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GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTE REEUWIJK. 1811 - 1948
GRONDGEBIED
De gemeente Reeuwijk is gelegen in het oostelijk veenweidegebied van de provincie ZuidHolland. In 1948, het eindjaar van het hier beschreven archief, had de gemeente een
oppervlakte van ruim 3200 hectare, waarvan een groot gedeelte uit water bestond. Het
inwonertal bedroeg toen circa 5165 personen, verspreid over een aantal kernen of
buurten.1 In het westen waren dat Randenburg, Middelburg, Reeuwijk-Dorp en de
Tempel, in het midden Reeu wij k-Brug, in het oosten het plassengebied rondom de kern
Sluipwijk en tenslotte Stein en Willens, het zuidelijk deel van de gemeente. Een achttal
polders of droogmakerijen lag geheel of gedeeltelijk binnen de gemeente: Rijneveld, de
Vereenigde Polder aan de Oostzijde van de Gouwe, Middelburg, Willens, Reeuwijk,
Broekvelden & Vettenbroek, Sluipwijk en de Tempelpolder.
Reeuwijk werd in 1948 in het westen begrensd door de gemeentes Alphen, Boskoop,
Waddinxveen en Gouda, in het zuiden door Gouda en Haastrecht, in het oosten door
Hekendorp en Lange Ruige Weide en in het noorden door Bodegraven en Zwammerdam.
De gemeente was een complex van een viertal gemeenten, dat in de 19e eeuw was
samengevoegd. De "oergemeente" Reeuwijk bestond vanaf 1817 globaal gezien uit
Randenburg, Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug; tussen 1811 en 1817 was de gemeente
tijdelijk uitgebreid met het grondgebied van de latere gemeente Stein ca.. In 1855 werd
de gemeente Middelburg aan het grondgebied toegevoegd. In 1870 tenslotte werden de
gemeentes Sluipwijk en Stein c a . opgeheven en kreeg Reeuwijk de oppervlakte, die ze
tot 1964 behield.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING
In 1811, het jaar waarin het hierna te beschrijven archief begint, was Reeuwijk een
redelijk welvarende plattelandsgemeente. Het merendeel van de inwoners hield zich bezig
met de veehouderij en aanverwante bezigheden; daarnaast waren er ambachtslieden
werkzaam zoals bakkers, slagers, timmerlieden, smeden, rietdekkers, herbergiers en een
korenmolenaar. Reeuwijk-Brug, dat vooral na 1830 tot bloei kwam, ontwikkelde zich tot
het bestuurlijk centrum van de gemeente: hier woonden de gemeentelijke functionarissen,
de dokter en de vroedvrouw en hier vergaderde de gemeenteraad, aanvankelijk ten huize
van de burgemeester en vanaf 1919 in een nieuw raadhuis.
In 1855 werd de gemeente Middelburg, een bestuurlijke enclave tussen de buurt Randenburg en Reeuwijk-dorp bij Reeuwijk gevoegd. Aan het eind van de vorige eeuw ontstond
er in Randenburg en Middelburg wat tuinbouwbedrijven en kwekerijen, in de periferie
van het naburige Boskoop, waar de kwekerijen zich veel sneller en in grotere hoeveelheden ontwikkelden. In de tweede helft van de 19e eeuw werden de polders Middelburg,
de Tempel en Broekvelden en Vettenbroek verveend, waarna vervolgens het gebied weer
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werd drooggemaakt ten behoeve van de landbouw.2
Die droogmaking vond niet plaats in Sluipwijk, de gemeente die in 1870 financieel
dermate aan de grond zat, dat slechts samenvoeging met de rijke buurgemeenten Reeuwijk en Stein de voor het merendeel straatarme inwoners kon redden. Sedert de 17e eeuw
was in Sluipwijk land door de turfwinning in water omgezet; toen de turf op was. gingen
de veenbazen rentenieren en bleven de veenarbeiders achter, die zich met de visserij en
het maken van klompen en scheepjes nog wat inkomen probeerden te verschaffen. De
andere bij Reeuwijk gevoegde gemeente Stein en Willens, vooral bewoond door rijke
veehouders en grotendeels op Gouda en Haastrecht georiënteerd, moest met het 'oude'
Reeuwijk voor de hoge kosten van vooral de armenzorg in Sluipwijk opdraaien.
Pas in de jaren '20 werden de Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen zich tot een belangrijk
recreatiegebied voor stedelingen uit onder meer Gouda en Rotterdam. Plannen van het
gemeentebestuur en land- en tuinbouwverenigingen om de plassen te dempen leidden in
1930 definitief schipbreuk3; vanaf die tijd ging Reeuwijk zich meer profileren als
toeristenplaats, waarbij de gemeente in 1931 met de oprichting van een Plassenbedrijf en
het recreatiecentrum Elfhoeven een stimulerende rol speelde.4

INFRASTRUCTUUR5
De aanleg van de straatweg tussen Bodegraven en Gouda op initiatief van de burgemeesters van Bodegraven, Reeuwijk en Zwammerdam in 1830 vormde een belangrijke
vooruitgang in de ontwikkeling van Reeuwijk. Voordien was de gemeente over land
slechts via oud kades en slechte zandpaden, grotendeels in beheer en onderhoud bij de
polders, te bereiken. Over water ging het verkeer via de Breevaart langs Gouda naar de
Hollandse IJssel en via de Oud-Bodegravensewetering naar de Oude Rijn. Ook van belang
voor de opheffing van het isolement van de gemeente vormde de totstandkoming van een
tramlijn tussen Bodegraven en Gouda via Reeuwijk-Brug. De stoomtram, die in 1892 een
paardentram werd, verdween in 19176, maar vanaf de jaren '20 ontstonden er ter
vervanging geregelde autobusdiensten tussen Bodegraven, Boskoop en Gouda.7 De
infrastructuur binnen de gemeente bleef echter in het hierna beschreven tijdvak matig. De
weinig actieve houding van met name de polderbesturen ten aanzien van het onderhoud
van de polderwegen en -bruggen was hiervan een der belangrijkste oorzaken. De aanleg
van de Rijksweg 12, waarmee in 1927 begonnen werd en die gedurende de jaren '30 en
'40 doorging, verbeterde de bereikbaarheid pas na 1950.

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING
Tussen 1811 en 1948 groeide het inwonertal van Reeuwijk van circa 900 tot ruim 5100.
In 1820 woonden er 920 mensen in Reeuwijk, in 1840 waren dat er ruim 1030. In 1870
verdubbelde het inwonertal van circa 1300 naar ruim 2600 inwoners ten gevolge van de
samenvoeging met Sluipwijk en Stein ca. In 1910 woonden er ruim 3000 mensen in de

2.

Jongere bouwkunst en sledebouw: 1800-1945 [MIP], (Den Haag, 1991), p. 5-8.

3.

Inv.nr. 696.

4.
5.

Inv.nr. 750.
Jongere bouwkunst en sledebouw, 1800-1945, p. 9-11.

6.

Inv.nr. 727.

7.

Inv.nr. 728.
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gemeente, in 1930 was het inwonertal bijna 4300, in 1940 4600 en in 1948 5165 *
~ l w
T
" ^ h e t g e V ° l g V 3 n U i t b r e i d i n S V a n h e t a - t a I -oninge binnen de
gemeente.Woningbouw, vooral door particulieren, vond plaats lan»s de straatwt
Bodegraven-Gouda (de latere Raadhuisweg en Zoutmansweg) en vanafle L n 30 aan
de Achterwillens en de 'Zwarteweg', later de W e m o u d / v e n t e T e g t nTgemeent
Gouda). De gemeente zelf realiseerde vanaf 1920 via het Gemeentelijk W o n i n g b S l
aantal goedkopere gemeentewoningen in Reeuwijk-Brug (Raadhuisweg, na 1945 ook d e
( Z Z Z f ' d T ' d T t X m H S 1 U i p W i J k ^ - G - e n b r o e k s e w e g ) en in ReeuwfjkSo p
(Kaagjesland). Aan het eind van de jaren '30 kwam het eerste RK PP
••••-, e
eeu
uitbreidingsplan tot stand'", dat echter pas na 1950 werd uitgevoerd.
"'^

NUTSVOORZIENINGEN
Binnen de groeiende gemeente werd de behoefte aan diverse nutsvoorzieningen duidelijker. Na een lange voorbereiding werd in 1934 het Gemeentelijk Waterleidingbe " f
opgericht» Dit hield zich bezig met de distributie van drinkwater, dat geleverd we'd
door de Goudsche Waterleiding-Maatschappij
Al eerder, in 1918, was het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf van de grond gekomen12ook: dit was een distributiebedrijf, dat zijn stroom betrok van de G e m e e n d e
Lichtfabrieken te Gouda. De gasvoorziening tenslotte kwam voor het grootste deel an
Reeuwijk pas na 940. Alleen de Wethouder Venteweg en andere,'dicht bij Goud
gelegen delen van de gemeente werden vanaf 1929 door de Gemeentelijke Lichtfabrieken
van Gouda van gas voorzien. Eerst in 1941 werd het gasnet uitgebreid tot de
s-Gravenbroekseweg en omgeving, terwijl het voor Reeuwijk-Dorp nog tot eind jaren
40 duurde voordat daar het gas zijn intrede deed.I?
KERKELIJK LEVEN
Kerkelijk gezien waren er binnen de gemeente Reeuwijk duidelijke verschillen
ld delbUr
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Rooms-K
thohek; in Sluipwyk en Reeuwijk-Brug was het grootste deel van de inwoners de
protestants-christel.jke beginselen toegedaan. In 1889 was ongeveer 70 % van de
Reeuwijkers Nederlands Hervormd tegen 30 % Rooms-Katholiek. In 1910 was 62 %
Nederlands Hervormd, 27 % Rooms-Katholiek en ruim 9 % Gereformeerd- ruim anderhalf procent van de inwoners behoorde tot een ander kerkgenootschap. In 1947 waren
de percentages: 46 % Nederlands Hervormd, 32 % Rooms-Katholiek, 8 %
en 6
M i n f d T m r f ' 8 %A°n}eTk^k
bijna de helft Gereformeerde Gemeente).14
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De Nederlandse Hervormde gemeente van Reeuwijk had een kerkgebouw in Reeuwijk-

8

10.

Jongere bouwkunst en stedebouw, 1800-1945, p. 12.
Inv.nrs. 661, 662 en 668.
Inv.nrs. 691-692.

11.

Inv.nr. 618.

12.

Inv.nr. 765.

9

Inv.nr. 764.
14.

De genoemde percentages zijn gebaseerd op de resultaten van de tienjaarlijkse volkstellingen.
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Dorp. De oude 15e-eeuwse dorpskerk, die rond 1860 erg bouwvallig was geworden,
werd in 1871 vervangen door de huidige kerk.15 In 1870 kreeg de gemeente Reeuwijk
er een tweede Nederlandse Hervormde gemeente bij, die van Sluipwijk. Deze had een
kerkgebouw aan de 's-Gravenbroekseweg, dat in 1863 tot stand was gekomen ter
vervanging van een oudere kerk.16
De Rooms-Katholieken hadden een kerk in Reeuwijk-Dorp. In 1890 werd deze aan de
Heilige Petrus en Paulus gewijde kerk gebouwd ter vervanging van een oudere kerk. Die
oudere kerk, daterend uit 1774, stond in de buurt Randenburg, in het westen van de
gemeente
De Gereformeerden tenslotte kerkten in een in 1888 tot stand gekomen kerkgebouw aan
de 's-Gravenbroekseweg. De Gereformeerde Kerk was in Reeuwijk in 1887 ontstaan; tot
de samenvoeging in 1927 bestond ze uit twee afzonderlijke gemeenten, Reeuwijk en
Sluipwijk, die samen het kerkgebouw gebruiken.18

MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING
De zorg voor armen was tot 1869 een taak, die grotendeels bij de diaconie van de
Nederlandse Hervormde gemeente van Reeuwijk en bij de Rooms-Katholieke armmeesters
van Reeuwijk en Randenburg lag. Armen die om enige reden niet door de kerkelijke
armenzorg werden ondersteund konden terugvallen op een 'burgerlijk' armenfonds19,
beheerd door de Buitenarmmeesters van Reeuwijk en Randenburg, opvolgers van het
vroegere college van schout en armmeesters. De samenvoeging van Reeuwijk met
Sluipwijk en Stein in 1870 kwam kort nadat er in 1869 in Reeuwijk een nieuw Algemeen
Burgerlijk Armbestuur was opgericht. Dit kreeg al snel veel werk aan het bedelen van
veel van de straatarme inwoners van Sluipwijk, waar de diaconie het hoofd nog maar
nauwelijks boven water kon houden. Gelukkig kreeg de nieuwe gemeente Reeuwijk de
beschikking over een deel van de goederen en gelden van het voormalig Armbestuur van
Stein, samen met de gemeente Gouda. Onder die bezittingen was een stuk land in Stein,
het zogenaamde Armenland, waarvan de opbrengst moest worden aangewend ter
ondersteuning van behoeftigen.20 Behalve ondersteuning in geld en natura werd er in de
crisisjaren ook op andere manieren steun verleend, onder meer door de voorziening in
werkgelegenheid (werkverschaffing), al dan niet in samenwerking met het Crisiscomité.
In 1947 werd het Burgerlijk Armbestuur opgeheven en werd er een gemeentelijke Dienst
voor Sociale Zaken opgericht.21

ONDERWIJS
De school van Reeuwijk-Dorp was tot 1870 de enige school in de gemeente Reeuwijk.

15
16
!7

Zie hieromtrent: J.l. Riethoff Een lach en een traan: de Hervormde gemeente te Reeuwijk
(Reeuwijk, 1998), p. 14-16.
G.A.F. Maatje 'De dorpskern van Sluipwijk' in: Reeuwijkse Reeks: bijdragen lol de
geschiedenis van hel Reeuwijkse land en zijn bewoners, nr. 4 (Reeuwijk, 1992), p. 23-26.

18.

c.J. van Veen De parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Reeuwijk (Reeuwijk, 1990), p.
16-22.
Gereformeerde Kerk Reeuwijk 1887-1987 (Reeuwijk, 1987), p. 44-47.

19.

Inv.nr. 786.

20.

Invnr. 787.

21.

Inv.nr. 799.
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, P e r s o n e e l b e s t ™d in die tijd uit een hoofdonderwijzer
v o o T l s i o L 7- ï ^ e e 7 , j k - B r u S 'hulpschool' gehouden, maar dit experiment was al
voor 18^0 beëindigd. Na de samenvoeging met Sluipwijk en Stein kreeg de gemeente een
tweede openbare school, namelijk de uit 1837 daterende school aan de
s-Gravenbroekseweg, waar ook een enkele hoofdonderwijzer les gaf. Sedertdien werd
de^school in Reeuwijk-Dorp aangeduid als 'school A', terwijl die in Sluipwijk 'school B

School A kreeg in 1872 een nieuw gebouw, dat op zijn beurt in 1914 weer werd gesloopt
en vervangen door nieuwbouw.- School B werd. nadat het gebouw in 18>
3
uitgebreid ,n 1907 door nieuwbouw vervangen.« Gedurende deze jaren was ook he
aantal leerlingen gegroeid en kregen beide scholen er een of meer onderwijzers of
J
onderwijzeressen bij.
Bijzonder onderwijs kwam in de gemeente Reeuwijk in 1890 tot stand, toen aan de
s-Gravenbroekseweg de eerste School met den Bijbel werd opgericht, die in 1917 een
nieuwe huisvesting ter plaatse kreeg. 0 P initiatief van pastoor Hakkeling kon in 1914 het
Rooms-Katholiek onderwijs in Reeu wij k-Dorp, onder leiding van zusters van de
Congregatie van het Allerheiligst Hart van Jezus, in een nieuw schoolgebouw beging e t alle Reeuwijkse kinderen gingen in Reeuwijk op school: sommige ouders uit de
Tempelpo der zonden hun kinderen naar de openbare school, die de gemeente Zwammerdam aldaar in stand hield, terwijl kinderen uit Stein onderwijs volgden op scholen in

22.

Inv.nrs. 816 en 818.

23.

Inv.nrs. 821 en 826.

24.

Inv.nr. 834.

25.

Van Veen, p. 26.
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BESTUUR EN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE. 1811 - 1948

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland hij het Franse Keizerrijk in 1810 vond in
Nederland de invoering van een op Franse leest geschoeide bestuurlijke organisatie plaats.
Kleine gemeenten werden samengevoegd om grotere administratieve eenheden te
verkrijgen en de spil in die nieuwe administratieve structuur werd de maire
(burgemeester), die vergaande uitvoerende bevoegdheden kreeg; het beleid werd echter
van hogerhand vastgesteld via wetten en reglementen, waarnaar de maire zich had te
richten. Het schoutambacht Reeuwijk werd met de hoge heerlijkheden Stein en Willens
tot de 'mairie' Reeuwijk samengevoegd; tot schout werd Bruno Josias van der Does
benoemd, bijgestaan door een adjunct-maire en een secretaris. Na het vertrek der Fransen
werd er een provisioneel gemeentebestuur opgericht, dat vanaf 1817 een meer formele
status kreeg door de inwerkingtreding van een nieuw Bestuursreglement. In datzelfde jaar
werd Stein weer van Reeuwijk gescheiden om er eerst in 1870 weer bij te worden
gevoegd.
Het bestuur van Reeuwijk bestond sedert 1817 uit een gemeenteraad van zeven personen
waaronder de schout (vanaf 1825 burgemeester genoemd) en twee assessoren (vanaf 1851
wethouders genoemd). Het aantal raadsleden bleef ook na de samenvoeging met
Middelburg (1855) en Sluipwijk en Stein ca. (1870) vastgesteld op zeven; eerst in 1911
werd Reeuwijk groot genoeg om een gemeenteraad van elf personen te mogen kiezen.
Tot 1919 werd de gemeenteraad van Reeuwijk gedomineerd door landbouwers en
veenbazen, aangevuld met een arts, een winkelier of een korenmolenaar. Voor de
samenvoeging met Sluipwijk en Stein kwamen de meeste raadsleden uit Reeuwijk-Brug;
na 1870 werden een of twee zetels vrij constant door landbouwers uit Stein bezet. Het
merendeel van de raad was Nederlands Hervormd, later ook Gereformeerd; twee of drie
zetels werden door Rooms-Katholieke raadsleden (meestal uit Reeuwijk-Dorp of Stein)
ingenomen. Voor 1850 waren de twee assessoren afkomstig uit Reeuwijk-Brug en van
Hervormde huize; tussen 1850 en 1919 waren er steeds een protestant (Hervormd en later
Gereformeerd) en een Rooms-Katholiek tegelijkertijd wethouder. Gedurende het grootste
deel van de bezetting (van 1 september 1941 tot 5 mei 1945) was de gemeenteraad
opgeheven en was de burgemeester, geadviseerd door de wethouders, belast met het
gemeentelijk bestuur.
De functie van gemeentesecretaris werd aanvankelijk door een aparte functionaris
uitgeoefend; vanaf 1842 tot 1948 was deze functie vrijwel voortdurend gecombineerd
met het burgemeesterschap.
Vanaf 1811 tot 1918 waren drie leden van de familie Brack gemeentesecretaris van
Reeuwijk: Guillaume (Willem), Cornelis en Frederik Hendrik Bulaeus Brack.
De twee laatsten waren tussen 1842 en 1918 ook burgemeester van Reeuwijk. In de 19e
eeuw waren zij het, die het beleid van de gemeente en de uitvoering van de gemeentelijke
taken voor hun rekening namen. De gemeenteraad volgde over het algemeen de
voorstellen van de burgemeester, die wist wat goed was voor Reeuwijk. De
burgemeester/secretaris liet zich bijstaan door een ambtenaar ter secretarie, terwijl de
gemeentelijke financiële boekhouding verricht werd door de gemeente-ontvanger. Een van
de gemeenteveldwachters was tevens gemeentebode, terwijl overige functies, zoals die
van gemeentebouwkundige en gemeente-arts respectievelijk door de plaatselijke
timmerman en de dorpsdokter werden vervuld. Tot het personeel behoorden voorts de
gemeenteveldwachters, voor 1870 een en daarna twee, enige tijd bijgestaan door een
gemeentelijke agent van politie; ook de twee hoofdonderwijzers van de openbare scholen
in Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk waren in gemeentelijke dienst. . De secretarie was
»evestiCTd in het huis 'Voorzorg' van de familie Brack op de hoek van de 's-Graven-
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broekseweg en de Straatweg, waar ook de gemeenteraadsvergaderingen gehouden werden
Met het aantreden van de nieuwe burgemeester L.J. Lucasse in 1918 "(in 1919 werd hij
tevens tot gemeentesecretaris benoemd) werd het gemeentebestuur geprofessionaliseerd
In 1919 werd een nieuw gemeentehuis in Reeuwijk-Brug, aan de Straatweg (later de
Raadhuisweg) in gebruik genomen en het ambtelijk apparaat werd groter en meer
specifiek deskundig. De besluitvorming door de gemeenteraad werd vanaf de jaren '20
gedeeltelijk in commissies voorbereid; het ging dan met name om specifieke zaken als de
electnciteitsvoorziening (de Lichtcommissie) en de woningbouw (de Bouwcommissie)
Een nieuw fenomeen in Reeuwijk was de oprichting van gemeentelijke bedrijven- het
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf (1918), het Gemeentelijk Bouwbedrijf (1920, belast met
de bouw en het beheer van gemeentewoningen), het Gemeentelijk Plassenbedrijf (1930
belast met het beheer van het recreatieoord Elfhoeven, in 1935 weer opgeheven) en het
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf (1934).26 Voorts was de gemeente Reeuwijk
aangesloten
bij een aantal gemeenschappelijke
regelingen,
waarvan de
gemeenschappelijke vee- en vleeskeuringsdienst (gevestigd in Gouda) de belangrijkste
was.

-6.
27.

Zie respectievelijk inv.nr. 765, 657, 618 en 750.
Zie inv.nr. 607.
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GEMEENTELIJKE FUNCTIONARISSEN 1811-1948

Maire, schouten en burgemeesters
1811-1823
1823-1838
1838-1842
1842-1867
1867-1918
1918-1948
1948-1955

Bruno Josias van der Does
Johan Louis van Beresteijn
mr. Jean Louis Antoine de Grave
Cornells Brack
Frederik Hendrik Bulaeus Brack
Lucas Jan Lucasse
Pieter Feitsma

Gemeentesecretarissen
1811
1812-1813
1813-1819
1819-1867
1867-1917
1917-1919
1919-1947
1947-1969

Guillaume Brack
Johan Godfried Gerlach
Guillaume Brack
Cornelis Brack
Frederik Hendrik Bulaeus Brack
Abraham Johannes Broekhuijsen
Lucas Jan Lucasse
Gerardus Bernardus van Leeuwen

Gemeenteontvangers
1811
1812-1850
1851-1852
1852-1877
1877-1900
1900-1914
1914-1925
1926-1936
1937-1976

Dirk Stoop jr
Johan Jacob Bantzinger
Gerrit van Vliet
Jan Langerak
Isaac Kruijt Dz
Arie Lammens
Pieter Nieburg
Cornelis Schalkwijk
Jacob de Kamper Mz

fl !?

Cornells Brack, burgemeester van Reeuwijk van J842 toi 1867, met z^jn echtgenote.

•AuMW*£f

Frederik Hendrik ßuhieus Brack, burgemeester van Reeuwp van 1867 tot 1918.
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DE ARCHIEVEN EN DE INVENTARISATTF

Het archief van de gemeente Reeuwijk heeft, in tegenstelling tot die van veel andere
kleine gemeentes, weinig te lijden gehad van de wisseling van gemeentesecretarissen
Waar het secretariaat vaak aan huis verricht werd en dit vaak gepaard gin- met het
verhuizen van het archief van de ene secretariswoning naar de andere is het Reeuwijkse
gemeentearchief sedert het begin van de vorige eeuw slechts twee keer en dan no* over
&
korte afstanden, verhuisd: in 1919 en in 1985.
Sinds de secretaris Guillaume Brack zich in 1807 het thans nog bestaande huis 'Voorzorg'
op de hoek van de 's-Gravenbroekseweg in Reeuwijk-brug verwierf werd in dat pand een
aantal kamers gehuurd ten behoeve van het houden van de raadsvergaderingen het voeren
van de gemeentesecretarie en het bewaren van het archief.28 Voor het laatste' waren een
tiental kasten ingericht.
In 1919 kwam het gemeentehuis aan de Raadhuisweg gereed. Het Reeuwijkse archief
werd vanuit Voorzorg de straat overgedragen en vervolgens in de twee archiefruimtes in
het nieuwe gemeentehuis geplaatst. De grootste archiefruimte bevond zich aan de
voorzijde van het gebouw op de eerste etage; de kleinste, voor onder andere de bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke Stand, was op de begane «rond naast
het kolenhok.29 De archiefruimte op de eerste etage bleek echter ook een^uitstekende
plaats om Staatsbladen en andere publicaties over wetgeving op te bergen, hetgeen er toe
leidde dat het oud archief na verloop van tijd op de zolder, onder de kap van het
gemeentehuis, terecht kwam. Toen de Provinciaal Inspecteur der Archieven in ZuidHolland dit ontdekte leidde dat in 1925 tot een scherp briefje van Gedeputeerde Staten
waarin het gemeentebestuur dringend verzocht werd het archief weer naar de ervoor bestemde ruimte terug te brengen.30 Het archief is in elk geval niet geheel van de zolder
verdwenen, want toen de gemeente Reeuwijk zich in 1972 aansloot bij het
Streekarchivariaat Rijnstreek vond de streekarchivaris het archief deels in een kluis onder
het gemeentehuis en deels op de zolder. De omstandigheden waaronder het archief daar
bewaard werd waren niet goed. Het archief van de gemeente Reeuwijk was er verhoudingsgewijs iets beter aan toe dan dat van de opgeheven gemeenten onder Reeuwijk
omdat laatstgenoemde in vochtiger hoeken van de kluis stonden. Het was dan ook een
grote vooruitgang, toen in 1985 het nieuwe gemeentehuis, gebouwd naast het oude in
gebruik werd genomen en de archieven naar de aan de eisen voldoende
archiefbewaarplaats van de gemeente Reeuwijk werden overgebracht, waar ze zich thans
nog bevinden.
De drie secretarissen Brack hadden onmiskenbaar gevoel voor administratie en ordenin«
Cornells Brack, secretaris van 1819 tot 1867, maakte in 1865 een "Vervolg der inventaris
van het archief van de gemeente Reeuwijk", beginnend in 1865; er moet dus een oudere
lijst geweest zijn, die echter niet meer in het archief aanwezig is. Zijn zoon Frederik
Hendrik Bulaeus Brack vulde deze supplement-inventaris aanvankelijk aan; in 1886
vervaardigde hij een geheel nieuw overzicht van de aanwezige archieven van Reeuwijk
Sluipwijk, Stein en Middelburg.31 Hoewel dit overzicht een inventaris werd genoemd,'
is het niet meer dan een zeer summiere plaatsingslijst, ingedeeld op basis van de kasten
in de secretarie, waarin de archieven opgeborgen waren. Uiterst consciëntieus heeft
28.
29.

Inv.nr. 267.
Inv.nr. 269.

30.

Inv.nr. 310.

31.

Inv.nrs. 309.

16

INLEIDING

Bulaeus Brack deze lijst bijgehouden tot en met het jaar 1904; daarna is er kennelijk een
beetje de klad in gekomen.
Het archief bestaat uit een aantal series (notulen, begrotingen, rekeningen met bijlagen,
correspondentie, militie- en schutterijregisters, kadastrale leggers) en een groot aantal
losse stukken, voornamelijk akten. De ingekomen en uitgaande stukken over de periode
tot 1888 waren op de in kleine gemeentes gebruikelijke wijze geordend: chronologisch
en toegankelijk gemaakt door middel van een agenda met trefwoordenindex.
Burgemeester/secretaris Bulaeus Brack ging in 1888 over op een nieuwe wijze van
ordening. Hij maakte een ordeningsplan voor het archief, gebaseerd op onderwerp, bik
onderwerp werd aangeduid met een letter en een cijfer (bijv. Wl Woningwet, W2 Wegen
en voetpaden etc). Per onderwerp werden de brieven vervolgens per jaar chronologisch
ingeschreven en opgeborgen.
Dit systeem werkte redelijk, zolang de stukken binnen de in het ordeningsplan opgenomen
onderwerpen bleven en de hoeveelheid ingekomen stukken niet te groot werd. Tegen het
einde van zijn ambtsperiode had Bulaeus Brack echter te maken met veel meer taken en
aandachtsvelden, waarbij het steeds moeilijker werd de ook steeds omvangrijker wordende
administratie onder te brengen binnen zijn ordeningsplan.
Enkele jaren na het ontslag van Bulaeus Brack besloot de gemeenteraad de ambtenaar ter
secretarie M. Nieburg Pz te belasten met het opnieuw ordenen van het archief.3:
Nieburg is daar zeven jaar mee bezig geweest, waarbij hij geprobeerd heeft het
ordeningsplan-BuIaeus Brack aan te passen aan de nieuwe eisen der tijd. Het nieuwe
ordeningsplan is tot ongeveer 1940 gehanteerd; daarna zijn de lettercodes slechts
incidenteel nog op stukken terug te vinden.
Met ingang van 1949 ging de gemeente Reeuwijk over op de toepassing van de Basisarchiefcode van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Veel archiefstukken, welke
nog regelmatig geraadpleegd en gebruikt werden, werden uit de systematische ordening
gehaald en opnieuw, codegewijs, opgeborgen.
Halverwege de jaren '60 bleek de archiefbewaarplaats niet meer voldoende ruimte te
bevatten voor het groeiende archief. Met machtiging van de Minister van Binnenlandse
Zaken is in 1968 circa 18 meter correspondentie, voornamelijk uit de periode 1890-1920
en 1940-1945 vernietigd.33 Dat de selectie hier niet altijd met de noodzakelijke zorg is
uitgevoerd, blijkt pijnlijk uit het ontbreken van veel materiaal uit die periode.
Waar het archief dus deerlijk gehavend was en het ordeningsplan vooral voor de latere
jaren niet goed toepasbaar is, is bij de inventarisatie van dit archief besloten niet tot
reconstructie van de oude orde over te gaan. De (nog resterende) correspondentie uit de
periode 1900-1948 is onderwerpsgewijs herordend. De ordening is grotendeels gebaseerd
op de hoofdindeling van de Basisarchiefcode. Verschillende rubrieken zijn samengevoegd
en andere rubrieken zijn uit een grotere rubriek naar voren gehaald. Op sommige plaatsen
is om praktische redenen afgeweken van de hoofdindeling van de code. Zo zijn stukken
betreffende eigendommen en personeel ten behoeve van de uitvoering van specifieke
taken (politie, onderwijs enz.) bij de desbetreffende rubrieken in plaats van in de
algemene rubrieken 'Eigendommen en bezittingen' en 'Personeel'.
Als begindatum voor de inventaris is het jaar 1811 gekozen; in 1811 kwam er definitief
een einde aan de oude bestuursstructuur en werd die vervangen door een nieuw stelsel,
waarin aanvankelijk de maire, later de burgemeester een sleutelpositie vervulde en waarin
sedert 1851 (de Gemeentewet) de gemeentelijke bestuurstaken zich steeds verder ontwikkelden met in hun kielzog de administratieve neerslag ervan. Als eindcesuur is 1 januari

32.
33.

Inv.nr. 22, 18 augustus 1920.
Archief Gemeente Reeuwijk 1949-1988, dossiernr. 26.
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1949 gekozen; in dat jaar is de dossiersgewijze ordening volgens de Basisarchiefcode van
üe VNü in Reeuwijk begonnen.
Tot het in deze inventaris beschreven archievencomplex behoort ook nog een aantal
arch.erjes van gemeentelijke en semi-gemeenteiijke commissies en instellingen Deze
archieven, die vanouds bij het archief van het gemeentebestuur bewaard werden zijn
eveneens in deze inventaris beschreven.
'
De huidige omvang van het archief beslaat circa 45 meter. De materiële staat is redelijk
tot goed. Conform de daarvoor geldende richtlijnen en procedure is circa 5 strekkende
meter archief vernietigd, voornamelijk bijlagen bij de gemeenterekeninsen over de
periode 1850-1945. Om toch een beeld te krijgen van de inhoud van deze bijlagen is van
elk jaar uit deze periode, eindigend op een 0, de complete hoeveelheid bijladen bij de
rekeningen bewaard.
De archieven van de in 1855 en 1870 bij Reeuwijk gevoegde voormalige gemeenten zijn
al eerder apart geïnventariseerd. Het archief van de voormalige gemeente Sluipwijk werd
in 1989. dat van de voormalige gemeente Stein ca. in 1992 en dat van de voormalig
gemeente Middelburg (ZH) werd in 1995 via een archiefinventaris toegankeliîk
gemaakt.- Voorts wordt de onderzoeker verwezen naar de archieven van de
verschillende kerken in Reeuwijk en naar de archieven van de onder Reeuwijk -eleven
polders welke worden beheerd door de archivaris van het Hoogheemraadschap van
Rijnland te Leiden.
'
Eerst in de jaren '50 zijn er in de gemeente Reeuwijk formeel namen toegekend aan
straten en wegen. Een aantal straten en wegen had in de volksmond wel een naam maar
officieel werd er tot 1953 met wijkaanduidingen en nummers gewerkt. In de inventaris
is gebruik gemaakt van de straatnaamaanduidingen, zoals die thans in Reeuwijk in
J
gebruik zijn.

•

L

P'epenbroek Inventaris van de archieven van de gemeente Sluipwijk, 1662-1870 (Woerden, 1989); H.J. de Muij-FIeurke Inventaris van de archieven van de gemeente Stein c a
1644-1870 (1871) (Woerden, 1992); W.R.C. Alkemade Inventaris van de archieven 'van
de gemeenten Middelburg (ZH), 1639-1855 (Woerden, 1995).
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ARCHIEF VAN DE GEMEENTE REEIIWIIK
(1809) 1811 - 1948 Q968)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-33.

A.

Notulen

1.

Gemeenteraad

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, deels met alfabetische
trefwoordenindex,
1813-1941 en 1945-1948.
33 d e I e n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

34- 36.

37- 38.

1813 - 1817;
1817 - 1832;
1832 - 1843;
1844 - 1847;
1847 - 1854;
1854 • 1858
1859 • 1863
1863 - 1867
1868- 1871,
1872 -1877, met index;
1878 -1881, met index;
1882- 1888;
1889- 1895;
1896- 1899;
1900- 1902;
1903- 1906;
1907- 1909;

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

1909 - 1911
1912 - 1915.
1916 - 1918,met index;
1919 - 1920,met index;
1920 - 1922,met index;
1922 • 1923.met index;
1923- 1926. met index;
1926- 1928. met index;
1928 -1929, met index;
1929- 1930, met index;
1930- 1931;
1932 -1933;
1934- 1935;
1936- 1938;
1939 - 1941 en 1945 - 1946;
1947- 1948.

Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van de vergaderingen van de
gemeenteraad,
1844-1851, 1882 en 1884.
3 delen
34.

1844-1851;

35.
36.

1882;
1884.

Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad
1878 en 1923-1959.
Î katern en 1 deel
37.
38.

1878;
1923 - 1959.

katern
1 deel
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2. College van Burgemeester en Assessoren, vanaf 1851 Burgemeester en
Wethouders

59- 63.

Notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Assessoren, sedert 1851 Burgemeester en Wethouders, deels met alfabetische
trefwoordenindex,
1839- 1949.
25 delen
39. 1839-1840;
40. 1841 - 1847;
41. 1847 - 1852;
42. 1853-1859;
43. 1860-1863;
44. 1863-1866;
45. 1866-1867;
46. 1868-1873;
47. 1874- 1888, met index;
48. 1889 - 1896;
49. 1897-1902;
50. 1903 - 1906;
51. 1907-1911;

64- 65.

66- 70.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
63.
63.

1912 - 1917
1917- 1919
1920- 1921
1922 - 1924
1925- 1927;
1928 - 1929;
1930- 1931;
1932 - 1934;
1934- 1935;
1936- 1938;
1939 - 1941 en 1945 - 1946;
1946 - 1949.

Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van de vergaderingen van het
college van Burgemeester en Assessoren,
1841-1851.
2 delen
1847;
1851.

64.
65.

1841
1848

B.

Besluiten

Registers van besluiten van de gemeenteraad, deels met alfabetische
trefwoordenindex,
1852-1871 en 1878-1885.
5 delen
66.
67.
68.
69.

1852-1856;
1857-1860;
1861 - 1867;
1868-1871;

70.

1878 - 1885, met alfabetische trefwoordenindex.

Bekendmakingen

71.

Bekendmakingen van gemeentelijke verordeningen,
1907 - 1909.

1 band
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72-165.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

Ingekomen stukken,
1811 - 1876, 1878 - 1890 en 1897.
72.jan. - juni 1811;
73. juli -dec. 1811;
74. jan. - mei 1812;
75. juli -dec. 1812;
76. jan. -juli 1813;
77. aug. -dec. 1813;
78.jan. - juni 1814;
79. juli -dec. 1814;
80. jan. -juli 1815;
81. aug. -dec. 1815;
82. 1816;
83.jan. -juni 1817;
84. juli-dec. 1817;
85.jan. -juni 1818;
86. juli-dec. 1818;
87.jan. -juni 1819;
88. juli -dec. 1819;
89.jan. -juni 1820;
90. juli-dec. 1820;
91.jan.-juni 1821;
92. juli -dec. 1821;
93.jan. -juni 1822;
94. juli-dec. 1822;
95.jan. -juni 1823;
96. juli -dec. 1823;
97.jan. -juni 1824;
98. juli -dec. 1824;
99.jan. -juni 1825;
100. juli-dec. 1825;
101. 1826;
102. 1827;
103. 1828;

166-179.

180.

104 1829
105. 1830
106. 1831
107. 1832
108. 1833
109. 1834,
110. 1835;
111. 1836,
112. 1837,
^
111 IJ.
1838;
114. 1839;
115. 1840;
116. 1841;
117. 1842;
118. 1843;
119. 1844;
120. 1845;
121. 1846;
122. 1847;
123. 1848;
124. 1849;
125. 1850;
126. 1851;
127. 1852;
128. 1853;
129. 1854;
130. 1855;
131. 1856;
132. 1857;
133. 1858;
134. 1859;

94 omslagen
135. 1860
136. 1861
137. 1862
138. 1863
139. 1864
140. 1865
141. 1866
142. 1867
143. 1868
144. 1869
145. 1870
146. 1871.
147. 1872
148. 1873
149. 1874
150. 1875
151. 1876
152. 1878
153. 1879
154. 1880
155. 1881
156. 1882
157. 1883
158. 1884
159. 1885
160. 1886
161. 1887
162. 1888
164. 1889
164. 1890;
165. 1897

Minuten van verzonden stukken,
1811 - 1813 en 1882- 1896, met hiaten.
166.
167.
168.
169.
170.

21

1811-1813;
1882;
1883;
1885;
1886;

171.
172.
173.
174.
175.

1887
1888
1889
1890
1891

Afschriften van verzonden stukken.
1811 - 1824.

14 omslagen
176.
177.
178.
179.

1893;
1894;
1895;
1896.

1 pak
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181-208.

Registers van afschriften van verzonden brieven,
1824- 1881.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

1824- 1826
1826- 1830
1830- 1835
1836 - 1838
1838 -1840
1840- 1842
1843 -1845
1846- 1848
1849- 1850
1851 - 1853
1854- 1855
1855- 1856
1856- 1857
1857 -1858

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

28 delen

1858 -1859;
1860- 1861;
1861 - 1862;
1862- 1863;
1863- 1864;
1865 -1866;
1866;
1867- 1870;
1870- 1871;
1872- 1873;
1873;
1874- 1876;
1876- 1878;
1879- 1881.

209.

Staat van ingekomen brieven,
1811.

210-22:

Agenda's van ingekomen stukken, vanaf 1842 met alfabetische trefwoordenindex,
12 delen
1827 - 1887.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

1827- 1841
1842- 1848
1849-1853
1854-1857
1857-1861
1861 - 1864

216.
217.
218.
219.
220.
221.

1 katern

1865- 1868
1868- 1871
1872- 1876
1877- 1880
1881-1882
1883 - 1887.

222 - 228. Agenda's van ingekomen en verzonden stukken, geordend op rubriek, IS
J9J7
6 delen en 1 pak

229.

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

1888- 1893
1894 -1900 1 pak
1901 -1903
1904- 1906
1907- 1912
1913 -1915
1915- 1917

E.

Akten

Repertoires van akten, gepasseerd voor of uitgegeven vanwege het gemeentebestuur met aantekeningen van verificatie door de Verificateur der
Registratie en Domeinen,
1840 - 1900.
* deel en 1 katern
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F. Jaarverslagen

230 - 233. Verslagen van de toestand van de gemeente
1851 -1935. met hiaten.
'
230.
231.
232.
233.

1851 - 1867 en 1869- 18711872 - 1891;
1892-1913;
1915- 1935^

4

pakken

24
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INVENTARIS

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

234.

I.

ORGANISATIE

A.

Grondgebied en grensbepaling

Stukken betreffende voorgenomen grenswijzigingen,
1913- 1934.

B.

235.

1 omslag

Inrichting van het bestuur

Reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad,
1870 en 1931.
2 katernen

C.

Bestuursfunctionarissen

236.

Stukken betreffende het dienstverband van de burgemeesters en secretarissen
F.H. Bulaeus Brack en L.J. Lucasse en van de waarnemend burgemeester
A.L.P. Bia,
1867-1948.
lomslag

237.

Staten houdende opgave van de personalia van burgemeester, wethouders,
raadsleden, secretaris en ontvanger,
1873 en 1911.
2 stukken

238.

Akte van verklaring betreffende de bezoldiging van wethouders, geschreven
op een afschrift van het raadsbesluit tot benoeming van A.J. de Goeij tot
wethouder,
l stuk
1893.

239.

Rooster van aftreding van gemeenteraadsleden over de periode 1911 - 1917,
1911
1 stuk

240.

Processen-verbaal van de verkiezingen van gemeenteraadsleden,
1919, 1923, 1927, 1931, 1935 en 1939, eK \3*'

241.

lomslag

Stukken betreffende het ontslag van raadslid en wethouder L.P. van Leeuwen
in verband met ongeoorloofde leveranties aan de gemeente gedurende zijn
raadslidmaatschap,
1926.
! omslag

ARCHIEF GEMEENTE REEUWIJK H 809) 1811-1948 n 9681

25

D.
Personeel
N.B. Zie voor het politiepersoneel de rubriek Openbare orde, poli'tie en
justitie; zie voor het onderwijzend personeel de rubriek Onderwijs; zie
voor het personeel van de diensten en bedrijven de desbetreffende
rubrieken.

1.

Algemeen

242.

Ambtenarenreglement, 1931, met besluiten tot wijziging van het Ambtenarenreglement,
1934 en 1940.
3 stukken

243.

Raadsbesluit waarbij het gemeentepersoneel verplicht wordt binnen de
gemeente te wonen,
1934.
1 stuk

244.

Verordening tot aanwijzing van de gemeentelijke functies die uitsluitend door
gewezen militairen uitgeoefend mogen worden,
1938.
1 stuk

245.

Arbeidsovereenkomstenbesluit,
1939.

1 stuk

246.

Raadsbesluiten en besluiten van de burgemeester tot vaststelling van de
salarissen van het gemeentepersoneel,
1943 - 1947.
1 omslag

247.

Raadsbesluit tot vaststelling van een studiekostenregeling voor gemeente ambtenaren,
1948.
1 stuk

2.

Gemeentesecretaris

248.

Raadsbesluiten tot benoeming van C. Brack tot gemeentesecretaris met
processen-verbaal van eedsaflegging,
1852 en 1855.
lomslag

249.

Instructie voor de gemeentesecretaris,
1916.

250.

1 stuk

Stukken betreffende het dienstverband van de gemeentesecretaris
A.J. Broekhuijsen,
1917-1919.
lomslag
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Gemeenteontvanger

251.

Processen-verbaal van eedsaflegging door de gemeenteontvangers G. van
Vliet, J. Langerak en I. Kruijt Dz,
1851, 1852, 1855 en 1877.
1 omslag

252.

Stukken betreffende het dienstverband van de gemeenteontvangers A. Lammens, P. Nieburg en C. Schalkwijk,
1900- 1947.
1 omslag

253.

Raadsbesluit tot vaststelling van de borgtocht van de gemeenteontvanger,
1925.
1 stuk

254.

Instructies voor de gemeenteontvanger,
1929 - 1938.

4.

255.

i omslag

Ambtenaren ter secretarie

Stukken betreffende het dienstverband van de ambtenaren ter secretarie J.
Veerman en B. Ringeling,
1941- 1947.
1 omslag

Gemeentebode

256.

Raadsbesluit tot benoeming van de gemeenteveldwachter B. Peterse tot
gemeentebode,
1858.
1 stuk

257.

Stukken betreffende het dienstverband van de bode-conciërge D. Kroon,
1920 - 1940.
1 omslag

6.

258.

259.

Gemeentearchitect

Instructie voor de gemeentebouwkundige,
1910.
Stukken betreffende het dienstverband van de gemeentearchitect
J. Heemskerk,
1910- 1946.

1 stuk

1 omslag
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260.

27

Plantsoenopzichter

Stukken betreffende het dienstverband van de gemeentelijke plantsoenopzichter J. Straver,
1932 - 1945.
1 omslag

E.

Eigendommen en bezittingen

1.

Algemeen

261.

Akte van overeenkomst met de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente van
Reeuwijk-Dorp betreffende de vergoeding van eventuele schade aan gemeente-eigendommen in verband met de nieuwbouw van de kerk, met akte van
wijziging,
1862 en 1863.
2 stukken

262.

Processen-verbaal van openbare aanbesteding en gunning van het onderhoud
van gemeentelijke eigendommen,
1876 - 1894, 1896, T898 - 1911 en 1938.
1 omslag

263.

Bestekken voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, bruggen en
begraafplaatsen,
1879, 1881, 1894, 1907 - 1914 en 1924 - 1927, 1929 - 1930,
1933 - 1936 en 1939 - 1940.
! omslag

264.

Raadsbesluit tot vaststelling van algemene voorwaarden voor de uitvoering
en het onderhoud van gemeentewerken,
1879.
1 stuk

265.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van de levering van brandstof
voor de verwarming van gemeentelijke gebouwen,
1885 - 1911, 1918 en 1923 - 1928.
1 omslag

266.

Begrotingen van de kosten van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen,
1894, 1912, 1921, 1924 - 1927, 1933 en 1939.
1 omslag

2.

267.

Gemeentehuis en secretarie

Akte van huur van de raadkamer en de secretarieruimte in hun woning aan
de 's-Gravenbroekseweg van C. Brack, A. van Rhee en F.H. Bulaeus Brack,
1841-1907.
1 omslag
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268.

Stukken betreffende de aankoop van grond van G. Vente en B. Ruitenburg
ten behoeve van de bouw van het nieuwe gemeentehuis.
1917- 1918.
1 omslag

269.

Tekeningen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis,
1918.

1 omslag

Overige eigendommen en bezittingen

a.

Gebouwde eigendommen

270.

Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke goedkeuring voor de
uitgifte van aandelen ten bedrage van 700 gulden ter bekostiging van de
bouw van een asschuur,
1830.
1 omslag

271.

Akten van verhuur van de voormalige onderwijzerswoning te ReeuwijkDorp,
1873 - 1876 en 1878 - 1881.
lomslag

272.

Akten van verhuur en verkoop van een schuurtje nabij de kerk in Sluipwijk
aan K. Rollman, broodbakker te Reeuwijk,
1875.
2 stukken

273.

Stukken betreffende de verhuur van een woning aan de 's-Gravenbroekseweg
aan J. Verweij, kleermaker te Reeuwijk,
1878 - 1906.
1 omslag

274.

Stukken betreffende de aankoop, verhuur en verkoop van een huis, schuur
en erf nabij de openbare school aan de 's-Gravenbroekseweg te Sluipwijk,
1897, 1901, 1903. 1905 en 1907.
1 omslag

275.

Raadsbesluit tot openbare verkoop van vijf huizen aan de Platteweg.
aangekocht van notaris F.L.G. d'Aumerie te Scheveningen,
1930.
! stuk

276.

Raadsbesluiten tot verhuur van het voormalig stempellokaal aan de Raadhuisweg aan het Comité Kleuterschool Reeuwijksebrug en aan het Centraal
Distributiekantoor te Den Haag,
1945 en 1947.
2 stukken

b.
277.

Onbebouwd onroerend goed

Akte van aankoop van stuk land in Reeuwijk-Dorp van N. de Bruin,
winkelier te Reeuwijk,
1872.
1 stuk

Tekening in inkt van het in 1918 gebouwde raadhuis aan de
Raadhuisweg, kort na de gereedkoming van het gebouw.

Op 10 september 1937 vierde burgemeester L.J. Lucasse zijn 25-jarig
ambtsjubileum a!s burgemeester van achtereenvolgens Rilland-Bath
en Reeuwijk. De burgemeester zit hier, in ambtskostuum. temidden
van de gemeenteraad in de feestelijk versierde raadzaal.
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278.

Processen-verbaal van de openbare verpachting van percelen land en water
in de blokken 's-Gravenbroek en Ravensberg te Sluipwijk
1878, 1881, 1886, 1891, 1896, 1900, 1906~en 1911.
1 omslag

279.

Akte van verkoop van een stukje grond in het blok Elfhoeven te Sluipwijk
aan D. Kruijt Dz, veenman te Reeuwijk
1878.
'
, cti.
1 stuk

280.

Akte van verhuur van een perceel veengrond in Sluipwijk aan P. Kersbergen
LZ.,

1895.

, . .
1 stuk

281.

Akte van ruiling enkele stukjes land en water met het bestuur van de polder
Reeuwijk,
1895. '
. . .
1 stuk

282.

Proces-verbaal van de openbare verhuur van een perceel land op het blok
Ravensberg aan R. Vis, landbouwer te Reeuwijk
1898.
, fcl
1 stuk

283.

Raadsbesluiten tot verhuur van een perceel tuingrond aan de 's-Gravenbroekseweg aan J. Hagen en A. Goudswaard
1901.
o , ..
2 stukken
Stukken betreffende de aan- en verkoop van percelen bouwgrond aan de
's-Gravenbroekseweg van en aan I. Goudswaard, tuinman te Reeuwijk
'905 en 1907.
lomslag

284.

283.

Proces-verbaal van de openbare verpachting van enige percelen tuingrond,
riet en water in 's-Gravenbroek en de inhoud van" de beerputten bij de
openbare scholen in Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk aan diverse personen,
1917
'•
1 stuk

286.

Stukken betreffende de verhuur van percelen bouwterrein aan de Raadhuisweg en aan de 's-Gravenbroekseweg aan diverse personen
1920-1936.
"
'
'
lomslag

287.

Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Raadhuisweg aan diverse
personen ten behoeve van woningbouw
1922 - 1934, 1937 en 1941 - 1942.
, omsIag

288.

Stukken betreffende de verhuur van percelen land en water in de plas
's-Gravenbroek en omgeving aan de Roei- en Zeilvereniging Gouda
1930- 1943
, '
,
J
1 omslag
Akten van verhuur van percelen grond langs de Korssendijk aan diverse
personen,
1934, 1938 en 1939.
, omsIa„

289.

__
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290.

Stukken betreffende de aankoop van de plas Elfhoeven en omgeving van
notaris F.L.G. d'Aumerie te Scheveningen, van A. Kooij te Reeuwijk en van
het bestuur van de polder Sluipwijk,
1930 - 1933 en 1938.
1 omsla§

291.

Raadsbesluiten tot verkoop van grond en water rond de plas 's-Gravenbroek
aan de weduwe J. van der Heijden, dr. CA. van Hees en juffrouw M.
Schalkwijk,
1934
3 stukken

292.

Akte van verhuur van een perceel water nabij de Platteweg aan
P.G.IJ. Maatje te Reeuwijk,
1934.

l stuk

293.

Raadsbesluiten tot verkoop van perceeltjes water in de plas Elfhoeven aan
diverse personen,
1934, 1942 en 1948.
' omslag

294.

Stukken betreffende de verkoop van percelen land en water aan de Notaris
d'Aumerielaan en in 's-Gravenbroek aan C D . Zaneveld te Reeuwijk,
1941
1 omslag

295.

Stukken betreffende de verkoop van een perceel water in de plas Klein Elfhoeven aan P. van der Linde te Gouda,
1941.
1 omslag

296.

Akte van verhuur van een perceel water in de plas 's-Gravenbroek aan N.J.
van Dam te Reeuwijk,
1 SI U1^
1943.

297.

Akte van verhuur van een perceel land aan de Groene Ree aan
M. Kasteleijn te Waddinxveen.
1945.

c.
T98

'

stuk

Roerende goederen

Processen-verbaal van de openbare verpachting van de haardas,
1817, 1822, 1827 en 1834.

1 omslag

299.

Akten van overeenkomst betreffende de verkoop van de haardas met
D Engels te Brussel en P.P. Kievits te Amsterdam,
1830 en 1871.
2 stukken

300.

Processen-verbaal van de openbare verpachting van de inhoud van de
beerputten bij de openbare scholen in Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk.
1867, 1868. 1873, 1879, 1881, 1886, 1891. 1896, 1906 en 1911.1 omslag

301

Processen-verbaal van openbare verkoop van hout en sloopafval,
1874. 1878, 1882, 1888, 1894, 1900 en 1907.
1 omslag

d.

Zakelijke rechten en overeenkomsten

Ak

M V f ° v e r e e n k o m s t <net het bestuur van de Veen- en Droo-makeriipolder M,ddelburg inzake de vestiging van een erfdienstbaarheid C i äste
van de gemeente op het gebruik van het Kerkpad te Reeuwijk-Dorp met
raadsbesluit tot aanvaarding van de erfdienstbaarheid
1862.
2 stukken
303.

304.

305.

Akten van overeenkomst met de Commissie van de Straatwe« Gouda-Bodegraven betreffende de verkrijging in erfpacht van grond aan de Raadhuisweg,
1875, 1877, 1878, 1914, 1918 en 1920.
{ omslag
Akte van overeenkomst met F.A. Maas Geesteranus te Arnhem betreffende
de vestiging van een erfdienstbaarheid op zijn eigendom op het Vlietdijkie
in Stein ten behoeve van de "entente
&
1884.
' '
1 stuk
Stukken betreffende de overeenkomst met pastoor G. Daal mans te
s-Gravenzande, en zijn erfgenamen betreffende de vestiging van een
erfdienstbaarheid op zijn eigendom in de Willens onder Stein ten behoeve
van de gemeente,
1891. 1921, 1931 en 1941
,
1 omslag

306.

307.

Akte van overeenkomst met de firma Adriaan van Erk te Gouda betreffende
de plaatsing van een hek door deze firma op grond bij de Oostboezemkade
o ij de gemeente in erfpacht van de polder Willens
1931.
1 stuk
Akte van overeenkomst met P. van Roon, E. Hagen en F P Zwalve betreffende de pacht van het visrecht in de plassen Groot- en Klein-Elfhoeven
en s-Gravenbroek,
1938.
1 stuk

308.

Akten waarin L. Paul-Jonker te Apeldoorn en N.J. van Dam te Reeuwiik
toestemming verlenen tot het bevaren van water, gelegen tussen hun eilanden
langs de Groene Ree,
1947.
2 stukken
Archief

309.

Lijsten van de aan het gemeentearchief toegevoegde bescheiden aanwezi°
e
in de gemeentesecretarie,
1865-1904.
-.
2 katernen

310.

Stukken betreffende het beheer, de overdracht en de uitlenin* van
archiefstukken van Reeuwijk, Middelburg, Sluipwijk en Stein
1923 - 1937.
omslag
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G.

Financiën

Begrotingen en rekeningen

311-320.

Begrotingen met bijlagen,
1821 - 1948, met hiaten.
311.
312.
313.
314.
315.

321-327.

1821
1853
1865
1878
1891
1916

1833 en 1835- 1852;
1864;
1869, 871 1876 en
1890;
1915;
1927;

10 pakken
316.
317.
318.
319.
320.

Rekeningen,
1811 - 1948, met hiaten.
321. 1811
1820
322. 1871
323. 1896
324. 1916 -

1812, 1814, 1816,
1833 en 1835- 1870
1877 en 1888- 1895
1912 en 1914- 1915
1919 en 1921 - 1928

7 pakken
325.
326.
327.

328 - 339. Staten van specificatie van inkomsten en uitgaven,
1845 - 1945, met hiaten.
328.
329.
330.
331.
332.
333.

1845
1873
1891
1906
19191926 -

1849 en 1852 1872;
1875 en 1880 1890;
1905;
1918;
1925;
1930;

340 - 366. Bijlagen hij de rekeningen,
1811 - 1944, met hiaten.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.

1811-1813;
1814- 1818;
1819-1823;
1824- 1827;
1828- 1830;
1831 - 1833;
1835-1837;
1838-1840;
1841 - 1843;
1844- 1847;
1848 - 1850;
1851 - 1857 en 1859-1869;
1871-1875 en 1880;
1881 - 1883 en 1885- 1899;

1928- 1932;
1933 - 1937;
1938 - 1941;
1942- 1945;
1946- 1948.

334.
335.
336.
551.
338.
339.

1929-1935;
1936 - 1942;
1943 - 1948.

12 pakken
1931 - 1934
1935- 1936
1937- 1939
1940- 1941
1942 - 1943
1944- 1945

27 pakken
354. 1900 - 1909;
355. 1910 - 1919;
356. 1920;
357. 1921 - 1929;
358. 1930 - I;
359. 1930 •il;
360. 1931 • 1939;
361. 1940 •i;
362. 1940 •ii;
363. 1940 --III;
364. 1940 --IV;
365. 1940-- V;
366. 1941 (in
1943- 1944.

^
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2.
Gemeentelijke belastingen en retributies
N.B. Zie voor vergunningsrecht voor sterke en zwak-alcoholische drank de
rubriek Openbare orde, politie en justitie; zie voor vleeskeuringsrechten, besmettelijke ziekte-gelden en be graafrechten de rubriek
Begraafplaatsen en lijkbezorging; zie voor schoolgeld de rubriek
Onderwijs.

a.
367.

368.
369.

Belastingverordeningen en -besluiten

Raadsbesluit tot heffing van opcenten op de grondbelasting.
1 870.
Legesverordeningen met verordeningen tot wiizieins
b
e
1899- 1936.
'

1 stuk

1 omsla«

Verordeningen op de heffing en invordering van hoofdelijke omsla- met
verordeningen tot aanvulling en wijzi«in«
1900- 1922.
' ö "'
,
1 omslag

370.

371.

372.

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de Kpersonele
belasting,
1909- 1944.
1 omslag
Verordening op de heffing en invordering van opcenten op de grondbelasting,
1920.
,
,
1 stuk
Verordeningen op de heffing
vermogensbelasting,
1920- 1932.

en invordering van opcenten op de
1 omslag

373.

374.

375.

Verordeningen op de heffing en invordering van hondenbelasting m e t
verordeningen tot wijziging
°
1917-1930.
1 omsla«
Verordeningen on H<* hoffw f»n in ri<»-;„„ , „
b
. ,
~r u c "cmng v.n niv'uidermg van een piaatselnke
inkomstenbelasting,
1922 - 1930.
,
1 omslag
Verordeningen op de heffing en invordering van vermakelijkheidsbelasting,
1 omsla«

376.

377.

Verordening op de heffing van aanplakeelden
1924.
Verordening op de invordering van een verbeteringsbelastin«
1929.
°'

,
,
1 stuk
.
1 stuk
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378.

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten op de gemeentefondsbelasting,
1930 - 1940.
1 omslag

379.

Verordeningen op de heffing en invordering van standplaatsgeld voor
woonwagens met verordeningen tot wijziging,
1935 - 1939.
1 omslag

380.

Verordeningen op de heffing en invordering van de verlichtingsbelasting,
1935 - 1938.
1 omslag

381.

Verordening op de heffing van vermakelijlcheidsbelasting,
1936.

b.
382.

1 stuk

Vaststelling van aanslagen en invordering

Stukken betreffende de verantwoording van de inkomsten en uitgaven uit
hoofde van de bijzondere omslagen ter bestrijding van de tekorten op de
armenrekening,
1817 - 1823.
1 omslag

383 - 386. Kohieren van de personele, vanaf 1845 hoofdelijke omslag,
1817 - 1916, met hiaten.

4 pakken

383. 1817 - 1820, 1823, 1825-1826, 1829 - 1833, 1838, 1840 - 1842,
1845, 1847 - 1848, 1851 en 1853 - 1865;
384. 1866- 1880;
385. 1881 - 1900;
386. 1901 - 1916.
387.

Rekeningen van de invordering van de buitengewone omslagen,
1832, 1835 en 1840.
3 stukken

388.

Stukken betreffende de benoeming van en eedsaflegging door de deurwaarders van de plaatselijke belastingen F. Harting, A. Dekker en S. Braams
te Gouda,
1852, 1891 en 1905.
1 omslag

389.

Proces-verbaal van eedsaflegging door de schatter der huurwaarden van
tapperijen H. Groenendal te Gouda,
1882. '
1 stuk

390.

Akte, houdende een verklaring betreffende de bezoldiging van de gemeentelijke deurwaarder, geschreven op een afschrift van het raadsbesluit tot
benoeming van H. Metaal als zodanig,
1893.
1 stuk

391.

Verordening op de invorderingsambtenaren van de plaatselijke belastingen
en heffingen, met verordening tot wijziging.
1935, 1936 en 1939.
3 stukken

3.

392.

394.

Leningen

Akten van overeenkomst inzake het aangaan van geldleningen ten behoeve
van de gemeente,
1872 en 1914- 1948
1 omslag
Raadsbesluiten tot het aangaan en converteren van geldleningen ten behoeve
van de gemeente,
1914-1948.
1 omslasj

II.

TAAKUITVOERING

A.

Rijksbelastingen

1.

Algemeen

Notulen van de vergaderingen van het college van Zetters der Directe
Belastmgen 1845 - 1855, en van het college van Burgemeester en AssesÎ Ï ? ' VZl I 8 5 1
1845 - 1864.

395.

397.

en

Wethouders, met de brandmeesters
, ' ,
1 deel

Grondbelasting en kadastrale administratie

Legger van grondeigenaars in de gemeente met vermelding van hun Grondbezit en te betalen grondbelasting
°
1812.
1 katern
"Oorspronkelijke aanwijzende tafel", legger van grondeigenaars en van de
gebouwde en ongebouwde eigendommen, ingedeeld volgens kadastrale
secties en percelen,
1832

398.

Semeester

Staten van belastingplichtigen in de personele belasting, de grondbelasting
en de patentbelasting,
' °
1879-1884.
1 omslae
2.

396.

Bur

-

1 A

,

1 deel
"Suppletoire aanwijzende tafel", aanvullingslegger van grondeigenaars en
van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, ingedeeld volgens
b
kadastrale secties en percelen,
1833- 1863.
, . ,
1 deel

INVENTARIS
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399-402.

"Registers nr. 71", registers houdende verwijzingen van perceelnummers op
de kadastrale minuutplannen naar de bijbehorende artikelen in de kadastrale
leggers, met aantekeningen van wijzigingen,
4 delen
1832- 1966.
399.
400.
401.
402.

403-413.

Secties A-C;
Sectie D (voormalige gemeente Middelburg);
Secties E-G (voormalige gemeente Sluipwijk):
Secties H-I (voormalige gemeente Stein).

Kadastrale leggers van grondeigenaars, artikelsgewijs ingedeeld, deels met
alfabetische naamindices,
1832- 1966.
H delen
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1-145, 1832-1916;
146-297, 1832- 1916;
298-607, 1832 - 1916;
608-819, 1872 - 1916;
1-819 (herzien) 1916 - 1936;
820-1060, 1893 - 1966;
1061-1350, 1912- 1966;
1351-1653, 1925 - 1966;
1654-1908, 1937 - 1966;
1909-2215, 1937 - 1966;
2216-2553, 1940 - 1966.

414.

Alfabetische naamindex op de kadastrale leggers van grondeigenaars, 1832 1966.
1 deel

415-426.

Kadastrale leggers van grondeigenaars in de voormalige gemeente Sluipwijk,
artikelsgewijs ingedeeld, deels met alfabetische naamindices,
1832-1936.
12 delen
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.

427.

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1-110, 1832- 1913;
111-228, 1832- 1913
228-327, 1832-1913
328-398, 1857- 1913
399-567, 1862- 1913
568-723, 1872 - 1913;
1- 721 (herzien), 1913 - 1936;
724-941, 1882- 1936;
942-1180, 1899- 1936;
1181-1430. 1913- 1936;
1431-1725, 1925- 1936;
1726-1792, 1933 - 1936.

Alfabetische naamindex op de kadastrale leggers van grondeigenaars in de
voormalige gemeente Sluipwijk,
1913 - 1936.
1 dee!
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Personele belasting

Staat van gebouwde e.gendommen en deuren en vensters in de -emeente
opgemaakt ten behoeve van belastingheffing
1818- 1819.
1 katern
Staten van schatting van de huurwaarde en het aantal deuren en vensters van
belastingplichtigen in de personele belasting
1880-1890.
1 omslag

430.

Staten van schatting van de waarde van meubilair van belastingplichtigen in
c
de personele belasting,
1880-1890.
I omslag
4.

431.

432.

Overige belastingen en heffingen

Verordeningen op de classificatie van de gemeente voor de heffin* van
ö
gemeentefondsbelasting,
1930 en 1932.
.
,,
l stukken
B.

Bevolking en Burgerlijke Stand

1.

Bevolking

a.

Volkstellingen

' t

Publicatie van de maire betreffende het aanmelden van ingezetenen in het
kader van een volkstelling, afschrift
1812.

,

,

1 stuk
433.

Volkstellingsregisters,
1833, 1839 en 1845.

1 band

434.

Stukken betreffende de uitvoering van de zevende volkstelling in de
ö
gemeente,
1890.
,
1 omslag

435.

Staten, houdende de resultaten van de volkstelling-1930, ingedeeld per wijk,
3 stukken

436.

Rapport betreffende de uitkomsten van de volks- en beroepstelling in de
gemeente,
°
1947.
1 katern

INVENTARIS

38

b.
Bevolkings-, wijk- en huisregistratie
N.B. De bevolkingsregisters, de dienstboden- en kostgangersregisters en de
schippersregisters zijn allen via hedendaagse alfabetische naamindices
toegankelijk gemaakt.
437.

Verordeningen op de wijkindeling en huisnummering,
1881, 1907 en 1930.

3 stukken

438.

Briefwisseling met notaris F.L.G. d'Aumerie te Scheveningen inzake de hernoeming van het "Kampje" te Reeuwijk-Brug tot Notaris d'Aumerielaan,
1921.
2 stukken

439.

Bevolkingsregister met alfabetische naamindex,
1850- 1855.

440.

1 deel

Dienstboden- en kostgangersregister,
1850- 1855.

deel

441 - 448. Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk,
1855- 1861.

8 delen

441.
442.
443.
444.
449.

450-451.

453-460.

Wijk
Wijk
Wijk
Wijk

E;
F;
G;
H.

Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op gezinshoofd,
1861 - 1866."
A - R;

451.

2 delen

1 deel

Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk,
1867- 1870."
WijkA;
WijkB;
WijkC;
WijkD;

1 deel

S-Z.

Schippersregister,
186! - 1879.

453.
454.
455.
456.
461.

445.
446.
447.
448.

Dienstboden- en kostgangersregister,
1855- 1861.

450.
452.

WijkA;
WijkB;
WijkC;
Wijk D;

457.
458.
459.
460.

8 delen

Wijk E;
Wijk F;
WijkG;
WijkH.

Dienstboden- en kostgangersregister,
1866- 1874, aangevuld tot 1880.

deel
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462 - 469. Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk
1870- 1881.
462. Wijk A;
463. Wijk B;
464. WijkC;
465. Wijk D;
470.

f^5^-

en

466.
467.
468.
469.

Wijk
Wijk
Wijk
Wijk

39
,
8 delen

E;
F'
G;
H.

kostgangersregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam,
1 dee!

471 - 479. Bevolkingsregister, ingedeeld op wijk
1882 - 1903.
9 delen
471.
472.
473.
474.
475.
480.

481.

WijkA;
WijkB;
WijkC;
Wijk D;
Wijk E;

Schippersregister,
1880- 1900

476.
477.
478.
479.

Wijk F;
Wijk G•
Wijk H :
Wijk I

, . ,
1 deel

Dienstboden- en kostgangersregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam
1881
* I90°1 deel

482 - 488. Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam van de »ezinshoofden, 1904-1913
2 ., ,
7 delen
482. A - D;
486. R - T
483. E - H ;
487. U - W;
484
- I-L;
488. X - Z
485. M - Q;
489

'

490.

^m- t b i°0 d n"

6n k0Stsan

Schippersregister,
1900- 1920.

S e r s r e S i s t e r > alfabetisch ingedeeld op achternaam.
1 deel
, , ,
1 deel

491 - 495. Woningregisters, ingedeeld op adres met vermelding van de opeenvolgende
bewoners,
1900- 1920.
c , ,
5 delen
491. Wijk A-E, 1900- 1909
492. WijkF-I, 1900- 1909
493. Wijk A-E, 1905- 1909
494. Wijk A-E. 1909 - 1913
495. Wijk A-E, 1913- 1920.'
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40

496.

Woningregister, ingedeeld op adres met vermelding van de opeenvolgende
eigenaars, bewoners en het kadastrale sectienummer van de woning,
1910 - 1920.
1 deel

497 - 502. Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op achternaan van de gezinshoofden, 1913 - 1920.
6 delen
497. A - D;
498. E - H ;
499. Ï - L ;
503.

504.

500. M - R;
501. S - U;
502. V - Z.

Bevolkingsregister, ingedeeld op adres,
1913 - 1920.

' kaartsysteem

Dienstboden- en kostgangersregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam,
1913 - 1920.
1 deel

505 - 508. Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam van de gezinshoofden,
1921 - 1940.
4 kaartenbakken
505. A - G;
506. H - L ;
509-510.

507. M - S;
508. T - Z.

Woningregister, alfabetisch ingedeeld op adres met vermelding van de
opeenvolgende bewoners,
1920 - 1939.
2 kaartsystemen
509. Achterwillens - Raadhuisweg;
510. Randenburgseweg - Zoutmansweg.

511 -512. Woningregister, alfabetisch ingedeeld op adres met vermelding van de
opeenvolgende bewoners,
1940 - 1953.
2 kaartsystemen
511. Wijk A - E ;
512. Wijk F - K .

c.
513.

514.

515.

Verblijfsregistratie

Chronologische registers van vertrokken personen,
1906 - 1910, 1927 - 1934 en 1936 - 1937.
Chronologische registers van ingekomen personen,
1927 - 1938.

1 omslag

] omsla

§

Register van tijdelijk binnen de gemeente verblijvende vreemdelingen, 1943 1949
1 katern
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2.
Burgerlijke Stand
N.B. Voor de akten van de Burgerlijke Stand, zie het Archief van de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, inv.nrs. 860-902.
516.

Proces-verbaal, opgemaakt tegen Jan de Jong in de Willens, in verband met
het verzuim de geboorte van zijn kind bij de Burgerlijke Stand aan te geven
1 stuk

517.

Staten van overlijdensaangiften met vermelding van leeftijd, burgerlijke staat
beroep en doodsoorzaken
1877, 1881 en 1883.
3 stukken

518.

Verordeningen op de openingstijden van het bureau van de Burgerlijke
Stand,
1904 en 1918.
, c t ..
2. stukken
Verordening op de verdeling der werkzaamheden over de verschillende
ambtenaren van de Burgerlijke Stand
1904.
. , .
1 stuk

M9.

Verkiezingen

520.

Staten van kiezers voor de Tweede Kamer, op grond van hun aandeel in de
directe belastingen,
1878 - 1885, 1890 en 1893 - 1895.
1 omsIag

521.

Staten van kiezers voor Provinciale Staten, op grond van hun aandeel in de
directe belastingen,
1878 - 1885, 1887 - 1888. 1890 en 1893 - 1895.
j omslag

522.

Staten van kiezers voor de gemeenteraad, op grond van hun aandeel in de
directe belastingen,
1878- 1885, 1890 en 1893- 1895.
, ornslag

523.

Staten van kiezers voor vertegenwoordigende organen
1897, 1900 - 1916 en 1918 - 1919.

524.

-

1 stuk

Staat, houdende opgave van de mannelijke inwoners en hun aandeel in de
directe belastingen, opgemaakt ten behoeve van de samenstelling van kiezerslijsten voor vertegenwoordigende organen,
1913

526.

omslag

Proces-verbaal van de zitting van het stembureau voor de verkiezing van een
lid van de Tweede Kamer
1897

525.

1

-

1 katern

Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer
1925. 1929, 1933 en 1937.
, omsl'

42
527.

528.

INVENTARIS
Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van Provinciale Staten,
1927, 1931, 1935 en 1939.
1 omslag

D.

Openbare orde, politie en justitie

1.

Algemeen

Processen-verbaal van doodschouw van drenkelingen,
1814- 1822.

529.

' omslag

Verordening tot intrekking van artikelen uit de Algemene Politieverordening,
1881.

] stuk

530.

Verordeningen betreffende de "veiligheid te velde en het schutten van vee
en pluimgedierten",
2
1881 en 1908.
stukken

531.

Verordening houdende bepalingen betreffende het loslopen van honden,
] stuk
1881.

532.

Verordening omtrent het opgesloten houden van krankzinnigen in bijzondere
woningen,
] stuk
1881.

533.

Verordening op de bevordering der openbare orde, rast en veiligheid in de
gemeente met verordening tot wijziging,
2
Ï907 en 1908.
stukken

534.

Verordening op het rijden met motorvoertuigen in de bebouwde kom van de
gemeente met verordening tot wijziging,
1908 en 1909.
- stukken

535.

Verordeningen op het fietsen op voetpaden binnen de gemeente,
19 j 3
2 stukken

536

Verordeningen tot wijziging en aanvulling van de Algemene Politieverordening-1928; authentieke afschriften,
11 omsla«
„i„„
1929 - 195?.
&

537.

Briefwisseling met het bestuur van de Reeuwijkse Reddingsbrigade
betreffende het materieel en de opleiding van het personeel,
1933
1 omslag

538.

Besluiten van Gedeputeerde Staten betreffende het afsluiten van de Raadhuisweg en de Zoutmansweg voor fietsverkeer,
1935
2 stukken

Op de hoek van de 'Straatweg' (de latere Raadhuisweg) en de
Oudeweg werd tussen 1839 en 1948 tol geheven. Deze foto dateert
van circa 1920.

Raucihuistveg

Reemuijk.

De Raadhuisweg, gezien vanaf de Reeuwijksebrug, rond 1925. De
twee huizen rechts zijn door woningen en winkels vervangen.

EEUWIJK, WES1

De Kerkweg in Reeuvvijk-Dorp rond 1925. Links staat de R.K.
Petrus en Pauluskerk en in de verte is de Hervormde kerk vaag te
zien.

fceuuijk, psldsr JA'«defburj

De Middelburgseweg, in het westelijk deel van de gemeente, rond
1915.
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Veldwachters en veldwachterswoningen

539.

Kohier van de bijzondere omslag voor het salaris van de gemeenteveldwachter,
1817.
, , ,
I katern

540.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning van de bouw van een
veldwachterswoning met arrestantenlokaa! in Reeuwiik-Bru°
J
5
1874.
'
, . t
1 katern
Stukken betreffende het dienstverband van de gemeenteveldwachters J.T. van
der Weel, C. Kompier, M. de Kamper, A. Hoogerwaard, H. Metaal J
Wondergem en J.F. van Dalen,
1908 - 1940.
,
,
1 omslag
Stukken betreffende de aankoop en de verkoop van de veldwachterswonin«
in Reeuwijk-Dorp,
°

541.

542.

1912 en 192

543.

1 omslag

Verordeningen op de eisen van benoembaarheid en bezoldiging van de
gemeenteveldwachters met verordeningen tot wijziging
1932-1940.
" " Ö'
1 omslag

3.

544.

°-

Vervolging van misdrijven en overtredingen

Register van afschriften van processen-verbaal van politiezaken
1874-1885.
•

Idee,

545.

Verordeningen op het kopen en aannemen van gestolen goederen, het vinden
van voorwerpen en het maken van sloten en sleutels
1881, 1882 en 1908.
, omsIag

546.

Staten van opgemaakte en verzonden processen-verbaal
1893-1898 en 1904-1918.

,

omsIag

547.

Brief van de politiecommissaris van Oberhausen, waarbij foto's, in Oberhausen gestolen van C.P.H, van GreuningeteReeuwijk, worden teruggezonden,
met proces-verbaal van aangifte door laatstgenoemde, 1901.
' 1 omslag

548-549.

Register van door de burgemeester opgemaakte en verzonden processenverbaal,
1921 - 1924 en 1928- 1936.
2 delen
548. 1921 - 1924;
549. 1928 - 1936.

44
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4.

Toezicht op drankgebruik en horeca-gelegenheden

550.

Vergunningen en besluiten tot weigering van vergunning voor de verkoop
van sterke drank in het klein,
1891 - 1942.
1 omslag

551.

Verordeningen op de heffing en invordering van vergunningsrecht voor
verkoop van sterke drank in het klein,
1904, 1932 en 1935.
1 omslag

552.

Verordeningen op de maximale aantallen te verlenen vergunningen voor de
verkoop van sterke drank in het klein binnen de gemeente,
1905 - 1948.
1 omslag

553.

Verordening op de logementen, herbergen en tapperijen met verordeningen
tot wijziging,
1905 - 1908.
1 omslag

554.

Verordening op het drankgebruik door jeugdige personen,
1917.

'

stuk

555.

Verzoekschrift van de gezamenlijke Reeuwijkse caféhouders tot verlaging
van het vergunningsrecht,
1918.
1 stuk

556.

Verordening op de bestrijding van drankmisbruik bij de viering van het
regeringsjubileum van de koningin,
1923. *
1 stuk

557.

Verordeningen op de heffing en invordering van verlofsrecht voor de
verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein,
1932.
! omslag

5.

Toezicht op kermissen, loterijen en andere vermakelijkheden

558.

Vergunning voor P. Hogersdijk te Sluipwijk, tot het houden van een
verloting in Reeuwijk-Brug.
1840.
1 stuk

559.

Verordening op het houden van verlotingen,
1881.

1 stuk

Verordening tot wijziging van verordening op de kermis uit 1902,
1905.

1 stuk

Verordening op het houden van openbare vermakelijkheden,
1908.

1 stuk

560.

561.
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Verordening tot regeling van de kermis, het houden van verlotingen en het
doen van collecten,
1908.
stuk
E.

Openbare veiligheid

1.
N.B.

Brandweer
Zie ook het archief van de Brandweerraad, inv.nr. 935.

a.

Algemeen

Notulen van de vergaderingen van het college van Zetters der Directe
Belastingen, 1845 - 1855, en van het college van Burgemeester en Assessoren, vanaf 1851 Burgemeester en Wethouders, met de brandmeesters
1845-1864.
J Jed
N.B. Zie inv.nr. 394.
563.

Verordening op de voorkoming van brand met verordening tot wijziging
&
1908 en 1915.
2 stuk k'en

564.

Verordening op de persoonlijke diensten bij brand,
19
°8-

1 stuk

565.

Verordeningen op de brandweer met verordeningen tot wijziging
ö
1908-1931.
"lomslag

566.

Reglementen van orde voor de vergaderingen van de verschillende
plaatselijke brandweerbesturen; afschriften
1911, 1930 en 1933.
3 stukken

567.

Verordening ter voorkoming van ongelukken door ontploffing van benzine
en andere licht ontvlambare stoffen,
1913
1 stuk

568.

Verordeningen op de vrijwillige brandweer met verordening tot wijziging en
verordening tot intrekking,
1933 - 1947.
! omslag

569.

Briefwisseling met de plaatselijke Brandweerraad
1933-1941.

570.

lomslag

Raadsbesluiten tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met
verschillende gemeenten tot onderlinge hulpverlening bij brand, 1935, 1936
en 1938, met raadsbesluit tot wijziging,
194

°-

1 omslas

46
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b.

571.

Personeel

Stukken betreffende de benoeming van brandweermannen,
1907- 1938.

1 omslag

572.

Instructies voor de wekkers van de vrijwillige brandweer; afschriften,
1930 en 1933.
2 stukken

573.

Lijsten van manschappen van de vrijwillige brandweer,
1930, 1932, 1935, 1936 en 1942.

c.

1 omslag

Brandspuithuizen en materieel

574.

Akten van huur van een brandspuithuisje aan de 's-Gravenbroekseweg te
Reeuwijk-Brug van C. Brack en van F.H. Bulaeus Brack,
1860-1876.
1 omslag

575.

Akte van overeenkomst met het bestuur van de polder Stein inzake de
verkrijging in erfpacht van een stukje grond aan de Veersteeg te Stein ten
behoeve van de bouw van een brandspuithuis.
1873.
• stuk

576.

Akten van huur van het brandspuithuis te Reeuwijk-Dorp van het RoomsKatholieke kerkbestuur en van C. Klaverveld,
1874- 1896.
1 omslag

577.

Akten van overeenkomst met J. Streefland te Reeuwijk inzake de verkrijging
in erfpacht van een stuk grond aan de Platteweg ten behoeve van de bouw
van een brandspuithuis,
1899, 1924 en 1931.
3 stukken

578.

Bestek en voorwaarden voor de openbare aanbesteding van de bouw van een
brandspuithuis annex arrestantenlokaal in Reeuwijk-Dorp en de verbouw van
de brandspuithuizen annex arrestantenlokalen in Stein en Sluipwijk.
1908.
1 stuk

579.

Raadsbesluit tot verkoop van het voormalig brandspuithuis aan de Ree in
Sluipwijk aan R.W. Jongenburger te Gouda en J.H. Zwart te Waddinxveen,
1912.
1 stuk

580.

Akte van overeenkomst met de Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappij
voor Reeuwijk e.o. betreffende de aankoop van een motorbrandspuit,
] stuk
1918.

581.

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een brandweergarage aan de
Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug, afschrift,
1925.
1 stuk
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582.

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een brandspuithuis annex magazijn
en werkplaats voor het Electriciteitsbedrijf aan de Raadhuisweg in ReeuwijkBrug,
1929

583.

47

"

1 stuk

Inventaris van het brandweermaterieel
1940.

2.

1 ctlllf

Luchtbeschermingsdienst

584.

Instructies voor het personeel van de Luchtbeschermingsdienst- afschriften
1937 1938
'
lomslag

585.

Stukken betreffende de organisatie van de Luchtbeschermingsdienst
iy:iy
iy4L
1 omslag

586.

Rapporten van de gemeenteveldwachter, hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, betreffende de werkzaamheden
1939

587.

-

I94

°-

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van personeel van de Luchtbeschermingsdienst,
1939

F.

-1941-

lomslag6

Volksgezondheid en hygiëne

Algemeen

588.

589.

Verordeningen tot bevordering van de reinheid en gezondheid
1881 en 1908.

2 stukken

Verordening op de inrichting en reinheid van kleine woningen,
188L

1 stuk

590.

Vergunning voor C.H. Hille, officier van gezondheid te Reeuwijk, tot het
geven van onderwijs in eerste hulp bij ongelukken in het ziekenhuisje
1898
1 stuk

591.

Briefwisselingen met de Gezondheidscommisie te Bodegraven betreffende de
volksgezondheid en de volkshuisvesting in de gemeente
1904-1929.
lomslag

592.

Stukken betreffende de medische activiteiten van het 'Reeuwijkse Boertje'
L.J. van der Werf in samenwerking met plaatselijke artsen
1934-1936.
Iomsla„
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593.

INVENTARIS
Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor
het geneeskundig schooltoezicht met de gemeenten Benthuizen. Bos- koop,
Hazerswoude, Moerkapelle, Waddinxveen, Zoetermeer en Zoeterwoude,
1944 - 1946.
1 omslag

2.

Gemeentegeneesheer en gemeentevroedvrouw

594.

Proces-verbaal van eedsaflegging door de gemeentelijke lijkschouwer
P. de Wilde,
1870.
1 stuk

595.

Akten van verhuur van de vroedvrouwswoning in Reeuwijk-Brug aan de
gemeentevroedvrouw A. Porreij,
I882 en 1883.
2 stukken

596.

Stukken betreffende het dienstverband van de gemeentegeneesheren J.A.
Schreuder, J.M. van Staveren en J. Batelaan,
1901 - 1949.
1 omslag

597.

Instructie voor de gemeentegeneesheer,
1902.

598.

1 stuk

Stukken betreffende het dienstverband van de gemeentevroedvrouw E. van
Wingerden-Letzer,
1916- 1933.
1 omslag

3.

Toezicht op vlees en andere voedingswaren

599.

Processen-verbaal van eedsaflegging door benoemde taxateurs van ziek vee,
1840 en 1843.
2 stukken

600.

Raadsbesluit tot benoeming van W. Compier tot keurmeester,
1867.

601.

602.

603.

604.

Verordeningen op de keuring van waren,
1921 en 1936.
Verordening op de gemeentelijke vee- en vleeskeuringsdienst,
1922.
Verordeningen op de heffing en invordering van keurloon,
1922 - 1928.

1
2

stuk

stukken

! stuk

1 omslag

Instructies voor het personeel van de gemeentelijke vee- en vleeskeuringsdienst,
1922 - 1923.
1 omslag
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605.

Stukken betreffende het dienstverband van de directeur van de gemeentelijke
vee- en vleeskeuringsdienst G. Hupkes
1922
"1924.
lomslag

606.

Akte van benoeming van de vee- en vleeskeurmeester W.A.A. Roukens,
1923
1 stuk

607.

Stukken betreffende de oprichting, uitbreiding en instandhouding van een
gemeenschappelijke vee-en vleeskeuringsdienst met de gemeenten BIeiswijk,
Boskoop, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Moerkapelle, Moordrecht'
Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen en Zevenhuizen
1927
- 194°1 omslag

608.

Verordening op het huisslachten met verordening tot aanvulling
1942
' 2 stukken

609.

Verordening op de heffing van vee- en vleeskeuringsgelden met stukken
betreffende de totstandkoming,
'947-1948.
lomslag

4.

Voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten

610.

Proces-verbaal van openbare verkoop van restanten materiaal, aangekocht in
verband met de bestrijding van veeziekte.
1868
1 stuk

611.

Processen-verbaal van openbare aanbesteding van de bouw van ziekenhuisjes
aan de Raadhuisweg te Reeuwijk-Brug, met tekeningen
1882 en 1887.
, omslag

612.

Akte van verhuur van het ziekenhuisje te Reeuwijk-Brug aan B. Terschegget,
sigarenmaker te Gouda,
1888.
] stuk

613.

Stukken betreffende de bouw, verbouw en verhuur van het ziekenhuisje aan
de Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug
1926-1940.
lomslag

614.

Verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke-ziektengelden,
met stukken betreffende de totstandkoming en verlenging
1930-1943.
lomsIag

615.

Verordeningen op de heffing van inentingsgelden
1941
- l944-

616.

1 omslag

Verordening op de voorkoming, wering en beteugeling van besmettelijke
ziekten in scholen en kinderbewaarplaatsen, met stukken betreffende'de
totstandkoming,
I 4

'-

1 omslag
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5.

Drinkwatervoorziening

617.

Stukken betreffende het dienstverband van de administrateur-boekhouder van
het Waterleidingbedrijf, het Electriciteitsbedrijf en het Plassenbedrijf H.Th.
Arends,
1928 - 1939.
1 omslag

618.

Stukken betreffende de oprichting van het Waterleidingbedrijf,
1929 - 1934.

619.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de gemeente
Oudewater inzake levering van drinkwater door die gemeente aan het tot
Reeuwijk behorende deel van Stein,
iQii _ IQTî

1 om^'^CT

620.

Rapport van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening betreffende de
drinkwatervoorziening in de gemeente,
1933.
1 deel

621.

Verordeningen op het beheer van het Waterleidingbedrijf met verordeningen
tot wijziging en aanvulling,
1934.
1 omslag

622.

Reglementen voor de levering van drinkwater door het Waterleidingbedrijf,
1934- 1946.
1 omslag

623.

Instructies voor de administrateur en de meteropnemer-geldophaler van het
Waterleidingbedrijf,
1934
2 stukken

624.

Akte van overeenkomst met de NV Goudsche Waterleiding-Maatschappij
inzake de levering van drinkwater,
1934.
1 stuk

625.

Stukken betreffende de uitbreiding van het buizennet ten behoeve van de
distributie van drinkwater,
1934 - 1939.
1 omslag

626.

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de gemeente
Boskoop inzake de levering van drinkwater via het Waterleidingbedrijf aan
bewoners van de tot Boskoop behorende Zwarteweg,
1934 - 1937.
1 omslag

627.

Adviezen van de Commissie van Bijstand in het beheer van het Waterleidingbedrijf,
1934 - 1938 en 1946.
1 omslag

628.

Begrotingen van het Waterleidingbedrijf,
1935. 1937 - 1941 en 1943 - 1948.

1 omslag
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629.

Begrotingen van het Electriciteitsbedrijf, het Plassenbedrijf, het Bouwbedrijf
en het Waterleidingbedrijf,
1936
1 katern

630.

Rekeningen van het Waterleidingbedrijf,
1936 - 1938 en 1940 - 1948.

631.

1

omsiag

Reglement voor de aanleg van buizennetten, leidingen, zinkers en andere
werken, vastgesteld door de Commissie van Bijstand in het beheer van het
Waterleidingbedrijf,
I936

-

1 stuk

632.

Verordeningen op het beheer van het Waterleidingbedrijf en het
Electriciteitsbedrijf, met besluiten tot aanvulling
1937
- I947lomslag

633.

Verordening op de samenstelling en werking van de Commissie van Bijstand
in het beheer van het Waterleidingbedrijf,
1938.
] stuk

634.

Rapport van een onderzoek naar onregelmatigheden bij de administratie en
incasso van het Waterleidingbedrijf,
1938.
! stuk

635.

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de gemeente
Zwammerdam inzake de levering van drinkwater via het Waterleidingbedrijf
aan inwoners van het tot Zwammerdam behorende deel van de Tempel en
Oud-Reeuwijk,
1941

6.

- l943-

1 omslag

Begraafplaatsen en lijkbezorging

636.

Plan tot het negotiëren van de kosten voor de aanleg van een algemene
begraafplaats in Reeuwijk-Dorp,
1828.
i stuk

637.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding van de uitbreiding en aanpassing
van de gemeentelijke begraafplaats,
1828.
j stuk

638.

Akten van overeenkomst met de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente
van Reeuwijk-Dorp betreffende de verkrijging in erfpacht van percelen grond
nabij de kerk om te dienen als gemeentelijke begraafplaats,
1833 en 1871.
2 stukken

639.

Proces-verbaal met tekening van de openbare aanbesteding van de bouw van
een muur en een lijkbaarhuisje bij de algemene begraafplaats in ReeuwijkDorp met bestek en voorwaarden voor de vernieuwing
1871 en 1934.
3 stukken
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640.

Notariële akte van overeenkomst met de kerkvoogdij van de Hervormde
gemeente van Middelburg (ZH) betreffende de sloop van het kerkgebouw en
de overdracht van de grond van de algemene begraafplaats aan de Middelburgseweg, authentiek afschrift,
1861.
1 stuk

641.

Stukken betreffende de bouw van een lijkenhuisje bij de algemene begraafplaats aan de 's-Gravenbroekseweg. met bestek en tekening,
1874.
1 omslag

642.

Verordeningen
- op de algemene begraafplaatsen, 1870;
- op het begraven en vervoeren van lijken, 1870, en
- op het stichten van gedenktekens en kruizen op graven, 1870;
authentieke afschriften,
circa 1880.
1 katern

643.

Akten van verhuur van grafruimten op de algemene begraafplaats in
Reeuwijk-Dorp,
1882, 1936 en 1937.
1 omslag

644.

Plattegrond van de algemene begraafplaats in Reeuwijk-Dorp,
1884.

1 stuk

645.

Verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrechten met
verordeningen tot wijziging,
1899 - 1931.
1 omslag

646.

Verordening op het vervoer en begraven van lijken, met bekendmaking,
1907 en 1908.
2 stukken

647.

Stukken betreffende het dienstverband van de begraafplaatsbeheerders
W. den Ouden en J.M. de Kamper,
1931 - 1947.
1 omslag

648.

Akte van overeenkomst met de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente van
Reeuwijk betreffende het luiden van de kerkklok bij begrafenissen op de
algemene begraafplaats in Reeuwijk-Dorp,
1936.
1 stuk

649.

Stukken betreffende de voorgenomen aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats aan de Nieuwdorperweg in Reeuwijk-Brug,
1940.
1 omslag

650.

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe algemene begraafplaats met
aula in de Tempel,
1941 - 1943.
1 omslag

651.

Stukken betreffende de begrafenis van zeven in de gemeente gesneuvelde
Australische oorlogsvliegers en het onderhoud van hun graven.
1943 - 1947.
1 omslag
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652.

Besluit van de burgemeester tot gesloten-verklaring van de algemene begraafplaatsen in Sluipwijk en Reeuwijk-Dorp
1945.
, t ,
1 stuk
7.

653.

53

Hinderwet

Hinderwetvergunningen met bijlagen

Iff" 1939 -

Ipak

A. B. Op deze vergunningen is een hedendaagse alfabetische index op adres
aanwezig.

654.

G.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

1.

Algemeen

Verslagen van de werkzaamheden ter verbetering van de volkshuisvesting in
de gemeente,
1906, 1909 - 1914, 1917 - 1918. 1922 - 1932. 1 omslag
2.

Woningbouw door de gemeente

655.

Rapport van de gemeentelijke Bouwcommissie ter verbetering van de volkshuisvesting betreffende de mogelijke aankoop van bouwterrein
1919
1 stuk

656.

Ingekomen brieven en adviezen van de Bouwcommissie
1920 - 1935 en 1938 - 1940.

1

Verordeningen op het beheer van het Bouwbedrijf
1920-1944.

1 omsla.

Exploitatierekeningen en balansen van het Bouwbedrijf
1920/1921, 1923 en 1925 - 1927.

j

657.

658.

omsiag

6

omsiag

659.

Notariële akte van aankoop van grond aan de Nieuwe Kerkweg van D.
Vermeulen te Reeuwijk ten behoeve van woningbouw
192
°1 stuk

660.

Stukken betreffende de aankoop van grond aan de Raadhuisweg van diverse
personen ten behoeve van woningbouw
1920, 1922 en 1928.
, omsI
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661.

Stukken betreffende de bouw van twintig gemeentewoningen aan de
Raadhuisweg en Kaagjesland,
1920 - 1922.
1 omslag

662.

Stukken betreffende de bouw van vier gemeentewoningen aan de
's-Gravenbroekseweg,
1922 - 1923.
1 omslag

663.

Exploitatierekeningen van het beheer van twintig woningen aan de Raadhuisweg en Kaagjesland door het Bouwbedrijf,
1928, 1930/1931 en 1937/1939.
1 omslag

664.

Exploitatierekening van het beheer van vier woningen aan de
's-Gravenbroekseweg door het Bouwbedrijf,
1928 en 1937/1938.

665.

Begrotingen van het Bouwbedrijf,
1930, 1932 - 1935 en 1937 - 1948.
N.B. Zie voor de begroting voor 1936 inv.nr. 629.

2 stukken

1 omslag

666.

Raadsbesluit tot aanwijzing van het Gemeentelijk Electricteitsbedrijf, het
Bouwbedrijf en het Plassenbedrijf als gemeentelijke takken van dienst,
1931.
1 stuk

667.

Stukken betreffende de aankoop van grond aan de Koningin Wilhelminastraat
van B.H. Spruit, en aan de 's-Gravenbroekseweg van C. Schalkwijk, ten
behoeve van woningbouw,
1940-1941.
1 omslag

668.

Stukken betreffende de bouw en financiering van 32 woningwetwoningen en
twee winkelhuizen aan de Koningin Wilhelminastraat,
1941 - 1948.
1 omslag

669.

Stukken betreffende het bouw- en woonrijp maken van aangekocht terrein
aan de Koningin Wilhelminastraat en omgeving en betreffende het aanleggen
van straten aldaar,
1941 - 1942 en 1946 - 1948.
1 omslag

670.

Verordening op het beheer van het Gemeentelijk Woningbedrijf met verordening tot wijziging,
1947.
2 stukken

ARCHIEF GEMEENTE REFIAVITK (1809) 1811-1948 H 9 ^
3.

55

Bouw- en woningtoezicht
';r
L

671 - 6 8 1 . Bouwvergunningen met bijlagen
1903 1948
11 pakken
N.B. Op deze vergunningen is een hedendaagse alfabetische index op adres
aanwezig
671.
672.
673.
674.
675.
676.

1903- 1921;
1922- 1924;
1925-1926;
1927- 1928;
1929- 1930;
1931 - 1932;

677.
678.
679.
680.
681.

1933;
1934- 1935;
1936-1939;
1940- 1942;
1943- 1948.

682.

Verordening "bevattende de tischen, voorgeschreven bij art. 1 en art. 3 V
lid van de Woningwet" met stukken betreffende een wijziging van de
verordening,
1904 en 1908-1909.
, omsIag

683.

Bouwverordeningen met verordeningen tot wijziging
1905-1943.

684.

loms

,ag

Verordening op de plaatsing van bordjes op onbewoonbaar verklaarde
woningen,
1905

-

1 stuk

685.

Verordeningen op de heffing en invordering van leges voor bouwvergunningen met stukken betreffende de totstandkoming
1926-1937.
,omsIag

686.

Verordeningen op de bouw en ingebruikname van zomerhuizen c a . met
stukken betreffende de totstandkoming
1932 - 1936.
! omslag

687.

Raadsbesluit tot vaststelling van een rooilijn aan de Korssendijk
i934
-

1 stuk

4.
Huurcommissie
N.B. Zie ook het archief van de Huurcommissie, inv.nrs. 929-930.
688.

Stukken betreffende de oprichting en de opheffing van de gemeentelijke
Huurcommissie,
1918-1924.
lomslag

689.

Jaarverslagen van de Huurcommissie,
1918-1923.

Ioms]ag
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690.

INVENTARIS
Rekeningen van de Huurcommissie,
1918- 1923.

1 omslag

Ruimtelijke ordening

691.

Uitbreidingsplan in hoofdzaak-1936, met stukken betreffende de voorbereiding,
1933 - 1936.
i omslag

692.

Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring van het
uitbreidingsplan in hoofdzaak, het uitbreidingsplan in onderdelen en de
bebouwingsverordening van de gemeente,
IQ"}£ - icno
1 omslaa

H.

Waterstaat

693.

Stukken betreffende de verlening van adhesie aan een plan van F.A. van
Hall en P.M. Montijn tot het droogmaken van een deel van de plassen.
1878.
1 omslag

694.

Stukken betreffende de adhesiebetuiging en subsidieverlening aan een plan
van ir H. Paul te Leiden tot het droogmaken van een deel van de plassen,
1899 - 1902.
1 omslag

695.

Stukken betreffende de advisering aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
inzake de concessieverlening tot het droogmaken van de plassen aan H. van
Reek en ir C.P. Vijverberg,
1917 - 1920.
1 omslag

696.

Stukken betreffende de verkrijging van concessie en de voorgenomen uitvoering van de droogmaking van een deel van de plassen,
1922 - 1930.
1 omslag

697.

Vergunning van het bestuur van de polder Sluipwijk tot het doorgraven van
de Groene Ree, met raadsbesluit tot aanvaarding van de voorwaarden,
1934.
2 stukken

698.

Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten met de besturen van
de polders Reeuwijk en Willens inzake de bemaling van de sloot langs de
Wethouder Venteweg,
1935 - 1939.
1 omslag

699.

Stukken betreffende de verkrijging van ontheffing van de polderbesturen van
het verbod op het verontreinigen van water door riolen,
1946.
1 omslag
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700.

I.

Wegen, verkeer en vervoer

1.

Wegen en brugçen

a.

Aankoop en overname in beheer en onderhoud

57

Stukken betreffende de overname van Reeuwijkse gedeelte van de straatweg
Bodegraven-Gouda van de Commissie tot aanleg en onderhoud van de
Straatweg en de opheffing van de tollen op die we»
1920

-1948-

lomslag

701.

Stukken betreffende de aankoop van de Burgemeester Lucasselaan van het
bestuur van de polder Reeuwijk en van P. Macdaniel sr.,
1930- 1931 en 1938.
l omslag

702.

Stukken betreffende de aankoop van de Wethouder Venteweg van het bestuur
van de polder Sluipwijk en van C. Teekens Hz te Gouda
1928 en 1931.
! omslag

703.

Verzoekschrift van de gezamenlijke eigenaars van de Platteweg om deze weg
in eigendom en onderhoud over te nemen
1931
1 stuk

704.

Stukken betreffende de overname, in samenwerking met de gemeenten
Hekendorp en Gouda, van het beheer en onderhoud van de weg tussen
Goejanverwellesluis en Gouda van de Commissie van de Zandweg van
Gouda naar Goejanverwellesluis
1940-1943.
lomslag

b.

Aanleg, onderhoud en verlichting

705.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het Kerkpad onder de
gemeente Middelburg,
1837-1850.
lomslag

706.

Stukken betreffende het maken van een vaste brug over de Middelburgse
tocht en een valbrug over de ringvaart in de Middelburgseweg, met tekeningen.
1863

-

1 omslag

707.

Akte van overeenkomst met de Reeuwijkse winkelier en veenman C. van
Veen betreffende de verbetering van het Kerkpad in Reeuwijk-Dorp,
1863.
j stuk

708.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding van het leggen van een brug bij
het zgn. "Armenland" te Stein,
1876
1 stuk
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709.

Bestek en voorwaarden voor de vernieuwing van een draaibrug, een ophaalbrug en een vaste brug in Kaagjesland en de Randenburgseweg, met raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening van 3000 gulden voor de bouw,
1912.
2 stukken

710.

Stukken betreffende het leggen en vervangen van noodbruggen in de
Nieuwenbroeksedijk in verband met de doorbraak van die dijk,
1926- 1928.
1 omslag

71 !.

Stukken betreffende het herstellen van de Eifhoevenbrug in de Notaris d'Aumerielaan,
1930 - 1933.
1 omslag

712.

Stukken betreffende de verkrijging van vergunning van het bestuur van de
polder Sluipwijk voor de bouw van een ophaalbrug in de Platteweg ten
behoeve van het vrachtverkeer naar de Goudse tuinbouwveiling.
1930- 1938.
1 omslag

713.

Stukken betreffende de vervanging, in samenwerking met de gemeente
Gouda, van de vaste Oude-Gouwebrug door een ophaalbrug,
1930-1931.
1 omslag

714.

Stukken betreffende de verbetering van de Nieuwenbroeksedijk,
1931 - 1938.

1 omslag

715.

Raadsbesluit tot aanvaarding van een schenking van 150 gulden van de
ANWB ten behoeve van de aanleg van een fietspad tussen Elfhoeven en de
Wethouder Venteweg,
1932.
' stuk

716.

Stukken betreffende de verbetering van de Notaris
Kaagjesland en de Wethouder Venteweg,
1933.

d'Aumerielaan,
1 stuk

717.

Bestekken en voorwaarden voor de verbreding en bestrating van de
hoofdwegen in Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk,
1938.
! omslag

718.

Stukken betreffende de vernieuwing van het wegdek op Kaagjesland,
1939
1 omslag
Stukken betreffende het bouw- en woonrijp maken van aangekocht terrein
aan de Koningin Wilhelminastraat en omgeving en betreffende het aanleggen
van straten aldaar,
1941 - 1942 en 1946 - 1948.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 669.

719.

Stukken betreffende de vernieuwing van de draaibrug in de Ree,
1946- 1948.
1 omslag
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720.

Stukken betreffende de vernieuwing van de ophaalbrug in de Middelburgseweg,
1947 - 1948.
1 omsias
c.

721.

722.

723.

1948.

59

Toezicht op wegen

Leggers van de wegen en voetpaden,
1833 en 1941.
Legger van de wegen en voetpaden met aanvullingsleggers,
1873 en 1895- 1934.

2 katernen

1 omslag

Verslagen van de staat der wegen, voetpaden en kunstwerken binnen de
gemeente,
1898, 1901 - 1902, 1904. 1906- 1907, 1926- 1929, 1931 - 1935 en 19371 omsia„

724.

Stukken betreffende de tolheffing door de polder Stein bij de brug over de
Hollandse IJssel tussen de Veerlaan te Reeuwijk en Haastrecht
1908-1944.
lomslag

725.

Brief van het gemeentebestuur van Boskoop betreffende het voornemen van
de particuliere eigenaars van het Kerkpad in Randenburg om een hek op die
weg te plaatsen en de weg tot een voetpad te versmallen
1913.
1 stuk

2.

Openbaar vervoer

726.

Verzoekschriften van de directie van de IJssel Stoomtramweg Maatschappij
te Den Haag om concessie voor de aanleg van een tramlijn op gemeentelijk
grondgebied, met tekening,
18813 stukken

727.

Stukken betreffende de opheffing van de paardentramdienst BodegravenReeuwijk-Gouda,
1917.
1 omslag

728.

Stukken betreffende de subsidiëring van de autobusdienst Bodegraven-Reeuwijk-Gouda,
1920 - 1936.
1 omslag

729.

Verordening op de regeling van het autobusverkeer.
1925.

730

1 stuk

Stukken betreffende de subsidiëring van de autobusdienst Boskoop-ReeuwijkGouda,
1926-1934.
1 omslag
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3.

Posterijen

731.

Stukken betreffende de personele bezetting en de openingstijden van het
hulppostkantoor en hulptelegraafkantoor te Reeuwijk-Brug,
1918 - 1922.
1 omslag

732.

Verordening op de brievenbussen aan woningen,
1930.

J.

Economische zaken

1.

Algemeen

1 stuk

733.

Rapport aan de Commissaris van de Koningin betreffende de economische
toestand van de gemeente,
1915.
1 stuk

734.

Brieven aan de Kamer van Koophandel te Gouda betreffende de economische
toestand van de gemeente,
1927, 1929 en 1931 - 1939.
1 omslag

Land- en tuinbouw en veeteelt

735.

Publicatie van de maire betreffende de verplichte teelt van beetwortel; afschrift,
1812.
1 stuk

736 - 737. Verslagen van de toestand van de landbouw,
1867 - 1939, met hiaten.

2 pakken

736. 1867 - 1874, 1876 - 1878, 1880 - 1883, 1885 - 1891 en
1893 - 1902.
737. 1908, 1910, 1912, 1918 - 1926, 1928 - 1934 en 1937 - 1939.
738.

Stukken betreffende de huur van percelen land ten behoeve van de aanleg
van volkstuinen,
1943 - 1945.
3 stukken

Handel en nijverheid

739.

Reglement op het uitoefenen van de broodbakkers-, broodslijters- en gruttersnering, de meelverkoop en het malen van koren in de gemeente,
1819.
1 katern
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740.

Proces-verbaal van een hoorzitting naar aanleiding van een verzoek tot het
bouwen van een houtzaagmolen in Reeuwijk-Dorp door de Reeuwijkse
timmerman en molenmaker N. Zaal,
1848
1 stuk

741.

Verordening op de hoedanigheid en de verkoop van het brood
1881.

742.

Verordeningen op de heffing van staangeld op markten etc
1899 en 1900.

1 stuk
2 stukken

743.

Raadsbesluit tot intrekking van de verordening-1902 op de verkoop van
brood in de gemeente,
1908.
, stuk

744.

Verordeningen op afwijking van de Winkelsluitingswet, met Memories van
Toelichting,
1932-1935.
lomslag

745.

Verordening op het houden van particuliere banken in de gemeente
1933.
' i

stuk

746.

Akte van overeenkomst met N. van der Smit te Reeuwijk inzake de levering
van hout ten behoeve van de Reeuwijkse bakkers
'945.
1 stuk

747.

Stukken betreffende de voorgenomen sanering van de diverse economische
branches binnen de gemeente,
1947
1 omslag
Toerisme

Stukken betreffende het dienstverband van de administrateur-boekhouder van
het Waterleidingbedrijf, het Electrieiteitsbedrijf en het Plassenbedrijf H.Th.

Arends,
1928-1939.
N.B. Zie inv.nr. 617.
748.

lomslag

Verordeningen op het beheer van het Plassenbedrijf met verordening tot
wijziging,
1930-1932.
3 stukken
Raadsbesluit tot aanwijzing van het Electricteitsbedrijf, het Bouwbedrijf en
het Plassenbedrijf als takken van dienst,
1931.
istuk
N.B. Zie inv.nr. 666.
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INVENTARIS
Begrotingen van het Plassenbedrijf,
1931-1935.
N.B. Voor de begroting van 1936, zie inv.nr. 629.

1 omslag

750.

Stukken betreffende de exploitatie van het gemeentelijk recreatiecentrum
'Elfhoeven' en de verpachting ervan aan G.L. van Toombergen,
193! - 1936.
1 omslag

751.

Notariële akte van verkoop van het recreatiecentrum 'Elfhoeven' aan
G. van Baren te Amsterdam; afschrift,
1936.
1 stuk

752.

Verordeningen op de heffing en invordering van rechten voor het bevaren
van de plas Elfhoeven met pleziervaartuigen, met stukken betreffende de
totstandkoming en intrekking,
1932 - 1952.
1 omslag

753.

Raadsbesluit tot lening van 200 gulden aan de Stichting De Hanebalk te
Gouda ten behoeve van de exploitatie van de jeugdherberg De Waterhaan
aan de Platteweg,
1933.
1 stuk

754.

Verordening op het kamperen; authentiek afschrift,
1935.

755.

1 stuk

Verordening op het bevaren van de Reeuwijkse plassen met besluit tot
intrekking,
1947.
2 stukken

Distributie

756.

Verordening op de levering van tarwebrood via broodkaarten,
1915.

1 stuk

757.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van
de Broodkaartenregeling,
1915.
1 stuk

758.

Verordening op het beheer van het Levensmiddelenbedrijf,
1916.

1 stuk

759.

Akte van huur van pakhuizen en schuren aan de Raadhuisweg en de Zoutmansweg van M. Nieburg Mz, G. Vente en P. Macdaniel te Reeuwijk, ten
behoeve van het Levensmiddelenbedrijf, met tekening,
1916- 1918.
1 omslag

760.

Staten van in de gemeente aanwezig vee en voorraden gewassen, schoenen
en brandstoffen, opgemaakt in verband met de distributie.
1917- 1919.
1 omslag

Het recreatiecomplex Elfhoeven in 1934. Elfhoeven werd in 1931
door de gemeente Reeuwijk gebouwd en tot 1936 door haar
geëxploiteerd.

„ Jk

7?a6e4.-&aa*tr

C^U^TTM^

Jeugdherberg De Waterhaan aan de 's-Gravenbroekseweg rond 1945.

De 'Zwarteweg', in 1931 officieel als 'Wethouder Venteweg'
benoemd, rond 1935. Dit stukje Reeuwijkse 'nieuwbouw' uit de jaren
'20 en '30 ging in in 1964 over naar de gemeente Gouda.

Sluipwijlischç Dorp
Ott*. V. d. Heijden tv. Hi-en, Ra.uwljk.-

V3 °^aó^

Fi^c u. H s p e l m a k e r , o u d . r k . r k -.j
rm.k.r, cud.rk.rk ».^TST

IKX^OCI*,,

g/LJ5^**

-~C*Z~s aC^f.

i

°C^-C«_,^

De kern van Sluipwijk aan de 's-Gravenbroekseweg rond 1915.
Rechts is de Hervormde kerk te zien.
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761.

Akten van huur van land van diverse personen ten behoeve van de teelt van
aardappelen en andere gewassen in verband met de distributie
1918-1919.
! omslag

762.

Briefwisselingen met Rijksoverheidsdiensten inzake de uitvoerin" van de
distributiewetgeving,
1918.
1 omslag

763.

Verordeningen op de verkoop en de distributie van klompen,
1944
••

764.

K.

Energievoorziening

1.

Gasvoorzienins

2 stukken

Stukken betreffende de levering van gas door de Gemeentelijke Lichtfabriek
te Gouda aan inwoners van de gemeente
1929 - 1947.
! omslag

2.
Electriciteitsvoorziening
N.B. Zie ook het archief van de Lichtcommissie, inv.nrs. 931-932.

765.

Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten met de Gemeentelijke
Lichtfabriek te Gouda en het doen aanleggen van voorzieningen ten behoeve
van de electriciteitsvoorziening in de gemeente,
1911, 1918- 1920, 1922 en 1929- 1930.
1 omslag
6

766.

Akten van overeenkomst met de NV Hollandse Draad- en Kabelfabriek te
Amsterdam en met Chr. Stoiker te Bergambacht betreffende de levering van
kabels en leidingen ten behoeve van de electriciteitsvoorzienin"
1918 en 1929.
' 2 stukken

767.

Rekeningen van het Electriciteitsbedrijf,
1918 - 1919, 1922, 1924 - 1926, 1928, 1930 en 1939 - 1948.
N.B. Voor de rekening van 1946, zie inv.nr. 587

1 omslag

768.

Verordeningen op het beheer van het Electriciteitsbedrijf met verordeningen
tot wijziging,
1919-1937.
]omslag

769.

Vergunningen van het Rijk, de Provincie en het Hoogheemraadschap
Rijnland voor het leggen van kabels en leidingen ten behoeve van de
electriciteitsvoorziening,
1919, 1923, 1927, 1940 en 1948.
1 omsla*
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770.

Stukken betreffende het dienstverband van de opzichter-boekhouder van het
Electriciteitsbedrijf J.W. Belonje,
1919 - 1936.
1 omslag

771.

Stukken betreffende het dienstverband van de elektricien-monteur van het
Electriciteitsbedrijf J. Kloet,
1921 - 1951.
1 omslag

772.

Begrotingen van het Electriciteitsbedrijf,
1921 - 1923, 1926, 1928, 1930 - 1935 en 1937 - 1939, 1941 en
1943 - 1948.
N.B. Zie voor de begroting voor 1936 inv.nr. 629.

i omslag

773.

Stukken betreffende de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de
electriciteitsvoorzienin07 aan bewoners van de Usseldijk en de Veerlaan,
1923.
1 omslag

774.

Tekeningen van het elektriciteitskabelnet in de polder Broekvelden en Vettenbroek,
1923.
2 stukken

775.

Adviezen van de Lichtcommissie,
1926 - 1939.

1 omslag

776.

Stukken betreffende de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de
electriciteitsvoorziening aan bewoners van Oukoop, Twaalfmorgen en
Gravekoop,
1927.
1 omslag

777.

Stukken betreffende een justitieel onderzoek naar onregelmatigheden bij het
Electriciteitsbedrijf,
1928.
1 omslag
Stukken betreffende het dienstverband van de administrateur-boekhouder van
het Waterleidingbedrijf, het Electriciteitsbedrijf en het Plassenbedrijf H.Th.
Arends,
1928 - 1939.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 617.

778.

Raadsbesluiten tot wijziging van de instructie van de administrateurboekhouder van het Electriciteitsbedrijf,
1929 en 1931.
2 stukken

779.

Akten van overeenkomst betreffende stroomlevering aan bedrijven,
1930 - 1940.
1 omslag

780.

Verordening op de Lichtcommissie,
1931.

1 stuk
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Raadsbesluit tot aanwijzing van het Electricteitsbedrijf, het Bouwbedrijf en
het Plassenbedrijf als takken van dienst
1931
Istuk
N.B. Zie inv.nr. 666.

781.

Akte van overeenkomst met de Stedelijke Licht- en Electriciteitsfabrieken te
Leiden betreffende stroomlevering door de gemeente aan inwoners van de
gemeente Waddinxveen,
1932

782.

•

1 stuk

Stukken betreffende een conflict met de Gemeentelijke Lichtfabriek te Gouda
over de electriciteitsvoorziening aan bewoners van de Bodegraafseweg onder
de gemeente Waddinxveen,
1933-1935.
lomslag
Verordeningen op het beheer van het Waterleidingbedrijf
Electriciteitsbedrijf met besluiten tot aanvulling
1937-1947.
N.B. Zie inv.nr. 632.

en het
loms

,

783.

Verzoekschrift van de gezamenlijke middenstanders tot invoering van een
vastrechttarief voor elektriciteit met rapport van de directeur van de
Gemeentelijke Lichtfabriek van Gouda hieromtrent,
1935 en 1937.
2 stukken

784.

Rapport van de advocaat mr. J.I. van Doorninck te Gouda betreffende een
conflict met de firma Gebroeders Teekens te Reeuwijk over de electriciteitsvoorziening aan dat bedrijf.
194

785.

0-

1 katern

Stukken betreffende de electriciteitsvoorziening aan bewoners van Spoelwijk
en de Zwarteweg onder de gemeente Boskoop
1946-1947.
lomsIag

L.
Sociale zorg en werkloosheidsbestrijding
N.B. Zie ook het archief van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, inv.nrs.
917-928, het archief van het Plaatselijk Crisiscomité, inv.nrs. 938942, en het archief van het Comité Kindervoeding, inv.nrs. 943-945.

786.

Rekeningen van de Buitenarmmeesters van Reeuwijk en Randenbur»
e ,
1815-1845.
l p a k

787.

Stukken betreffende het beheer van de goederen van het voormalig Algemeen
Burgerlijk Armbestuur van Stein,
1876-1908.
lomsla2
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788.

Reglementen voor het Algemeen Burgerlijk Armbestuur met besluiten tot
wijziging,
1881 - 1939.
1 omslag

789.

Verslagen van de armenzorg in de gemeente,
1898 - 1902, 1904, 1906, 1908 - 1910, 1912 - 1913, 1915, 1917 - 1924,
1927 - 1928 en 1931 - 1939.
1 omslag

790.

Stukken betreffende de liquidatie van het voormalig Algemeen Burgerlijk
Armbestuur van Stein en de verdeling van de bezittingen tussen de
gemeenten Reeuwijk en Gouda.
1910- 1912.
1 omslag

791.

Stukken betreffende de verstrekking van financiële steun en verschaffing van
werk aan wertoozen,
1923 - 1935.
1 omslag

792.

Stukken betreffende de hulpverlening aan slachtoffers van de dijkdoorbraak
en overstroming in de polder Vettenbroek,
1926 - 1927.
1 omslag

793.

'Steunregeling', reglement voor de verlening van financiële steun aan
werklozen,
1929.
1 stuk

794.

Verordening op het agentschap van de arbeidsbemiddeling met huishoudelijk
reglement voor de commissie van toezicht op het agentschap en
instructie voor de agent van de arbeidsbemiddeling,
1932.
3 stukken

795.

Besluit tot aanwijzing van het gemeentehuis als stempellokaal voor
werklozen.
1932.
1 stuk

796.

Jaarverslagen van het agentschap voor de arbeidsbemiddeling,
1932 - 1934.

3 katernen

797.

Bestek en voorwaarden met tekening voor de bouw van een stempellokaal
aan de Raadhuisweg,
1938.
2 stukken

798.

Proces-verbaal betreffende het ontslag van een vrachtrijder bij de Coöperatie
Sint Catharina te Reeu wij k-Dorp, opgemaakt in verband met de toepassing
van de steunregeling,
1939.
1 stuk

799.

Verordening op de gemeentelijke dienst voor sociale zaken,
1947.

1 stuk
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Onderwijs

1.
Toezicht op onderwijs en leerplicht
N.B. Zie ook het archief van de Commissie van Toezicht op het Lager
Onderwijs, inv.nrs. 933-934, en het Archief van de Commissie tot
wering van het schoolverzuim, inv.nrs. 936-937.

800.

Jaarverslagen van de Commissie tot wering van het schoolverzuim
1902-1904,1906-1912,1917,1919-1921 1923-1924 19^6 '
1929-1933 en 1936.
'
i

801.

omsIag

Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Commissie tot wering van
het schoolverzuim,
1902

-

1 stuk

802.

Verordening op de Commissie van toezicht op het lager onderwijs,
1921
•
1 stuk

803.

Adviezen van de Commissie van toezicht op het laser onderwijs
1921, 1929 en 1931.
"lomslag

804.

Jaarverslagen van de toestand van het onderwijs in de gemeente, opgemaakt
door de Commissie van toezicht op het lager onderwijs
1921
- 1 9 3 »1 omslag
2.

Schoolgeld

805.

Verzoekschrift van een aantal ouders van schoolgaande kinderen in de gemeente, waarin verzocht wordt de nieuw ingevoerde wijze van schoolgeldheffmg te beëindigen en de oude wijze weer in te voeren
1871.
1 stuk

806.

Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld
1899, 1900, 1902, 1903, 1907, 1917, 1921, 1922 1924
en 1935 - 1938.

807.

3.

Openbaar onderwijs

a.

Algemeen

l

omslag

Verordeningen op het openbaar lager onderwijs in de gemeente
1870 en 1894.
' 2 stukken
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808.

Akte van overeenkomst met het gemeentebestuur van Haastrecht betreffende
het schoolgaan van kinderen uit Stein op de openbare school aldaar,
1878.
1 stuk

809.

Instructie voor het onderwijzend personeel aan de openbare scholen met
besluit tot wijziging,
1883 en 1889.
2 stukken

810.

Verordeningen op de jaarwedden van het personeel van de openbare scholen
met verordeningen tot wijziging,
1901 - 1919.
1 omslag

811.

Verordeningen op de regeling van het herhalingsonderwijs met verordening
tot wijziging,
1901 - 1921.
1 omslag

812.

Raadsbesluit tot verhoging van de jaarsalarissen van de hoofden van de
openbare scholen in de gemeente,
1905.
1 stuk

813.

Leerplannen voor het herhal ingsonderwijs aan de openbare lagere scholen,
1921.
1 omslag

814.

Stukken betreffende de afschaffing van het herhalingsonderwijs aan de
openbare lagere scholen,
1923.
1 omslag

815.

Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met
de gemeente Zwammerdam inzake het schoolgaan van kinderen uit de
Tempel op de openbare scholen in de gemeente,
1934 - 1935.
1 omslag

b.

Openbare Lagere School te Reeuwijk-Dorp ('school A')

816.

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuwe school te ReeuwijkDorp, concept,
circa 1811.
1 stuk

817.

Brief van het schoolhoofd G. de Jaager, houdende opgave van de aantallen
schoolgaande kinderen,
1816.
1 stuk

818.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning van de vergroting van
het schoolgebouw, met bestek,
1836.
1 stuk

819.

Processen-verbaal van openbare verkoop van sloopafval en hout, afkomstig
van het schoolgebouw,
1842 en 1856.
2 stukken

*S"

Op 'het Kampje' was een groot deel van de middenstand van
Reeuwijk-Brug gevestigd. De slagerij van Van Triet, de bakkerij van
Smit en het café van Van Dam waren hier in 1904, toen deze foto
gemaakt werd, te vinden. Later kreeg het Kampje de officiële
straatnaam Notaris d'Aumerielaan.

Schoolfoto van leerlingen en onderwijzend personeel van de openbare
iagere schooi in Reeuwijk-Dorp ('school A'), circa 1900. Rechts het
hoofd der school, meester A. van der Spiegel.

ssaasasï

Schoolfoto van leerlingen en onderwijzend personeel van de school
in Sluipwijk ('school B'), circa 1900. Links het hoofd der school
meester A. Goudswaard.
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820.

Akten van overeenkomst met de geneesheer P. de Wilde en de onderwijzer
H.L. de Jager betreffende de bouw van twee privaten en de pacht van de
inhoud van de beerputten bij de school,
1856
1 omslag

821.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning met bestek van de
bouw van een nieuwe school in Reeu wij k-Dorp en het vergroten van de
school in Sluipwijk, met tekening,
I872
2 stukken

822.

Bouwtekening van de verbouw van de school,
1882
-

1 stuk

823.

Jaarverslagen van de toestand van het onderwijs op de school, opgesteld
door het hoofd der school,
1899- 1904. 1906- 1909 en 1911.
1 omsIa„

824.

Stukken betreffende het dienstverband van de onderwijzers en onderwijzers
A. Baan en P. Kosten en de onderwijzeressen G.L. Edelman en J.M. Wiepking,
1899-1946.
lomslag

825.

Stukken betreffende het dienstverband van de schoolhoofden A. van der
Spiegel, J. de Groot en E. van der Ban
1901 - 1936.
i omslag

826.

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school
1914-1915.

827.

828.

Stukken betreffende de renovatie van de onderwijzerswoning,
'923.

lomslag

] omslag

Leerplan, afschrift,
1929

-

1 stuk

829.

Stukken betreffende de vernieuwing van de onderwijzerswonins,
I"-",
j omslag

830.

Stukken betreffende de verhuur van de nieuwe onderwijzerswonin"
1934-1935.
fomslas

c.

Openbare Lagere school te Sluipwijk ('school B')

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning met bestek van de
bouw van een nieuwe school in Reeuwijk-Dorp en het vergroten van de
school in Sluipwijk, met tekening,
1872
2 stukken
N.B. Zie inv.nr. 821.
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831.

Jaarverslagen van de toestand van het onderwijs op de school, opgemaakt
door het hoofd der school,
1900-1904,1906-1909, 1911 en 1913.
lomslag

832.

Stukken betreffende het dienstverband van de schoolhoofden A. Goudswaard
en J. Bruyn.
1901 - 1930.
1 omslag

833.

Stukken betreffende het dienstverband van de onderwijzers en onderwijzers
J Broere, E.J. Mignon, J. Terweij en F.J. van der Voorde en de
onderwijzeressen J.M. Guldemond en S.C.M. Lut,
1901 - 1946.
1 omslag

834.

Stukken betreffende de bouw van de nieuwe openbare school in Sluipwijk,
1906 - 1907.
1 omslag

835.

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van en bestekken
en voorwaarden voor de gedeeltelijke sloop van de oude school en
renovatiewerkzaamheden aan de naburige onderwijzerswoning.
1907 - 1908.
3 stukken

836.

Besluit tot verkoop van de voormalige school,
1908.

1 stuk

837.

Stukken betreffende de verkoop van de voormalige onderwijzerswoning aan
W. van der Lecq c.s. te Reeuwijk,
1922.
1 omslag

838.

Raadsbesluiten tot verhuur van de onderwijzerswoning aan de hoofdonderwijzers J. Bruyn en A.J. van der Velde,
1929, 1934 en 1939.
3 stukken

N.
Militaire zaken
N.B. Zie ook het archief van de Krijgsraad van de afdeling ReeuwijkSluipwijk-Boskoop van het Kantonnaal Landstormbataljon Gouda,
inv.nrs. 903-916.

1.

Nationale Militie

539 - 840. Inschrijvingsregisters van de Nationale Militie,
1809 - 1906.
839. 1809 - 1882;
840. 1883 - 1906.

1 band en 1 omslag
1 band
1 omslag

ARCHIEF GEMEENTE REEUWIJK M809) 1811-1948 (19681

71

841 - 842. Alfabetische staten van ingeschrevenen voor de Nationale Militie
1810- 1890 en 1894-1906.
| band en'1 omslag
841.
842.

1810-1882;
1883 - 1890 en 1894 - 1906.

j
1

band

omsiag

843.

Nominatieve staten van in werkelijke dienst getreden militieplichtigen 181 7
-1829'
° l'band

844.

Nominatieve staten van in werkelijke dienst getreden militieplichtigen,
ingedeeld per legeronderdeel,
1840
"1864.
lomslag

845.

Nominatieve staten van vrijgestelde militieplichtigen
1841 - 1859.

846.

Lotingsregister^
AJ*3-1883.

2.

847.

848.

849.

850.

851.

omslag
I s s f cCp ^

P

Rustende Schutterij

Inschrijvingsregisters,
1832 - 1860.
Alfabetische staten van ingeschrevenen,
vingsregisters,
1832 - 1834, 1836 - 1850 en 1852 - 1859.

i omslag
behorend

bij

de

inschrijj omslag

Lotingsregisters,
1832- 1860.

1 omslag

"Algemene Rollen", staten van schutterijplichtigen
1832-1860.

]omsIag

"Bijzondere Rollen", staten van ingelijfde schutterijplichtigen,
1832 - 1841 en 1843 - 186«.

1 omslag

852.

Alfabetische staten van ingeschrevenen voor de Reserven van de Rustende
Schutterij,
1838 - 1854 en 1856 - 1860.
1 omslas

853.

Staten van schutters van de eerste ban,
1855 en 1858 - 1861.

854.

1 omsla"

Processen-verbaal van eedsaflegging als tweede luitenant door A. Langerak
en M. Nieburg te Reeuwijk,
1869
2 stukken
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855.

INVENTARIS
Inschrijvingsregisters,
alfabetische
staten
van
ingeschrevenen,
lotingsregisters, algemene en bijzondere rollen van en naamstaten van
schutterplichtigen van de verschillende bannen,
1877 - 1883.
1 band

3.
856.

Landstorm

Inschrijvingsregisters voor de Landstorm,
1832.
4.

1 omslag

Overige militaire zaken

857.

Stukken betreffende de betaling van de door de gemeente in samenwerking
met de gemeenten Sluipwijk en Boskoop te leveren militairen voor de dienst
langs de kusten en in zeehavens,
1813.
1 omslag

858.

Stukken betreffende gesneuvelde militairen uit de gemeente,
1941.

1 omslag

Stukken betreffende de begrafenis van zeven in de gemeente gesneuvelde
Australische oorlogsvliegers en het onderhoud van hun graven,
1943 - 1947.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 651.
859.

Stukken betreffende de sloop van een door de Duitse bezetter aangelegde
tankversperringsmuur langs de Burgemeester Lucasselaan,
1944 - 1946
1 omslag

ARCHIEF AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
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ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
VAN DE GEMEENTE REEUWIJK,
1811 - 1950

860 - 873. Akten van aangifte van geboorte,
alfabetische naamindices per band,
1812 - 1950.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.

1812-1822
1823-1832
1833 - 1842
1843 - 1852
1853-1862
1863-1872.
1873 - 1882

vanaf 1873 een "tienjarentafel",
14 banden

867.1883 - 1892
868.1893- 1902
869.1903 - 1912
870.1913 - 1922
871.1923- 1932
872.1933 - 1940
872.1941 - 1950

874 - 887. Akten van huwelijk en echtscheiding, met vanaf 1873 een "tienjarentafel",
alfabetische naamindices per band
1812-1950.
14 banden
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.

901

881.1883
882.1893
883.1903
884.1913
885.1923
886.1933
887.1941

- 1892
• 1902
• 1912
-1922
-1932
- 1940
- 1950

Akten van aangifte van overlijden, met vanaf 1872 een "tienjarentafel".
alfabetische naamindices per band,
1812-1950.
14 banden
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.

902.

1812 - 1822;
1823 • 1832;
1833 - 1842;
1843 -1852;
1853- 1862;
1863 -1872;
1873 -1882;

1812 - 1822;
1823-• 1832;
1833 -1842;
1843- 1852;
1853- 1862;
1863 -1872;
1873 - 1882;

895.1883 -1892;
896.1893- 1902;
897. 1903 - 1912;
898. 1913 - 1922;
899. 1923 - 1932;
900. 1933 - 1940;
901. 1941 •1950.

"Tienjarentafels", alfabetische naamindex op de akten van geboorte, huwelijk
en echtscheiding en overlijden,
1812-1872.
]band
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ARCHIEF VAN DE KRIJGSRAAD VAN DE AFDELING
REEUWI.IK-SLUIPWI.IK-BOSKOOP VAN
HET KANTONNAAL LANDSTORMBATAL.TON GOUDA.
1814- 1816

903.

Reglement van discipline voor de schutterijen in het Departement der
Monden van de Maas, afschrift,
1814.
' katern

904.

Reglement van discipline voor de krijgsraad van het bataljon Landstorm in
het kanton Gouda,
[1814].
! stuk

905.

Stukken betreffende de benoeming van officieren,
1814- 1816.

1 omslag

906.

Bekendmaking betreffende de deelname aan exercities door officieren,
concept,
[1814].
1 stuk

907.

Stukken betreffende de eedsaflegging door leden van de krijgsraad,
1814- 1816.
1 omslag

908.

Instructie voor de chirurgijn-majoor,
1814.

1 «uk

Instructie voor de wachtcommandant te Sluipwijk, afschrift,
1814.

1 stuk

909.

910.

Staten van de aantallen manschappen van de afdeling.
1814- 1816.

1 omslag

911.

Staten van de manschappen van de compagnieën Reeuwijk en Boskoop,
1814.
! omslag

912.

Staten van de aantallen manschappen van de compagnie Reeuwijk,
1814- 1816.
1 omslag

913.

Staten van de aantallen manschappen van de compagnie Boskoop,
1814- 1816.
1 omslag

914.

Staten van de aantallen manschappen van de compagnie Sluipwijk,
1814-1816.
1 omslag

915.

Stukken betreffende het proces voor de krijgsraad wegens belediging tegen
Jan en Cornelis van der Vlist uit Stein,
1814.
1 omslag

916.

Proces-verbaal van het verhoor door de krijgsraad van Gerrit Mastenbroek
uit Boskoop betreffende zijn niet-deelname aan de exercities, 1814. 1 stuk

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
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ARCHIEF VAN HET ALGEMEEN BURGEREUK ARMBESTUUR
VAN REEUWIJK.
1869- 1947

917-924.

Notulen,
1870-1943.
917. 18701882 918. 1872919. 1894920. 1902 -

925.

926.

927.

928.

8delen

1872 en
1893;
1881;
1902;
1910;

921.
922.
923:
924.

1911 - 1926;
1927- 1932;
1932- 1936;
1936- 1943.

Ingekomen stukken,
1872 - 1920

omsla«

Begrotingen,
1874- 1875, 1879- 1881, 1884, 1894, 1896. 1898.
1900 - 1905, 1907 - 1908, 1910 - 1913, 1918 - 1921.
1923 - 1942 en 1944 - 1947.

1 pak

Rekeningen,
1869 - 1873, 1877. 1879 - 1890, 1892. 1894 - 1895 1898 - 1901
1903- 1909, 1916- 1942 en 1946.

1pak

Akten van verhuur van het 'Armenland' te Stein
1917, 1923 en 1928.

1oms|aa

ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE HUURCOMMISSIE VAN REEUWIJK
1918- 1923

929 - 930. Notulen,
1918-1923.
929. 1918 - 1920;
930. 1920- 1923.

2delen
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ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE LICHTCOMMISSIE VAN REEUWIJK
1919 - 1948

931 -932.

Notulen,
1919 - 1948.

2 delen

931. 1919- 1931;
932. 1931 - 1948.

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET
LAGER ONDERWIJS VAN REEUWIJK,
1921 - 1939

933 - 934. Notulen,
1921 - 1939.

2 delen

933. 1921 - 1928;
934. 1929 - 1939.

ARCHIEF VAN DE BRANDWEERRAAT) VAN REEUWIJK.
1930 - 1941
935.

Notulen,
1930- 1941.

1 deel

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN
HET SCHOOLVERZUIM TE REEUWIJK,
1931 - 1968

936 - 937. Notulen,
1931-1968.
936. 1931 - 1938;
937. 1938-1968.

2 delen

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
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ARCHIEF VAN HFT PLAATSELIJK CRISLSCOMITE REEUWIJK.
VANAF 1936 COMMISSIE B VAN HET PLAATSELIJK STEUNCOMITÉ,
1932 - 1936

938 - 942. Notulen,
1932 - 1943.
938.
939.
940.
941.
942.

2 katernen, 1 deel en 2 omslagen

jan. -jun. 1932;
jul. -okt. 1932;
nov. - dec. 1932;
1933-1936.
1936- 1943.

1 katern
1 katern
1 deel
1 omslag
1 omsla«

ARCHIEF VAN HET COMITE KINDERVOEDING REEUWIJK.
1945 - 1946

943.

944.

945.

Notulen,
1945.

1 omslag

Ingekomen en minuten van verzonden stukken,
1945 - 1946.

1 omslag

Financieel verslag van het Comité Kindervoeding,
1945.

stuk
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INDEX
Deze index betreft de in de inventaris voorkomende namen van personen, plaatsen,
straten, bedrijven, organisaties en instellingen. De plaatsnamen Reeuwijk, Sluipwijk, Stein
en Middelburg (ZH) zijn niet geïndiceerd. De nummers venvijzen naar de
mvefitcirisfiwTifners
Achterwillens
Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Stein
Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Reeuwijk
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
Amsterdam
Apeldoorn
Arends, H.Th.
Arnhem
Aumerie, F.L.G. d'
Baan, A.
Ban, E. van der
Baren, G. van
Batelaan, J.
Belonje, J.W.
Benthuizen
Bergambacht
Bia, A.L.P.
Bleiswijk
Bodegraafseweg (Waddinxveen)
Bodegraven
Boskoop
Boskoop
Bouwbedrijf, Gemeentelijk
Bouwcommissie
Braams, S.
Brack, C.
Brack, F.H. Bulaeus
Brandweerraad
Broekhuijsen, A.J.
Broekvelden
Broere, J.
Bruin, N. de
Brussel
Bruyn, J.
Bulaeus Brack, F.H.
Burgemeester Lucasselaan
Centraal Distributiekantoor
Comité Kindervoeding Reeuwijk
Comité Kleuterschool Reeuwijksebrug
Commissie Straatweg Gouda-Bodegraven
Commissie tot wering van het schoolverzuim
Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs

509
787.790
788,917-928
715
299,751,766
308
617
304
275,290,438
824
825
751
596
770
593
766
236
607
782
591.727,728
593,607,725,730,785,911,913,916
607,626,725,785,857
629,657-658,663-666
655-656
388
248,267.574
236.267,574
569,935
250
774
833
277
299
832,838
236.267,574
701,859
276
943-945
276
303.700
800.801,936-937
802-804,933-934
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r\DEX

Commissie Zandweg Gouda-Goejanverwellesluis
705
Compier, W.
600
Coöperatie Sint Catharina
798
Crisiscomité Reeuwijk
938-942
Daalmans, G.
305
Dalen. J.F. van
541
Dam, N.J. van
296,308
Dekker, A.
388
Den Haag
276.726
Doorninck, mr. J.I. van
784
Edelman, mej. G.L.
824
Electriciteitsbedrijf, Gemeentelijk
582,617,629,632,666,767-768,770-772,777-778
Elfhoeven
279,290,293.295,307,715.750-752
Elfhoevenbrug
711
Engels, D.
299
Erk, firma Adriaan van
306
Geesteranus, F.A. Maas
304
Gemeentelijke Lichtfabriek Gouda
764.765.782,783
Gezondheidscommissie
591
Goeij, A.J. de
238
Goejanverwellesluis
704
Gouda
295,306,388,389.579,607,612,702.704,713.727,728,730,734
Gouda
753,764,765,782-784.790,904
607
Gouderak
Goudsche Waterleiding-Maatschappij NV
624
Goudswaard, A.
283,832
Goudswaard, I.
284
Gravekoop
776
's-Gravenbroek
278.285,288,291.294.296.307
's-Gravenbroekseweg
267,272,274.283.284.286.574.641.662,664.667
'S-Gravenzande
305
Greuninge, C.P.H, van
547
Groene Ree
297,308,697
Groenendal, H.
389
825
Groot, J. de
Guldemond, mej. J.M.
833
Haastrecht
607,724,808
Hagen, E.
307
Hagen, J.
283
Hall. F.A. van
693
Hanebalk, Stichting De
753
Harting, F.
388
Hazerswoude
593
Heemskerk, J.
^59
Hees, dr. C A . van
291
Heijden, weduwe J. van der
291
Hekendorp
704
Hervormde Gemeente van Reeuwijk
638,648
Hervormde Gemeente van Middelburg (ZH)
640
Hille, C.H.
590
Hogersdijk, P.
558
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Hollandse Draad- en Kabelfabriek
Hollandse IJssel
Hoogerwaard, A.
Hupkes, G.
Huurcommissie
Jaager, G. de
Jager, H.L. de
Jong, Jan de
Jongenburger, R.W.
Kaagjesland
Kamer van Koophandel
Kamper, J.M. de
Kamper, M. de
Kampje, 't
Kasteleijn, M.
Kerkpad
Kersbergen Lz, P.
Kievits, P.P.
Klaverveld, C.
Kloet, J.
Kompier. C.
Koningin Wilhelminastraat
Kooij. A.
Korssendijk
Kosten, P.
Kroon, D.
Kruijt Dz, D.
KruijtDz, I.
Lammens, A.
Langerak, A.
Langerak, J.
Lecq, W. van der
Leeuwen, L.P. van
Leiden
Levensmiddelenbedrijf
Lichtcommissie
Linde, P. van der
Lucasse, L.J.
Luchtbeschermingsdienst
Lut, mej. S.C.M.
Maas Geesteranus, F.A.
Maatje, P.IJ.G.
Macdaniel, P.
Macdaniel sr., P.
Mastenbroek, Gerrit
Metaal, H.
Middelburgsetocht
Middelburgseweg
Mignon, E.J.
Moerkapelle
Montijn, P.M.
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766
724
54]
605
688-690,929-930
817
820
516
579
661.663,709,716.718
734
647
541
438
297
302.705.707,725
280
299
576
771
541
667-669
290
289,687
824
257
279
251
252
854
251
837
241
694,781
758,759
775,780,931-932
295
236
584-587
833
304
292
759
701
916
310.541
706
706,720
833
593,607
693
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INDEX

Moordrecht
607
854
Nieburg, M.
7
Nieburg Mz, M.
59
Nieburg, P.
252
Nieuwdorperweg
649
Nieuwe Kerkweg
659
7!
Nieuwenbroeksedijk
0.714
Nieuwerkerk a/d IJssel
607
Notaris d'Aumerielaan
294,438,711,716
Oberhausen
547
Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappij voor Reeuwijk e.o.
580
Oostboezemkade
306
Oud-Reeuwijk
635
7
Oude-Gouwebrug
^3
Ouden, W. den
647
Oudewater
619
776
Oukoop
Paul, ir. H.
694
Paul-Jonker, L.
308
Peterse, B.
256
Plassenbedrijf, Gemeentelijk
617,629,666,748,749
Platteweg '
275,292,577,703,712,753
Porreij, mw. A.
593
Raadhuisweg
276,286,287,303,509,538.581.582.611,613.660.661.663.759,797
Randenburg
725.786
Randenburgseweg
510,709
Ravensberg
278,282
Ree
579,719
Reek, H. van
695
Reeuwijkse Boertje (L.J. van der Werf)
592
Reeuwijkse Reddingsbrigade
537
Rhee, A. van
267
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening
620
Rijnland, Hoogheemraadschap van
769
Ringeling, B.
255
Roei- en Zeilvereniging Gouda
288
Rollman, K.
272
Rooms-Katholiek kerkbestuur
576
Roon, P. van
307
Roukens, W.A.A.
606
Ruitenburg, B.
268
Schalkwijk, C.
252,667
Schalkwijk, mej. M.
291
Scheveningen
275.290.438
Schreuder, J.A.
596
74
Smit, N. van der
6
Spiegel, A. van der
825
784
Spoelwijk (Boskoop)
Spruit, B.H.
667
Staveren, J.M. van
596
Stedelijke Licht- en Electriciteitsfabrieken Leiden
781
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Stoiker. Chr.
Straver, J.
Streef!and. J.
Teekens, firma Gebr.
Teekens Hz, C.
Tempel
Terschegget. B.
Terweij, J.
Toombergen, G.L. van
Twaalfmorgen
Veen, C. van
Veen- en Droogmakerijpolder Middelburg
Veerlaan
Veerman, J.
Veersteeg
Velde, A.J. van der
Vente, G.
Vermeulen, D.
Verweij, J.
Vettenbroek
Vijverberg, ir. C.P.
Vis, R.
Vliet, G. van
Vlietdijkje
Vlist, Cornelis van der
VI ist, Jan van der
Voorde, F.J. van der
Waddinxveen
Waterhaan, Jeugdherberg De
Waterleidingbedrijf, Gemeentelijk
Weel, J.T. van der
Werf, L.J. van der
Wethouder Venteweg
Wiepking, mej. J.M.
Wilde, P. de
Willens
Wingerden-Letzer, E. van
Wondergem, J.
Woningbedrijf, Gemeentelijk
IJssel Stoomtramweg Maatschappij
IJsseldijk
Zaal, N.
Zaneveld, C D .
Zevenhuizen
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zoutmansweg
Zwalve, F.P.
Zwammerdam
Zwart. J.H.
Zwarteweg (Boskoop)
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766
260
577
784
702
635,649,815
612
833
750
776
707
302
724,773
255
575
838
268,759
659
272
774,792
695
282
251
304
915
915
833
297,579,593,607.781.782
753
617-618, 621-623, 626-635
541
592
698,702,715,716
824
594.820
305,306.516,698
598
541
670
726
773
740
294
607
593
593
510,538.759
307
635.815
579
626,785

