebruik genomen, waarna de archieven van Barwoutswaarder
en Rietveld in de nieuwe archiefbewaarplaats van de gemeente
Woerden geplaatst werden. Tenslotte werd het gemeentearchief
van Waarder, met de archieven van de andere voormalige gemeenten, die thans de gemeente Driebruggen vormen, in 1982 overgebracht naar de goedgekeurde archiefbewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis van Driebruggen.
Het beheer van de archieven heeft nogal te wensen overgelaten,
hetgeen vooral biykt uit de grote hiaten die vooral in de
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ambachtsarchieven van Barwoutswaarder en Rietveld en in het
19e-eeuwse archief van Vaarder te constateren znn.
De meeste archiefbescheiden in het ambachtsarchief van zowel
Barwoutswaarder als Rietveld dateren van de periode 1785-1811;
over deze periode zjjn de archieven, voor zover valt na te gaan,
redelijk compleet. Opvallend is echter dat er uit de periode
tot 1785 slechts incidentele stukken zyn overgebleven, hoewel er ongetwijfeld meer moet zjjn geweest. Dit laatste is in
de eerste plaats gebaseerd op het veel grotere aantal stukken
uit het ambachtsarchief van Waarder, dat qua grootte en inwonertal niet verschilde van Barwoutswaarder en niet veel groter was als Rietveld. Een ander argument voor de vrees dat het
grootste gedeelte van de ambachtsarchieven van Barwoutswaarder en Rietveld verdwenen is, is te vinden in een pak 1 Te-eeuwse bescheiden uit het archief van het schoutambacht Rietveld,
dat waarschijnlijk door toeval bewaard is gebleven -*'. Deze bescheiden geven namelijk een relatief compleet beeld van het
bestuur van het ambacht tussen 1662 en I676. Ervan uitgaande
dat ook na die t$jd de archiefvorming minimaal een omvang gehad moet hebben, gelijk aan die over deze 14 jaar, valt er te
vrezen dat een groot deel van het ambachtsarchief waarschflnUjk
al aan het eind van de 18e eeuw verdwenen moet zjjn. Op een
l*jst van overgedragen archiefbescheiden na het overladen van
de schout-secretaris J.G. Schuak uit 1825 komen in ieder geval
maar weinig stukken voor, daterend van v66r 1785 '.
Het ontbreken van een aantal 19e-eeuwse archiefbescheiden in
het gemeentearchief van Waarder is minder goed te verklaren.
Uit de inventarissen, opgemaakt door de gemeentesecretarissen
in de vorige eeuw, is een groot aantal bescheiden aan te geven, dat thans niet in het archief aangetroffen wordt. Het
is te vrezen dat b« de respectievelijke verhuizingen van het
archief in 1964, 1970 en 1982 een aantal stukken zoekgeraakt
of verloren gegaan is of wellicht is het verhaal, dat de ronde
doet, over een grote potkachel in de gemeentesecretarie van
de drie gemeenten, die in de bezettingsjaren b\j gebrek aan
hout of kolen, maar brandende is gehouden met onderdelen van
het gemeentearchief, dan toch juist?
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Vanaf 1825 heeft burgemeester-secretaris C.J. Bredlus de nodige
aandacht besteed aan inventarisatie en ordening van de archieven van zijn gemeenten. De door hem aangebrachte ordening werd
echter spoedig na zijn ontslagname terzijde geschoven: de ordening was gebaseerd op de plaatsing in de "archiefkast" van
z*jn woning en gespeend van elke logica. Onder de hem opvolgende gemeentesecretarissen was het beheer van de archieven
behoorlek.
Vanaf 1846 zyn er regelmatig door de gemeentesecretaris inventarissen gemaakt van de archieven van Barwoutswaarder, Waarder
en Rietveld I, In 1938 maakten medewerkers van het Algemeen
Rijksarchief plaatsingslijsten van zowel de archieven van de
schoutambachten als van de polders, daterend van vóór het
jaar 1813 ' . D e rechterlijke archieven waren al in de jaren
•20 van deze eeuw overgebracht naar het Rijksarchief in ZuidHolland. De archieven van de polders zijn in I965 geïnventariseerd^9'.
Sedertdien is er enige malen een aanzet gemaakt tot inventarisatie van de gemeentearchieven. De hiernavolgende inventarissen van Barwoutswaarder en Rietveld zijn gemaakt in het kader van de opleiding aan de Rijksarchief school te • s-Gravenhage.
Verantwoording van de inventarisatie
De archieven van de voormalige gemeenten Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld z«n in deze inventaris elk in twee blokken verdeeld. Voor Barwoutswaarder en Rietveld is deze scheiding duidelijk te herkennen, terw«l één en ander voor Waarder
theoretisch minder eenvoudig ligt.
Voor Barwoutswaarder en Rietveld bestaat het eerste blok uit
het ambachts- en gemeentearchief tot en met het jaar 1811,
terwijl het tweede blok de periode 1817-19M beslaat. De cesuur
is duidelijk: de beide gemeenten werden in oktober 1811 opgeheven en begonnen vanaf april 1817 weer zelfstandig archief
te vormen. De einddatum is bepaald op I 9 M , het jaar waarin
de beide gemeenten overgingen op de archiefordening volgens
het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.
Voor Waarder ligt de scheiding tussen het eerste en tweede
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blok ook bjj het jaar 1811. In oktober van dat jaar namelijk
werd de gemeente Vaarder uitgebreid en daarmee breidde ook
de administratie zich uit over de opgeheven gemeenten Barwoutswaarder, Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop. Deze
"uitgebreide* gemeente Vaarder heeft 5^ jaar bestaan; in
april 1817 werden de gemeenten, die tot de gecombineerde
gemeente Vaarder behoorden weer zelfstandig»
In theorie zou men deze 5^ jaar kunnen beschouwen als een
apart blok binnen de archieven van de gemeente Vaarder. Dit is
bjj de inventarisatie niet gedaan en wel om een drietal redenen.
In de eerste plaats is de periode, gezien in verhouding tot
de periode, die eraan voorafgaat en die er op volgt, te kort
om apart te beschrijven zonder de juiste onderlinge verhoudingen van de archiefgedeelten geweld aan te doen. Daarnaast is
ook de gevoerde administratie niet of nauwelijks van indeling
gewyzigd, ondanks het feit dat de gemeente in deze periode
ongeveer k maal zo groot geworden was als vó"ór 1811. Tenslotte
gaf het feit de doorslag, dat ook na 1817 de gemeente Vaarder
nog enige jaren belast was met de afhandeling van de administratieve rompslomp, ontstaan ten gevolge van de heroprichting
van de gemeenten, waardoor in de praktijk de gemeente Vaarder
nog langer met administratieve zaken van Barwoutswaarder,
Lange Ruige Weide, Hekendorp en Papekop te maken had dan tot
april 1817 en waardoor het dus zeer arbitrair is om te stellen
dat vanaf april 1817 alles weer apart per gemeente geregeld
was en er een geheel nieuwe administratie voor de gemeente
Vaarder was.
De einddatum van het gemeentearchief van Vaarder ligt, net
als bjj de archieven van Barwoutswaarder en Rietveld, bjj het
jaar 1941, toen de gemeente Vaarder ook overging tot de ordening van haar archief volgens de VNG-code.
Met betrekking tot de einddatum 19U1 moet, zowel voor de archieven van Barwoutswaarder en Rietveld als van Vaarder, opgemerkt worden, dat een aantal registers nog doorloopt tot
na dit jaar. In dergelijke gevallen z*jn deze registers toch
in de hiernavolgende inventarissen beschreven om aldus een
zo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen van het archief
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tot aan het jaar 19*1.. Dit maakt het noodzakelijk om b*j inventarisatie van de gemeentearchieven over de periode 19*1-196*
naar deze inventarissen te verwyzen.
De ambachtsarchieven van Barwoutswaarder en Rietveld z*jn, zoals gezegd, incompleet en in de bewaard gebleven archiefbescheiden was niet de geringste orde te constateren. Het ambachtsarchief is derhalve voor de ambachten Barwoutswaarder
en Rietveld opnieuw logisch ingedeeld. Het ambachtsarchief
kende wel een enigszins logische indeling, welke op te maken
was uit een in 1806 opgemaakte inventaris 50 ). Deze indeling
is als basis gebruikt voor het ordenen van het ambachtsarchief
van Waarder.
De gemeentearchieven over de periode 1817-19*1 vertonen voor
^ de drie gemeenten qua inhoud en indeling grote overeenkomsten.
Dit is het gevolg van het feit dat de gemeenten gebruik maakten van hetzelfde secretariegebouw en ambtenarenapparaat.
Naast de voordelen, die dit b*j de inventarisatie bood, leverde het ook problemen op, waarop hierna nader wordt ingegaan.
De archiefvorming in Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld
week niet veel af van die in een gemiddelde plattelandsgemeente in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Als basis voor
het archief fungeerde een aantal chronologische series (notulen, correspondentie, rekeningen), daarnaast werden bepaalde
archiefbescheiden buiten deze series geplaatst, omdat men ze
dikw«ls nodig had of omdat men een andere reden had om ze
apart te bewaren. Opmerkelijk is dat er i„ Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld geen sprake was van een geleidelijke overgang van de chronologische naar de zaaksgew*jze ordening via
een rubriekenstelsel. De chronologisch opgeborgen ingekomen
en minuten van uitgaande stukken voldeden met de agenda's en
indices aan de gestelde eisen voor het terugvinden van de
stukken, een kort experiment in de jaren 18 5 2-18 5 8 met een
aparte agendering voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester is spoedig gestrand op praktische problemen.
De aangetroffen chronologische ordening is gehandhaafd, temeer
daar de agenda's en indices een goede ingang vormen op de
correspondentie. Waar mogelijk z«n archiefbescheiden, die uit
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hun oorspronkelijke verband geraakt zijn, weer binnen de oude
orde teruggebracht.
De archiefvorming is beïnvloed door het feit dat Barvoutsvaarder, Vaarder en Rietveld gezamenlijk één secretarie en ambtenarenkorps deelden. Deze verwevenheid had tot gevolg, dat bepaalde gedeelten van de administratie voor de drie gemeenten
tesamen in één register of in één serie verwerkt werden. In
dergelijke gevallen, dus die waarin Barwoutswaarder, Vaarder
en Rietveld gezamenlijk één administratie voerden, is besloten
om de betreffende archiefbescheiden te beschrijven in de inventaris van Barwoutswaarder (waar het gros van deze stukken is
aangetroffen) en om vanuit de inventarissen van Waarder en
Rietveld via "blanke nummers" te verwijzen naar de inventaris
van Barwoutswaarder. Het probleem is hierdoor op de meest efficiënte en duidelijke wijze ondervangen.
De hiervoor genoemde complicaties zjjn vooral te vinden btf de
archiefstukken betreffende zaken, waarby Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld samenwerkten. Opgemerkt moet worden dat
in de gevallen waar slechts één der gemeenten het beheer voerde
over een gemeenschappelijk eigendom (zoals bijvoorbeeld Barwoutswaarder over de gemeenschappelijke openbare lagere school van
Barwoutswaarder en Rietveld en zoals Waarder over de gemeenschappelijke algemene begraafplaats van Barwoutswaarder, Waarder, Rietveld en Lange Ruige Weide), stukken omtrent dit beheer alleen in het archief van de betreffende gemeente aanwezig zyn en dus ook alleen aldaar beschreven.
Naast de ambachts- en gemeentearchieven werden ook nog enige
gedeponeerde archieven aangetroffen. Daar deze archieven altyd
bjj de gemeentearchieven bewaard zfln en er dikwyls een nauwe
relatie bestond tussen de gemeenten en de archiefvormende instellingen (al dan niet via leden van het gemeentebestuur, die
ook bestuurslid van de betreffende instellingen waren) zyn
deze archieven ook in de hiernavolgende inventarissen beschreven. Ze zyn geplaatst achter het archief van de gemeente waar
de instelling gezeteld was.
Enkele archiefbescheiden, welke in de gemeentearchieven van
Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld werden aangetroffen en
die behoren tot de archieven van de polders Barwoutswaarder c.a.,
Rietveld en De Breë, Het Westeinde van Waarder, Lange Weide
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en Ruige Weide, het waterschap Zegveld en Zegvelderbroek en de
gemeenten Zegveld, Lange Ruige Weide, Papekop, Teckop, Bodegraven en Alphen zyn naar de desbetreffende archieven overgebracht.
Conform de "L*jst van voor vernietiging in aanmerking komende
stukken in gemeentearchieven-, vastgesteld b*j gemeenschappelijke
beschikking van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur en van Binnenlandse Zaken op 20 december 1983, is
circa k meter van het gemeentearchief van Barwoutswaarder, circa
k meter van het gemeentearchief van Waarder en circa 3,5 meter
van het gemeentearchief van Rietveld vernietigd. Het betrof
hier vooral belagen b*j de gemeenterekeningen.
De indeling van de inventarissen is grotendeels gebaseerd op
de indeling van de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op bepaalde plaatsen is hiervan om praktische redenen afgeweken. Verschillende rubrieken z*jn samengevoegd en andere rubrieken z«n uit een grotere rubriek naar
voren gehaald. De rubriek "Eigendommen- in de Basisarchiefcode
is in de hiernavolgende inventarissen grotendeels onderverdeeld over de rubrieken, waarop de bedoelde eigendommen betrekking hebbent om praktische redenen is dit met de rubriek
"Personeel" niet gedaan.
Tenslotte dient met betrekking tot het gemeentearchief van Vaardar nog het volgende te worden opgemerkt. Hoewel de gemeente
tot 1957 de kerktoren heeft onderhouden op grond van de veronderstelling dat z*j eigenaar was, is er in de inventaris van
uitgegaan dat de toren geen gemeente-eigendom was. Stukken betreffende het onderhoud van de kerktoren bevinden zich dus niet
in een aparte rubriek "Kerktoren" of in de rubriek "Eigendommen",
maar onder "Kerkelijke Zaken", op grond van het feit dat de gemeente administratief betrokken is geweest b*j iets, dat onder
de competentie van het kerkbestuur van de Nederlands-Hervormde
Gemeente van Waarder en Lange Ruige Weide behoorde.
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NOTEN
1) Gemeentearchief Barwoutswaarder (GABww), inv.nr. 270.
2) Damme, A. van Verkochte domeinen en ambachtsheerlijkheden
in Holland en West-Friesland 1580-1807
(Haarlem, 1904), p. 7.
3) Gemeentearchief Waarder (GAWa), inv.nrs. 49 en 614.
4) De eigenlijke akten van verhuur ontbreken, doch uit
de repertoires van de gemeente-secretaris (GAWa inv.nrs.
424-426) blykt dit het geval geweest te z*jn.
5) Van Damme, p. 8.
6) Rechterlyk archief Waarder, inv.nr. 17.
7) Gemeentearchief Rietveld (GARtv), inv.nr. 229.
8) Van Damme, p. 7*
9)
10)
11)
12)

GAWa, inv.nrs. 5 en 6; GARtv inv.nrs. 3 en 4.
GAWa, inv.nr. 4.
GABww, inv.nr. 1; GAWa, inv.nr. 1.
GAWa, inv.nr. 3.

13) Bepaalde aspecten van de gemeenteadministratie van Barwoutswaarder en Rietveld konden echter pas met ingang
van 1 Januari 1818 weer zelfstandig worden uitgevoerd,
zoals bijvoorbeeld het opmaken van akten door de Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand.
14) GAWa, inv.nr. 277.
15) GABww, inv.nr. 63 I GAWa, inv.nr. 105; GARtv, inv.nr. 51.
16) GAWa, inv.nr. 614.
17) GABww, inv.nr. 264; GARtv, inv.nr. 228.
18) GABww, inv.nr. 265.
19) GABww, inv.nrs. 266 en 267.
20) GAWa, inv.nr. 474.
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

GABww, inv.nr. 56; GAWa, inv.nr. 66; GARtv, inv.nr. 45.
GAWa, inv.nr. 53.
GAWa, inv.nr. 467.
GAWa, inv.nr. 537.
GAWa, inv.nr. 455 en 456.
GABww, inv.nr. 55; GARtv, inv.nr. 45.
GABww, inv.nr. 502.
GABww, inv.nr. 485.
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29) GABww, inv.nr. 422.
30) GABww, inv.nr. 21.
31) GABww, inv.nr. 56.
32) GAWa, inv.nr. 614.
33) GAWa, inv.nr. 616.
34) GAWa, inv.nrs. 529.en 530.
35) GAWa, inv.nr. 531.
36) GAWa, inv.nr. 66,
37) GAWa, inv.nr. 93.
38) GABww, inv.nr. 59| GAWa, inv.nr. 71; GARtv, inv.nr. 47.
39) GABww, inv.nr. 59; GAWa, inv.nr. 72; GARtv, inv.nr. 47.
40) GAWa, inv.nr. 71.
41) GARtv, inv.nr. 47.
42) GARtv, inv.nr. 504.
•

43) GAWa, inv.nr. 88; GARtv, inv.nr. 39.
44) GABww, inv.nr. 50.
45) De Woerdense regent Bernard Costerus was gedurende deze
periode secretaris van Rietveld en De Bree. Vermoedelijk
is dit gedeelte van het archief in het stadsarchief van
Woerden (waar Costerus ook secretaris was) terechtgekomen; later ztfn deze stukken (wellicht via C.J. Bredius,
burgemeester zowel van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld als van Woerden) weer naar het archief van Rietveld
t e ruggebrach t•
46) GARtv, inv.nr. 230.
47) GABww, inv.nrs. 272 en 273l GAWa, inv.nrs. 311 en 312;
GARtv, inv.nrs. 231 en 232.
48) GABww, inv.nr. 274» GAWa, inv.nr. 313, GARtv, inv.nr. 233.
49) Streefland, J.H. Inventaris van het archief van de polder
Barwoutswaarder c a . (Den Haag, 1965);
Streefland, J.H. Inventaris van het archief van de polder
Het Westeinde van Waarder (Den Haag, 1965]
Verboom, T., en
Inventaris van het archief van de polder
J.H. Streefland
Rietveld (Den Haag, 1965)1
Streefland, J.H. Inventaris van het archief van de polder
Weiland en De Bree (Den Haag, I965).
50) GAWa, inv.nr. 12.
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BIJLAGE
Schouten en secretarissen van Barwoutswaarder en Rietveld
17*»1-1811
Secretarissen

Schouten
17211-178**

Adolf van der Win Jzn.

1784-1791

Joan George Stierling

Adolf van der Vin Jzn.

1784-1803

Thijmen Kol

1792-1803

Th ij men Kol

1803-1810

Jan Pieter Lodewyk

Jan Pieter Lodewyk
Sprenger
Jan Gysbert Schuak

Sprenger
1810-1811

Jan Gysbert Schuak

Schouten en secretarissen van Vaarder

1715-1817

Schouten
1715- .1743
1715< .1739

Secretarissen

Dirk Swartendyk

1739. •1743
17*»3- .1751
1751« .1766
1766- -1789
1790. •1791
1791- •1795
1795- • 1805
1805- 1817

Willem van Vianen
mr* Dominicus Costerus
Dominicus de Jongh
Cornelis Rijkaart Ezn.
E wout Rijkaart
Simon Maandag
Jan Gysbert Schuak

Albertus Costerus
Dirk Swartendyk
Willem van Vianen
mr. Dominicus Costerus
Dominicus de Jongh
Cornelis Rijkaart Ezn.
Ewout Rykaart
Simon Maandag
Jan Gysbert Schuak

Schouten en secretarissen van Barwoutswaarder, Waarder en
Rietveld

1817-1825

Schouten

Secretarissen

1817-1824

Jan Gysbert Schuak

Jan Gysbert Schuak

1825

Cornelis Jan Bredius

Cornelis Jan Bredius

Tussen 1811 en 1813 was de titel veranderd in "maire".
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B u r g e m e e s t e r s en s e c r e t a r i s s e n van B a r v o u t s v a a r d e r ,
en R i e t v e l d

1825-1855
1855-1877
1877-1907
1877-1914
1907-1919
I9UU19U2
1919-1939
1939-19^7

Waarder

1825-1941

Burgemeesters

Secretarissen

C o r n e l i s Jan B r e d i u s
mr. J a c o b u s B r e d i u s
Aart Knjjff Hzn.

Cornelis Jan Bredius
mr. Jacobus Bredius

•

Willem Paling Lzn.

Frans Mahlstede
Uilke Jacob ten Hoeve
Pieter Jonker Brunt
Marine Jan Everard Kwint
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ARCHIEF VAN DE GEMEENTE WAARDER, (1811) 1812-1941 (1951)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

NOTULEN
Gemeenteraad
63-75.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1825-1837, 1845-1941 en 1945-1951.
13 delen
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

25 mei 1825
5 febr. 1845
21 okt. 1851
12 apr. 1864
13 dec. 1878
1 sept. 1885
29 juli 1893
1 okt. 1904
20 apr. 1912
22 okt. 1918
25 sept. 1925
4 mei 1933
18 jan. 1940
5 nov. 1945

-

5 sept.
30 aug.
12 apr.
13 dec.
28 juli

18371
1851;
1864;
1878;
1885;

27 mei 1893;
29 aug. 1904;
18 jan. 1912;
23 sept. 1918;
3 aug. 1925;
24 apr. 1933;
28 dec. 1939;
29 aug. 1941 en
1 mrt. 1951.

N.B. De notulen van de vergaderingen van de
gemeenteraad over de jaren 1838-1844 bevinden zich tussen de ingekomen en minuten van uitgaande stukken over die jaren,
inv.nrs. 118-124.
76.

Alfabetische trefwoordenindex op de notulen
van de vergaderingen van de gemeenteraad,
22 jan. 1864 - 24 juni 1937.
1 deel

77.

Presentielijsten van de vergaderingen van de
gemeenteraad, 1851-1859, 1876-1904 en 1917-1923.
1 omslag
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College_van_burgemeester_en_wethouders

78.

Notulen van de vergaderingen van het college van
burgemeester en assessoren, 2 jan. 1846 - 1 okt. I851,
I deel
N.B. De notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en assessoren over 1845
bevinden zich tussen de ingekomen en minuten
van uitgaande stukken over dat jaar, inv.nr. 125.

79-89-

Notulen van de vergaderingen van het college van
burgemeester en wethouders, 1851-1941.
II delen
21 okt. 1851 -

29 dec. 18631

12 jan. 1864 -

8 sept. 1869;

8 sept. 1869 -

26 juni 1878;

10 juli 1878 -

11 apr. 1883;

83.
84.

25 apr. 1883 -

4 apr. 1888;

11 apr. 1888 -

85.
86.

6 jan. 1892 -

22 dec. 1891;
27 dec. 1895;

8 jan. 1896 -

29 mei

79.
80.
81.
82.

90.

87.
88.

16 juli 1902 -

89.

10 okt. 1923 -

1902;

12 juli 1907;
14 aug. 1907 - 27 sept. 1923;
9 juli 1941.

Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van
de vergaderingen van het college van burgemeester
en wethouders, 14 mrt. 1870 - 27 nov. 1930.
1 deel

91.

Presentielijsten van de vergaderingen van het
college van burgemeester en wethouders,
1881-1890.
1 katern

BESLUITEN
92-97.

Registers van besluiten van de gemeenteraad,
1853-1941.
92.

11 juli 1853 -

6 delen
11 okt. 1859;

73
93.
94.
95.

11 okt. 1859 - 30 apr. 1872;
28 mei 1872 - 12 nov. 1888;
29 mrt. 1889 - 10 febr. 1911;

96.
97.

13 mei 1911 4 sept. 1923 -

4 sept. 1923;
9 juli 1941.

N.B. Zie ook onder de afzonderlijke rubrieken.
VERORDENINGEN
98.

Register van door de gemeenteraad vastgestelde
plaatselijke verordeningen, 1851-1885, met alfabetische trefwoordenindex.
1 deel
N.B. Zie voor latere verordeningen onder de
afzonderlijke rubrieken.

PUBLICATIES
99.

Register van afgekondigde publicaties, 1825-1837.
1 deel

100-101.

Bekendmakingen, binnen de gemeente gepubliceerd,
1828-1837.

2 omslagen

100. 1828-1833;
101. 1834-1837.
C ORRE SP ONDENTIE
102.

Ingekomen stukken van het provinciaal bestuur,
welke niet zijn geregistreerd, 1812-1821.
1 omslag

103-113.

Ingekomen stukken, 1812-1837.

11 banden

103. 1812-18131
104. 1814-1815;

109. 1824-1825;
110. 1826-1827;

105. 1816-1817;
106. 1818-1819;
107. 1820-1821;

111. 1828-1830;
112. 1831-1833;
113. 1834-1837.

108. 1822-1823;
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114-117*

"Missivenboeken", registers van uitgaande stukken.
1822-1856.
4 delen
114.
4 jan.
115. 23 febr.
116. 12 nov.
117. 12 sept.

1822
1825
1828
1833

- 12 febr. 1825;
6 nov. 1828;
- 10 sept. 1833;
- 21 apr. I856.

N.B. Over de jaren I838-I856 bevinden zich eveneens
minuten van uitgaande stukken tussen de serie
ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
inv.nrs. 118-136; deze minuten van uitgaande
stukken staan niet in de "missivenboeken" afgeschreven.
118-246.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
£
1838-1941.
41 banden en
88 pakken
118. 1838;
119. 1839;
120. 1840;
121. 1841;
122. 1842;
123. 1843;
124. 1844;
125. 1845;
126. 1846;
127. 1847;
128. 1848;
129. 1849;
130. 1850;
131. 1851;
132. 1852;
133. 1853;
134. 1854;
135. 1855;
136. 1856;
137. 1857;
138. 1858,
139. 1859;
140. 1860;

141. 1861;
142. 1862;
143. 1863;
144. 1864;
145. 1865;
146. 1866;
147. 1867;
148. 1868;
149. 1869;
150. 1870;
151. 1871t
152. 1872;
153. 1873;
154. 1874;
155. 1875;
156. 1876;
157. 1877,
158. 1878;
159. 1879;
160. 1880;
161. 1881,
162. 1882;
163. 1883,
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164. 1884;.

204. jan. -- juni 1920;

165. 1885;
166. 1886;

205. juli -• dec. 1920;

167. 1887;
168. 1888;

207. 1922;

169. 1889;
170. 1890;
1 7 L 1891;
172. 1892;
173. 1893;
17**. 189**;

206. 1921 ;
208. 1923;
209. 1924;
210. jan. - juni 1925;
211. juli - dec. 1925;
212. jan. - juni 1926;
213. juli - dec. 1926;
214. jan. - juni 1927;
215. juli - dec. 1927;

175. 1895;
176. 1896;

216. 1928;

177. 1897;
178. 1898;

217. 1929;
218. jan. - juni 1930;

179.
180.
181.
182.

1899;

219. juli - dec. 1930;

1900;
1901;

220. jan. - juni 1931;
221. juli - dec. 1931;

1902;

222. jan. - juni 1932;

183. 1903;
184. 1904;

223. juli - dec. 1932;

185. '905;
186. 1906 ;
187. «907;
188. 1908;
189. 1909;
190. 1910;
1 9 L 1911;
192. '1912;
193. '1913;
194. 'i |an. - juni 1914;
195. ,juli - dec. 1914;
196. ; |an. - juni 1915;
197. i juli - dec. 1915;
198. ;|an. - juni 1916;
199. ;juli - dec. 1916;
200. 1 917;
201. 1 918;
202. * ian. - juni 1919;
203. ;juli - dec. 1919;

224. jan. - juni 1933;
225. juli - dec. 1933;
226. jan. - juni 1934;
227. juli - dec. 1934;
228. jan. - juni 1935;
229. juli - dec. 1935;
230. jan. - juni 1936;
231. juli - dec. 1936;
232. jan. - juni 1937;
233. juli - dec. 1937;
234. jan. - juni 1938;
235. juli - dec. 1938;
236. jan. - apr. 1939;
237. mei - aug. 1939;
238. sept.- dec. 1939;
239. jan. - mrt. 1940;
240. apr. - juni 1940;
241. juli - sept; 1940;
242. okt. - dec. 1940;
243. jan. - mrt. 1941;
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247-264.

244. apr.

juni 19^1 ;

245. juli
2k6, sept.

aug. 19^1 ;
okt. 1941.

Agenda*s van ingekomen en uitgaande stukken,
1822-1852 en 1859-1903, met alfabetische trefwoordenindices.
18 delen
247.
248.
2^9.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

1 jan. 1822 - 5 jan. 1824;
5 jan. 1824 - 22 mei 1829;
22 mei 1829 - 31 dec. 1839;
1 jan. 1840 3 mei 1844;
4 mei 1844 - 31 dec. 1847;
1 jan. 1848 - 1 apr. 1852;
1 jan. 1859 - 6 juni 1862;
6 juni 1862 - 3 mrt. 1866;
3 mr.t. 1866 - 17 jan. 1868;
17 jan. 1868 - 19 okt. 1870;
21 okt. 1870 - 31 dec. 1873;
1 jan. 1874 - 14 mei 1877;
15 mei 1877 - 29 mrt. 1882;
29 mrt. 1882 - 25 sept. 1886;
1 mei 1891;
27 sept. 1886 1 mei 1891 - 5 sept. I896;
5 sept. 1896 - 3 dec. 1900;
4 dec. 1900 - 3 nov. 1903.

265.

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken b\j en
van de gemeenteraad, 1 apr. 1852 - 9 okt. 1857,
met alfabetische trefwoordenindex.
1 deel

266.

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken by en
van het college van burgemeester en wethouders,
1 apr. 1852 - 31 dec. 1858, met alfabetische
trefwoordenindex.
1 deel

267.

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken b\j en
van de burgemeester, 1 apr. 1852 - 31 dec. I858,
met alfabetische trefwoordenindex.
1 deel

77
268-271*.

Alfabetische trefwoordenindices op de ingekomen
en minuten van uitgaande stukken, 1903-19**'' •
7 delen
268. 1903-1908;

272. 1924-1930;

269. 1909-1913;
270. 1914-1919;

273. 1931-1935;
27**. 1936-192*!.

271. 1920-1923;
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van
vertrouwelijke en geheime aard by en van de burgemeester van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld,
1869-1941.
2 pakken
N.B. Zie GABww, inv.nrs. 219-220.
VERSLAGEN
275.

Gemeenteverslagen, 1878-1884 en 1916-1917.
1

N.B.
nieuwe formatie
1878-1922
1924-1935

Sie v o o r de g e m e e n t e v e r s l a g e n o v e r d g u - p e r i o d e s
1 8 3 7 - 1 8 7 7 , l 8 8 5 ^ 9 ^ ^ _ J > l « * T 9 1 » Ó ^ d e ingekomen
en minuten van ul-tgaande >toilcken o v e r de Jaren
1 8 3 8 - 1 8 7 8 ^ ^ 8 1 8 6 - 1 9 1 6 en 1 9 1 9 - 1 9 4 1 ,
1 1 8 - > 5 ö \ 1 6 6 - 1 9 9 «n 2 0 2 - 2 4 6 .

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE EN PERSONEEL
GRONDGEBIED

276.

pevkkös.

Stukken betreffende de plannen tot samenvoeging
van de gemeente met de gemeenten Barwoutswaarder,
Rietveld, Lange Ruige Weide, Papekop, Hekendorp en
een gedeelte van de gemeente Bodegraven, 1921,
1 omslag
N.B. Zie ook GABww, inv.nr. 222.
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INRICHTING VAN HET BESTUUR
277*

"Reglement van bestuur ten platten lande van de
provincie Utrecht" met stukken betreffende de
uitvoering van het reglement, 1816. 1 omslag

278.

Reglementen van orde voor de vergaderingen van
de gemeenteraad, 1851 en 1916.
2 stukken

VERKIEZINGEN
279.

Staten van belastingplichtigen met hun aandeel
in de directe belastingen, opgemaakt ten behoeve
van de verkrijging van het kiesrecht voor de Provinciale Staten, 1819t 1822, 1825, 1829 en I835.
1 omslag

280.

Lijsten van personen, op grond van hun belastingaandeel bevoegd tot deelname aan de verkiezingen
voor de Provinciale Staten, 1819, 1825, 1829 en
1835.
1 omslag

281•

Processen-verbaal van stemopneming van de verkiezingen van leden van de Provinciale Staten,
1819, 1822, 1825, 1829 en 1835.

282.

1 omslag

Lijsten van kiezers, die gestemd hebben bij de
verkiezingen van leden van de gemeenteraad, 1851.
1 omslag

283.

Processen-verbaal van stemopneming van de verkiezingen van leden van de gemeenteraad, 1851.
2 s tukken

284.

Bijlagen bij de processen-verbaal van stemopneming
van de verkiezingen van leden van de gemeenteraad,
1851.

1 omslag

GEMEENTEBE STUUR
—

Registers van leden van de gemeentebesturen van
Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld en van de
besturen van de onder deze gemeenten gelegen pol-,
ders, [1880-circa 19381.
2 delen
N.B. Zie GABww, inv.nrs. 229-230.
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285.

Processen-verbaal van de installatie en eedsaflegging
van gemeenteraadsleden, 1847.
2 stukken

PERSONEEL
Algemeen
—

Staten van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen te Barwoutswaarder en Waarder,
1903-1923.
1 katern
N.B. Zie GABww, inv.nr. 235.

286.

Staten van dienst van het onderwijzend personeel
aan de openbare lagere school, 1911-1920.
1 omslag

287.

Staat van het onderwijzend personeel aan de byzondere lagere scholen, dat in het bezit is van akten
tot het geven van bijzonder onderwijs, 1922-193^»
1 katern

Bezoldiging en pensioensvoorziening
288.

Verordeningen op de jaarwedden van het hoofd en
het onderwijzend personeel van de openbare lagere
school, 1902, 1907, 1908, 1916 en 1918.
1 omslag

289.

Verordening op de wijze van uitbetaling van de
jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare
lagere school, 1920.
1 stuk

290.

Stukken betreffende de pensioensvoorziening van
het gemeentepersoneel, 1922-19^1.

1 omslag

Benoeming en ontslag
291-293#

Registers van besluiten van de gemeenteraad betreffende de benoeming van gemeentepersoneel,
1851-1857 en 1859-1862.
3 katerns

2 9 L 1851-1852}
292. 1852-1857;
293. 1859-1862.

80
29k.

Besluit van Gedeputeerde Staten tot de benoeming
van J.G. Schuak tot gemeenteontvanger, 1818.
1 stuk

295•

Akten van benoeming van gemeentepersoneel,
1890-1932.
Authentieke, gelijktijdige afschriften.
1 omslag

296.

Besluiten van de gemeenteraad tot ontslag van
gemeentepersoneel, 1921 — 19^fl .

1 omslag

297*

Besluit van de gemeenteraad betreffende de
aanstelling van personeel op arbeidsovereenkomst,
19^0, met een besluit van de gemeenteraad tot
wijziging, 19^0.
2 stukken

298.

Notariële akte van pandgeving door E. van Loo,
gemeenteontvanger, van een inschrijving op het
Grootboek der Nationale Schuld, dienende als
borgtocht, 1910.
Met retroakte, 1910.

299.

2 stukken

Verordeningen op de benoeming en bezoldiging
van de gemeenteveldwachter, 1933, 1935 en 1939,
met een verordening tot wyziging, 1934.
1 omslag

Instructies
300.

Instructie voor de gemeentesecretaris, 1914.
1 stuk

301.

Instructie voor de gemeenteontvanger, 1819.
Concept.

302.

1 stuk

Besluiten van de gemeenteraad tot wijziging van
de instructie voor de gemeenteontvanger, 1906.
2 stukken
N.B. De eigenlijke instructie d.d. 15 april 1854
bevindt zich in het register van besluiten
van de gemeenteraad, inv.nr. 92.

303•

Instructies voor de gemeenteontvanger, 1910 en
1930, met besluiten van de gemeenteraad tot
wyziging, 1920 en 1922.
1 omslag
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304.

Verordening op de verdeling der werkzaamheden over
de verschillende Ambtenaren van de Burgerlijke
Stand, 193L
1 stuk

305*

Instructie voor de ambtenaren ter gemeentesecretarie, 1912*.

——

1 stuk

Instructies voor het personeel van de gemeenschappelijke luchtbeschermingsdienst, 1938.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 256.

—

Besluit van de gemeenteraden van Barwoutswaarder,
Waarder, Rietveld en Lange Ruige Weide tot wijziging van de instructie voor de opzichter van de
gemeenschappelijke begraafplaats, 1 91 9.
1 stuk
N.B. Zie GABww, inv.nr. 257.
De eigenlijke instructie is niet aanwezig.

306.

Instructie voor de vertegenwoordiger van de
burgemeester by de vordering van paarden, met
bijlagen, 1936.
1 omslag

EIGENDOMMEN
N.B. Zie voor stukken betreffende de veldwachterswoning en
het arrestantenlokaal de rubriek Justitie en openbare
orde, zedelijkheid en veiligheid, zie voor stukken betreffende de gemeenschappelijke begraafplaats de rubriek
Openbare gezondheid, zie voor stukken betreffende het
schoolgebouw en de inventaris van het schoolgebouw alsmede de onderwyzerswoning de rubriek Onderwijs en zie
voor stukken betreffende het secretariegebouw en het
archief de desbetreffende rubrieken.
307»

Stuk houdende opgave van gemeente-eigendommen,
1852, met aanvullingen, 1860, 1877, 1884, 1892,
1896, 1908 en 1919.
1 omslag
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308.

Lyst van gemeente-eigendommen, behorende bjj de
straatverlichting, 1930.
1 stuk

309.

Stukken betreffende de brandverzekering van
gemeenschappelijke eigendommen van de gemeenten
Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, [circa I88OJ,
[circa 1920^] en j^circa 1925J.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 262.

GEMEENTESECRETARIS EN RAADSZAAL
—

Akte van aankoop, ten overstaan van notaris S.F.
de Vries te Woerden, door A. Knjjff Hzn. en V.
Paling Lzn, als vertegenwoordigers van de gemeenten Barwoutswaarder, Vaarder en Rietveld, van
M
6. Richter, weduwe van G.W. van Kooten, van een
woonhuis met erf, gelegen in de Kruisstraat te
Voerden, 1895.
1 stuk
N.B. Zie GABww, inv.nr. 265.

—

Proces-verbaal van veiling en toewijzing, ten overstaan van notaris jhr. P.J. van Winter te Voerden,
aan P. de Vit als gevolmachtigde van de gemeentebesturen van Barwoutswaarder, Vaarder en Rietveld,
door M.E. Hendrikx, van een woon- en winkelhuis,
gelegen in de Voorstraat te Woerden, 1917»
Authentiek afschrift, 1917, met retroacta, 1911
en 1912.

3 stukken

N.B. Zie GABww, inv.nr. 266.
—

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
de verbouw van een winkelhuis, gelegen in de
Voorstraat te Voerden, tot gemeentesecretarie
voor de gemeenten Barwoutswaarder, Vaarder en
Rietveld, 1918.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 267.

M

83
——

Akten van verhuur door de gemeentebesturen van
Barwoutswaarder, Vaarder en Rietveld van een woning boven de gemeentesecretarie, gelegen in de
Voorstraat te Woerden, 1918, 1921, 1922, 1924,
1926, 1928, 1930, 1933, 1935 en 1937.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 268.

---

Akten van verhuur door de gemeentebesturen van
Barwoutswaarder, Vaarder en Rietveld van een
pakhuis achter de gemeentesecretarie, gelegen
in de Achterstraat te Voerden, 1918, 1924, 1926,
1927, 1929, 1930 en 1936.

1 omslag

N.B. Zie GABww, inv.nr. 269.
309*

Lyst van eigendommen, behorende in de raadszaal,
1925.

1 stuk

ARCHIEF
310.

Ljjst van archiefbescheiden, welke C.J. Bredius
als schout en secretaris verklaart ontvangen te
hebben van de weduwe van de gewezen schout J.G.
Schuak, [1825^.

311.

1

stuk

Archiefinventaris, 1846, met aanvullingen, 1849,
1851t 1855, 1861, 1872, 1877 en 1882.
1 stuk

312.

Archiefinventaris, 1884, met aanvullingen, 1892,
1896, 1902, 1906 en 1910.
1 stuk

313.

Archiefinventaris, 1938.

314.

Proces-verbaal van overdracht van het gemeentearchief aan de nieuwbenoemde gemeentesecretaris
mr. J. Bredius door de ontslagen gemeentesecretaris C.J. Bredius, 1855.
1 stuk

1 stuk
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FINANCIEN
-Zë-°-!-§~-

en

rekeningen

315»

Begroting van de gecombineerde mairie Waarder,
1811.
1 stuk

316.

Rekeningen van de gecombineerde mairie Waarder,
1811-1813.
1 omslag

317-319.

Belagen bjj de rekeningen van de gecombineerde
mairie Waarder, 1811-1813.
3 omslagen
317. 1811;
318. 1812;
319. 1813.

320.

Rekeningen van de gemeente Waarder, 1812-1813,
opgemaakt 1817.
1 omslag

321.

Rekening van de achterstallige inkomsten en
uitgaven, 1814-1815, met bylagen, opgemaakt 1817,
1 omslag

322-331•

Begrotingen met memories van toelichting en
bijlagen, 1814-1940.
10 pakken
322.
323.
324.
325.
326.

332-340.

1814-1830;
1831-1850;
1851-1875;
1876-1895;
1896-1910;

327.
328.
329.
330.
331.

Rekeningen, 1814-1940.
332.
333.
334.
335.
336.

1814-1830;
1831-1850;
1851-1865;
1866-1880;
1881-1899;

1911-1920;
1921-1927;
1928-1932;
1933-1936;
1937-1940.
9 pakken

337.
338.
339.
340.

1900-1914;
1915-1926;
1927-1933;
1934-1940.
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341-3^7»

Staten van specificaties van de inkomsten en uit7 pakken
gaven op de rekeningen, 1845- 1940.
341. 1845-1870;
342. 1871-1885;
343. 1886-1900;
344. 1901-1910;

348-394.

345. 1911-1920;
346. 1921-1930;
347. 1931-1940.

Bijlagen bfl de rekeningen, 1814-1940. 37 omslagen en
10 pakken
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.

1814;

372. 1838;

1815;
1816

373. 1839;
374. 1840;
375. 1841;
376. 1842;

1817
1818
1819;
1820;
1821 ;
1822;

377. 1843;
378. 1844;
379. 1845;
380. 1846;

1823;
1824;

381. 1847;
382. 1848;

1825;
1826;
1827;
1828;
1829;
1830;
1831;
1832;
1833;
1834;
1835;
1836;
1837;

383. 1849;
384. •1850;
385. 1851-1860;
386. •1861-1870;
387. '1871-1880;
388. 11881-1890;
389. 1 891-1900;
390. 1 901-1910;
391. 1 911-19205
392. 1 921-1930;
393. 1 931-1939;
394. 1 940.

Leningen
395.

Akte van overeenkomst met de Coöperatieve Brandwaarborgmaat schappij "De Gemeenten Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld en Lange Ruige Weide en
omstreken" G.A. betreffende een door haar verstrekte geldlening, 1939.
1 stuk

86
396.

Stukken betreffende de inschrijving door ingezetenen
op de gedwongen en vrijwillige staatsleningen, 18311832.
1 omslag

397•

Stukken betreffende de inschrijving door ingezetenen
op de vrywillige staatslening, 1844-18^5.
1 omslag
N.B. Deze

s t u k k e n hebben ook b e t r e k k i n g op de

ge-

m e e n t e n K a m e r i k - H o u t d i j k e n , Kamerik-Mijzijde

en

•s-Gravensloot.

BELASTINGEN
Gemeentelijke

belastingen

- Hoofdelijke

omslag

398.

Verordeningen op de heffing en invordering van
de hoofdelyke omslag, 1901, 1908, 1918, 1919 en
1922.
1 omslag

399-^00.

Kohieren van de personele, vanaf 18^5 van de hoofdelijke omslag, 1812 en 1814-1922.
2 pakken
399. 1812 en 18H-1875I
Uoo. 1876-1922.

^01.

Verordeningen op de heffing en invordering van
de plaatselijke inkomstenbelastingen, 1 91 9 en
1921-1923.

1 omslag

- Hondenbelasting
^02,

Verordeningen op de heffing en invordering van
de hondenbelasting, 1920 en 1932, met een verordening tot wijziging, 193L
1 omslag

-

Kohieren van de hondenbelasting voor Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, 1891-1907. 1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 355.

87
^03.

Kohieren van de hondenbelasting, 1929-1939.
1 omslag

- Porensenbelasting
-

Staten van in Barwoutsvaarder, Waarder en Rietveld werkzame forensen ten behoeve van de heffing
van de forensenbelasting, 1923/1924 - 1930/1931.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 357.

- Leges
kok.

Verordeningen op de heffing en invordering van
leges ter secretarie en van rechten wegens de
verrichtingen van de Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand, 1899, 1900 en 1920.
1 omslag

- Vergunningsrecht
k05.

Verordeningen op de heffing en invordering van
het vergunningsrecht voor de kleinhandel in
sterke drank, 190^ en 1932, met verordening
tot wijziging, 1935»
1 omslag

Uo6.

Verordeningen op de heffing en invordering van
het vergunningsrecht voor de kleinhandel in
zwak-alcoholische drank, 1932.
2 stukken

Rijksbelastingen
- Grondbelasting
407.

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

^08.

"Suppletoire aanwijzende tafel", register houdende
wijzigingen in de "oorspronkelijke aanwijzende tafel",
ingedeeld volgens kadastrale secties, 1833-1863.
1 deel
•

88
409-413.

Perceelsgewijze kadastrale leggers, 1832-1875,
met, per deel, alfabetische naamindlces.

5 delen
409.
410.
Ml.
412.
413.

Artikelnummers
artikelnummers
artikelnummers
artikelnummers
artikelnummers

1-90;
91-158;
159-249;
250-325;
326-337.

414.

"Register no. 71"» register houdende verwijzingen
van perceelnummers op de kadastrale kaarten naar
artikelen in de perceelsgewijze leggers alsmede
wijzigingen hierin, 1845-circa 1950. 1 deel

U15.

Verordeningen op de heffing en invordering van
g
opcenten op de grondbelasting, 1921, 1931 «n 1932.
1 omslag

—

Staten van de jaarlijkse totaalbedragen van de
grondbelasting, geheven in Barwoutswaarder,
Vaarder en Rietveld, alsmede van de hiervan aan
de gemeenten toekomende opcenten, 1887-1919 en
1922-1926.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 364.

416-418.

Registers van aangiften van bouw, verbouw en sloop
van gebouwen ten behoeve van de heffing van de
grondbelasting, 1871-1937.
3 katerns
416. 1871-1884;
417. 1885-1924;

*

418. 1924-1937.
419.

Register van verzoeken om vrijstelling van grondbelasting, 1848-1870.
1 katern

- Personele belasting
420.

Verordeningen betreffende de heffing en invordering van opcenten op de personele belasting, 1897,
1921, 1931, 1932, 1935 «n 1936.
1 omslag

89
421.

Verordening op de classificatie van de gemeente
voor de heffing van de personele belasting, 1930*
1 stuk

—

Staten van de jaarlijkse totaalbedragen van de
personele belasting, geheven in Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld, alsmede van de hiervan aan
de gemeenten toekomende opcenten, 1887-1918 en
1921-1925.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 371.

- Vermogensbelasting
422.

Verordeningen op de heffing en invordering van
opcenten op de vermogensbelasting, 1921, 1934
en 1935»

1 omslag

- Zegelrecht
423-426.

Repertoires van akten, gepasseerd voor of uitgegeven vanwege het gemeentebestuur met aantekeningen van verificatie door de Verificateur der
Registratie en Domeinen, 1817-1917» 4 katerns
423. apr.
424. apr.
425. nov.
426. febr.

427-428.

1817
1837
1853
1883

-

jan.
okt.
dec.
apr.

1837;
1853?
1882;
1917.

Repertoires van akten, uitgegeven vanwege de ambtenaar, belast met de tekening van stukken betreffende de plaatselijke belastingen, met aantekeningen
van verificatie door de Verificateur der 'Registratie en Domeinen, 1854-1881.
2 katerns
427. juni 1854 - mrt. 1876;
428. apr. 1876 - juli 1881.

- Patentbelasting
429.

Register van uitgiften van patentakten, 1812-1813.
1 deel

K

m

90
430-432.

Registers van uitgegeven patentakten, 1871/1872 1893/1894.
3 katerns
430. 1871/1872 - 1878/1879?
431. 1879/1880 - 1885/1886;
^32. 1886/1887 - 1893/1894.

433•

Patentakten, welke niet zijn afgegeven of afgehaald,
met van te voren geschreven kwitanties, 1813»
1 omslag

43^•

Kwitanties voor de betaling van de patentbelasting,
1812-1813.

Authentieke, gelijktijdige afschriften.
1 omslag
435.

Stuk houdende opgave van de door de burgemeester ^ ^
aan de Ontvanger der Directe Belastingen te Woerden overgedragen patentregisters met een aantekening
van ontvangst door laatstgenoemde, 18^7*
1 stuk

——

Lijsten van door de burgemeester van Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld aan de Ontvanger der Directe
Belastingen te Woerden overgedragen patentregisters,
1848-1850.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 382.

- Gemeentefondsbelasting
436.

Verordeningen op de heffing en invordering van
opcenten op de gemeentefondsbelasting, 1930, 1932,
1935 en 1937-19^0.

437*

1 omslag

Verordening op de classificatie van de gemeente
voor de heffing van de gemeentefondsbelasting,
1932.
1 stuk

BEVOLKINGSBOEKHOUDING
438-440.

Bevolkingsregister volgens huisnummering, 18371849, bijgewerkt tot I858.

3 delen

438. 1837-1839;
439. 1840-1845;
440. 181*6-1849, bijgewerkt tot I858.
N.B. Op deze registers is een hedendaagse, alfabetische naamindex aanwezig.

A

91
kk"\.

Bevolkingsregister volgens huisnummering, 18501861, met alfabetische naamindex.

1 deel

kk2.

Bevolkingsregister volgens huisnummering, 18611882, met alfabetische naamindex.
1 deel

kkj.

Dienstboden- en kostgangersregister, 1850-1861,
met alfabetische naamindex.

khk-kk5.

Bevolkingsregister volgens huisnummering, 18821919.
kkh.
kk$.

bk6.

1 deel

2 delen

Vesteinde (ged.), Korte Waarder (ged.) en
Oosteinde;
Westeinde en Korte Waarder.

Alfabetische naamindex op het bevolkingsregister,
1882-1919.

1 deel

hkl.

Bevolkingsregister, alfabetisch op gezinshoofd,
1919-1938.
1 kaartsysteem

448.

Dienstboden- en kostgangersregister, 1921-1938.
1 deel

449.

Alfabetische naamindex op het dienstboden- en
kostgangersregister, 1921-1938.

450.

1 katern

Staat van inschrijvingen van overlijdensaangiften
met vermelding van de doodsoorzaak ten behoeve
van de overlydensstatistiek, 1925-1942.
1 katern

—

Register van nationaliteitsbewqzen, aan inwoners
van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld afgegeven vanwege de Commissaris der Koningin, 1911-1925.
1 katern
N.B. Zie GABww, inv.nr. 403.

JUSTITIE EN OPENBARE ORDE. ZEDELIJKHEID EN VEILIGHEID
Algemeen
451.

Uittreksel uit de algemene politieverordening,
1855#
Gedrukt. In tweevoud.
2 stukken

92
452.

Verordening van politie, 1904, met verordeningen
tot wijziging, 1909, 1910, 1924, 1927, 1928, 1934
en 1939.

453»

1 omslag

Reglement voor de waarneming van de nachtwacht
door de Landstorm, 1814.
1 stuk

Y2~2iëi2ê_£2_ES2*E£££i25_y^_2Y£E tr ££ in § en ©2_misdrjjven
454.

Register van processen-verbaal, voornamelijk van
politiezaken, 1825-1837.
1 deel
N.B. Zie voor afschriften van processen-verbaal
van politiezaken over de periode 1838-1883
de ingekomen en minuten van uitgaande stukken over die Jaren, inv.nrs. 118-163.

— .

%

Register van inschrijvingen van binnen Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld opgemaakte processenverbaal met betrekking tot politiezaken, 1921-1923.
1 katern
N.B. Zie GABww, inv.nr. 411.

—

Registers van inschrijvingen van door het kantongerecht en de arrondissementsrechtbank gewezen
vonnissen tegen inwoners van Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld, 1894-1941.
2 katerns
N.B. Zie GABww, inv.nrs. 412-413.

m
Veldwachterswoning en arrestantenlokaal
455•

Akte van aankoop van een perceel grond aan de
Kosterdijk van G. van der Laan ten behoeve van
de bouw van een veldwachterswoning met arrestantenlokaal, 1929. .
Met retroakte, 1929.
2 stukken

456.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
de bouw van de veldwachterswoning met arrestantenlokaal, 1929.
1 omslag

~

93
1*57.

Ljjst van eigendommen, behorende b\j het arrestantenlokaal, 1892, met aanvulling, 1930. 1 stuk

Toezicht op alcoholgebruik
U58.

Verordening op de bestrijding van het drankmisbruik
op dagen van demobilisatie, 1916.

1 stuk

Toezicht op wagenbezit
^59.

Register van inschrijvingen van verleende machtigingen voor het in bezit hebben van vuurwapens,
1919-1937.

k60.

1 katern

Staat van houders van een bijzondere machtiging
uit hoofde van de Vuurwapenwet, [circa 1930~J.
1 stuk

Brandweer
461.

Bekendmaking van de verordening op de brandweer
in de gemeenten Waarder en Lange Ruige Weide,
1857.
Gedrukt. Xn tweevoud.

2 stukken

h62.

Lijst van b r a n d w e e r l i e d e n , [ c i r c a

193öJ.
1 stuk

—

Akte van overeenkomst, door de gemeentebesturen
van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld aangegaan
met het bestuur van de Brand schouwer ij te Nieuwerbrug betreffende onderlinge hulpverlening by de
bestrijding van brand, 1911.
1 stuk
N.B. Zie GABww, inv.nr. ^22.

463*

Besluit van de gemeenteraad tot het deelnemen in
de gemeenschappelijke regeling "Brandweerkring
Gouda", 1937.

h6k.

1 stuk

Lijsten van eigendommen, behorende bij de brandspuitbewaarplaats, 192^ en 1931.

2 stukken

94
Luchtbescherming

k65-k66.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst, 1940-1941.
2 omslagen
465. 1940;
466. 1941.
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van uitgaande
stukken over deze jaren, inv.nrs. 239-246.

—

Plan voor de gemeenschappelijke luchtbeschermingsdienst voor de gemeenten Barwoutswaarder, Vaarder
en Rietveld, 1938.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 427.

4

OPENBARE GEZONDHEID
Algemeen
467*

Besluit van de gemeenteraden van Waarder en Lange
Ruige Weidis tot de gemeenschappelijke regeling van
de genees-, heel- en verloskundige dienst, 1914.
1 stuk

Toezicht_oj> voedingswaren
468.

Verordeningen op de keuring van waren, 1921, 1922
en 1936, met verordening tot wijziging, 1931»
M
1 omslag

469.

Verordening op de vee- en vleeskeuringsdienst,
1922, met verordeningen tot wijziging, 1928 en
1935.

470.

3 stukken

Verordeningen op de heffing en invordering van
keurloon, 1922 en 1934-1936, met verordeningen
tot wijziging, 1927 en 1933.

—

1 omslag

Besluit van de gemeenteraden van Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld tot de oprichting van een
gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst en de vaststelling van een reglement hiervoor, 1922, met
een besluit van de gemeenteraad tot wijziging, 1923.
2 stukken
N.B. Zie GABww, inv.nr. 431.

95
^71.

Akte van overeenkomst, aangegaan met het gemeentebestuur van Voerden, betreffende de waarneming van
de vleeskeuring binnen de gemeente, 1927*
1 stuk

^72.

Besluit van de gemeenteraad tot het deelnemen in
de gemeenschappelijke regeling "Keuringskring
Woerden", 1933.

1 stuk

2 e .£*£ilïïi2 g _ b e 8 m e * t e l y l c e ziekten
^73»

Verordeningen op de heffing en invordering van
besmettelijke-ziekten-gelden, 1936.
2 stukken

225T2S£Eifiat2
^7^.

Stukken betreffende de aanleg van een begraafplaats voor de gemeenten Vaarder en Lange Ruige
Weide, 1828.
1 omslag

^75.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding door
het gemeentebestuur van Waarder van de aanleg van
een gemeenschappelijke algemene begraafplaats voor
de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder, Rietveld en
Lange Ruige Weide, 1873-1875.
1 omslag

^76.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding door
het gemeentebestuur van Waarder van het ophogen
van de gemeenschappelijke algemene begraafplaats,
1876.
1 omslag
Lyst van eigendommen, behorende by de gemeenschappelijke algemene begraafplaats van de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder, Rietveld en Lange Ruige
Weide, 1877.
1 stuk
N.B. Zie GABww, inv.nr. U38.

^77.

Ljjst van gemeente-eigendommen, behorende by de
gemeenschappelijke algemene begraafplaats, 1892,
met aanvullingen, I896, 1902, 1905 en 1930.
1 stuk

96
478.

Stukken betreffende de verkoop van grafruimten
op de gemeenschappelijke algemene begraafplaats,
1879-1940.
1 omslag

1*79.

Plattegronden van de gemeenschappelijke algemene
begraafplaats, 1920.

480.

Stuk houdende de van gemeentewege te heffen begraaf rechten, 1829.

481.

1

stuk

Verordeningen op de heffing en invordering van
begraafrechten, 1899-1900.

-—

2 stukken

1 omslag

Verordeningen op de heffing en invordering van
begraafrechten in de gemeenten Barwoutswaarder,
Waarder, Kietveld en Lange Ruige Weide, 1901,
1919 en 1920.

1 omslag

N.B. Zie GABww, inv.nr. 436.
Drinkwater- en £l«£triciteitsyoorziening
482.

Akte van aankoop van een perceel grond binnen
de gemeente van B. Smit ten behoeve van de bouw
van een waterpomp, 1905.

483.

1 stuk

Stukken betreffende de deelname in de oprichting
van een drinkwaterleidingbedryf in samenwerking
met een tiental gemeenten in Zuid-Holland en
Utrecht, 1930 en 1939.

484.

1

omslag

Stukken betreffende een aan de gemeente Woerden
verleende vergunning tot levering van electriciteit aan een aantal inwoners van de gemeente,
1926-1927.

1

omslag

Veeartsenjjkundi|j t££5i£-485-48 7.

Registers van aangiften van door besmettelijke
ziekten aangetast vee, 1878-1933.
3 katerns
485. 1878-1907;
486. 1908-1924;
487. 1924-1933.

488.

Akte van overeenkomst, aangegaan met de N.V.
"Gekro" te Overschie. betreffende de destructie
van ziek en gestorven slachtvee, 1938.
1 stuk

97
VOLKSHUISVESTING
489.

Verordening op de voorschriften betreffende de
volkshuisvesting, 1905 en 1925, met verordeningen
tot wyziging, 1905 en 1931.
1 omslag

490.

Verordening op het bouwen en de bewoning, 1935,
met verordening tot wijziging, 19^1. 2 stukken

^91*.492.

Registers van aanvragen om bouwvergunning met
aantekeningen van de genomen beschikkingen,
1903-1936.

2 katerns

U91. 1903-1925;
492. 1926-1936.
N.B. De eigenlijke aanvragen met afschriften van
de verleende vergunningen bevinden zich tussen de ingekomen en minuten van uitgaande
stukken, inv.nrs. 183-231.
493.

Staat van onbewoonbaar verklaarde of voor verbetering aangewezen woningen, 1910.
1 stuk

VERKEER EN VERVOER
494.

Legger van de wegen en voetpaden, 1853, met
wijzigingen, 1873.

1 katern

495.

Tekening, behorende b\j de legger van de wegen
en voetpaden, u1853~],
1 stuk

496.

Legger van de wegen en voetpaden, 1930.

497.

1 katern
Legger van de wegen en voetpaden, 1938.
Concept.
1 stuk

498.

Tekeningen, behorende b\j de legger van de wegen
en voetpaden, 1938.
Concepten.

499.

2 stukken

Stukken betreffende het opmaken en het vaststellen
van de legger van de wegen en voetpaden, 1939-1941.
1 omslag

500.

Legger van de wegen en voetpaden, 1941.
1 katern

98
501.

Tekening, behorende bjj de legger van de wegen
en voetpaden, 1 9**1 .

1

8tuk

ECONOMISCHE ZAKEN
Landbouw en veeteelt
502.

Stukken betreffende de steunverlening aan kleine
boerenbedrijven, 1938-1941.

Handel

en

1 omslag

,_ n jJX£ r - e i-

503.

Reglement voor de uitoefening der broodbakkers- en
broodslytersbedryven binnen de gemeente, |_1829j.
Afschrift, [circa 1829"].
1 stuk

504.

Verordening op de broodzetting en de broodverkoop™
185^.
Gedrukt.

505.

1 stuk

Bekendmaking van de verordening op de broodzetting
en de broodverkoop, 185^.
Gedrukt.

1 stuk

506.

Verordening op het gewicht van het brood, 1915»
1 stuk

507-509.

R e g i s t e r s van e i g e n a a r s van hondekarren,

1897-193^.

3 katerns
507.
508.
509.

1897-1910;
1911-1927»

f

2

1928-193 *.

5.IO.

Rapporten betreffende de uitkomst van de keuring
van hondekarren met hond en tuig, 1928-193^.
1 omslag

511.

Register van binnen de gemeente aanwezige fabrieken
en werkplaatsen, opgemaakt uit hoofde van de
Veiligheidswet-1895, I897-I919.
1 katern

512.

Register van aangiften van bedrijfsongevallen in
fabrieken en werkplaatsen, opgemaakt uit hoofde
van de Veiligheidswet-1895, 1906-1908.
1 katern

99
513-515.

Registers van personen, jonger dan 16 jaar, aan
wie een arbeidskaart is uitgereikt, 1890-1911»
3 katerns

513. 1890-1899;
51**. 1900-19071
515. 1908-1911.
Distributie
516.

Verordeningen op het beheer van het Levensmiddelenbedrijf, 1915 en 1919.
2 stukken

517.

Verordening op het beheer van het Voedingsgewassenbedryf, 1918.
1 stuk

518.

Rekening van het Voedingsgewassenbedryf, 1918.
1 stuk

519.

Verordening op de broodkaartenregeling uit hoofde
van de Distributiewet-1916, 1917.
1 stuk

J a c h t en visserjj
—

Register van aanvragen om jacht- en visakten door
inwoners van Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld,
1910-1913.
1 katern
N.B. Zie GABvw, inv.nr.

520.

kjk,

Register van aanvragen om visakten, 1914-1917.
1 katern

521-523.

Registers van aanvragen om vergunning uit hoofde
van de Vogelwet-1912, met aantekeningen van de
genomen beschikkingen, 191^-19^0.
3 katerns
521. 1914-1920;
522. 1920-1935;
523. 1935-19^0.

100
MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Armenzorg
524.

Reglement voor de armbesturen in de gemeente,
1816.
1 stuk

525»

Staat van gegevens betreffende de armenzorg in
de gemeente, 1816.
Concept.
1 stuk

526.

Stukken betreffende de vaststelling van de
bedragen op de begroting voor armenzorg,
[1812-18151.

527»

1 omslag

Kwitanties voor voorgeschoten bedragen door
de burgemeester inzake de verzorging van Elsje
Tromp en Willem van Eik, 1817«

528.

"

1 omslag

Rekeningen van de diaconie van de Nederlands
Hervormde gemeente, 1832 en 1843-1853.
1 omslag

529.

Stukken betreffende de oprichting van het
Algemeen Armbestuur van Waarder en Lange Ruige
Weide in plaats van de Gecombineerde Buitenarmenbeurs, 1852-1855.

530.

1 omslag

Reglement voor het Algemeen Burgerlijk Armbestuur
van Waarder en Lange Ruige Weide, I855.
1 stuk

i

531.

Stukken betreffende een voorgenomen opheffing
van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Waarder
en Lange Ruige Weide, I859.
2 stukken

532.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
inzake een conflict tussen het gemeentebestuur
en de diakenen van de Nederlands Hervormde gemeente, met bylagen, 1816.
1 omslag

533»

Stukken betreffende een bijzondere omslag over
de Nederlands Hervormde gezinshoofden ten behoeve van de dekking van het tekort van de armenzorg,
1818.
1 omslag

101
Werklozenzorg en werkverschaffing
53^»

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en
van de correspondent van de arbeidsbemiddeling,
1934.1939.
1 pak
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van uitgaande
stukken over de periode 1919-19^1» inv.nrs.
202-246.

ONDERWIJS
Algemeen
535*

Stukken betreffende de toestand op de bijzondere
lagere scholen in het dorp en te Nieuwerbrug,
1922-1925.

536.

1 omslag

Reglement voor de toelating van kinderen uit
de gemeente Bodegraven op de openbare lagere
school binnen de gemeente, 1915*
Afschrift, 1915.

1 stuk

537»

Reglementen voor de toelating van binnen de gemeente woonachtige kinderen op de openbare
lagere school te Lange Ruige Weide, 1920 en
1921.
2 stukken

538.

Verordening tot aanwijzing van de periode waarbinnen vergunning verleend kan worden voor vrijstelling van de leerplicht in verband met landbouwwerkzaamheden, 1929.
1 stuk

Toezicht op het onderwjjs
539.

Verordening op de inrichting en samenstelling
van de commissie van plaatselijk toezicht op het
lager onderwjjs, 1921.
1 stuk

Leerplannen
5^0.

Leerplannen voor de openbare lagere school, 1882,
1888, 1911 en 1913» met wijzigingen, I91U en
1917.

1 omslag

102

Herhalings- en vervolgonderwijs
541.

Verordeningen op de regeling van het herhalingsonderwqs, 1902 en 1908.
2 stukken

542.

Verordening op de regeling van het vervolgonderwijs, 1922.
1 stuk

Statistiek
—

Register houdende - opgave van het schoolverzuim

N.B.

aan de openbare lagere scholen
te Barwoutswaarder en Waarder
en aan de bijzondere lagere scholen te Waarder en Nieuwerbrug,
1878;
A
- opgave van het aantal scholieren
aan de openbare lagere scholen
te Barwoutswaarder en Waarder
en aan de bijzondere lagere scholen te Waarder en Nieuwerbrug,
1880-1900.
1 deel
Zie GABww, inv.nr. 496.

5^3.

Stukken betreffende het aantal schoolgaande kinderen op de openbare en bijzondere lagere scholen
binnen de gemeente, 1897-1921.
1 omslag

544.

Staat van het aantal schoolgaande kinderen op
de openbare lagere school in het dorp en de
bijzondere lagere scholen in het dorp en te
Nieuwerbrug, 1903-1924.
1 stuk

2£-2üï£2-£2_i ee £ïi ddelen
- School te Nieuwerbrug
545.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
de bouw, 1829.
1 omslag

—-

Akte van openbare aanbesteding door de gemeentebesturen van Bodegraven, Barwoutswaarder, Waarder
en Rietveld van het vernieuwen van het schoolgebouw te Nieuwerbrug, 1848.
1 stuk
N.B.

Zie GABww, inv.nr. 500.

A

103
- School in het dorp
5^6.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
de bouw van de school met onderwijzerswoning, 1843.
1 omslag

5**7»

Rekening van F. Zaal voor arbeidsloon en geleverd
materiaal in verband met reparaties aan de onderwijzer swoning, 1844.
1 stuk

548.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
de bouw van de school met onderwijzerswoning, 1870.
1 omslag

549.

Akte van aankoop, ten overstaan van notaris G.H.
Fuhri Snethlage te Voerden, van een perceel land,
gelegen binnen de gemeente, van C. Costeris ten
behoeve van de bouw van een nieuwe openbare lagere
school, 1882.
Met retroakte, 1882.
2 stukken

550.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
de bouw van een nieuwe openbare lagere school met
onderwijzerswoning, 1880-1882.
1 omslag

551.

Stukken betreffende de verbouw van de school,
1914 en 1939.

1 omslag

552.

Akte van verhuur aan J. van Middelkoop, weduwe
van J. de Koning, van de voormalige onderwijzerswoning, 1921.
1 stuk

553.

Lijsten van leermiddelen en meubilair, behorende
by de openbare lagere school, 1845, 1871 en 1877.
3 stukken

554.

L\jst van leermiddelen en meubilair, behorende by
de openbare lagere school, 1892, met aanvullingen,
I896, 1902 en 1905, en met een aantekening van
overdracht aan de Vereeniging tot stichting en
instandhouding van een School met den Bybel te
Waarder, 1921.
1 stuk

104
Schoolgeld
555.

Verordeningen op de heffing en invordering van
het schoolgeld, 1890, 1899, 1900, 1923, 193**,
1937 en 1938.

556.

1 omslag

Staten van tot de openbare lagere school toegelaten kinderen, opgemaakt ten behoeve van de
heffing van het schoolgeld, 1905 en 1907-1911.
1 omslag

557.

Staten van schoolgaande kinderen aan de bijzondere
lagere school in het dorp, welke buiten de gemeente woonachtig z\jn, opgemaakt ten behoeve van de
heffing van het schoolgeld, 1918-1920.
—
1 omslag

*

558.

Staten van schoolgaande kinderen aan de bijzondere
lagere school te Nieuwerbrug, welke buiten de gemeente woonachtig z\jn, opgemaakt ten behoeve van
de heffing van het schoolgeld, 1917-1920.
1 omslag

559.

Register houdende - opgave van uitgekeerd schoolgeld aan andere gemeenten,
waar leerlingen, woonachtig
binnen de gemeente, onderwijs
volgen, 1922-1937;
- opgave van ontvangen school— gelden van andere gemeenten, ™
van waaruit leerlingen onderwijs volgen aan de bijzondere
lagere scholen in de gemeente,
1922-1940.
1 katern

KERKELIJKE ZAKEN
560.

Brieven van G.N. Buddingh, burgemeester van Lange
Ruige Veide, betreffende de benoeming van de burgemeester van Waarder tot president-kerkmeester,
1829.
2 stukken

105
561.

Stukken betreffende een voorgenomen wijziging van
de overeenkomst tussen de ingezetenen van Vaarder
en Lange Ruige Weide met betrekking tot de gezamenlijke regeling van het onderhoud van de toren van
de Nederlands Hervormde kerk en de armenzorg, 1833.
1 omslag

562.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van
reparatiewerkzaamheden aan de toren van de Nederlands Hervormde kerk, 18^5, 181*7, 1885 en 1922.
1 omslag

5^3«

Stukken betreffende het onderhoud van de toren
van de Nederlands Hervormde kerk, 1931.
2 s tukken

MILITAIRE ZAKEN
Algemeen

56^-565.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende militaire zaken, 191*0-191*1.
2 omslagen
564. 1940;
565. 19*H.
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van uitgaande stukken over deze jaren, inv.nrs. 239246.

Inschrjjying en

oproeping

- Conscriptie
5^6,

S t a a t v a n mannelijke p e r s o n e n i n de l e e f t i j d

van

20 tot en met 1*0 jaar, opgemaakt ten behoeve van
de conscriptie, 1812.
1 katern
567.

Staten van ingeschrevenen, met bijlagen, 1812-1813.
1 omslag

106
- Nationale Militie
568-569.

"Inschryvingsregisters**, staten van ingeschrevenen,
lichtingen 1813-1916 en 1918, opgemaakt 1817-1918.
2 pakken
568. 1813-1850, opgemaakt 1817-1851;
569. 1851-1916 en 1918, opgemaakt 1852-1918.

570-571

Alfabetische staten van ingeschrevenen, lichtingen
1813-1916 en 1918, behorende b\j de "inschryvingsregisters", opgemaakt 1817-1918.
2 pakken
570. 1813-1850, opgemaakt 1817-1851;
571. 1851-1916 en 1918, opgemaakt 1852-1918.

572.

Alfabetische staat van lotelingen, 1813-1817.
1 katern

A

N.B. In zeer slechte materiële staat.
573.

"Lotingsregisters", staten van lotelingen, lichtingen 1862-1869, 1871-1875, 1877-1892 en 1894-1913,
opgemaakt 1863-1870, 1872-1876, 1878-1892 en
1895-1913.

57**.

Staten van
1871-1875,
191^-1916,
1876-1881,

1 pak
manschappen, lichtingen 1817-1869»
1877-1882, 1884-1890, 1892-1912 en
opgemaakt 1817-1868, 1870-187**,
1883-1889, 1891-1911 en 1913-1915.
1 pak

575.

Staten van vrijgestelde militieplichtigen, lichtingen 1817-1823, 1826 en 1829-1837, opgemaakt
1817-1838.
1 omslag

576.

Register van in dienst getreden militieplichtigen,
onderverdeeld naar regiment, 1838-1912, met alfabetische naamindex.
1 deel

577.

Staten van in te lijven dienstplichtigen, lichtingen 191^f 1916 en 1918-1934, opgemaakt 19141916 en 1920-1936.

578.

1 omslag

Staten van verlofgangers, lichtingen 1828-1911,
opgemaakt [circa 1833 - 1912 ».
1 pak

™
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- Landweer
579.

Register van verlofgangers, lichtingen 1895-1915,
opgemaakt [circa 1903-1930^].
1 katern

- Landstorm
580.

Staten van, naar burgerlijke staat onderverdeelde,
ingeschrevenen, [circa 1833^].
2 stukken

581.

Staat van vrijwilligers,

[circa I833J.
1 stuk

Kostwinnersvergoeding
582.

Stukken houdende gegevens in verband met de
aanvragen om kostwinnersvergoeding met aantekeningen van de op de verzoeken genomen beschikkingen, 1917-1919 en 1939-19^0.
1 omslag

583»

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

58^.

1 omslag

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de toekenning van kostwinnersvergoedingen, 1918-1919.

—

1 omslag

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken b\j
en van de gemeentebesturen van Barwoutswaarder,
Waarder en Rietveld betreffende de toekenning
van kostwinners vergoedingen, 1939-19*H.
1 omslag
N.B. Zie GABww, inv.nr. 535.
Journaal van uitgekeerde kostwinnersvergoedingen
aan dienstplichtigen uit de gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld, 1939-19^0.
1 deel
N.B. Zie GABww, inv.nr. 536.

108
Vordering en inkwartiering
585.

Staat van mannelijke personen in de leeftyd van
18 tot kO jaar, die in oorlogstijd burgerlijke
diensten aan het leger kunnen bewijzen, 1918.
1 stuk

586.

Staten van eigenaars van paarden ten behoeve
van eventuele vordering door het leger, 1916-19^2.
1 omslag

587.

Staat van eigenaars van schapen, waarvan de wol
gevorderd kan worden ten behoeve van het leger,
[circa 19361.
1 stuk

588.

Staten van ingezetenen, die voor inkwartiering
van militairen in aanmerking komen, 1914» 1919»
1921 en 1924, met wijzigingen, 1925-1939.
1 omslag

589.

Staat van percelen binnen de gemeente waar inkwartiering van militairen kan plaatsvinden,
1933, met wyzigingen, 1935-19^0.

1 omslag

Rustende Schut ter jj
590.

"Inschryvingsregistersn, staten van ingeschrevenen, 1820-1821, 1823 en 1827.

591.

1 omslag

Staten van ingeschrevenen, (.circa 1819J»
[circa 1826] en [1827].

1 omslag

™
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OP DE PERSOONS-, PLAATS- EN ZAAKNAMEN, VOORKOMENDE IN DE INVENTARIS VAN HET
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE WAARDER
N.B. DE NUMMERS VERWIJZEN NAAR DE INVENTARISNUMMERS. DE PLAATSNAMEN BARVOUTSVAARDER, VAARDER EN RIETVELD ZIJN NIET GEÏNDICEERD.

Aanbesteding

Aankoop
Agenda's
Algemeen Burgerlyk Armbestuur van Vaardar en
Lange Ruige Velde
Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Vaardar
Ambachtsheer
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Ambtenaren ter secretarie
Arbe idsbemidde1ing
Arbeidskaart
Arbeidsovereenkomst
Archief
ArchiefInventaris
Armenzorg
Armmeesters
Arre s tantenlokaal
Balansen
Bedrijfsongevallen
Begraafplaats
Begroting
-Algemeen Burgerlyk Armbestuur van Vaardar en
Lange Ruige Velde
-Algemeen Burgerlyk Armbestuur van Waarder
-Gecombineerde Buitenarmenbeurs van Vaarder
en Lange Ruige Velde
-gemeente
-Levensmiddelenbedryf
Belastingen
Benoemingen
Beslui tenregis ters
Besmettelijke ziekten
Bestek
Bevolkingsregisters
Bezoldiging
Bezwaarschriften

58, 456, 475-476,
5ks-5U6, 548, 562
482, 549
247-267

529-331, 619-623
624-628
10
304, 4o4, 592-604
305
534
513-515
297
12, 310-314, 612
12, 311-313. 613
49-52, 524-533,
561, 614-628
50
455-457
633
312
474-481

Bode
Bodegraven
Boerenbedrijven
Bouw

276, 536
502
54-55, 416-418,
456, 545, 548-550
Bouw- en woningtoezicht 489-493
Brandspuitbewaarplaats
464
Brandverzekering
309
Brandweer
461-464
Brandweerkring
463
Brandweerlieden
462
Bredius, C.J.
310, 314
Bredius, mr. J.
314
Broodgewicht
506
Broodkaarten
519, 643
Broodverkoop
503-506
Broodzetting
504-505
Buddingh, G.N.
560
Burgemeester
306, 435, 527,
560
-correspondentie
267
Burgemeester en assessoren, college van
Burgemeester en wethouders, college van
-correspondentie
-notulen
-presentielijsten

78

266
79-90
91

Burgerlyk Armbestuur

620
624

615
315, 322-331, 526
629
17-45, 279-280,
398-437
5-7, 9-11,
291-295, 297, 299
92-97, 291-293
473
54
438-449
288-289, 299
29

ziet Algemeen Burgerlyk
Armbestuur
Burgerlijke Stand
304, 404, 592-604
Collaterale successie
19
College van burgemeester
en wethouders
ziet Burgemeester en wethouders, college van
Commissie van plaatselijk
toezicht op het lager
onderwijs
539
Conscriptie
61, 566-567
Coöperatieve Brandwaarborgmaatschappij "De Gemeenten Vaarder, Barwoutswaarder, Rietveld
en Lange Ruige Velde en
omstreken" G.A.
395
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Heemraden

Correspondent van de

4-7, 43

arbeidsbemiddeling

534

Hekendorp

276

Costeris, C.

549

Herhalingsondervys

541

Demobilisatie

*58, 646--648

Hof van Holland

23

487
39

Hondekarren

507-510

Hondenbelasting

402-403

Diaconie

528- 532

Dienstbodenregistera

443, 448--449

Hoofdelijke omslag
(belasting)

398-401

Dienstplichtigen

575- 577

Hoogheemraden

46

Di s tribu t iewe t

Houdt, Cornelis Claesz.

Drankmisbruik

519
458

Drinkwatervoorziening

482- 483

Huwelijk, akten van

Destructie
Deurwaarder

in 't
Impost

Drinkwaterleiding De
Elf Gemeenten
Dijkgraaf

39
592-604, 606

483
46

-begraven

19

-gemaal

41

Echtscheiding, akten van 592-604, 606

-trouwen

19

Eedsaflegging

-turf

42

7, 285

Eigendommen

307-309

-zout

4o

Eik, Willem van

527

Indemniteit, akten van

50, 52

Electriciteltsvoorziening 484

Ingekomen stukken

Fabrieken

-betreffende de lucht-

511-512

bescherming

Puhri Snethlage, mr. G.H . 549
Garde des Konings

62

Geboorte, akten van

592-605

zaken

Gecombineerde Buitenar-

ning van kostwinnersver-

menbeurs van Waarder en
50, 529, 614-618

Gedeputeerde Staten

294, 532

Gekro

487
395

Gemeentefondsbelasting

564-565

-betreffende de toeken-

Lange Ruige Weide

Geldlening

465-466

-betreffende militaire

goedingen

584

-by het Algemeen Burgerlek Armbestuur van Waarder en Lange Ruige
Weide

Gemeenteontvanger

436-437
294, 298

Gemeentepersoneel

608-613
286-306

Gemeenteraad

282-284, 296-297,

gemeester en wethouders

3O2-303, 463, 467

-by de correspondent van

301-303,

-bij het ambachtsbes tuur

619
1

-by de burgemeester
-by het college van bur- 267
266

-besluitenregistera

92-97, 291-293

-correspondentie

265

-notulen

63-76

-presentielijsten
-reglement van orde

77
278

Gemeenteraadsleden

285

Gemeentesecretarie

305, 4o4

Inkomstenbelasting

401

Gemeentesecretaris

300, 310, 314

Inkwartiering

588-589

Gemeenteverslagen

275
467
9
618

Inschryvingsregistars

Geneeskundige dienst
Gerrit Aertsz.
Griffioen, mr. Hulbert

de arbeidsbemiddeling
-b^J het gemeentebestuur
-by de gemeenteraad

534
1-3, 102-113,
118-264, 268-274
265

-by het Plaatselyk
Steuncomité

645

(militairen)

567-569, 580,

Instructies

4, 300-306

590-591

Grondbelasting

407-419

Journalen

635-637. 639

Grootboek

634

Kadaster

407-414

Kerkbestuur

53, 59-60

Grootboek Nationale
Schuld

298

Grootwaterschap van
Woerden
Gijpjen Gerritsdochter

46
42

Haardstedengeld

32-33

Kerkelijke zaken

53-60, 560-563

Kerkmeesters

47, 560
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Kerkgebouw
Kerksloot
Kerktoren
Keuring
Keuringskring
Keurloon
Kohieren
-haardetedengeld
-hondenbelasting
-hoofdelijke omslag
-200e penning
-500* penning
-1000* penning
-"dubbele" 1000e penning
-verponding
Koning
Koning, J. de
Korte Vaardar
Koster
Kosterdtyk
Kostgangersregisters
Kostwinneravergoeding
Krankzinnigen
Laan, G. van der
Laan, Pankras Jansz.
van der
Laan, Jan Pankresz.
van der
Landpacht
Landstom
Landweer
Lange Ruige Weide

•
Leermiddelen
Leerplan
Leerplicht
Legaat
Leger
Leges
Leggers, perceelsgewijze
Lekd(Jk
Levensmiddel enbedrijf
Loo, X. van
Lotlngsregisters
Manualen
Manschappen, staten van
Martens, David
Melkleveranclers
Memorie van toelichting
Meubilair

Middelkoop, J. van

53, 57, 561
*7
5*-56, 58,
562-563
468, 471, 510

Nachtwakers

1*72

Nieuwerbrug

470

Nominaties

',.'•'
33
403
399-400

34
35

552
61-62, 564-591

Militaire zaken

453
568-578
10

Nationale Militie
Neut, Villem van der

535, 5**-545, 558
5
549

Notaris
Notulen
-college van burgemeester
en assessoren

78

-college van burgemeester

79-90

en wethouders

37-38

-gemeenteraad

36

Onbewo onbaarverklaring

17-18, 24, 26,

Onderwijs

28
618

Onderwijzend personeel

63-75
493
535-559
543-544
286-289
546-548, 550, 552
19
296

Onderwijs statistiek

552, 610

Onder-w ijzerswon ing

444-445

Ongefundeerde processen

60

Ontslagen

*6, 455

Ontvanger der Directe

443, 448-449

Belastingen

582-584

Oorspronkelijke aanwijzende

*9
455

tafel

407

Oosteinde

13, 24, 444

*35

Opcenten

47

-gemeentefondsbelasting
-grondbelas t ing

*3

-personele belasting

44-45

-vermogensbelasting

*»53, 580-581

Overdracht (van beschei-

579

den)

*9, 53, 57, 59-60,

Overlijden, akten van

276, 461, 467,

Overlydensaangiften

474-475, 560-561,

Overlydenastatistiek

614

Overschie

553-55*

Paarden

540
538
618

Paling Lzn., V.

585
404

Patentakten
Patentbelasting

409-413

Penning

44-45

-40e

516, 629-644

-200e

298

-500e

572-573
627-628, 638

-"dubbele" 1000e

Pandgeving
Papekop

436
415
420
422
314, 609-610
592-604, 607
450
450
487
587
610
298
276
429-433
429-435

57*
52

Pensioensvoorziening

639

Personele omslag

19
34
35
37-39
36
290
420-421
399-400

522-531

Pieter Jansz.

4a

553-35*

Pieter Pietersz.

42

-1000e

Personele belasting

119
Plaatselijk Steuncomité"
Plattegronden
Polders
Predikant
Presentielijsten
-collage van burgemeester en wethouders
-gemeenteraad
Proces-verbaal
-van eedsaflegging
-van kasopneming
-van politiezaken
-van stemopneming
Provinciale Staten
Publicaties

645-648
479
13
59

91
77
285
611
454
281, 283-284
279-281
99-101, 461,

505
Raadszaal
309
Ramp, Pieter Diertenaz. 43
Registor no. 71
414
Rekening
-Algemeen Burgerlek Armbestuur van Vaarder en
Lange Ruige Weide
621-623
-Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Vaarder
625-626
-ambachtsbestuur
13-16
-diaconie van de Nederlands Hervormde kerk
528
-Gecombineerde Buitenarmenbeurs van Vaarder
en Lange Ruige Veide
616-617
-gemeente
316-321, 332-394
-gemeenteontvanger
608
-Levensmiddelenbedrtyf
630-632
-polders
13
-uit hoofde van de inning
van belastingen
25, 30
-uit hoofde van het onderhoud van de kerktoren
55-56
-uit hoofde van de werving van de Garde des
Konings
62
-Voedingsgewassenbedryf 518
Repertoires
423-428
Reeoluties
13
Rosenboom, IJsbrant
Aelbertsz.
39-40
Rustende Schutterij
590-591
Samenvoeging van gemeenten
276
Schapen
587
Schepenen
4-7, 9-10, 13,
Schoeiseldistributie

*»3, 53
64l

School met den Bijbel
Schoolgebouw
Schoolgeld
Schooltoezicht
Schout

55*
545-546, 548-551
555-559
539
4, 13, 39-40, 47,
50, 53, 59-60, 310
294, 310
3, 11
54-55, 416-418

Schuak, J.G.
Secretaris
Sloop
Smit, B.
Smith, Cornelia
51
Specificaties van inkomsten en uitgaven
341-347, 622, 626
Staatslening
396-397
Staten van Holland
9, 11, 22, 43-45
Sterke drank
406
Straatverlichting
308
Suppletolre aanwijzende
tafel
408
Tarwemeel
642
Tekeningen
495, 498, 501
Tienden
13
Toeslagen
639
Tromp, Elsje
527
Uitgaande stukken
(minuten van),
-betreffende de luchtbescherming
465-466
-betreffende militaire
zaken
564-565
-betreffende de toekenning van kostwinnersvergoeding
584
-van da burgemeester
267
-van het college van
burgemeester en wethouders
266
-van de correspondent
van de arbeidsbemiddeling
534
-van het gemeentebestuur 114-264, 268-274
-van de gemeenteraad
265
-van het Plaatselijk
Steuncomité1
645
Utrecht
277
Veeziekten
48, 485-486
Veiligheidswet
5II-512
Veldwachterswoning
455-456
Verbouwing
416-418, 551
Verbrugge, Jacob Claesz. 39
Vereniging tot stichting
en instandhouding van een
School met den Bijbel te
Vaarder
554

120
Vergunningen

-op de salarissen van

-uit hoofde van de
Vogelwet

het

-op de vee- en vlees-

1*91-1*92

-op de verdeling der werk-

keuringsdienst

-uit hoofde van de
Woningwet

1*81*
538

Vergunningsrecht

405-406

Verhuur

552

Verificateur

469

schillende ambtenaren van
de Burgerlijke Stand

-voor v-rystelling van
de leerplicht

288-289

zaamheden van de ver-

-voor de levering van
eleetriciteit

personeel

521-523

304

-op de voorschriften betreffende de volkshuisvesting

489

1*23-428

Verpachting

13

279-284

Verponding

17-18, 20-31

478

Vervolgonderwijs

542

578-579
422

Visakten

520

Vleeskeuringsdienst

469, 471

Verordeningen

Voedingsgewas senbedrtjf

517-518

-tot aanwijzing van de

Voetpaden

494-501

periode waarin vrij-

Vogelwet

stelling van de leer-

Volkshuisvesting

521-523
489-493

Verkiezingen
Verkoop
Verlofgangers
Vermogen sbelas ting

plicht kan worden
verleend

Vordering
538

-op het beheer van het
Levensmiddelenbedryf

516

-op het beheer van het
Voedingsgewassenbedryf

517

-op de bestrijding van
het drankmisbruik

458

-op het bouwen en verbouwen -op de brandweer

490
461

-op de broodkaartenregeling
-op de broodzetting

609

Wapenbezit

459-460

Waterpomp

482

Weesmannen

5-7

Wegen

494-501

Werkplaatsen

511-512

Westelnde

13, 23, 444-445

Winkeliers

64o

Woerden

435, 471, 484,
549
546

Zegelrecht

423-428

504- 505

Zwak-alcoholische drank

406

506

dering van belastingen
398, 401-402,
404-406, 415,
420-422, 436-437,
470, 473, 481,
555
-op de inrichting en samenstelling van de commissie van plaatselijk
toezicht op het lager
onderwijs

539
-op de keuring van waren 468
-van politie
451-452

- t o t regeling van het
herhalingsonderwjjs
- t o t regeling van het
vervolgonderwijs

Wal, C. van der

519

-op de heffing en invoren rechten

306, 586-587
460

Zaal, F.

-op het gewicht van het
brood

Vuurwap enwe t

541
542

