KORTE SCHETS VAN DE GESCHIEDENIS VAN BODEGRAVEN 1811-1941
De gemeente Bodegraven is gelegen in het oostelijk deel van de provincie Zuid-Holland en
bestaat uit drie kernen: Bodegraven, Nieuwerbrug en de Meije. Het grondgebied van de
gemeente kwam globaal overeen met dat van een vijftal polders: de Meijepolder, de
Noordzijderpolder, de Zuidzijderpolder en de polders Weijpoort en Weijland.
De belangrijkste van de drie genoemde kernen was het eigenlijke dorp Bodegraven, gelegen langs de Oude Rijn, waarvan het oudste deel is ontstaan rondom de Galluskerk op de
noordelijke oever van de rivier, en dat zich vooral na 1880 ruimtelijk ook ten zuiden van
de Rijn ontwikkelde. Het dorp Bodegraven werd in het westen doorsneden door de grens
met de gemeente Zwammerdam. De tot de dorpskern van Bodegraven behorende Overtocht, waar de korenmolen en de Rooms-Katholieke kerk stonden en waar veel RoomsKatholieken woonden, viel onder de gemeente Zwammerdam, waarvan de bestuurlijke
kern ruim vijf kilometer westelijk, in het dorp Zwammerdam, lag.
Ten oosten van het dorp Bodegraven ligt Nieuwerbrug. Deze kern, ontstaan rondom de
oude tolbrug over de Oude Rijn1, behoorde bestuurlijk behalve onder Bodegraven ook
onder de gemeenten Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld. Het grootste gedeelte van
Nieuwerbrug, met de tolbrug, de school, de Onafhankelijkheidstoren (1913) en de
Gereformeerde kerk (1917), was echter Bodegraafs grondgebied.
Tussen Bodegraven en Nieuwerbrug lag aan de zuidzijde van de Rijn het van oorsprong
17e-eeuwse militaire fort Wierickerschans, een onderdeel van de oude Hollandse Waterlinie. Na de buitenwerkingstelling van de oude Waterlinie diende het fort als opslagplaats
van legerbehoeften; gedurende de Eerste Wereldoorlog was het fort nog enige tijd interneringsoord voor buitenlandse militairen.2
Tenslotte behoorde ook de zogenaamde Bodegraafse Meije tot de gemeente Bodegraven.
Deze langgerekte strook van vooral boerderijen langs het watertje de Meije lag ten
noorden van Bodegraven en grensde aan de gemeente Zegveld (provincie Utrecht); vanaf
die grens werd gesproken van de Stichtse Meije.
Bodegraven was aan het begin van de negentiende eeuw een welvarend dorp met ruim
2200 inwoners, die zich voornamelijk met de veeteelt en aanverwante zaken bezighielden.
Daarnaast waren er echter ook "verscheidene nuttige inrigtingen"3, zoals enkele scheepswerven, loodwitbranderijen en lijnbanen. Langs de Oude Rijn lagen enige buitenplaatsen,
waar rijke burgers in de zomer hun vrije tijd doorbrachten.
Het dorp vormde, mede door de in het dorp gelegen brug vanouds een belangrijke schakel
in de verkeersverbindingen tussen het oosten en het westen van Nederland. De Oude Rijn
was voor het scheepvaartverkeer vanzelfsprekend van belang, maar ook de verbetering
van de Koninklijke Straatweg of Rijksstraatweg Utrecht-Leiden vanaf 1820 en de aanleg
van de particuliere straatweg tussen Bodegraven en Gouda rond 18304 stimuleerden de
economische en ruimtelijke ontwikkeling van het dorp.
Een belangrijk breukvlak in de Bodegraafse geschiedenis is het jaar 1870 geweest. Op 31
mei, aan het eind van de middag, vergat een bakker aan de Overtocht zijn oven uit te
doen: zijn woning geraakte in brand en werd de eerste van de ruim honderd panden in de
dorpskom die het zich snel uitbreidende vuur in de as legde. De Nederlands-Hervormde

kerk overleefde de brand, maar de Evangelisch-Lutherse kerk, de gemeentesecretarie, het
als raadhuis aangekochte logement "Het Postpaard"5, de openbare school, de particuliere
kostschool, een groot gedeelte van het Hervormd Armen- en Weeshuis en nog vele andere
huizen vielen aan de vlammen ten prooi. Ook het gemeentearchief uit de periode na 1811
verbrandde vrijwel volledig; de registers van de Burgerlijke Stand bleven gespaard.
Hoe dramatisch ook, de dorpsbrand van 1870 luidde het begin in van een positieve
ontwikkeling van de gemeente op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied.
De groei van Bodegraven na 1870 wordt duidelijk weerspiegeld in de loop van de bevolking. Rond 1810 telde Bodegraven ruim 2100 inwoners, welk inwonertal in 1840 gegroeid
was tot 2375 ingezetenen. De langzame groei ging door tot in 1870 een bevolkingscijfer
van 3050 bereikt was. Tot 1920 groeide de Bodegraafse bevolking in verhouding tot
andere gemeenten in de regio snel: in 1880 3330, in 1890 3760, in 1900 4270, in 1910
5150 en in 1920 5810 inwoners. In de periode 1920-1941 echter bleef de bevolkingsgroei
aanzienlijk achter bij de landelijke tendens: in 1930 waren er 6300 en in 1940 6600
Bodegravers.6
De Bodegraafse bevolking behoorde kerkelijk tot circa 1900 voor ongeveer 60 procent tot
de Nederlands-Hervormde Kerk; ongeveer 20 procent, voornamelijk op de Overtocht en
omgeving (gemeente Zwammerdam) en in de Meije, was Rooms-Katholiek, terwijl een
aanzienlijk aantal inwoners Evangelisch-Luthers of Gereformeerd was.
De Gereformeerde Kerk groeide in de eerste decennia van de 20e eeuw tot circa 15
procent van de inwoners; met name in Nieuwerbrug was dit kerkgenootschap aanzienlijk
gegroeid.
De Nederlands-Hervormde gemeente had in het dorp Bodegraven de dorpskerk in bezit;
de toren was eigendom van de burgerlijke gemeente. Nieuwerbrug behoorde kerkelijk
deels onder de gemeente Waarder, terwijl de Hervormde inwoners van de Meije ook wel
in Zegveld of Nieuwkoop ter kerke gingen. De Rooms-Katholieken uit het dorp Bodegraven bezochten de uit 1865 daterende en aan de heilige Willibrordus gewijde kerk aan de
Overtocht op Zwammerdams grondgebied; op Bodegraafs grondgebied stond echter ook
een Rooms-Katholieke kerk, namelijk de uit 1875 daterende kerk in de Meije, tegen de
grens met de gemeente Zegveld.
.
De Gereformeerden kerkten vanaf 1899 in de kerk aan de Spoorstraat. De Afgescheidenen
hadden vanaf 1858 hun godsdienstoefeningen in een schuilkerkje aan de Rijn gehouden,
terwijl de aanhangers van de Doleantie sedert 1887 in de Nieuwstraat hun kerk hadden.
Na de samenvoeging van deze twee kerkgenootschappen tot de Gereformeerde Kerk in
1893 werd er nog tot 1899 in de Nieuwstraat ter kerke gegaan.7 In 1917 tenslotte werd in
Nieuwerbrug aan de Rijn ook een Gereformeerde Kerk gebouwd.
De vierde belangrijke kerk in Bodegraven was de Evangelisch-Lutherse kerk in de
Noordstraat, die in 1871 na de dorpsbrand gebouwd was op de grondvesten van de oude,
afgebrande kerk.
Op economisch en ruimtelijk gebied is na 1870 eveneens een groei te constateren. Het
dorp werd in een recordtempo opnieuw opgebouwd en ruimer opgezet als voorheen. De
toch al niet slechte infrastructurele verbindingen verbeterden nog toen in 1878 de spoor-

wegverbinding Woerden-Leiden in gebruik werd genomen; korte tijd later kwam er ook
een stoomtram tussen Bodegraven en Gouda tot stand.8 In het dorp zelf werden vanaf
circa 1900 veel straten aangelegd, terwijl in de buitengebieden goede regelingen inzake het
onderhoud en beheer van polderwegen en particuliere wegen en voetpaden werden
afgesloten.9
De voortvarende burgemeester H.A. van de Velde stond in 1881 aan de basis van de
Bodegraafse kaasmarkt, die in 1882 voor het eerst werd gehouden.10 Deze wekelijkse
markt leidde tot een toename van de kaashandel en tot de oprichting van kaaspakhuizen en
andere faciliteiten ten behoeve van die bedrijfstak. De sterke groei van de aanvoer en
handel in kaas noopte begin jaren '20 tot uitbreiding van het marktterrein. Op initiatief
van de gemeente ontstond in 1925 de Nieuwe Markt, waar tot op de dag van vandaag nog
de wekelijkse kaasmarkt op dinsdag plaats vindt."
Behalve de kaashandel in het dorp en de veeteelt, die in de Meije en in Nieuwerbrug nog
de hoofdbestaansbron bleef, begon zich in Bodegraven ook wat industrie te ontwikkelen.
Rond de eeuwwisseling kwamen onder meer een olieslagerij, een werktuigenfabriek, een
zaadhandel, een zeepfabriek en een zuivelfabriek en enkele graanmaalderijen tot stand,
waarvan er enkele tot op de dag van vandaag nog bestaan.12
De groei van de gemeente in ruimtelijke zin begon in het laatste decennium van de 19e
eeuw.13 Men bouwde vanuit het dorp aanvankelijk langs de Wilhelminastraat en de Prins
Hendrikstraat; daarna werd tot circa 1920 het gebied tussen de Van Tolstraat en de huidige Stationsweg volgebouwd. In 1916 was de Bodegraafse Stichting Woningbouw opgericht, die sedert 1918 woningen realiseerde, onder meer in de Prinsenstraat en aan de
Noordzijde (het zg. "rode dorp").14
Vanaf 1935 vond verder particuliere woningbouw ten noorden van de Kerkstraat plaats,
het begin van de latere Vijverwijk.
Bedrijven voor gas-, elektriciteits- en drinkwatervoorziening deden in Bodegraven relatief
vroeg hun intrede. Al in 1861 werd door het Rijk concessie verleend voor de oprichting
van een particuliere gasfabriek.15 In 1874 nam de gemeente deze gasfabriek over; in
1896 werd de fabriek weer aan een particulier, W. de Liefde te Hoorn, verkocht.16 Tot
1953 heeft de firma De Liefde de gasfabriek geëxploiteerd; in dat jaar nam de gemeente
de gasvoorziening weer zelf in handen.
De drinkwatervoorziening nam de gemeente in 1938 over van de NV Bodegraafse
Waterleiding, een particuliere organisatie, die in 1906 in Bodegraven en een gedeelte van
Zwammerdam concessie had verkregen voor de levering van drinkwater.17 Het bedrijf
had tot dat jaar goed gefunctioneerd; de gemeente maakte in 1938 echter gebruik van het
aan haar verleende recht van naasting van het bedrijf. '8
De elektriciteitsvoorziening in Bodegraven werd in 1918 een feit. Vanaf dat jaar werd
elektriciteit ingekocht van het Electriciteitsbedrijf van de gemeente Gouda.19 In 1922
kwam een eigen Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf tot stand, dat de ingekochte elektriciteit
zelf transformeerde en aldus weldra het grootste gedeelte van de stroomdistributie in de
gemeente voor zijn rekening nam.20

De Brugstraat in Bodegraven, circa 1895.
Collectie Gemeentearchief Bodegraven

De financiële hulpverlening aan armen geschiedde in Bodegraven tot circa 1920 voor het
grootste gedeelte door de diaconieën of armbesturen van de verschillende kerkgenootschappen.21 De gemeentelijke armenzorg beperkte zich aanvankelijk tot de verstrekking
van giften aan het begin van het jaar. Hiervoor bestond al vóór 1870 de Nieuwjaarscommissie, die uit collecten en met het geld, afkomstig uit de "huwelijksbus" op het gemeentehuis, jaarlijks aan het begin van het jaar materiële steun aan behoeftigen verleende. 22Daarnaast was er een legaat van de aanzienlijke Gerrit Beijen op grond waarvan nog
bedeeld werd.23 Een Burgerlijk Armbestuur kwam in Bodegraven pas in 1919 tot stand.
De economische achteruitgang vanaf 1930 ging ook aan Bodegraven niet ongemerkt
voorbij. De instelling van plaatselijke afdelingen van het Crisiscomité24 wijzen erop dat
de kerkelijke hulpverlening niet meer volstond om de belangrijkste nood te lenigen.
Maatregelen tegen de werkloosheid werden in Bodegraven genomen in de vorm van
werkverschaffingsprojecten (afgraven van de Zuidzijde, het aanleggen van straten)25 en
de instelling van een correspondentschap van de arbeidsbemiddeling26.
Het onderwijs in Bodegraven was aan het begin van de 19e eeuw grotendeels een
gemeentelijke aangelegenheid. In het dorp Bodegraven was in de Kerkstraat een openbare
lagere school, later "school A" genoemd, terwijl een dergelijke school ook in de Bodegraafse Meije aanwezig was ("school B"). In Nieuwerbrug stond een bijzondere school
onder beheer en toezicht van de Kapelmeesters, een uit een zeer ver verleden daterend
college, dat bepaalde overheidstaken in het over vier besturen verdeelde dorpje voor zijn
rekening nam; in 1866 ging het bestuur van deze school over naar een vereniging voor
christelijk nationaal onderwijs.27 Voor het jaar 1870 was er daarnaast aan de Van
Tolstraat een aanzienlijke Rooms-Katholieke particuliere kostschool gevestigd, die
landelijk zeer gunstig bekend stond. Deze school brandde in 1870 echter tot de grond toe
af en werd niet opnieuw opgebouwd.
In 1858 was in de Kerkstraat in het dorp op initiatief van de Afgescheidenen, een
christelijke school ontstaan, waarbij vanaf 1865 ook Nederlands Hervormden zich
aansloten. Deze school werd in 1883 verplaatst naar de Noordstraat om in 1903 vervangen
te worden door een school in de Spoorstraat, de Da Costaschool. Vervolgens kwamen in
1910 een christelijke MULO-school en in 1916 een tweede christelijke lagere school, de
Verhoeff-Rollmanschool, beide in de Julianastraat, tot stand.28 In 1906 was in de Bodegraafse Meije eveneens een christelijke lagere school gebouwd.29 De Rooms-Katholieken
bleven met scholenbouw niet achter. In 1875 vestigden zich zusters Franciscanessen op de
Overtocht, die er een pensionaat stichtten, in 1878 uitgebreid met een katholieke meisjesen in 1883 met een jongensschool.30 In 1906 kwam er ook in de Meije, onder de gemeente Zegveld, een Rooms-Katholieke school tot stand.
Deze groei van het confessioneel onderwijs leverde aanzienlijke concurrentie op voor het
openbaar onderwijs. De gemeente zag zich in 1927 dan ook wegens gebrek aan leerlingen
verplicht de openbare school in de Meije op te heffen.
Al in 1871 was er een openbare school voor uitgebreid lager onderwijs gesticht. Deze
school was achter het gemeentehuis in de Van Tolstraat gevestigd (de zgn. "Franse
school"); in 1922 werd de ULO-school echter samengevoegd met de openbare lagere
school.
Tenslotte was er nog lager beroepsonderwijs in Bodegraven in de vorm van de gemeente-

lijke ambachtstekenschool. Deze school was op verschillende plaatsen gehuisvest; het
onderwijs werd voor het merendeel als bijbaan gegeven door technisch geschoolde
personen uit de praktijk.
De gemeente Bodegraven is gedurende de beschreven periode gespaard gebleven voor
ingrijpende grenswijzigingen met daarmee gepaard gaande vergrotingen of verkleiningen
van het grondgebied. Rond 1915 ging een vrij logisch plan om de grens tussen Bodegraven en Zwammerdam te wijzigen met het doel de merkwaardige situatie in de dorpskom
van Bodegraven (die gedeeltelijk onder de gemeente Zwammerdam viel)op te heffen, niet
door. Een ander voorstel om Bodegraven met Zwammerdam samen te voegen en het
Nieuwerbrugse gedeelte van de gemeente samen te voegen met Waarder, Barwoutswaarder en Lange Ruige Weide werd in 1921 vooral door de afwijzende houding van de
Zwammerdammers in de kiem gesmoord.31 Pas in 1964 vond de gemeentelijke herindeling plaats, waarbij het in Bodegraven gelegen stuk Zwammerdam naar Bodegraven
overging en het dorp Zwammerdam onderdeel werd van de gemeente Alphen aan den
Rijn.

BESTUUR EN GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 1811-1941
Na de inlijving van het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk in 1810 vond in
Nederland de invoering van een op Franse leest geschoeide bestuurlijke organisatie
plaats.12 De spil in deze nieuwe administratieve structuur werd op gemeentelijk niveau de
"maire", die verregaande uitvoerende bevoegdheden kreeg; het beleid werd echter door
hogerhand vastgesteld middels wetten en reglementen, waarnaar hij zich had te richten. Zo
werd ook in Bodegraven een maire benoemd in de persoon van Dirk Stoop, die bijgestaan
werd door een adjunct-maire en een bode annex gerechtsdienaar. Deze gecentraliseerde
bestuursvorm hield tot november 1813 stand. In 1813 werd een provisioneel gemeentebestuur opgericht, vanaf 1817 bestaand uit zeven raadsleden, waaronder de schout (vanaf
1825 burgemeester genoemd) en twee assessoren (vanaf 1851 wethouders). De laatste
schout van Bodegraven, F.W. Schlosser, werd in 1825 als burgemeester opgevolgd door
notaris Wouter Zahn, woonachtig op de buitenplaats Javarust aan de Oude Rijn. Hij was
tevens gemeentesecretaris en werd in het administratief beheer bijgestaan door de
gemeentebode Leendert Goldberg. In 1850 kreeg Zahn ontslag en werd hij als burgemeester door zijn eerste wethouder Jan van Dam Jz., een kaashandelaar, opgevolgd: bode
Goldberg promoveerde bij die gelegenheid tot gemeentesecretaris.
Het gemeentebestuur werd, met name onder leiding van de administratief goed geschoolde
burgemeesters H. Ie Coultre en mr. C S . van Dobben de Bruijn, professioneler. In 1872
werd de gemeenteraad van zeven naar elf leden uitgebreid; het aantal wethouders bleef
twee.
De gemeenteraad werd tot 1917 gedomineerd door landbouwers en kaashandelaren, vaak
aangevuld met een arts en twee of drie ambachtslieden. De meerderheid behoorde tot de
vrijzinnige richting van de Nederlands Hervormde kerk; later kwamen er een paar raadsleden uit de meer orthodoxe filiatie van die kerk en enkele van Gereformeerde huize. De
Rooms-Katholieken hadden soms één maar meestal twee vertegenwoordigers in de raad.
Na 1917 was er steeds een confessionele meerderheid met daarnaast twee of drie liberalen
en een sociaal-democraat. Het college van Burgemeester en Wethouders bestond uit een
Hervormde burgemeester (vanaf 1925 van anti-revolutionaire huize) met een anti-revolutionaire en een liberale wethouder, vanaf 1933 een anti-revolutionaire en een Rooms-Katholieke wethouder.
Vanaf de jaren '80 kwam de toepassing van commissies bij het gemeentelijk bestuur in
zwang. Aanvankelijk werden deze commissies, soms bestaande uit alleen raadsleden, soms
uit raadsleden en mensen uit de burgerij, voor speciale taken en voor een beperkte termijn
ingesteld. Daarnaast ontstond een aantal commissies op basis van wettelijke regelingen.
Permanente commissies, uitsluitend bestaand uit raadsleden, waren de Commissie voor de
Gasfabriek (1881-1897), de commissie voor Publieke Werken (1917-1941), de Financiële
Commissie (1917-1941) en de Lichtcommissie, later de Commissie voor de Bedrijven
(1922-1941).
Met ingang van 1 september 1941 werd op last van de Duitse bezetter de gemeenteraad
buiten werking gesteld.

Het Bodegraaf se secretariepersoneel in 1929. Van links naar rechts de ambtenaren juffrouw
J.M. van Bentem en F.J. Baarslag, gemeenteontvanger C. van Rijn en gemeentesecretaris
R.M. Loman. Collectie Gemeentearchief Bodegraven

Door het ontbreken van gegevens van vóór het jaar 1870 is de omvang van het gemeentelijk apparaat niet bekend, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er meer mensen in dienst
waren dan de burgemeester, de secretaris en de bode, die ook gemeenteveldwachter was.
Voorts kwamen nog twee schoolmeesters (één in het dorp en één in de Meije) voor
rekening van het gemeentebestuur. Na 1870 veranderde er met de groei van de gemeente
op dit terrein veel. De burgemeesters, te beginnen met jhr. Frederick van Citters in 1871,
werden veel professioneler en ook de opleidingsgraad van het personeel ging omhoog. In
1877 kwam er een full-time gemeenteontvanger in dienst, het politieapparaat was in 1885
gegroeid tot drie gemeenteveldwachters en ook de schoolhoofden van de twee openbare
lagere scholen en van de openbare ULO-school kregen hulp van onderwijzers en onderwijzeressen. Tussen 1867 en 1892 stond ook de gasfabriek onder gemeentelijk beheer: het
personeel van dit bedrijf bestond uit één persoon, die als directeur, gasfitter en administrateur optrad.
Het secretariepersoneel, dat in 1890 nog bestond uit de secretaris/ontvanger en één
ambtenaar was in 1920 gegroeid tot vijf en in 1940 tot negen personen. Daarnaast waren
enkele mensen die, naast hun hoofdberoep, werkzaamheden voor de gemeente uitvoerden
en die daarvoor een gemeentelijke benoeming ontvingen: de gemeente-arts, de gemeentevroedvrouw en de gemeente-architect. Verder was er nog het gemeentelijk politiekorps, in
1890 bestaande uit drie veldwachters en een nachtwaker en in 1940 uit vijf gemeenteveldwachters. Tenslotte was het onderwijzend personeel gegroeid van zeven naar negen
personen, ondanks de opheffing van de openbare school in de buurtschap De Meije.33
Aan het begin van de jaren '20 werd de organisatie van de gemeente aangepast aan de
toename en de verhoogde complexiteit van de werkzaamheden. De gemeente-ontvanger
kreeg een eigen afdeling met later een eigen kantoor, waar hij zich met de uitvoering van
het financieel beleid en beheer bezighield.34 De politie ontwikkelde zich ook tot een min
of meer zelfstandige dienst binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast werd er een
apart Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf opgericht, dat de uitvoering van de stroomvoorziening in de gemeente regelde35; in 1938 kwam hier het tot dat moment in particuliere
handen berustende Waterleidingbedrijf bij, dat ook water leverde aan een aantal woningen
in de gemeente Zwammerdam.36 De gemeente-ontvanger trad tevens als administrateur
van deze bedrijven op. Voorts was er, in samenwerking met de buurgemeente Zwammerdam, in 1925 nog een apart Gemeentelijk Slachthuis ontstaan, waarvan de administratie
ook door de gemeente Bodegraven plaatsvond.37
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MAIRE, SCHOUTEN EN BURGEMEESTERS VAN BODEGRAVEN 1811-1941
1811-1817
1817-1824
1825-1826
1826-1850
1850-1871
1871-1879
1879-1880
1880-1883
1883-1892
1892-1895
1895-1924
1925-1938
1938-1944

Dirk Stoop (1811-1813 maire, 1813-1817 president van
het gemeentebestuur)
Frederik Willem Schlosser (schout)
Dirk Meurs (wnd. burgemeester)
Wouter Zahn
Jan van Dam Janszoon
jhr. Frederick van Citters
Johan Daniël Steenstra Toussaint
mr. Henri Adolphe van de Velde
Willem Lotsy
Rudolph Lodewijk Martens
Hendrik le Coultre
mr. Cornells Simon van Dobben de Bruijn
Gerrit Rokus Vonk

GEMEENTESECRETARISSEN VAN BODEGRAVEN 1811-1941
1811-1813
1813-1817
1817-1824
1825-1850
1850-1852
1852-1881
1881-1914
1914-1946

mr. Otto Nicolaas Tholen
Dirk Stoop
Frederik Willem Schlosser
Wouter Zahn
Jan van Dam Janszoon
Leendert Goldberg
Daniël Eikelenboom
Reinardus Marinus Loman
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DE ARCHIEVEN EN DE INVENTARISATDZ
Op 31 mei 1870 werd Bodegraven getroffen door een brand, die een groot gedeelte van de
dorpskern volledig in de as legde. Tot de verwoeste gebouwen behoorden ook de
gemeentesecretarie, de raadszaal en de woning van burgemeester Van Dam. Een week
voor de brand had de Commissaris des Konings van Zuid-Holland de gemeente verzocht
een opgave te doen van de aanwezige archieven bij de gemeente. Op 22 juni 1870
reageerde de burgemeester met de mededeling "dat in het gemeentearchief aanwezig zijn:
1. verschillende oude perkamenten stukken met of zonder zegelen; 2. ambachtsrekeningen
van 1670-1808 waarvan echter eenige jaartallen ontbreken. Wijders zijn wij in de treurige
noodzakelijkheid Uwe Excellentie te berigten, dat door den brand op den 31 mei 11. het
grootste gedeelte van het archief is vernield..."38
De conclusie in deze brief is dramatischer dan de feitelijke toestand. Een groot gedeelte
van het "oudste" archief, het gedeelte tot het jaar 1811, is nog altijd aanwezig en is
aanzienlijk meer dan de perkamenten stukken en de ambachtsrekeningen die de burgemeester in zijn brief noemde. De sombere conclusie klopt echter wel voor het archief
over, globaal gezien, de periode 1810-1870. Vermoedelijk heeft het archief over verschillende lokaties verspreid gestaan, waardoor de oudste stukken aan de vlammen ontsnapt
zijn en de in 1870 als "dynamische" en "semi-statische" archieven te beschouwen bescheiden verloren zijn gegaan. De registers van de Burgerlijke Stand daarentegen zijn wel
compleet bewaard gebleven; vermoedelijk berustten die ten huize van één van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, die niet door de brand getroffen werd.
Het aantal archiefstukken over het eerste gedeelte van de in deze inventaris beschreven
periode is relatief klein. Veel gegevens over de Bodegraafse geschiedenis tussen 1810 en
1870 moeten we derhalve putten uit andere archieven en publikaties. De archiefzorg tot
1870 zal weinig verschillend geweest zijn aan die in andere plattelandsgemeenten. De
administratie zal zich ten huize van de burgemeester/secretaris bevonden hebben; in 1817
lag het archief in elk geval ten huize van de president van het gemeentebestuur. 39
Na 1870 werd het archief bewaard in het nieuwgebouwde gemeentehuis aan de Van
Tolstraat, waar het tot de verhuizing naar het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in 1967
is blijven berusten. Of de bewaarcondities zo rond de eeuwwisseling ook maar aan de
minste eisen voldeden mag betwijfeld worden. In 1909 stelde het provinciaal bestuur voor
een brandvrije kluis te laten bouwen, maar kennelijk is de gemeente hierop niet ingegaan.
In 1935 berichtte gemeentesecretaris Loman de Rijksarchivaris dat "in deze gemeente geen
doelmatige archiefbewaarplaats aanwezig is en met het oog op het groote brandgevaar,
acht ik het niet verantwoord de stukken, vermeld in de Inventaris van het Oud-Archief
dezer gemeente, langer onder mijn berusting te houden."40 Het oudste gedeelte van het
archief, zoals dat in 1892 door de inventarisator Hingman van het Algemeen Rijksarchief
beschreven was41, heeft dan ook enige tijd elders, vermoedelijk in het Rijksarchief
berust; hieromtrent is echter geen nadere correspondentie bewaard gebleven.
Het archief over de periode 1870-1941 zoals in deze inventaris beschreven, is, zoals
gezegd, altijd in het gemeentehuis blijven staan en werd in 1967 overgebracht naar het
huidige gemeentehuis van Bodegraven, waarin zich een goedgekeurde archiefbewaarplaats
bevindt. Sedert 1972 neemt de gemeente Bodegraven deel aan het Streekarchivariaat
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Rijnstreek te Woerden en wordt het beschreven archief door de streekarchivaris beheerd.
Voor 1972 trad de gemeentesecretaris als beheerder van het archief op; de uitvoering van
deze taak werd in de jaren '20 en '30 waargenomen door de gemeenteontvanger C. van
Rijn en de ambtenaresse ter secretarie juffrouw J.M. van Bentem. die beiden een
bijzondere belangstelling voor de geschiedenis en de archieven van de gemeente betoond
hebben.42
Als begindatum voor de hiernavolgende inventaris is het jaar 1811 gekozen; in 1811
kwam er een definitief einde aan de oude bestuurs-structuur en werd die vervangen door
een nieuw stelsel, waarin aanvankelijk de maire, later 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 september 1941 gekozen; met ingang van die datum ging de gemeente Bodegraven
over op de archiefcode van de VNG.
Over de periode tot 1870 beperkt het archief zich tot kadastrale leggers, registers van de
Burgerlijke Stand en een klein aantal toevallig bewaard gebleven stukken. Het archief over
de periode 1870-1941 is op een voor kleinere gemeenten in deze periode gebruikelijke
wijze opgebouwd. Als basis fungeerden enkele series (notulen, correspondentie, begrotingen en rekeningen, bouwaanvragen); daarnaast werden er bepaalde archiefstukken om hun
bijzondere vorm of functie apart bewaard. Het archief over de periode na 1870 is redelijk
compleet; opvallend is het ontbreken van de serie lotings- en inschrijvingsregisters en
bijbehorende hulpregisters van de Nationale Militie en de Rustende Schutterij.
De correspondentie over de periode juni 1870-1 januari 1925 bestaat uit een chronologisch
opgeborgen serie ingekomen stukken (tot 1895 ingebonden, daarna los) en een serie
registers van minuten van uitgaande brieven. De ingekomen stukken zijn via een agenda
met alfabetische trefwoordenindices toegankelijk; op de registers van uitgaande stukken
zijn eveneens alfabetische trefwoordenindices aanwezig.
Tussen 1 januari 1925 en 1 september 1941 is in Bodegraven het zgn. Bloemendaalse
rubriekstelsel voor de ordening van de correspondentie toegepast. De ingekomen en
minuten van uitgaande stukken zijn systematisch op onderwerp opgeborgen; per rubriek is
een agenda aanwezig. In 1941 ging de gemeente tenslotte over op de archiefcode van de
VNG.
Naast de genoemde series werd een serie "akten" aangetroffen. Deze akten zijn rond 1960
chronologisch bij elkaar gebracht en vormden een slecht toegankelijk allegaartje van
eigendomsbewijzen, huurakten, borgstellingen, vonnissen etc. Deze akten zijn opnieuw beschreven en binnen de inventaris bij de betreffende onderwerpen geplaatst.
Voor deze en andere losse stukken is gekozen voor een ordening, die grotendeels is
gebaseerd op de hoofdindeling van de Basisarchiefcode van de VNG. Verschillende
rubrieken zijn samengevoegd en andere rubrieken zijn uit een grotere rubriek naar voren
gehaald. Op bepaalde 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 een specifieke taak (politie, onderwijs enz.) bij de desbetreffende rubrieken
ondergebracht in plaats van in de algemene rubrieken Eigendommen en bezittingen en
Personeel.
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Tot het in deze inventaris beschreven archievencomplex behoren, behalve het archief van
het gemeentebestuur, ook nog een aantal archiefjes van gemeentelijke, semi-gemeentelijke
en particuliere commissies en instellingen. Deze archieven, die vanouds bij het archief van
het gemeentebestuur bewaard werden, zijn eveneens in deze inventaris beschreven. In die
gevallen waarin deze kleine archieven zich beperkten tot een enkel notulenboek zijn ze in
de inventaris van het archief van het gemeentebestuur opgenomen.
De huidige omvang van het archief beslaat ruim 36 meter. De materiële staat is goed tot
zeer goed. Uit de correspondentie over de periode 1925-1941 is circa 4 strekkende meter
vernietigd conform de daarvoor geldende richtlijnen en procedure. Hetzelfde geldt voor
ongeveer 9 strekkende meter bijlagen bij de gemeenterekeningen over de periode 18951940; 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 bijlagen bij de rekening
bewaard.
Enkele stukken, behorend tot de archieven van polders onder Bodegraven, zijn naar de
archieven van het Groot-Waterschap van Woerden overgebracht.
De archiefonderzoekers wordt nogmaals gewezen op het feit dat veel archiefbescheiden,
vooral met betrekking tot de periode 1811-1870, verdwenen zijn. Het is daarom aanbevelenswaardig om onderzoek betreffende die periode vooral uit te breiden tot de verschillende Bodegraafse kerkarchieven en eventueel de archieven van de polders onder Bodegraven. De lokale overheidsarchiefstukken betreffende het gebied rondom de Overtocht
bevinden zich in het archief van de gemeente Zwammerdam, dat zich thans bevindt in het
gemeentearchief van Alphen aan den Rijn.
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN
BODEGRAVEN 1811-1941 (1970)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen

* Gemeenteraad
1-21.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1870-1945, met per deel
alfabetische trefwoordenindices, 1882-1932.
21 delen
1. 13-04- 1870/21-08- 1873
2. 02-09- 1873/04-03- 1878
3. 29-04- 1878/29-04- 1881
4. 17-05- 1881/27-12- 1882
5. 27-01- 1883/21-05- 1886
6. 18-06- 1886/30-09- 1892
7. 21-10- 1892/24-03- 1900
8. 13-06- 1900/18-04- 1904
9. 15-06- 1904/03-04- 1909
10. 29-05 1909/09-01 1914
11. 31-01 1914/04-10 1917;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20
21

13-10- 1917/02-09- 1919
06-10- 1919/25-10- 1921
03-12- 1921/04-09- 1923
29-10- 1923/07-09- 1925
01-10- 1925/18-07- 1927
06-09- 1927/19-12- 1928
27-03- 1929/05-11- 1930
10-12- 1930/27-04- 1932
01-06- 1932/30-12- 1935
07-04- 1936/25-06- 1941 en
12-11- 1945.

22.

Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1915-1941.
1 deel

23-24.

Alfabetische trefwoordenindices op de notulen van de vergaderingen van
de gemeenteraad, 1878-1881 en 1932-1941.
1 deel en 1 band
1 deel
1 band

23. 1878-1881;
24. 1932-1941.
25.

Notulen van de vergaderingen van de raadscommissie van bijstand in het
beheer der gemeentewerken, 1917-1924.
1 deel
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Het gemeentebestuur van Bodegraven onder voorzitterschap van burgemeester Le Coultre,
1913. Collectie Gemeentearchief Bodegraven.

* College van Burgemeester & Wethouders
26-52.

Notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester & Wethouders, 1870-1941.
27 delen
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

07-05-1870/18-11-1875
17-12-1875/07-06-1881
22-06-1881/29-12-1885
19-01-1886/27-12-1893
18-01-1894/31-08-1906
01-11-1906/01-09-1911
12-10-1911/06-12-1916
04-01-1917/18-02-1919
06-03-1919/21-03-1921
04-04-1921/20-11-1922
04-12-1922/11-03-1924
17-03-1924/13-07-1925
20-07-1925/05-07-1926
12-07-1926/29-08-1927

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

05-09-1927/08-10-1928
15-10-1928/30-12-1929
06-01-1930/02-03-1931
09-03-1931/04-04-1932
11-04-1932/14-02-1933
20-02-1933/19-02-1934
26-02-1934/19-11-1934
26-11-1934/19-08-1935
26-08-1935/08-06-1936
15-06-1936/30-03-1937
05-04-1937/07-03-1938
15-03-1938/16-02-1939
20-02-1939/27-08-1941

Bekendmakingen
53-69.

Registers van afgekondigde bekendmakingen, 1870-1941.
17 delen
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

12-06
09-04
25-01
14-01
01-02
26-06
10-10
06-02
04-12

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

1870/30- 03-1873
1873/10- 11-1878
1878/31- 12-1889
1890/22- 01-1893
1893/26- 06-1896
1896/01- 10-1899
1899/03- 02-1903
1903/04- 12-1905
1905/23- 09-1908

01-10- 1908/29- 03-1911
30-03- 1911/21- 07-1913
22-07- 1913/01 05-1916
01-05- 1916/07- 10-1919
07-10- 1919/31- 12-1923
01-01- 1924/07- 03-1931
13-03- 1931/01- 12-1936
17-12- 1936/02- 09-1941

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
70.

Agenda van ingekomen stukken bij de maire, 1812-1813.
1 deel

71,

Briefwisseling met de sous-prefect van het arrondissement Den Haag van
het Departement van de Monden van de Maas, augustus-november 1813.
1 omslag
18

73.

Agenda van ingekomen missiven van de Gouverneur van Zuid-Holland, 1814.
1 katern

74.

Agenda van ingekomen stukken, 1824.

1 katerr

75-100.

Ingekomen stukken, 1870-1895.

26 banden

75. 1870 ,
76. 1871
77. 1872
78. 1873
79. 1874
80. 1875

101-129.

86. 1881;
87. 1882;
88. 1883;
89. 1884;
90. 1885;

91. 1886
92. 1887
93. 1888
94. 1889
95. 1890.

Ingekomen stukken, 1896-1924.
101. 1896 ,
102. 1897
103. 1898
104. 1899
105. 1900
106. 1901

130-140.

81. 1876
82. 1877
83. 1878
84. 1879
85. 1880

107.
108.
109.
110.
111.
112.

1902
,
1903
1904
1905
1906
1907

96. 1891;
97. 1892
98. 1893
99. 1894
100. 1895.

29 pakken

113. 1908
114. 1909
115. 1910
116. 1911
117. 1912
118. 1913

119.
120.
121.
122.
123.
124.

1914,
1915
1916
1917
1918
1919

125. 1920
126. 1921
127. 1922
128. 1923
129. 1924

Agenda's van ingekomen stukken, 1870-1895 en 1901-1924, met per deel
alfabetische trefwoordenindices, 1870-1873, 1883-1895 en 1901-1924.
11 delen
130. 1870- 1876, met
131. 1876- 1879;
132. 1879- 1882;
133. 1883- 1886, met
134. 1887- 1890, met
135. 1891- 1895, met
136. 1901- 1905, met
137. 1906- 1910, met
138. 1911 1915, met
139. 1916 1920, met
140. 1921 1924, met

141-142.

alfabetische trefwoordenindex, 1870-1873;

alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische
alfabetische

trefwoordenindex;
trefwoordenindex;
trefwoordenindex;
trefwoordeni ndex ;
trefwoordenindex;
trefwoordenindex;
trefwoordenindex;
trefwoordenindex.

Alfabetische trefwoordenindices op de agenda's van ingekomen stukken,
1874-1882.
2 delen
141. 1874-1876;

142. 1876-1882.
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143-177.

"Brievenboeken", registers van minuten van uitgaande stukken, 1870-1924.
35 delen
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

178-183.

02-08- 1870/24- 08-1872
24-08- 1872/01 08-1875
01-08- 1875/31- 12-1878
01-01- 1879/31- 12-1881
01-01- 1882/28- 07-1885
30-07- 1885/12- 06-1889
13-06- 1889/24 05-1892
25-05- 1892/03- 08-1895
04-08- 1895/07- 05-1897
07-05- 1897/16 02-1898
17-02- 1898/30- 12-1899
01-01- 1900/05 08-1901
06-08- 1901/20 04-1903
22-04- 1903/28- 09-1904
29-09- 1904/01 02-1906
01-02- 1906/27- 02-1907
27-02- 1907/02 03-1908
02-03- 1908/12 06-1909

12-06- 1909/22- 08-1910
22-08- 1910/17 10-1911
19-10- 1911/21- 02-1913
21-02- 1913/02 05-1914
04-05- 1914/28 06-1915
29-06- 1915/10 04-1916
10-04- 1916/21 02-1917
22-02- 1917/28 11-1917
28-11- 1917/08- 08-1918
08-08- 1918/25- 04-1919
26-04- 1919/02- 01-1920
02-01- 1920/14- 10-1920
14-10- 1920/15- 08-1921
15-08- 1921/28- 07-1922
28-07- 1922/28- 07-1923
28-07- 1923/23- 09-1924
23-09- 1924/31- 12-1924

Alfabetische trefwoordenindices op de registers van minuten van uitgaande
stukken, 1875-1880, 1891-1910 en 1914-1917.
6 delen
178. 1875-1880;
179. 1891-1899;

184-325.

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170
171
172
173
174.
175.
176.
177.

180. 1900-1902;
181. 1903-1906;

182. 1907-1910;
183. 1914-1917.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, geordend volgens het Bloemendaalse stelsel, met, per omslag, chronologische agenda's, 1925-1941.
142 omslagen
N.B. Op de Hinderwetvergunningen (nrs. 278-281) is een alfabetische index
op adres vervaardigd.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Gemeenteraad; algemeen (rubriek 11/0), 1925-1940;
College van B & W (rubriek 11/1), 1925-1938;
Burgemeester (rubriek 11/2), 1925-1941;
Gemeente-ontvanger (rubriek 11/5), 1925-1936;
Gemeente-ambtenaren; algemeen (rubriek 12/0), 1925-1941;
Gemeenteverslagen (rubriek 13/0), 1925-1941;
Gemeente-archief, uitvoering Archiefwet (rubriek 13/3), 1925-1941;
Vrijdom van briefport (rubriek 13/5), 1925-1941;
Lidmaatschap Vereeniging der Nederlandsche Gemeenten (rubriek 13/7),
1925-1941;
193. Openbare werken (rubriek 13/8), 1926-1941;
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194. Plaatselijke verordeningen (rubriek 14/1), 1925-1941;
195. Gemeente-eigendommen; algemeen (rubriek 15/0), 1925-1933;
196. Gemeente-eigendommen; algemeen (rubriek 15/0), 1934-1941;
197. Gemeentehuis (rubriek 15/1), 1930-1939;
198. Brand-, inbraak- en glasverzekering (rubriek 15/3), 1926-1930;
199. Gemeentelijke belastingen; algemeen (rubriek 16/0), 1925-1941;
200. Belastingen krachtens bijzondere wetten (rubriek 16/6), 1930-1937;
201. Rijksbelastingen; algemeen (rubriek 16/9), 1925-1939;
202. Gemeentefinanciën; algemeen (rubriek 17/0), 1925-1941;
203. Begrotingen (rubriek 17/1), 1925-1932;
204. Begrotingen (rubriek 17/1), 1932-1937;
205. Begrotingen (rubriek 17/1), 1937-1941;
206. Rekeningen (rubriek 17/2), 1925-1935;
207. Rekeningen (rubriek 17/2), 1935-1941;
208. Controle en kasopneming (rubriek 17/3), 1925-1941;
209. Geldleningen (rubriek 17/4), 1925-1930;
210. Geldleningen (rubriek 17/4), 1930-1935;
211. Geldleningen (rubriek 17/4), 1935-1941;
212. Rijksuitkeringen (rubriek 17/6), 1925-1941;
213. Politie; algemeen (rubriek 18/0), 1925-1941;
214. Politieverordening; algemeen (rubriek 18/1), 1925-1941;
215. Paspoorten (rubriek 18/2), 1925-1941;
216. Wettelijke tijd (rubriek 18/5), 1925-1941;
217. Burgerwacht (rubriek 18/7), 1925-1941;
218. Woonwagens en woonschepen (rubriek 18/8), 1925-1941;
219. Openbare veiligheid; algemeen (rubriek 19/0), 1925-1941;
220. Parken en plantsoenen (rubriek 21/0), 1925-1941;
221. Wegen; algemeen (rubriek 22/0), 1925-1931;
222. Wegen; algemeen (rubriek 22/0), 1931-1935;
223. Wegen; algemeen (rubriek 22/0), 1935-1939;
224. Wegen; algemeen (rubriek 22/0), 1939-1941;
225. Verkeer te land (rubriek 22/1), 1925-1941);
226. Tramwegen en autobussen (rubriek 22/4), 1925-1941;
227. Verkeer te water en scheepvaart (rubriek 22/5), 1925-1941;
228. Posterijen (rubriek 22/8), 1925-1941;
229. Luchtverkeer (rubriek 22/9), 1925-1941;
230. Motor- en rijwielwet (rubriek 22/10), 1925-1941;
231. Volkshuisvesting; algemeen (rubriek 23/0), 1925-1941;
232. Bouwverordening; algemeen (rubriek 23/2), 1925-1938;
233. Bouwverordening; algemeen (rubriek 23/2), 1938-1941;
234. Uitbreidingsplan (rubriek 23/3), 1925-1933;
235. Uitbreidingsplan (rubriek 23/3), 1934-1941;
236. Volksgezondheid; algemeen (rubriek 24/0), 1925-1941;
237. Keuring van waren (rubriek 24/02), 1925-1941;
238. Keuring van vee en vlees (rubriek 24/03), 1925-1941;
239. Gemeentelijk Slachthuis (rubriek 24/06), 1925-1928;
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BODEGRAVEN, - - Kerkstraat,

De Kerkstraat in Bodegraven, gezien in de richting van de Brugstraat, circa 1920.
Collectie Gemeentearchief Bodegraven

240. Gemeentelijk Slachthuis (rubriek 24/06), 1928-1941;
241. Ziekenhuizen c a . (rubriek 24/2), 1925-1941;
242. Besmettelijke ziekten (rubriek 24/3), 1925-1941;
243. Riolering (rubriek 24/6), 1925-1941;
244. Dempen en schoonhouden van sloten (rubriek 24/61), 1925-1941;
245. Gemeentereiniging (rubriek 24/7), 1925-1941;
246. Herstellingsoorden en sanatoria (rubriek 24/8), 1940-1941;
247. Gezondheidscommissie (rubriek 24/9), 1925-1936;
248. Algemene begraafplaats (rubriek 25/0), 1925-1941;
249. Begraven en opgraven van lijken (rubriek 25/4), 1925-1941;
250. Armwezen; algemeen (rubriek 26/0), 1925-1933;
251. Armwezen; algemeen (rubriek 26/0), 1934-1941;
252. Collecten (rubriek 26/01), 1925-1941;
253. Maatschappelijk hulpbetoon (rubriek 26/03), 1925-1941;
254. Herstelfonds-1940 (rubriek 26/04), 1940;
255. Winterhulp Nederland (rubriek 26/05), 1940-1941;
256. Legaten en schenkingen (rubriek 26/5), 1925-1941;
257. Krankzinnigen; algemeen (rubriek 28/0), 1925-1941;
258. Drankbestrijding en drankwet; algemeen (rubriek 29/0), 1925-1939;
259. Drankbestrijding en drankwet; algemeen (rubriek 29/0), 1939-1941;
260. Bevolking; algemeen (rubriek 30/0), 1925-1941;
261. Volkstelling (rubriek 30/04), 1925-1941;
262. Bevolkingsstatistiek (rubriek 30/06), 1925-1941;
263. Nederlanderschap (rubriek 30/1), 1925-1941;
264. Persoonsbewijzen (rubriek 30/2), 1940-1941;
265. Burgerlijke Stand; algemeen (rubriek 30/6), 1925-1941;
266. Vreemdelingen (rubriek 30/7), 1925-1941;
267. Pensioenen en wachtgelden (rubriek 31/0), 1925-1941;
268. Gemeentelijke waterleiding; algemeen (rubriek 36/0), 1925-1941;
269. Electriciteitsvoorziening; algemeen (rubriek 37/0), 1925-1934;
270. Electriciteitsvoorziening; algemeen (rubriek 37/0), 1934-1941;
271. Gasvoorziening; algemeen (rubriek 38/0), 1925-1941;
272. Distributiebedrijf; algemeen (rubriek 40/0), 1925-1941;
273. Kiesverrichtingen; algemeen (rubriek 50/0), 1925-1941;
274. Gemeenteraadsverkiezingen (rubriek 50/2), 1925-1938;
275. Gemeenteraadsverkiezingen (rubriek 50/2), 1939-1941;
276. Kamerverkiezingen (rubriek 50/4), 1925-1941;
277. Hinderwet; algemeen (rubriek 51/0), 1925-1941;
278. Hinderwetvergunningen (rubriek 51/6), 1925-1927; i : 2 ''
279. Hinderwetvergunningen (rubriek 51/6), 1928-1930; }6-S" 3
280. Hinderwetvergunningen (rubriek 51/6), 1931-1934; s-t - r^
281. Hinderwetvergunningen (rubriek 51/6), 1935-1941; ] ^ - wS
282. Waterstaat; algemeen (rubriek 52/0), 1925-1941;
283. Landbouw; algemeen (rubriek 53/0), 1925-1933;
284. Landbouw; algemeen (rubriek 53/0), 1933-1941;
285. Tuinbouw (rubriek 53/1), 1925-1941;
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286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

Besmettelijke veeziekten (rubriek 53/7), 1925-1941;
Handel; algemeen (rubriek 54/0), 1925-1941;
Kamer van Koophandel en Fabrieken (rubriek 54/1), 1925-1941;
Markten en veilingen (rubriek 54/2), 1925-1941;
Spaar- en leenbanken (rubriek 54/3), 1925-1941;
Kermissen (rubriek 54/4), 1925-1941;
IJk en herijk van maten en gewichten (rubriek 54/5), 1925-1941;
Borgstellingsfonds (rubriek 54/10), 1925-1941;
Jacht en visserij; algemeen (rubriek 56/0), 1925-1941;
Arbeid; algemeen (rubriek 57/0), 1925-1935;
Arbeid; algemeen (rubriek 57/0), 1935-1941;
Arbeidsdienst (rubriek 57/1), 1941;
Sociale verzekeringen; algemeen (rubriek 58/0), 1925-1941;
Justitie; algemeen (rubriek 60/0), 1925-1941;
Behoud van natuurmonumenten (rubriek 63/1), 1925-1941;
Musea (rubriek 63/3), 1925-1941;
Openbaar lager onderwijs; algemeen (rubriek 64/1), 1925-1933;
Openbaar lager onderwijs; algemeen (rubriek 64/1), 1933-1941;
Rijksbijdragen openbaar onderwijs (rubriek 64/14), 1925-1941;
Openbaar vervolgonderwijs (rubriek 64/19), 1925-1929;
Bijzonder lager onderwijs; algemeen (rubriek 64/2), 1925-1941;
Gemeentelijke uitkeringen bijzonder onderwijs (rubriek 64/21),
1925-1931;
Gemeentelijke uitkeringen bijzonder onderwijs (rubriek 64/21),
1931-1936;
Gemeentelijke uitkeringen bijzonder onderwijs (rubriek 64/21),
1936-1941;
Middelbaar onderwijs; algemeen (rubriek 64/3), 1925-1941;
Hoger onderwijs; algemeen (rubriek 64/4), 1925-1941;
Landbouw-, vak- en nijverheidsonderwijs (rubriek 64/5), 1925-1932;
Landbouw-, vak- en nijverheidsonderwijs (rubriek 64/5), 1932-1941;
Leerplicht; algemeen (rubriek 64/6), 1925-1941);
Commissie tot wering van het schoolverzuim (rubriek 64/61), 1925-1941;
Buitengewoon lager onderwijs (rubriek 64/94), 1925-1941;
Landsverdediging; algemeen (rubriek 65/0), 1925-1941;
Vergoeding kostwinnerschap (rubriek 65/01), 1925-1941;
Dienstplicht (rubriek 65/2), 1925-1939;
Dienstplicht (rubriek 65/2), 1939-1941;
Inkwartiering (rubriek 65/5), 1925-1941;
Vorderingen t.b.v. het leger (rubriek 65/6), 1939-1941;
Provinciaal bestuur; algemeen (rubriek 80/0), 1925-1941;
Staatsbestuur; algemeen (rubriek 90/0), 1925-1941;
Alle andere zaken niet tot de vorenstaande behorende (rubriek 99/0),
1925-1941.
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Jaarverslagen
326.

Verslag van de toestand van de gemeente over de jaren 1931-1935, 1936.
1 stuk
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

DE ORGANISATDZ VAN DE GEMEENTE

Grondgebied en grensbepaling
327.

Lijst van gemeentes, behorend tot het provisioneel kanton van Bodegraven,
[ circa 1814].
1 stuk

328.

Proces-verbaal van grensbepaling, 1828.
Afschrift, [circa 1875].

329.

1 katern

Stukken betreffende een voorgenomen grenswijziging met de gemeente
Zwammerdam, 1918-1921.
1 omslag

Gemeentewapen
330.

Akte van bevestiging door de Minister van Justitie van het in 1816
verleende gemeentewapen, 1871.
1 stuk
N.B. Dit stuk bevindt zich ingelijst in de raadszaal van het gemeentehuis
te Bodegraven.

Bestuur
331

Lijst van gehouden verkiezingen met vermelding van de namen van de leden
van de stembureau's, 1853-1877.
1 stuk

332.

Verzoekschrift van D.A. de Jong te Bodegraven om raadsvergaderingen
voortaan te openen met gebed, 1914.
1 stuk

333.

Motie van het raadslid J. van der Marel tot instelling van een raadscommissie voor Publieke Werken, 1917.
1 stuk

Personeel
334.

Verzoekschrift van de oud-gemeentebode S.Ham, waarin hij verzoekt opnieuw
aangesteld te worden als bode, 1813.
1 stuk

335.

Proces-verbaal van eedsaflegging door L. Goldberg te Bodegraven als
gemeentebode, 1835.
1 stuk
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336.

Notariële akten van borgstelling door D. Eikelenboom voor zijn beheer als
gemeente-ontvanger, 1894 en 1905.
Grossen, 1894 en 1905.
2 stukken

337.

Minuten van akten van aanstelling van gemeentelijke ambtenaren en onderwijzers aan de openbare scholen, 1910-1940.
1 omslag

338.

Verordening op de betaling en het verhaal van de inkoopsommen voor
gemeentelijke ambtenaren in verband met de inwerkingtreding van de
Pensioenwet, 1913.
1 stuk

339-340.

Registers houdende opgave van de persoonlijke gegevens, benoemingen,
bevorderingen, ontslagverleningen en salarissen van het gemeentepersoneel, 1914-1940.
2 delen
339. 1914-1930;

340. 1930-1940.

341.

Verzoekschriften van gemeentelijke ambtenaren en onderwijzers om verhoging van hun salaris of om toekenning van toeslagen, 1915-1920.
1 omslag

342.

Motie van het raadslid J. van der Giesen tot verlaging van het salaris
van de gemeente-opzichter, 1916.
1 stuk

343.

Minuten van akten van ontslag van gemeentelijke ambtenaren en onderwijzers
aan de openbare scholen, 1919-1940.
1 omslag

Eigendommen en bezittingen
* Gemeentehuis en secretarie
344.

Akte van openbare verpachting van het recht tot het exploiteren van zijn herberg als gemeentehuis aan P. Koperdraad, 1817.
1 stuk

345.

Stukken betreffende de verzegeling van de gemeentesecretarie ten huize van de
overleden president van het gemeentebestuur D. Stoop, 1817.
1 omslag

346.

Notariële akte van aankoop van het logement "Het Postpaard" aan de Van
Tolstraat van A. Beijersbergen, weduwe B. Blom, te Gouda, 1870, met
retroakte, 1826.
2 stukken

347.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning van interne verbouwingen in het gemeentehuis aan C. Bierhorst te Bodegraven, 1903.
1 stuk

*
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De VöAZ Tolstraat, gezien in de richting van de Wilhelminastraat, circa 1920.
Het pand rechts met balkon was het in 1968 gesloopte gemeentehuis.
Collectie Gemeentearchief Bodegraven

348.

Bouwtekening voor een brandvrije inwendige archiefkluis in het gemeentehuis,
1909.
1 stuk

* Gemeentetoren
349.

Akte van overeenkomst met A.H. van Bergen te Heiligerlee betreffende het
opnieuw gieten van de torenklok, 1875.
1 stuk

350.

Stukken betreffende een door H. Hoogendoorn, metselaar te Bodegraven,
tegen de gemeente aangespannen rechtszaak over de betaling van werkzaamheden, verricht aan de gemeentetoren, 1883-1886. 1 omslag

* Archief
351.

Inventaris van het gemeente-archief tot het jaar 1813, [1892].
1 deel

352.

Processen-verbaal van overdracht aan de Algemeen Rijksarchivaris van doop-,
trouw- en begraafregisters, 1922, en van het weeskamerarchief, 1936.
2 stukken

* Overige eigendommen
N.B. Zie voor stukken betreffende de veldwachterswoningen en het arrestantenlokaal de
rubriek Openbare orde en veiligheid; voor stukken betreffende schoolgebouwen de
rubriek Onderwijs; voor stukken betreffende het slachthuis, de begraafplaats en de
asvaalt de rubriek Openbare gezondheid en milieu; voor stukken betreffende de
gemeentewaag en het marktterrein de rubriek Economische Zaken.
- Algemeen
353.

Staten van onroerende goederen en waardepapieren, die naar burgerlijk recht
eigendom zijn van de gemeente, [circa 1870-1909]. 1 omslag

354.

Brandverzekeringspolissen voor de gezamenlijke gemeentelijke eigendommen,
1913-1918.
1 omslag

355.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning aan diverse aannemers
van onderhoudswerken aan gemeentelijke eigendommen, 1919.
1 stuk

- Verkoop
356.

Proces-verbaal van openbare verkoop van de veerpont aan de Wierickerschans
aan G. van Dieijen te Rietveld, 1846.
1 stuk
27

357.

Akte van verkoop van een strook grond in de Noordstraat aan J. van der
Giesen te Bodegraven, 1866.
1 stuk

358.

Akten van verkoop van stukjes grond aan de Zuidzijde aan J. Sterk te Bodegraven, 1879 en 1884.
1 omslag

359.

Akte van verkoop van een strook grond in de Noordstraat aan N.W. Pompe te
Bodegraven, 1882.
1 stuk

360.

Akte van verkoop van een stuk sloot met berm aan de Zuidzijde aan M.
Kraaijenbosch, weduwe H. Costerus, te Woerden, 1882.
1 stuk

361.

Akte van verkoop van een perceel grond in de Noordstraat aan N. en J. de
Bruijn te Bodegraven, 1883.
1 stuk

362.

Notariële akte van verkoop van een perceel grond aan de Noordzijde aan A.
Both te Bodegraven, 1883.
1 stuk

363.

Processen-verbaal van openbare verkoop van sloopafval, 1884, 1890 en 1902.
3 stukken

364.

Akte van verkoop van een strook grond in de Noordstraat aan de firma Wed.
A.G. Heineken & Zn. te Amsterdam, 1884.
1 stuk

365.

Akte van verkoop van een perceel grond in de Wilhelminastraat aan F. Mak te
Bodegraven, 1888.
1 stuk

366.

Akte van verkoop van een perceel grond aan de Oude Markt aan W. van der
Giesen te Bodegraven, 1888.
1 stuk

367.

Akte van verkoop van een perceel grond in de Kerkstraat aan G. van Waveren
te Bodegraven, 1895.
1 stuk

368.

Verzoekschriften van particulieren om grond van de gemeente te mogen
kopen, 1919-1924.
1 omslag

-Verhuur, verpachting en ingebruikgeving
369.

Akte van verhuur van een perceel grond aan de Noordzijde aan A. Both te
Bodegraven, 1882.
1 stuk

370.

Stukken betreffende een conflict met A. van der Neut te Bodegraven inzake
wederrechtelijke ingebruikname van gemeentegrond aan de Zuidzijde door
laatstgenoemde, 1893.
1 omslag
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371

Processen-verbaal van de jaarlijkse openbare verpachting van het grasgewas
aan de noordoostelijke berm van de Stationsweg aan C. van Ingen te Bodegraven, 1894-1899.
1 omslag

- Ruiling
372.

Notariële akte van ruiling van strookjes grond aan de Noordzijde met E.M.
Jansen te Bodegraven, 1929.
1 stuk

373.

Notariële akte van ruiling van een strook grond in de Willemstraat met de
NV Turkenburg en H. Schoo te Bodegraven, 1929. 1 stuk

Financiën
* Begrotingen en rekeningen
374.

Begroting, 1811.

375.

Rekeningen, 1811 en 1812, met bijlagen, 1812-1815.
1 omslag

376-401

Begrotingen, rekeningen, staten van ontvangsten en uitgaven en bijlagen
bij de rekeningen, 1869-1894.
26 banden
376.
377.
378.
379.
380.
381.

402-404.

1869
1870
1871
1872
1873
1874

382.
383.
384.
385.
386.

1875
1876
1877
1878
1879

387.
388.
389.
390.
391.

1880
1881
1882
1883
1884

392.
393.
394.
395.
396.

1885
1886
1887
1888
1889

397.
398.
399.
400.
401.

1890
1891
1892
1893
1894

Begrotingen met Memories van Toelichting, 1895-1920 en 1931-1940.
3 pakken
402. 1895-1915;

405-411.

1 stuk

403. 1916-1920 en 1931-1934; 404. 1935-1940.

Rekeningen met staten van ontvangsten en uitgaven, 1895-1940.
7 pakken
405.
406.
407.
408.

1895-1904;
1905-1912;
1913-1920;
1921-1926;

400. 1927-1930;
410. 1931-1934;
411. 1935-1940.
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412-425.

Bijlagen bij de rekeningen, 1895-1940.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

1895-1900
1901-1909
1910-1912
1913-1919
1920;
1921-1925;
1926-1929;

419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.

14 pakken
1930, nrs. 1-610;
1930, nrs. 611-eind;
1931-1935;
1936-1939;
1940, nrs. 451-1145;
1940, nrs. 1146-1980;
1940, nrs. 1981-eind.

* Gemeentelijke belastingen
426-429.

Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1870-1922.
426. 1870-1887;
427. 1888-1899;

430.

4 pakken

428. 1900-1914;
429. 1915-1922.

Kohieren van de hondenbelasting, 1870-1887 en 1900-1922.
1 pak

* Leningen
431.

Staat van schulden, 1819.

1 stuk

DE TAAKUITVOERING DOOR DE GEMEENTE
Rijksbelastingen

* Algemeen
432.

Missiven van het gewestelijk bestuur betreffende de heffing van
belastingen, 1811-1814.
1 omslag

433.

Rooster van aftreding voor het College van Zetters der Directe
Belastingen, 1870, aangevuld tot 1913.
1 omslag

434.

Staten houdende voordrachten voor het College van Zetters der Directe
Belastingen, 1890-1924.
1 omslag
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* Grondbelastingen
435.

Legger van eigenaars van onroerend goed, opgemaakt ten behoeve van de
samenstelling van de kohieren voor de grondbelasting, 1826.
1 katern

436.

Publikatie van de burgemeester betreffende de samenstelling van de
kadastrale minuutplannen, 1830.
1 stuk

437.

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

438.

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

439.

"Register nr. 71", register houdende verwijzingen van perceelnummers op de
kadastrale kaarten naar de bijbehorende artikelen in de kadastrale leggers,
met aantekeningen van wijzigingen, 1832-[1970].
1 deel

440-445.

Kadastrale leggers van grondeigenaars, artikelsgewijs ingedeeld, 1832-1875,
met, per deel, alfabetische naamindices.
6 delen
440.
441.
442.
443.
444.
445.

r

446-457.

Artikel
1- 293, 1832-1875
Artikel 294- 599, 1833-1875
Artikel 600- 746, 1845-1875
Artikel 747- 924, 1858-1875
Artikel 925-1238, 1865-1875
Artikel 1239-1244, 1875.

Kadastrale leggers van grondeigenaars, artikelsgewijs ingedeeld, 1876-1970.
11 delen
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.

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

1-967,
968-1315,
1316-1593,
1594-1865,
1866-2158,
2159-2467,
2468-2764,
2765-3066,
3067-3396,
3397-3734,
3735-3983,
3984-4287,

1876-1970
1876-1970
1878-1970
1888-1970
1896-1970
1903-1970
1910-1970
1918-1970
1922-1970
1926-1970
1932-1970
1937-1970
31
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Gezicht op Bodegraven vanaf Buitenkerk in de richting van het dorp, circa 1915. Op de
voorgrond de Oude Rijn; in het midden de korenmolen De Arkduif
Collectie Gemeentearchief Bodegraven

458.

Alfabetische naamindex op de kadastrale leggers van grondeigenaars,
1876-1970.
1 deel

* Patentbelasting
459.

Staat van personen aan wie patentakten zijn afgegeven met vermelding van
beroep en datum van afgifte, 1811.
1 katern

460.

Staat van patentplichtigen met vermelding van hun beroep en het te
betalen bedrag aan patentrecht, 1814.
1 katern

461.

Akte van patent voor de weduwe Anth. Zoet te Bodegraven als sluiswachtster
en winkelierster, 1829.
1 stuk

* Overige belastingen en heffingen
462.

Kohier van het dienstbodengeld, [1814].

1 katern

463.

Kohier van het paarden-, plaisier- en passagegeld, 1814.
1 katern

464.

Stukken betreffende de verkrijging van uitstel van betaling aan het Rijk
voor achterstallige verpondingsbelasting, 1816.
1 omslag

465.

Repertoires van akten, gepasseerd voor of uitgegeven vanwege het gemeentebestuur met aantekeningen van verificatie door de Verificateur der Registratie en Domeinen, 1880-1917.
1 omslag

466.

Akte van verkoop aan D. Turkenburg te Bodegraven van het tiendrecht,
berustend op zijn eigendommen, 1895.
1 stuk

467.

Stukken betreffende de schatting van de tiendrechten binnen de gemeente
door de Tiendcommissie in verband met de voorgenomen afkoop van deze
rechten, 1910-1911.
1 omslag

Bevolking
* Volkstelling
468.

Staten van het aantal inwoners, ingedeeld op gezinshoofd en onderverdeeld
naar geslacht en godsdienst, 1813.
1 omslag
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469.

Volkstellingsregister, ingedeeld op adres [buurten Weypoort en
Nieuwerbrug, 1827-circa 1839].
1 deel

* Bevolkings-, huis- en wijkregistratie
N.B. Op de gezamenlijke bevolkings-, dienstboden- en knechtenregisters (inventarisnummers 462-490) is een hedendaagse algemene index op persoonsnaam aanwezig.
470.

Verordening op de wijkindeling en de werkzaamheden van de wijkmeesters,
1826.
Gedrukt afschrift.
1 katern

471.

Bevolkingsregister van de wijk ZZ (Zuidzijde), ingedeeld op huisnummer,
1836-1854.
1 deel

472.

Bevolkingsregister van de wijk M (Meije), ingedeeld op huisnummer,
1844-1854.
1 deel

473-476.

Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam van het
gezinshoofd, 1860-1880.
4 delen
473. A-D;

477-484.

475. M-U;

479. E-H;
480. I-L;

481. M-R;
482. S-U;

488. 1900-1918, 4e gedeelte;
489. 1900-1918, 5e gedeelte;
490. 1903-1918.

Dienstboden- en knechtenregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam,
1870-1918.
4 delen
491. 1870-1880;
492. 1880-1890;

495.

483. V;
484. W-Z.

Bevolkingsregister, chronologisch ingedeeld, 1900-1918.
6 delen
485. 1900-1918, Ie gedeelte;
486. 1900-1918, 2e gedeelte;
487. 1900-1918, 3e gedeelte;

491-494.

476. V-Z.

Bevolkingsregister, alfabetisch ingedeeld op achternaam van het
gezinshoofd, 1880-1900.
8 delen
477. A-Bo;
478. Br-D;

485-490.

474. E-L;

493. 1890-1899;
494. 1900-1918.

Bevolkingsregisters van bewoners van het Weeshuis, 1880-1908.
1 deel
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496-497.

Bevolkingsregister van personen die voor 1939 overleden of uit de
gemeente vertrokken zijn, alfabetisch ingedeeld op gezinshoofd, 1919-1938.
2 kaartsystemen
496. A-L;

498-499.

497. M-Z.

Bevolkingsregister van personen die na 1939 overleden of uit de
gemeente vertrokken zijn, alfabetisch ingedeeld op gezinshoofd, 1919-1938.
2 kaartsystemen
498. A-K;

499. L-Z.

500.

Bevolkingsregister van inwonende personen met verwijzing naar de gezins
hoofden waarbij ingewoond wordt, 1919-1938.
1 kaartsysteem

501-503.

"Huisregisters", registers houdende opgave van adressen in de gemeente met
verwijzingen naar de bevolkingsregisters, 1860-1918.
2 delen en 1 katern
501. 1860-1880;
502. 1880-1900;
503. 1900-1918.

504-510.

1 katern
1 deel
1 deel

"Woningregisters", registers houdende opgave van woningen, ingedeeld op
adres met vermelding van de bewoners, 1860-1918 en 1930-1938.
7 delen
504. 1860-1882
505. 1882-1885
506. 1885-1888

507. 1888-1892;
508. 1893-1900;

509. 1900-1918;
510. 1930-1938.

* Verblijfsregistratie
511.

Register van tijdelijk in de gemeente verblijvende personen, 1892-1902.
1 katern

512-513.

Registers van ingekomen personen, 1900-1940.
512. 1900-1915;

514-515.

513. 1916-1940.

Registers van vertrokken personen, 1900-1940.
514. 1900-1929;

516.

2 pakken

2 pakken

515. 1930-1940.

Register van in de gemeente verblijvende buitenlanders, 1933-1935.
1 katern
34

* Overige bevolkingsaangelegenheden
517.

Akte van naturalisatie van Clemens Carl August Kauling, koopman te
Bodegraven, 1881.
1 stuk

Openbare orde en justitie
* Veldwachterswoningen en arrestantenlokalen
518.

Akten van huur van woningen ten behoeve van de in de gemeente gestationeerde rijksveldwachters, 1882.
2 stukken

519.

Bouwtekening voor een arrestantenlokaal nabij het gemeentehuis, 1909.
1 stuk

520.

Notariële akte van aankoop van E. van der Hoeven te Woerden van een
perceel grond aan Weyland onder Nieuwerbrug ten behoeve van de bouw van
een veldwachterswoning, 1933.
1 stuk

521.

Bouwtekening van de veldwachterswoning te Nieuwerbrug, [1933].
1 stuk

* Vervolging en bestraffing van misdrijven en overtredingen
522.

Brief, waarin de opsporing verzocht wordt van de gedeserteerde Bodegraafse militair P. van der Ham, 1812.
Authentiek afschrift, 1812.
1 stuk

523.

Processen-verbaal van politiezaken, opgemaakt door de maire, later
president van het gemeentebestuur, 1813-1816.
1 omslag

524.

Brieven, gericht aan de president van het gemeentebestuur, betreffende
de vervolging en bestraffing van misdrijven en overtredingen,
1814-1816.
1 omslag

525.

Staten houdende signalementen van deserteurs en misdadigers, 1814.
1 omslag

526.

Staten van opgemaakte en verzonden processen-verbaal van politiezaken,
1906-1915.
1 omslag

527.

Staat van door de rechter veroordeelde ingezetenen met vermelding van
de vonnissen, 1925-1934.
1 katern

35
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Opperbrandmeester Dirk Turkenburg (met piketstok rechts) kort na de grote dorpsbrand van
1870 bij de uit 1848 daterende en bij de brand gespaard gebleven brug over de Rijn in het
dorp. Collectie Gemeentearchief Bodegraven

528.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van de burgemeester
betreffende de uitvoering van het toezicht op de economische wetten en de
vervolging van smokkel van voedingswaren en brandstoffen, 1916-1920.
1 omslag

* Toezicht op horeca-gelegenheden
529.

Register van verleende vergunningen voor de kleinhandel in sterke
drank, 1882-1889.
1 deel

530.

Vergunningen voor de verkoop van zwak-alcoholische drank met stukken
betreffende de aanvraag en intrekking van de vergunningen, 1900-1914.
1 omslag

* Toezicht op wapenbezit
531.

Staten van verleende machtigingen op grond van de Vuurwapenwet,
1933-1941.
1 omslag

Brandweer
* Algemeen
532.

Kohieren van de omslag van de kosten van de brandweer over de inwoners
van de Meije, het dorp, de Noordzijde en de Zuidzijde, 1839 en 1840.
2 katerns

533.

Notulen van de vergaderingen van de gezamenlijke hoofden van de
brandweer, 1899-1930.
1 deel

* Personeel
534.

535.

Instructie voor de brandspuitverzorger, 1829.
Afschrift, [circa 1880].

1 katern

Verzoekschrift van het College van Bruggemeesters te Nieuwerbrug tot
verkrijging van een hogere vergoeding voor het brandweerpersoneel aldaar,
1922.
1 omslag

* Materieel
536.

Publikatie van de overeenkomst met het Rijk betreffende het gebruik van
de brandspuiten aan de Wierickerschans, 1834.
Afschrift, [circa 1885].
1 stuk
36

537.

Akten van overeenkomst met A. van Riet betreffende de huur van een veerpont over de Oude Rijn ter hoogte van de Wierickerschans ten behoeve van
het overzetten van brandweermaterieel, 1889-1891. 3 stukken

538.

Akte van overeenkomst met het Rijk betreffende het gebruik en de bediening
van de brandspuiten aan de Wierickerschans, [1902].
Concept.
1 stuk

539.

Akte van overeenkomst met de Maatschappij voor Gemeentecrediet te
Amsterdam tot het aangaan van een geldlening ten bedrage van 3250 gulden
ten behoeve van de aankoop van brandweermaterieel, 1908.
1 stuk

540.

Rapport betreffende de staat van het brandweermaterieel op de Wierickerschans, 1918.
1 stuk

541.

Advies van de Commissie van advies inzake de aankoop van een motorbrandspuit met rapport door de Bodegraafse smid F.H. Jungeling, 1924.
1 stuk

542.

Akte van aankoop van de NV Ter Borg en Mensinga's Machinefabriek te
Appingedam van een autobrandspuit, 1924.
1 stuk

Openbare gezondheid
* Gemeentearts en gemeentevroedvrouw
543.

Proces-verbaal van eedsaflegging door M. van der Vliet-Freem te
Bodegraven als gemeentevroedvrouw, 1853.
1 stuk

544.

Instructie voor de gemeentegeneesheer, 1892, met aantekening van
wijziging, 1904.
1 stuk

545.

Instructie voor de gemeentevroedvrouw, 1892.

546.

Stukken betreffende de benoeming van een gemeentevroedvrouw, 1924.

1 stuk

1 omslag
* Toezicht op vee en vlees
- Vee- en vleeskeuring
547.
Proces-verbaal van eedsaflegging door C. Zwanenburg te Bodegraven als
opzichter van het rundvee, 1873.
1 stuk
37

548.

Stukken betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst met de gemeente Zwammerdam, 1921-1922.
1 omslag

549.

Rekeningen van de gemeenschappelijke vleeskeuringsdienst, 1922-1926.
1 omslag

550.

Register van aangiften voor de keuring van vee en vlees, 1922-1940.
1 omslag

551.

Staat van aangiften van ziek vee, 1937-1941.

1 katern

- Gemeentelijk Slachthuis
552.
Onderhandse akte van aankoop van een perceel grond aan de Dronen onder
Zwammerdam van het Rooms-Katholiek Armbestuur van Bodegraven en
Zwammerdam ten behoeve van de bouw van het slachthuis, 1923.
1 stuk
553.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond te Zwammerdam van N.T.
Griffioen te Bodegraven ten behoeve van de bouw van het slachthuis,
1925, met notariële akte van rectificatie, 1926.
2 stukken

554.

Bestek en voorwaarden met tekeningen voor de bouw van het slachthuis,
1926.
1 omslag

555-556.

Registers van ingevorderde keur-, bank-, weeg-, voeder-, stal- en
sterilisatiegelden op het gemeentelijk slachthuis, 1927-1940.
2 delen
555. 1927-1931;

556. 1931-1940.

557.

Rekeningen van het gemeentelijk slachthuis, 1927-1940.
Afschriften, 1927-1940.
1 omslag

558.

Begrotingen van het gemeentelijk slachthuis, 1928-1934 en 1938-1940.
1 omslag

* Drinkwatervoorziening
N.B. Zie voor stukken betreffende de drinkwatervoorziening ook de rubriek Energievoorziening.
559.

Besluit van de Commissaris des Konings, waarbij vergunning wordt verleend tot het plaatsen van een pomp aan het Rijkstolhuis nr. 6 te
Nieuwerbrug, met situatietekening, 1868.
2 stukken
38

560.

Akte van concessieverlening aan M. Visser te Papendrecht en J. Smit te
Oud-Beijerland voor de aanleg en exploitatie van een drinkwaterleiding
in de gemeente, 1906.
Authentiek afschrift, 1906.
1 stuk

561.

Stukken betreffende de drinkwatervoorziening aan inwoners van Nieuwerbrug, 1919-1920.
1 omslag

562.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond op de hoek van de
Willemstraat en de Koningstraat van C. Hagen te Bodegraven ten behoeve van
de aanleg van waterleiding, 1922.
1 stuk

563.

Onderhandse akte van aankoop van percelen grond aan de Noordzijde en
Weyland van M.A. Verwoerd te Bodegraven en D. Verlaan te Nieuwerbrug
ten behoeve van de aanleg van waterleiding, 1922. 1 stuk

564.

Verzoekschrift van bewoners van Oud-Bodegraven om de drinkwaterleiding
ook naar hun woningen door te trekken, [1923].
1 stuk

565.

Rapporten van de juristen Th. Fruin, C. Romme en L. Sprey betreffende de
overname van de NV Bodegraafsche Waterleiding, 1936-1937.
1 omslag

566.

Rapport van ingenieur C. Droogendijk te Woerden betreffende de drinkwatervoorziening na 31 december 1937, 1936.
1 stuk

567.

Taxatierapporten door F. Eksteen te Bilthoven en het Expertisebureau
"Adjuster" te Amsterdam van de watertoren met bijgebouwen ten behoeve van
de verzekering van het Waterleidingbedrijf, 1938. 2 stukken

568.

Rapport door F. Eksteen te Bilthoven betreffende de technische staat van
de opstallen van het Waterleidingbedrijf, 1938.
1 stuk

569.

Notariële akte van aankoop van de watertoren met bedrijfsgebouwen aan
Buitenkerk van de NV Bodegraafsche Waterleiding, 1938.
1 stuk

570.

Notariële akte van overeenkomst met de NV Hero B. de Groot te Bodegraven
betreffende het leggen van waterleidingbuizen onder haar terrein, 1939.
1 stuk

39
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De Bodegraafse Meije met de kruidenierswinkel van Herman de Wit; boven het dak is het
topje van de watertoren van De Elf Gemeenten (de "Potlood") te zien.
Collectie familie De Wit.

Begraafplaatsen
571-574.

Registers van begravenen op de algemene begraafplaats bij de Nederlands
Hervormde kerk, 1829-1920, en op de algemene begraafplaats Vredehof,
1920-1950, ingedeeld op grafnummers, deels met alfabetische naamindices.
4 delen
571.
572.
573.
574.

1829-1882, met alfabetische naamindex;
1863-1908;
1848-1919, [aangelegd 1904-1919];
1920-1950, met alfabetische naamindex.

575.

Akte van overdracht van het kerkhof door kerkvoogden en notabelen van de
Nederlands Hervormde gemeente, 1830.
1 stuk

576.

Stukken betreffende de overboeking, verkoop en verhuur van grafruimte op de
algemene begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk en op de algemene
begraafplaats Vredehof, 1830, 1846, 1850, 1854, 1887, 1891, 1898 en 1928.
1 omslag

577.

Akten van uitgifte van graven op de algemene begraafplaats bij de Nederlands
Hervormde kerk, 1856-1894.
1 omslag

578.

Bezwaarschrift van de plaatselijke artsen en enkele inwoners van de gemeente
tegen de vestiging van de algemene begraafplaats aan de Noordzijde, 1917.
1 stuk

579.

Notariële akte van aankoop van P. van Wensveen te Bodegraven van twee
huizen aan de Noordzijde ten behoeve van de aanleg van de algemene begraafplaats, 1918, met retro-akte, 1911.
2 stukken

580.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding en gunning aan C.J. Seeuwen te
Diemen van de aanleg van de algemene begraafplaats aan de Noordzijde,
1918.
1 omslag

* Ashok en vuilstortplaatsen
581.

Akte van aankoop van een perceel grond met een houten schuur aan de Noordzijde van H. ter Meulen ten behoeve van de bouw van een ashok, met bijlagen, 1833.
1 omslag

582.

Proces-verbaal van de openbare verhuur van de asschuur aan W. Ockhorst te
Bodegraven, 1883.
1 stuk

40

583.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond aan de Noordzijde van
L.Th. Hooijmans te Alphen ten behoeve van de oprichting van een vuilopslagplaats, 1914.
1 stuk

584.

Notariële akte van aankoop van een huis en erf aan de Oud-Bodegraafseweg
van P. Blok te Voorschoten ten behoeve van de aanleg van een vuilstortplaats,
1919, met retro-akte, 1919.
2 stukken

585.

Akte van overeenkomst met de Associatie tot aanleg en onderhoud van de weg
en vaart tussen Bodegraven en Gouda, waarbij laatstgenoemde grond langs de
Goudseweg in erfpacht geeft ten behoeve van de aanleg van een vuilstortplaats, 1920.
1 stuk

586.

Notariële akte van aankoop van een voormalige loodwitfabriek aan Buitenkerk
van P. Zaal ten behoeve van de aanleg van een vuilstortplaats, 1931.
1 stuk

587.

Bouwtekening, behorend bij een besluit van Gedeputeerde Staten, tot verbouw
van een voormalige loodwitfabriek aan Buitenkerk tot vuilverbrandingsinstallatie, 1932.
1 stuk

* Riolering
588.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond op de hoek van de
Wilhelminastraat en de Brugstraat van K. Douwes Dekker te Bodegraven ten
behoeve van de aanleg van riolering, 1891.
1 stuk

589.

Akte van aankoop van een perceel grond in de Spoorstraat van Bn. Batelaan te
Bodegraven ten behoeve van de aanleg van riolering, 1896.
1 stuk

590.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning aan H. van der Zouw te
Nieuwerbrug van de aanleg van riolering en bestrating in de Nieuwstraat,
1896.
1 stuk

591.

Akte van overeenkomst met het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde
Gemeente en met dokter W.H. Kapteyn betreffende het dempen van een sloot
tussen de pastorie en de Oude Markt ten behoeve van de aanleg van
riolering, 1899.
1 stuk

592.

Akte van overeenkomst met N. van Velzen, weduwe van J. Bierhorst, te
Bodegraven betreffende het dempen van een sloot, grenzend aan de openbare
lagere school in de Kerkstraat, ten behoeve van de aanleg van riolering, 1900.
In tweevoud.
2 stukken
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593.

Akte, waarin Chr. Kloot te Bodegraven toestemming verleent tot het doen
leggen van een riool onder haar eigendom aan de Zuidzijde, 1900.
1 stuk

594.

Notariële akte van aankoop van een stuk sloot achter de openbare school in de
Kerkstraat van G. Molenaar te Bodegraven ten behoeve van de aanleg van riolering, 1901.
1 stuk

595.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning aan H. van der Zouw te
Nieuwerbrug van de aanleg van riolering en bestrating aldaar, 1904.
1 stuk

596.

Akte van overeenkomst met C. Baelde, weduwe van A. van der Neut, te
Bodegraven betreffende het dempen van een sloot, de aanleg van riolering en
de overdracht van een perceel grond achter de Nederlands Hervormde kerk,
1908.
1 stuk

597.

Begrotingen voor de aanleg van riolering en straatwerk in de Willemstraat,
de Brugstraat en de omgeving van de spoorputten, opgemaakt door de
gemeente-opzichter, 1917 en 1923.
1 omslag

598.

Notariële akten van erfdienstbaarheid, waarbij de NV Hero B. de Groot en de
firma W. Bos te Bodegraven de aanleg en onderhoud van rioleringsvoorzieningen op hun eigendommen aan de Willemstraat en de Van Tolstraat
gedogen, 1926 en 1927.
2 stukken

599.

Akte van overeenkomst met de Associatie tot aanleg en onderhoud van de weg
en vaart tussen Bodegraven en Gouda betreffende het leggen van rioleringsbuizen onder haar eigendommen, 1927.
1 stuk

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

600.

Plattegrond van een uitbreidingsplan, 1899.

601-602.

Registers van aanvragen om bouwvergunning, 1904-1941.
1 katern en 1 deel
601. 1904-1931;
602. 1931-1941.

1 stuk

1 deel
1 katern

42

603-649.

Stukken betreffende de aanvraag en verlening van bouwvergunningen,
1904-1941.
47 omslagen
N.B. Op deze vergunningen is een alfabetische index op adres aanwezig.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.

1904;
1905;
1906;
1907,
1907,
1908;
1909;
1910;
1911;
1912,
1912,
1913;
1914;
1915;
1916;
1917;

nrs. 1-30;
nrs. 31-eind;

nrs. 1-25;
nrs. 26-eind;

619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.

1918;
1919;
1920;
1921;
1922;
1923;
1924;
1925,
1925,
1926,
1926,
1927,
1927,
1928,
1928,
1929;

nrs.
nrs.
nrs.
nrs.
nrs.
nrs.
nrs.
nrs.

1-20;
21-eind;
1-30;
31-eind;
1-30;
31-eind;
1-30;
31-eind;

635. 1930;
636. 1931;
637. 1932;
638. 1933, nrs.
639. 1933, nrs.
640. 1934;
641. 1935
642. 1936, nrs.
643. 1936, nrs.
644. 1937;
645. 1938;
646. 1939, nrs.
647. 1939, nrs.
648. 1940;
649. 1941.

1-20;
21-eind;

1-30;;
31-eind;

1-15;
16-eind;

650.

Verzoekschrift van de Stichting Woningbouw Bodegraven tot vaststelling van
een gemeentelijk uitbreidingsplan, 1917.
1 stuk

651.

Stukken betreffende de verlening van een voorschot voor de bouw van woningen
in de Prinsenstraat door de Stichting Woningbouw Bodegraven, 1921-1922.
1 omslag

^
^

Waterstaat
652.

Vergunningen van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland tot het leggen en ^ ^
onderhouden van voorzieningen aan de Rijndijk en in de Oude Rijn, 1893, 1898^^
1900, 1902, 1911 en 1912.
1 omslag

653.

Akte van overeenkomst tussen H.Th. Koo> en C. van Ingen te Bodegraven
betreffende het verleggen van een duiker, opgemaakt uit hoofde van een daartoe
verleende vergunning door het college van Burgemeester en Wethouders, 1897.
1 stuk

654.

Vergunning tot het gedeeltelijk dempen var ï de spoorput nabij het station,
verleend aan C.H. Eshuijs te Den Haag, 1900.
1 stuk

655.

Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij toestemming wordt verleend tot
het leggen van een duiker in het Jaagpad langs de Oude Rijn, 1900.
1 stuk
43

.

Verkeer en vervoer
* Wegen
- Aankoop
656.

Akte van aankoop van de Spoorstraat van diverse eigenaars, 1899.
1 stuk

657.

Notariële akte van aankoop van een strook grond van A. van Ingen, weduwe
van J. de Bruijn, te Bodegraven ten behoeve van de aanleg van de Korte
Nieuwstraat, met bijlagen, 1912.
1 omslag

658.

Notariële akte van aankoop van de straten tussen de Prins Hendrikstraat en
de Julianastraat van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende
Goederen "Bodegraven" te Den Haag, 1916.
1 stuk

659.

Notariële akte van aankoop van een gedeelte van de Willemstraat van de erven
Griffioen te Bodegraven, 1916.
1 stuk

660.

Notariële akte van aankoop van de Prinsenstraat, de Spoorlaan en een gedeelte
van de Wilhelminastraat van de Stichting Woningbouw Bodegraven, 1930.
1 stuk

661.

Notariële akte van aankoop van grond ten behoeve van de aanleg van de
Torenlaan van B. Spruijt te Bodegraven, 1934.
1 stuk

662.

Notariële akte van aankoop van de trottoirs aan de Torenlaan en in de
Beursstraat van J. Bierhorst sr. te Bodegraven, 1938.
1 stuk

663.

Notariële akte van ruiling van grond aan de Burgemeester Van Dobben de
Bruijnstraat met diverse eigenaars ten behoeve van de aanleg van trottoirs,
1939.
1 stuk

664.

Notariële akte van aankoop van de Oranjelaan van diverse eigenaars,
1938, met retro-akten, 1924 en 1935.
3 stukken

665.

Notariële akte van aankoop van een stuk grond aan de Torenlaan van J. van
der Giesen te Bodegraven ten behoeve van de aanleg van trottoirs,
1940.
1 stuk

44

- Aanleg, onderhoud en verlichting
666.

Akten van overeenkomst met de gezamenlijke eigenaars en gebruikers van de
Schoordijk en Buitenkerk betreffende het onderhoud van die wegen, 1892, 1897,
1898 en 1903.
1 omslag

667.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding aan C. Bierhorst te Bodegraven van
het eenjarig onderhoud van de Schoordijk en Buitenkerk, met akte van overeenkomst betreffende de uitvoering, 1896.
2 stukken

668.

Akte van aanbesteding en gunning aan C. Bierhorst en P. Zaal te Bodegraven en
aan W. van der Poll te Zwammerdam van de aanleg van bestrating, de aanleg
van een paardenpad en het onderhoud van de Kerkweg, Buitenkerk en
Kortland, 1903.
1 stuk

669.

Akte van overeenkomst met de gezamenlijke eigenaars van de Kerkweg betreffende het beheer en onderhoud van die weg, 1903. 1 stuk
M

670.

Akte van overeenkomst met de gezamenlijke eigenaars van de weg in de
Meije betreffende het beheer en onderhoud van die weg, met bijlagen,
1913.
1 omslag

671.

Stukken betreffende de bestrating en verbetering van de Zuidzijde,
1914-1934.
1 omslag

672.

Verzoekschriften van bewoners tot de aanleg van straatverlichting aan
de Emmakade, 1915, de Schoordijk, 1916, Buitenkerk, 1917, en de Zuidzijde,
1919.
1 omslag

673.

Notariële akte van overeenkomst met de gezamenlijke eigenaars van de weg
in de Meije betreffende het onderhoud van deze weg, met akte van volmacht,
1921.
2 stukken

674.

Stukken betreffende de verlening van een bijdrage aan de verharding van de
Hollandse kade tussen Slikkendam en de Hazekade onder Zegveld, 1924.
1 omslag

675.

Stukken betreffende de aanleg van trottoirs in de Wilhelminastraat,
1924.
1 omslag

- Toezicht op wegen van derden
676.

Brief van de Ingenieur des Ponts et Chaussées van de arrondissementen Den
Haag en Leiden van het Departement van de Monden van de Maas, waarin hij
klachten van het gemeentebestuur over het gebrekkig onderhoud van de weg
tussen Leiden en Utrecht weerlegt, 1813.
1 stuk
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Het eerste Bodegraafse treinstation werd in 1878 gebouwd en moest in 1894 gesloopt worden:
het gebouw dreigde in de drassige grond te verzakken.
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677.

Verslagen van de toestand van de wegen in de gemeente, 1873-1876 en
1878-1923.
Afschriften.
1 omslag

678.

Processen-verbaal van opname van de staat van de particuliere straatweg
tussen Bodegraven en Gouda, voor zover binnen de gemeente gelegen,
1885-1925.
1 omslag

* Spoorwegen
679.

Proces-verbaal van een hoorzitting in het raadhuis ten overstaan van
Gedeputeerde Staten betreffende de voorgenomen onteigening van grond ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn Leiden-Woerden, 1876.
Afschrift.
1 stuk

680.

Staat van vrachtkosten van verzending van goederen vanaf het station te
Bodegraven naar andere stations, [circa 1880].
1 stuk

681.

Stukken betreffende de demping van een deel van de Goudsevaart en het leggen
van een dam ten behoeve van de verbreding van de spoorweg nabij het station,
1920-1923.
1 omslag

*

* Brug en sluis
682.

Akte van overeenkomst met het stadsbestuur van Woerden betreffende de betaling van een jaarlijkse recognitie van 32 gulden voor het verwijderen van een
slagboom voor de schutsluis in het dorp, 1820.
1 stuk

683.

Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, waarbij toestemming wordt verleend tot het slaan van twee
schamppalen tegen de beschoeiing nabij de brug in het dorp, 1907.
1 stuk

* Laad- en losplaats
684.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond aan de Rijnkade van P.
Koppert te Bodegraven ten behoeve van de aanleg van een laad- en losplaats,
1893.
1 stuk

685.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning aan C. Bierhorst te Bodegraven van de aanleg van een lossteiger, beschoeiingen en bestrating nabij de
Wilhelminastraat en de Korte Nieuwstraat, 1893.
1 stuk
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* Beurtvaart
686.

Proces-verbaal van eedsaflegging door Bn. Batelaan als beurtschipper op Leiden,
1834.
1 stuk

* Posterijen
687.

Stukken betreffende de verhuur aan het Rijk van het postkantoor aan de Van Tolstraat, 1871, 1881, 1891 en 1896.
1 omslag

688.

Akte van overeenkomst met de directie van het postkantoor betreffende de plaatsing van een brievenbus aan het gebouw van de openbare school in de Meije,
1918.
1 stuk

HANDEL
* Algemeen
689.

Proces-verbaal van eedsaflegging door A. Anderson als ijker van het vaatwerk
binnen de gemeente, 1850.
1 stuk

690.

Stukken betreffende de voorgenomen intrekking van de verordening op het gewicht van brood in de gemeente, 1915.
1 omslag

691.

Verzoekschriften van de afdeling Alphen-Bodegraven van de Nederlandsche Bond
van Koffiehuis- en Restauranthouders en Slijters tot wijziging van het sluitingsuur, het plaatsen van verlichting en het verlagen van het vergunningsrecht, 1917.
3 stukken

692.

Motie van het gemeenteraadslid A. van Dijk tot beperking van het aantal
werkuren voor bakkers in de gemeente met bezwaarschrift van de Bodegraafse
Bakkersvereeniging, 1919.
2 stukken

* Gemeentelijke waag
693.

Proces-verbaal van eedsaflegging door A. Meurs-Goedhart te Bodegraven als
waagmeesteres, 1835.
1 stuk

694.

Akten van verhuur aan de kasteleins S. Koster en J. Zaal te Bodegraven
van de kaaswaag met gewichten, 1882 en 1886.
2 stukken

695.

Akte van huur van een kaaspakhuis met waag in de Kerkstraat van G.F.E.
Heenk te Bodegraven, 1918.
1 stuk
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* Kaasmarkt
696-700.

Registers houdende opgave van de op de weekmarkt aangevoerde hoeveelheden
kaas en vee, 1882-1948.
5 delen
696. mrt. 1882 - dec. 1883;
697. jan. 1884 - mei 1887;
698. juni 1887 -dec. 1902;

699. jan. 1903 - dec. 1920;
700. jan. 1921 - dec. 1948.

701.

Notariële akte van aankoop van een huis en erf aan de Oude Markt van de
diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente van Bodegraven ten behoeve
van de uitbreiding van het marktterrein, 1907.
1 stuk

702.

Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van het nieuwe marktterrein, 1923-1925.
1 omslag

703.

Notariële akte van aankoop van grond en huizen in de Bouwsteeg en de voormalige Kikkerlaan van J.C. Oeberius Kapteyn te Wapenveld en van
J. Burggraaf te Bodegraven ten behoeve van de aanleg van het nieuwe marktterrein, 1924, met retroakten, 1904, 1906 en 1907. 1 omslag

704.

Notariële akte van ruiling van stroken grond bij de voormalige Kikkerlaan met
Bn. Batelaan te Bodegraven ten behoeve van de aanleg van het nieuwe marktterrein, 1925.
1 stuk

705.

Staten van de aanvoer en prijzen van kaas op de wekelijkse kaasmarkt,
1927-1928.
1 omslag

706.

Notariële akten van aankoop van panden in de Kerkstraat en aan de Oude Markt
van D. Scheer, S. Karman en C.J. Scheer te Bodegraven ten behoeve van de
voorgenomen uitbreiding van het marktterrein, 1941.
2 stukken

Energievoorziening
* Algemeen
707.

Verzoekschriften van diverse personen en organisaties om verbetering van de
brandstofvoorziening in de gemeente, 1916-1917 en 1919.
1 omslag

708.

Bekendmakingen van de Verordening op het gebruik van steenkolengas of petroleum, 1917, en de Verordening tot wijziging van deze verordening, 1917.
Gedrukte afschriften.
2 stukken
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* Gasvoorziening
- Gemeentelijke gasfabriek
709.

Brandverzekeringspolissen voor de gasfabriek, met bijlagen, 1876, 1880, 1883,
1886, 1890 en 1893.
1 omslag

710.

Vergunning, verleend door de Commissaris des Konings, voor het vernieuwen
van gasbuizen onder de Rijksstraatweg, 1884.
Afschrift.
1 stuk

711.

Rekeningen van de gasfabriek, 1888-1890.

712.

Notariële akte van borgstelling door Z. Ninaber van Eijben voor zijn beheer als
directeur en administrateur van de gasfabriek, 1892, met grosse, 1892.
2 stukken
A

713.

Rapport van dr. J. Neurdenburg te Leiden betreffende de exploitatie van de
gasfabriek, 1896.
1 stuk

714.

Stukken betreffende de verkoop van de gasfabriek en de verlening van concessie
voor de exploitatie aan W. de Liefde te Hoorn, 1896.
1 omslag

2 stukken

- Particuliere gasfabrieken
715.

Koninklijk Besluit tot overschrijving van een vergunning voor de oprichting van
een gasfabriek, verleend aan J. van der Giesen, op naam van de Bodegraafsche
Gas Maatschappij te Rotterdam, met advies van de Minister van Justitie, 1861.
2 stukken

716.

Koninklijke Besluiten tot wijziging van het Koninklijk Besluit uit 1861 betref- ™
fende de oprichting van een gasfabriek, 1862.
2 stukken

717.

Brief met juridisch advies van de Goudse advocaat Schim van der Loeff betreffende een geschil met de directie van de gasfabriek over de betaling van vergoedingen voor het leggen van kabels, 1902.
1 stuk

718.

Stukken betreffende de verlenging van de aan de Firma W. de Liefde verleende
gasconcessie en de voorgenomen overname van de gasfabriek in samenwerking
met de gemeente Zwammerdam, 1911 en 1924-1925.
1 omslag

719.

Stukken betreffende een conflict met de directie van de gasfabriek over de
gastarieven en de levering van gaslicht, 1918-1921. 1 omslag
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* Elektriciteitsvoorziening
- Electriciteitslevering door de gemeente Gouda
720.

Stukken betreffende de voorbereiding van een overeenkomst met de gemeente
Gouda voor de levering van electriciteit door de Lichtfabrieken van die
gemeente, 1915-1921.
1 omslag

721.

Akte van overeenkomst met het gemeentebestuur van Gouda betreffende de levering van elektriciteit door die gemeente, 1921, met akten van wijziging
van de overeenkomst, 1928 en 1937.
1 omslag

- Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf
722.

Notariële akte van aankoop van een huis in de Korte Nieuwstraat van J.
Krumpelman, J. de Vos en P. Pols te Alphen ten behoeve van het Electriciteitsbedrijf, 1921, met retroakte, 1921.
2 stukken

723.

Notariële akte van aankoop van een pakhuis in de Korte Nieuwstraat van D.
Scheer te Bodegraven ten behoeve van het Electriciteitsbedrijf, 1921, met
retro-akten, 1921.
3 stukken

724.

Stukken betreffende de gunning aan de firma NIVE te Hengelo van de aanleg
van voorzieningen ten behoeve van de straatverlichting en electrificatie,
1922.
1 omslag

725.

Vergunningen voor het leggen van kabels en leidingen ten behoeve van het
Electriciteitsbedrijf, 1922-1938.
1 omslag

726.

Akte van aankoop van een strook grond aan de Noordzijde van J. van der Marel
te Bodegraven ten behoeve van de bouw van een transformatorhuisje,
1923.
1 stuk

727.

Jaarverslag met winst- en verliesrekening, inventaris van goederen en nota
van toelichting van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf over 1925,
1926.
1 omslag

728.

Notariële akte van aankoop van grond van Th. Leliveld te Bodegraven en mr.
J.L. van Beeck Calkoen te Den Haag ten behoeve van de bouw van een
transformatorhuisje, 1927.
1 stuk

729.

Verordeningen op het beheer van het Electriciteitsbedrijf, 1922 en 1930,
met verordening tot wijziging, 1930.
3 stukken

730.

Verordening op het beheer van het Electriciteitsbedrijf en het Waterleidingbedrijf, 1939.
1 stuk
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Maatschappelijke zorg
* Zorg voor armen
731.

Verslag van de toestand van de armenzorg in de gemeente, 1872.
Afschrift.
1 stuk

732.

Testament van Gerrit Beijen Gz. te Reeuwijk, waarin het Burgerlijk Armbestuur
van Bodegraven een legaat van 1500 gulden wordt toebedeeld, 1881.
Authentiek afschrift, 1884.
1 stuk

733.

Staten van instellingen van weldadigheid, 1883, aangevuld tot 1899,
1899, 1911 en 1914.
1 omslag

734.

Advies van de Commissie ter bevordering van de voorziening van aardappelen
en peulvruchten betreffende de extra teelt van deze gewassen, 1917.
1 stuk
*k

735.

Stukken betreffende een conflict met het gemeentebestuur van Boskoop inzake de
financiële ondersteuning van een Bodegraafs gezin aldaar, 1922-1923.
1 omslag

* Zorg voor werklozen
736-738.

Notulen van de vergaderingen van de Werkloosheidsadviescommissie, 1923-1927
en 1931-1933.
1 omslag en 2 delen
736. 1923-1927;
737. 1931-1932;
738. 1933.

1 omslag
1 deel
1 deel

739.

Verzoekschrift van de plaatselijke afdeling van de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij om maatregelen te nemen ter bestrijding van dreigende
werkloosheid binnen de gemeente, 1924.
1 stuk

740.

Rapport van de raadscommissie tot onderzoek van objekten van werkverschaffing, met bijlagen, 1933.
1 omslag

741.

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en van de Commissie van
toezicht op de correspondent van de arbeidsbemiddeling, 1933-1936.
1 omslag

742.

Jaarverslagen van de correspondent van de arbeidsbemiddeling,
1933-1936 en 1938.
1 omslag
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De zandwinning nabij de Wierickerschans door het aannemersbedrijf J.P. Broekhoven vond in
het begin van de jaren '30 plaats, deels in werkverschaffing. Om de baggerinstallaties ter
plaatse te krijgen moest de Rijndijk worden doorgegraven. Rond 1932 is men hier met de
voorbereiding van dat werk bezig.
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743.

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en van de correspondent
van de arbeidsbemiddeling betreffende de statistiek van de arbeidsbemiddeling, 1933-1941.
1 omslag

744.

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en van de correspondent
van de arbeidsbemiddeling betreffende de bemiddeling voor werk in het
buitenland, 1936-1941.
1 omslag

745.

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken bij en van de correspondent
van de arbeidsbemiddeling betreffende de uitzending van arbeidskrachten naar
Duitsland, 1937-1941.
1 omslag

ONDERWIJS
* Toezicht op het onderwijs en de leerplicht
746.

Processen-verbaal van eedsaflegging door burgemeester jhr. F. van Citters en M
de wethouders J. van der Giesen en W.H. Kapteyn als leden van de plaatselijke
Schoolcommissie, 1873.
3 stukken

747.

Notulen van de vergaderingen van de Commissie tot wering van het schoolverzuim, 1914-1968.
1 deel

748.

Verordening op de samenstelling en inrichting van de Commissie van plaatselijk
schooltoezicht, 1921.
1 stuk

749.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van de Commissie van plaatselijk schooltoezicht, 1921-1927.
1 omslag

* Openbaar onderwijs
- School A voor Lager Onderwijs (Oude Markt/Kerkstraat)

^

* gebouw
750.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning aan C. Zaal te Bodegraven
van de uitbreiding van de school, met tekening, 1897.
2 stukken

751.

Notariële akte van schikking met C. Baelde, weduwe van A. van der Neut, te
Bodegraven betreffende de eigendom en grensbepaling van enige percelen grond
naast de school, 1898.
1 stuk

752.

Notariële akte van aankoop van een perceel grond aan de Kerkstraat van A. Mijs
te Woerden ten behoeve van de nieuwbouw van de school, 1900, met
retroakte, 1900.
2 stukken
52
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Foto van de bouw van de nieuwe openbare lagere school in het dorp (school A), 1902.
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753.

Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning aan J.H. de Wilde te
Gouda van de bouw van de nieuwe school, 1900.
1 stuk

754.

Bouwtekeningen van de school, 1900.

755.

Motie van de gemeenteraadsleden Batelaan, Boer, Turkenburg en De Niet betreffende de sloop en het gebruik van het terrein van de oude school, 1904.
1 stuk

1 omslag

* personeel
756.

Akte van aanstelling met reglement voor de schoolmeester P. Kaptein, 1811.
1 stuk

757.

Akten van benoeming van M.A.C. Fortgens en A. Schuling tot onderwijzers,
1910 en 1911.
2 stukken

- School B voor Lager Onderwijs (Meije)
758.

Bouwtekening van de nieuwe school, [1882].

1 stuk

759.

Rapport van de burgemeester over de toestand van het onderwijs in de Meije,
1901.
1 stuk

- School C voor Uitgebreid Lager Onderwijs (Van Tolstraat)
760.

Bouwtekeningen van de nieuwe school, 1887.

2 stukken

761.

Notariële akte van aankoop van een strook grond achter het gemeentehuis
van Th.J. Blom te Bodegraven ten behoeve van de bouw van de nieuwe school,
1888.
1 stuk

762.

Motie van het gemeenteraadslid J. Beijen tot het versneld uitbreiden van
het schoolgebuw, 1920.
1 stuk

763.

Verzoekschrift van de plaatselijke afdeling van de Vereeniging Volksonderwijs
tot de instelling van een zevende leerjaar, met bijlagen, 1921-1922.
1 omslag

- Ambachtstekenschool (Van Tolstraat, Kerkstraat)
764.

Stukken betreffende de reorganisatie van het onderwijs aan de ambachtstekenschool, 1905-1906.
1 omslag

765.

Stukken betreffende de benoeming van directeurs, 1921-1923.
1 omslag
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* Bijzonder onderwijs
766.

Akte van openbare aanbesteding en gunning aan G. Scheer te Woerden door de
gezamenlijke gemeentebesturen van Bodegraven, Barwoutswaarder, Rietveld en
Waarder van de vernieuwing van het schoolgebouw van de Kapelmeesters te
Nieuwerbrug, 1848.
1 stuk

Militaire zaken
767.

768.

Staat van mannelijke inwoners met vermelding van hun beroep en geboortedatum, opgemaakt ten behoeve van de Conscriptie, [1811].
Afschrift, [circa 1811].
1 katern
,

Staten van ingeschrevenen voor de Conscriptie, 1811-1812.
1 omslag

769.

Stukken betreffende de levering van paarden, levensmiddelen en woonruimte
aan militairen, 1813-1816.
1 omslag

770.

Reglement van "discipline" voor de Landstorm in het Departement van de
Monden van de Maas, 1814.
1 stuk

771.

Proces-verbaal van eedsaflegging door J. Meurs, sergeant der Rustende
Schutterij te Bodegraven, als lid van de Schuttersraad van het Eerste
Bataljon Rustende Schutterij, 1834.
1 stuk

772.

Proces-verbaal van eedsaflegging door L. Boer te Bodegraven als tweede
luitenant der Rustende Schutterij, 1834.
1 stuk

773.

Ingekomen stukken bij de burgemeester betreffende de internering van buitenlandse militairen en politieke agitatoren in de Wierickerschans,
1914-1920.
1 omslag

774.

Stukken betreffende de plaatsing van de gemeente in staat van beleg, 1915,
en betreffende de opheffing ervan, 1917.
1 omslag
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