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GEMEENTE HARMELEN 

V O O R W O O R D 

v e r 
S t ä 
r i ^ 

woede pogingen om het Streekarchivariaat "Zuid-West Utrecht" in 
nc te houden, hebben niet mogen verhinderen dat dit Streekarchiva-
at per 1 januari 1987 is opgeheven. 
voer u liggende inventaris mag dan ook in zekere zin beschouwd wor-
al = eer. historisch document, het is n.l. de allerlaatste inventa-
die onder de vlag var het Streekarchivariaat "Zuid-West Utrecht" 

.ar.:-: s alle perikelen, samenhangend met de opheffing van het Streekar-

.variaat, is het de samensteller van deze inventaris, de heer A.H. 

.£;er., gelukt om ruim eer. kwart eeuw Streekarchivariaat Zuid-West 
•echt met dit stuk vakwerk alsnog waardig af te sluiten. 
-eer. te kunnen stellen, dat de gemeente Karmelen met deze inventaris 
instrument tct haar beschikking heeft gekregen,waarvan ik hoop dat 

.ue onderzoek ist)er veel gemak zal ondervinden bij zijn of haar 
de bror.ner. van Harmelens geschiedenis. 

narme lbn, 1 juni 1 98: 

Drs.J.ffi. eurger 
Burgemeester. 
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GEMEENTE HARMELEN 

E R R A T U M 

Sinds là januari 1992 zijn overgedragen aan het Groot-Waterschap van Voerden 
de archiefbescheiden zoals die onder de inventarisnummers 1 t/m 50 
beschreven zijn in Hoofdafdeling II in "De inventaris van de archieven der 
ge-.eer.te Harmelen 1599 - 1939 (1975) en van de archieven der voormalige 
polders op het grondgebied van de gemeente Harmelen (1503) 1620 - 1867". 
fblz 171 - 185) 

-rr.eler. là januari 1992 
burgEmeester. 

; . J.H. Bur eer 



INLEIDING. 

± Beknopte bestuurlijke geschiedenis van de gemeente Harmeien. 

1. Vocraf. 

De ouc-e vermelding van Harmeien dateert van omstreeks het jaar 800 _ 

en vzzlx dan Kermeshe genoemd, hoewel de samenstellers van het oorkonoen-

bock '--ierbi-i een vraagteken plaatsen (1). 
De oudste vermelding, die wel zeker Harmeien betreft, luidt als volgt: 
»Herrie. Is een oude Ridderhofstede van den jare l^^bekent ende 

gep 
. S H ; u e e r t bij het geslachte van sijnen name " (21 
-eTgrondcecied, dat de thans bestaande gerne 

het verleden een aantal bestuurscolleges naast en door elkaar 

dat de thans bestaande gemeente Harmeien omvat, 

' ^ V ^ z voer de verkrijging van een juist inzicht in de ontwikkeling 
M V / " - - ^ i a e cemeer.telijke bestuursvorm, leek het mij zinvol, ook 
:r W - ' i r * ,-V-er iets mede te delen over het ontstaan en de ontwiKke-
:' "".":'..".:: cer — — -arsvormen, die door die verschillende organen weraer 
J:;:,_.:^ I" omtrent d e k k e n , waarmee die organen zich hadden te bemoeier 

He: ::i:ïcel Harmeier:. 

.-, v6- ker-u^l ir. het alcemeer. meet gezocht worden in de 
^".:V::':;^fc-eeuv.e", toen in de eeuwen na de kerstening, welke voitocic 
'::":r*.:,."!vc •-*- b-gir van de negende eeuw, op veel plaatsen ir. ons 
":%"."7;:!;'ie-,'e:Cft. verden qesticht, waarvan de aan de kerk verbonden 
IT""."!'-" : "Vt.n ̂  -.,er ee- becrer.se gebied, dat zich overigens over meer=c-re 
II"".'. T"-:'.'.".'̂ r--"i — er e.d."kor. uitstrekken, bevoegdheden bezat. Eer. 
"",."/"-'.-"-I^ïIdT-rdt kersoel qer.oemc er, is te beschouwer, als de oucste 
" " r ' " ' :^-"'-' Qe ---De-ie Omdat ir. die tijder, de kerk een centrale 
:'•:"."•"'::\-'l'r, d- de"kvereic var. de toen levende mensen, is het eigenlij. 
* I.":".'"---••̂ •- --/. dat het "wereldlijk" bestuur, te zien ais nooa-
""•;• '.'. . r^V.ir" ,-c; ;Urk moest tenslotte goed bereikbaar zijn er. moest 
A='"'"-." T.-.'.'.:.*-.!"-; --r b v land er. vee beschikken voor het onderhoucen van 
J'.?" .l:,'""v"^e ë^cièr.st en de pastoor c.s.) en mocht daarom met in ae 
"C".-.".".V'.!;"I ^--lôe'end, op en vanuit dit lokale niveau aanvankelijk 
'''""" *\".^,r",I-e,e.-enc m gebieden met dezelfde begrenzing, als ae 
^vl'^t-ll-ke" "kerspels; ceze gebieder, werden ook aangeduid met ae term: 

Kci's:. = - •. - i •> i - > • 

>-.-e- -,e- geb:ed, dat met de naam "het kerspel (van) Harmeien" wordt 
":;;!r..', "kr\-ce- we voor het eerst in 1675 een enigszins duiaelijk 
aa..ç_utuf Kr •• ̂  ^ s e c r e t a r i s Leechburch in opdracht van de Kamer 

-•• u a L J . ._ •_ v, ; ̂  aan nnenmmi no oeef t 
„/ri *rie te utrecht een memorie op, waarin hij een opsomming geeft 
'»ar' abgerechter, (zie aldaar), alsmede de oppervlakte daarvan, welke 

bei 
V: 

Vi 

- "i. n a i n i e x c i i V J . = J . - - " I - - - — - , . , , _ . „ „ 

...,.pl„ (=aeXer gerecht), Harmelerwaard, Gerverscop en Ereudijk (Oostrums 
cereent), Gerverscop Staten gerecht, Gerverscop Hamsgerecht, Reijerscop 

onder net kerspel Harmeien vielen; zie inventarisnr.4._HiJ_noemt: 

Harmeier, 
gerecht) , 

^rScrr^erca-tenbróek1'Uhans' gemeente Linschoten) . Hierbiĵ z ij J;»-^ 

r z. — ü''roe.", ujuaicinw — — * - - " - - - , 

"::.,e., ;- eer. kaart uit 1795 leert, dat slechts ongeveer i/ _ 

Ce^-'""èVar. net gerecht Catter.broek deel uitmaakte var. net Kerspej. 

:-.êrr:.fc Ie:. ;£,/). 

"ieerlo^ Indijk, Veldhuizen (thans gemeente Vleuten-
„, _ Uo--e"^róek (thans gemeente Linschoten). Hierbij zij 
'^oe"'oogemerKt, dat eer. vergelijking van de opgegeven oppervlakte 

http://becrer.se
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Afb. 1. 

Overzicht van de gerechtsbesturen 
binnen het kerspel Harmelen in 1789. 

(uit: inventarisnr. 9) 
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De taken van de kerspelbesturen zijn nooit erg omvangrijk geweest en 
bewoaen zich vnl. op het gebied van het gebruik van "gemene" gronden, 
soms"op het gebied van de waterstaat (m.n. de waterhuishouding en het 
onderhoud van wegen, voorzover niet opgedragen aan een waterschap) en 
vooral op het gebied van het onderhoud van de kerk, de pastorie, de 
kosterswoning en de school. 
Zo ook in het kerspel Harmeien. De bemoeienis van het kerspelbestuur 
spitste zich vooral toe op het onderhoud van de kerk en de toren, de 
pastorie, de kosterswoning en de school; deze bevonden zich alle in 
het dorp Harmeien. Uit de notulen van de vergaderingen van het 
kerspelbestuur blijkt, dat er vanaf 1829, na de afkondiging van het 
verbod op het begraven van gestorven personen in de kerk, een duidelijke 
bemoeienis is met het beheer van de begraafplaats, welke omstreeks die 
tijd te Harmeien werd aangelegd. 
De gelden, die het kerspelbestuur i.v.m. de bovengenoemde taken nodig 
had, werden verkregen, door het totaalbedrag volgens een bepaalde ver
deelsleutel (zie inventarisnrs. 4 en 7) over de onderscheiden gerechten 
or. te slaan. De gerechtsbesturen sloegen vervolgens de kosten voor het 
kersoel onder de naam dorps- of buurlasten om in de vorm van een hoofde-
lijkè omslag naar draagkracht (Harmeien, Harmelerwaard en Indijk) of 
ir."ce vorm van een omslag via de z.g. morgentalen, d.i. een heffing 
naar rate van de oppervlakte aar. grond, in gebruik bij de individuele 
eigenaar oi pachter (Gerverscop) (8). 

In somr.iqe gevallen werd door het hoger gezag (G.S.; Prins van Oranje) 
net kerspel als oestuuriijke eenheid ineens aangeslagen voor bepaalde 
belastingen en heffingen. Met name gold dit de belasting op wijnen en 
bier, het z.g. logiesgeld. G.S. sloeg het kerspel aan voor een bepaald 
^edrac; het kerspelbestuur verpachtte de inning hiervan en het eventuele 
tekort werd over* de onderscheiden gerechten omgeslagen (inventarisnrs. 
14 er. 15). Betreffende de heffing van het logiesgeld worden na 1748 
geé" stukken meer ir. het kerspelarchief aangetroffen. 
Ir"ló74 moest het kerspel op bevel van de Prins van Oranje leveren een 
vaeer., drie paaroen en een menner, e.e.a. in verband met krijgsverrich-
tingen- te Bergen op Zoom. De kosten hiervoor werden eveneens over de 
tot het kerspel beherende gerechten omgeslagen. 

Reed- een aantal malen was er sprake van het kerspelbestuur. De vraag 
ri-.st, uit welke personen dit bestuur bestond. Welnu, uit de notulen 
",£r dé vercaderingen van het kerspelbestuur blijkt, dat dit bestuur 
tot 1811 bestond uit de voltallige besturen van de onder het kerspel 
vallende gerechten, dus: schouten en schepenen van Harmeien (de schout 
van Harmelen in dit verband aangeduid met "hoofd-schout"), Veldhuizen, 
Gerverscop Ravenswaeij (de Munnick van Cleeff), Gerverscop de Marez 
(Staten, Uvttenham, v.d.Muelen), Breudijk (= Gerverscop Oostrums 
gerecht), Harmelerwaard, Reijerscop Creuningen, Reijerscop St.Pieters 
(= -:-ieerio) , Cattenbroek en Indijk (zie afb.l). 
Na 1811 werd het kerspelbestuur gevormd door de voltallige besturen van 
de gemeenten Harmelen, Gerverscop, Veldhuizen (Veldhuizen en de "beide" 
Keijerscoopen) en Linschoten (Cattenbroek). Tot en met 1825 worden deze 
gemeentebesturen aangeduid als: schout, assessoren en raden, daarna is 
er sprake van: burgemeester, assessoren en raden. 
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Ir. ce loop van de negentiende eeuw worden de kerspeltaken allengs over
genomen door het gemeentebestuur van Harmeien. Met name i.v.m. de school, 
het onderwijzerssalaris en het beheer van de begraafplaats blijft er 
sprake van het kerspel Harmeien tot ca. 1870. Daarna worden ook deze 
taken overgenomen door het Harmelens gemeentebestuur. 

3. De gerechten. 

a. Algemeen. 

Het kleinste gebied, waarin overheidsgezag namens de landsheer (in ons 
geval: aanvankelijk de bischoppen van Utrecht en sinds 1528 Karel V en 
Philips II; vanaf 1581 de Staten van Utrecht) werd uitgeoefend, werd 
schoutambacht of ambacht genoemd. 
Oorspronkelijk viel de begrenzing van zo'n gebied samen met die van 
het kerspel of de buurtschap en gesteld mag dan ook worden, dat overheids
gezag en de door autochtone krachten gevormd gezag elkaar hier ont-
moeiten, met ais consequentie: het lokale bestuur werd uitgeoefend door Q 
een gezamenlijk optrekken van de vertegenwoordiger van de landsheer, 
cchout genoemd, en (de vertegenwoordigers van) de plaatselijke bevolking. 
De schout had in eerste instantie tot taak het handhaven van orde en 
recrf m a w. hij "bestuurde" en vorderde recht. Hij werd bijgestaan 
door éen collece, waarin in beginsel alle buren of geërfden (in de zin 
„an oorspronkelijke bewoners, i.h.a. de ingezetenen dus) zitting hadden, 
het bu^engerecht. Het is niet moeilijk voor te stellen dat deze constructie 
op de duur niet voldeed, orndat bij een rechtszitting b.v. vele ingeze
tenen r.iet kwamen opdagen. 
Tn de loop van de 16e en 17e eeuw werden deze burengerechten dan ook 
omgezet in z.g. schepengerechten. Voortaan werden jaarlijks vijf tot 
zever, schepenen gerecruteerd uit de bevolking. 
Deze schepengerechten werden voorgezeten door de schout en oefenden 
v.w.c. de rechtspraak alleen de lage jurisdictie uit, d.w.z. ze mocnten 
enkel straffer, uitdelen in de sfeer van het opleggen van boetes. 
Bovendien werden door schout en schepenen huwelijken gesloten en akten 
var, eiaendomsovergang opgemaakt. 
Het gebied, waarover het schepengerecht jurisdictie had, werd eveneens 
aangeduid met de term: gerecht. Een goede indruk omtrent de rechtsspraak ^ 
ir. ee:; hoge heerlijkheid in de 16e eeuwd wordt gekregen door lezing van 
het artikel van A.Graafhuis c.s. (9). 

Het was in vroeger tijden vrij gewoon, dat de landsheer (een gedeelte 
van) zijn regeermacht over een bepaald gebied uit handen gaf, meestal 
vanwege de gelden, die hij hiervoor ontving. Dit is zeker het geval 
geweest bij de oorspronkelijke landsheren van het Sticht, n.l. de 
Utrechtse bisschoppen, die, om gekozen te worden, grote sommen gelds 
besteedden aan "het terzijde stellen van mededingers" (10). De lands
heer maakte het gebied zodoende immuun, d.i. niet onderworpen aan 
(dat gedeelte van) zijn macht. Degene, die deze macht in handen kreeg, 
verwierf "heerlijkheid" of heerlijke rechten, d.w.z. het recht om regeer
macht uit te oefenen. Deze heerlijkheid kan gezien worden als een 
.tuk overheidsgezag als "voorwerp" van handel en vermogen. Het kon naar 
goeddunken worden verkocht, verpacht, verpand of in (achter-) leen * 
w-order- uitgegeven. Het bovenstaande houdt ondermeer in, dat b.v. steden 
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eigenaar konden zijn van een ambachtsheerlijkheid; zo bezat de stad 

Rotterdam de heerlijkheid Kralingen (11). 
Wanneer de heerlijke rechten in een ambacht door de landsheer niet vervreemd 
warer., kon het gebeuren, dat deze, na 1581 Staten-gerechten genoemde, 
ambachten later alsnog werden verkocht. Zo verkochten de Staten van 
utrecht in 1714 en 1715 nog een dertigtal gerechten (12). 
Onderscheid moet worden gemaakt tussen hoge-, vrije- of halsheerlijk-
heder, enerzijds en lage heerlijkheden anderzijds. Aan hoge heerlijkheid 
was vrijwel de gehele criminele justitie verbonden, inclusief het op
leggen van de doodstraf; aan lage heerlijkheid was enkele de lage 
jurisdictie verbonden. Hoge en lage heerlijkheid kon daardoor in hetzelfde 
gebied in verschillende handen berusten. Degene, die in een bepaald gebied 
heerlijkheid bezat mocht zich "heer" noemen,- de heer van een (schout-) 
ambacht werd zodoende de "ambachtsheer". Het ligt voor de hand, dat het 
gebied, waarin iemand (ambachts-)heerlijkheid bezat, eveneens met deze 
term werd aangeduid. 
Samenvattend: Sprekend over hetzelfde gebied, kan dit aangeduid worden 
net de termen schoutambacht, ambacht, gerecht of (ambachts-)heerlijkheid. 

l'it heerlijkheid voortvloeiende rechten worden aangeduid als ambachts-
gevci- er: omvatten meestal in de publiekrechterlijke sfeer: de benoeming 
va!, tchepener., kioesheemraden en molenmeesters, meestal uit de hem aan
gebeden "dubbelta 11 en", het aansteller, van ambtenaren en bedienden, soms 
cok het uitvaardigen van verordeningen, het heffen van bepaalde belas
tingene e.a. De ambachtsheer van Harmelen bezat eveneens het z.g. collatie-
recht, zijnde het recht, predikanten te benoemen (13).In de pri
vaatrechterlijke sfeer bezat hij vaak: jacht- en visrechten, het recht van 
de wind, tel- er. veerrechten, recht var, duiventil en zwaandrift, e.d. 
( i * , 15 ) . 

De ambacht sheer kou zelf het schoutambt waarnemen; meestal echter stelde 
nij iemand als zodanig aan or "verkocht" het ambt. De schout was aanvan-
keii-iK tevens secretaris er. cadermeester (ontvanger) ; eerst later werden 
cezt"functies m handen van verschillende ambtenaren gelegd. Afgezien 
var. de rechten van de ambachtsheer, waren de bestuursinrichting en de 
vërhoucing tot de centrale overheid gelijk aan die van de overige ambachten. 
Om uitdrukking te geven aan het feit, dat iemand "heer" was in een be
paald gebied, werd"dit vaak aangegeven met de naam van de heer, met daaraan 
gekoppeld het woord gerecht,b.v. Baexen-gerecht, van der Muelens Gerecht. 

De ambachten zijn, afgezien van de mairieen uit de franse tijd (1810-
ISi3/15), de rechtstreekse voorlopers van onze huidige gemeenten. Het 
verschil tussen beide bestuursvormen is dus gelegen in het feit, dat de 
ambachtsheer, naast wetgevende en uitvoerende macht, ook rechterlijke 
macht bezat, terwijl in de gemeente alleen wetgevende en uitvoerende 
macht wordt uitgeoefend. 

b. De gerechten op tegenwoordig Harmelens grondgebied. 

Onder 2. werd vermeld, dat in 1675 een tiental gerechten onder het kerspel 
Karmeier. ressorteerden; hiervan liggen een aantal in het gebied, dat 
'thans de gemeente Harmelen vormt. In het navolgende zal ik me dan ook 
tot deze beperken. 



In de huldige gemeente Harmelen komen o.a. de volgende, veel gebruikte, 
namen voor: Harmeien, Haanwijk, Bijleveld, Harmelerwaard, Indijk, Gervers-
cop, Breudijk en Reijerscop; dezelfde namen, die secretaris Leechburch 
reeds in 1675 neerschreef (inventarisnr.4). 
Na de bestudering van de literatuur en de daarvoor in aanmerking komende 
archiefstukken blijken er duidelijk een tweetal "groepen" te onderscheiden 
en wel: 
1. Harmeien (met Haanwijk en Bijleveld), Harmelerwaard en Indijk (met 

Reijerscop-Indijk); 
2. Gerverscop en Breudijk. 

b.1. Harmeien. 
Aanvankelijk bestond Harmeien uit drie onderscheiden gerechten, n.l. 
Harmeien, Haanwijk en (Neder-)Bijleveld; zij waren allodiaal (= vrij 
eigen) bezit. Het dorp en het huis Harmeien behoorden aan de heren van 
Karmeien, welke verwant waren aan de "van Woerdens" (16); door huwelijk 
van Aleic met Dirk van Zuilen kwam dit gerecht omstreeks 1348 in handen 
var de van Zuilens (17,18). Haanwijk en Bijleveld waren allodiaal bezit 
var, de var. Zuilens. Op 11 juli 1411 droeg Jacob van Zuilen de rechtsmacht, 
tijnzen en tienden (d.z. door landgebruikers op te brengen belastingen 
t.b.v. de heer) op aan de bisschop van Utrecht en ontving deze in leen 
terug (19,20). 
In Q£ lcop van de 16e eeuw stierf het geslacht van Zuilen van Harmeien 
ir. mannelijke lijn uit. Op 16 augustus 1572 wordt dan Maximiiiaan van 
Baexen, echtgenoot van Theodora van Zuilen van Harmeien beleend met het 
huis en net gerecht Harmelen. 

Het kapittel van Oudmunster te Utrecht bezat reeds in de 13e eeuw heerlijke 
rechten o.a. in Harmelerwaard en het nabijgelegen Vleuten. Schouten en 
schepenen van Vleuten oefenden ook hun gezag uit in Harmelerwaard. In 
1633 wist de toenmalige heer van Karmeien van het kapittel gedaan te 
krijcen, dat Harmelerwaard van Vleuten werd losgemaakt en als afzonder
lijke neerlijkheid aan hem in leen werd gegeven. 
Wanneer secretaris Leechburch in 1675 zijn memorie opstelt en spreekt 
over harmelen Baexengerecht, dan kunnen we dus concluderen, dat dit 
gerecht bestond uit: het dorp Harmelen en de "buurten" Haanwijk en 
Bijleveld, terwijl Harmelerwaard een afzonderlijk gerecht (heerlijkheid) 
bleef, doch waar schout en schepenen van "Baexengerecht" rechtspraken. 
In 1682 verkocht de laatste van Baexen (de ongehuwde Balthasar) de 
heerlijkheden narmelen en Harmelerwaard aan Ludolph de With. Door uit
sterven in mannelijke lijn vererfden ze in 1718 op Ludolf Jan van 
Beusichem, waarna ze in 1812 op dezelfde wijze op de familie de Joncheere 

vererfden. 
De ambachtsheerlijkheid Indijk was aanvankelijk eigendom van de Staten 
van Holland en viel vanouds onder de parochie Harmelen. In 1725 werd 
ze gekocht door Dirck Swartendijk, notaris te Woerden. De heerlijkheid 
bleef tot 1810 in handen van de familie Swartendijk en ging toen door 
koop over op de familie van Beusichem (vanaf 1812: de familie de 
Joncheere) (21). 
De onroerende goederen, welke eigendom waren van de familie en gelegen m 
de ambachtsheerlijkheden Harmelen, Harmelerwaard en Indijk bleven tot 
1913 m handen van de familie de Joncheere, toen ze publiekelijk werd 
verkocht (zie inventarisnr.2236). 

I 
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Zoals bekend, boetten de heerlijke rechten na 1795 sterk aan belang in. 
Bij de grondwetsherziening van 1848 werden ze geheel afgeachaft. Slechts 
de titel van ambachtsheer bleef. 
Op de geografie van het Baexen-gerecht en het gerecht Indijk kom ik nog 

terug. 

b.2. Gerverscop en Breudijk. 
In het archief komen stukken voor, waarin wordt gesproken van het 
"Uijttenhams-gerecht". Welnu, op 12 mei 1394 wordt ene Frederik Uten Ham 
door de bisschop van Utrecht beleend met "dat gericht, tijnsen en de 
tienden van 1,5 hoeve lants, gelegen in Gerverscoep" (22). 
Tussen 1691 en 1711 kwam dit Uijttenhams- of Hamsgerecht in handen van 
de familie van de Muelen. 
In 1711 wordt althans gesproken van "Gerverscop-Staten en Gerverscop-
Hams", nu beide van der Muelens-gerecht (zie inventarisnr.81). 

Betreffende het Staten-gerecht kunnen enige nadere opmerkingen gemaakt 
worden. Het familie-archief van der Muelen en de archieven, afkomstig 
van de'dorpsgerechten in de provincie Utrecht leverde o.a. het volgende 
op: omstreeks 1290 leefde het echtpaar Pierre du Moulin (diet van der 
Muelen) en Jenna Doussie of Doisy. Een nakomeling in de 12e generatie, 
•Willem van der Muelen, raad in de vroedschap en schepen der stad Utrecht, 
verzoekt op 27 april 1688 aan de Staten, de statengerechten Gerverscop 
en Gielt-esdorp te mogen kopen. Deze koop wordt pas na zijn dood, op 
verzoek van zi]r. weduwe en erfgenamen, gedaan op 31 maart 1691, 
geëffectueerd t.o.v. zijn zoon Jan Andre (Johar. Andries) (23). Omdat 
Jan Andre reeds m 1702 overlijdt, komen deze gerechten in handen van 
zi-:i, broer Willem, o.a. "Raad ordinaris in den Hove Provintiaal van 
Utrccnt" en dijkqraai van het waterschap De Lekdijk Benedendams. Voor 
de volledigheid zij nog opgemerkt, dat de laatstgenoemde Willem eerste-
li-.k huwde met Clara Kargaretha de Marez (dochter van Samuel de Marez, 
neer van Maarsbergen en Margaretha Trip). Hiermee is het verband ge
legd tussen de families van der Muelen en de Marez, welke laatste 
familie Gerverscop-Staten en Hams verwierf tussen 3 februari en 31 
juli 1741 (24,25,26). 
Blijkens de inventarisnrs. 81 en 94 waren ze in 1810 nog steeds in han-
der/van die familie. Een der heerlijke rechten, die na 1815 in stand 
bleef, was het recht van de ambachtsheer, aan Gedeputeerde Staten voor
drachten in dubbeltaller, te doen van o.a. gemeenteraadsleden. In 1825 
werd zulk een voordracht gedaan door de toenmalige ambachtsheren van 
Gerverscop-Statengerecht. Blijkens inventarisnr.166 trad toen als zo
danig op het bestuur van de Weeskamer te Amsterdam. Omtrent de verdere 
lotgevallen van de ambachtsheren van Gerverscop-Staten-, Uijttenham-
en de Marez-gerechten tasten we in het duister; alleen de namen van de 
gerechten herinneren in 1840 nog aan de ambachtsheren uit de eeuwen 
daarvoor (zie inventarisnr.170). 
Behalve het Hams- en het Staten (v.d.Muelen, de Marez) gerecht, komt uit 
de stukken nog een gerecht in Gerverscop naar voren en wel Gerverscop-
Ravenswaeijs gerecht. Dit gerecht wordt vrijwel altijd in een adem ge
noemd met Breudijk. 
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Wenneer deze gerechten, Gerverscop en Breudijk dus, in handen van de 
familie van Ravenswaeij kwamen, is niet exact bekend, doch dit moet 
tussen 1676 en 1684 het geval zijn geweest. In inventarisnr.P36* is, 
naast de bekende gerechten Staten-,Uuttenhams- en Indijk, nl. sprake 
van het Oostrums gerecht en gedateerd: 1676. In een akte van 11 augus
tus 1684 is vervolgens sprake van "Gerverscop en de Breudijk Ravens-
waeijs Gerechte" (27). 

In inventarisnr.70C uit hetzelfde archief ("archivalia van de dorpsge
rechten"): Protocolle van Gerverscoop Ravenswaaijs, beginnend 
in maan 1694, vinden we voorin: "Eedt voor de schepenen van 
Gerverscoop Ravenswaeijs Gerecht. Dat sweeren en de loven wij dat 
vi} den Hooch Ed: Haer Pieter Hendrik van Ravenswaeij als onsen 
Ambachtsheer zijn recht en de Heerlickheijt bewaren zullen" etc. 
Zoals reeds opgemerkt, werd Gerverscop-Hams door de bisschop als lands
heer in 1394 in leen uitgegeven, terwijl Gerverscop-Staten eerst in 1691 
door verkoop door "de landsheer" werd vervreemd. Enigszins merkwaardig 
doet ca:; ook aan een stuk, gedateerd 9 augustus 1717 (28) met de volgende 
aanhef: Schout, secretaris en schepenen "estimeren" ten verzoeke van 
ce collatérale erfgenamen van Arnaldus Isbrandus van Ravenswaeij, 
"in siin hoogh ed: leven Kr.van Gerverscoop ende den Breudijk: Eerste-
ii-k oe Ambachtsheerlijkheijt van Gerverscoop ende den Breudijk voorsz. 
met =;]r, thienden en aangehorig thinsen mitsgaders vordere geregtighe -
Jen, leer.roerigh aan de 5aronnije van IJsseistein" etc. Hieruit blijkt, 
welke m m of meer onverwachte verwevenheden zich t.a.v. een bepaald 
gebied kunnen voordoen, hoewel er mogelijk een verband bestaat met de 
e- 5 februari 1323 plaats gehad hebbende gebeurtenis, beschreven in 
he-; Archief var. de Nassause Domeinraad (29) , waarbij Henric van Her-
r.aie:. er. zijn broer Wouter ten behoeve van Aernoud van IJsseistein 
afstand aoer. van o.a. "het gerecht en tienden op (Bilenvelt), Broijdijcs-
velt er. m Gherverscoep". De onderzoeker zij in elk geval gewaarschuwd. 

ac 
recht Gerverscop en Breudijk Ravenswaeijs bleef tot en met 1780 

in h = nder. var. deze familie, waarna ze van 1780 tot 1803 eigendom was 
va:: ei familie (de) Munnick en vanaf dat tijdstip van de familie van 
Cleef:. Zeker is, dat'de laatsgenoemde familie in 1810 nog eigenaar was 
(inv<=ntarisnr.9C) ; alleen de naam van Cleeffs-gerecht, genoemd in 1840 
(inver.tarisnr.170) , doet vermoeden, dat deze familie tot lang na 1810 
ae ariachtsheerxijkheio in bezit heeft gehad. Op de geografie van de 
gerechten in Gerverscop en Breudijk kom ik nog terug. 

4. De polders. 

Vooraf mogen enige opmerkingen omtrent de ontginningsgeschiedenis niet 

ontbreken. 
Het relatief hoog gelegen land langs de Leidse Rijn in de nabijheid van 
het dorp Karmelen was reeds in de Romeinse tijd bewoond. In tegenstelling 
hiermee, wera bewoning van de wat verder van de Leidse Rijn afgelegen 
gebieden pas mogelijk, nadat in de lie en 12e eeuw ontginning had 
plaatsgevonden. 

? voor ee 
n inventarisnr.verwijst naar de archieven van de polders. 

http://inver.tarisnr.170
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Voor die tijd moeten deze gebieden met broekbos begroeide, moerassige 
wildernissen zijn geweest, die werden ontgonnen volgens de methode van 
de cope-ontginning, hetgeen vaak. afgeleid kan worden uit de naam 
(Gerverscop,Reijerscop) en/öf het feit, dat het in geval van een cope-
ontginning vrijwel altijd gaat om vrij rechthoekige stukken land met 
een strak slotenpatroon, b.v. Breudijk en Haanwijk. 
Kort gezegd kwam deze ontginningsmethode hierop neer, dat "in het midden" 
van een bepaald, begrensd gebied, cope genoemd, een vrij brede hoofd-
watergang (wetering) werd gegraven. Vanuit die hoofdwatergang werden 
aan weerszijden haaks daarop op gelijke afstanden van elkaar zij sloten 
van nagenoeg dezelfde lengte gegraven. Zodoende kon het overtollige water 
in het gebied vrij gemakkelijk worden afgevoerd, werd het begaanbaar 
en werder. kavels van nagenoeg gelijke oppervlakten verkregen (30,31). 

Ir, hei gebied rondom Harmeien, waar de landbouw een belangrijk middel 
van bestaan was en nog is, was de zorg voor de waterbeheersing natuur
lijk eer, belangrijke bestuursaangelegenheid. Eigenlijk zou men kunnen 
zegger., dat de geografie var, "ons" gebied primair uitgaat van water
staatkundige eenheden, die aanvankelijk door het begrip "polder" werden 
gedekt. Dit blijkt uit de voorhanden zijnde kaarten (32; zie ook kaart 
1) er, uit het feit, dat er ir, de aanhef van de stukken betreffende de 
verantwoording van de aktiviteiten van de polderbesturen na de veraiel-
dinc van de na air. var, de polder, de naam of namen van de in de betref
fende polder rechten bezittenae ambachtsheren worden genoemd. Vooral 
ir het gebied Gerverscop-Breudijk kan dit aantal oplopen tot drie in 
dezeirce polder. 
L-e cclder is te beschouwen als de kleinste gebiedseenheid, waarin uit-
siuitenc waterstaatszaken werden behartigd, zoals in een waterschap in 
moderne zin. 
De begrenzingen var, de polders komen overeen met die van de door de 
oorspronkelijk ais cope ontgonnen gebieden. 
De polderbesturen zijn gedurende vele eeuwen zelfstandig geweest. Alleen 
bi-i de verhoef slaging var. de z.g. Gemeenelandskade (zie verder) had men 
te -aken met grotere waterstaatkundige eenheden, zoals het Grootwater
schap '..'oerder,. 
Omstreeks het midden var, de vorige eeuw werden de polders of verheven 
tot waterschap of gingen op in eer, groter geheel. 
Zo werden de polders Oudeland van Indijk, Gerverscop en Breudijk in 
let! en het tot de provincie Utrecht behorende deel van de polder Haanwijk 
in 186 3 tot waterschap verheven en gingen eerst per 1 januari 1975 op 
ir. het Grootwaterschap Woerden (33,34). Polder Harmeien (ook Bijleveld 
genoemd) ging aanvankelijk op in het waterschap Bijleveld en Reijerscop, 
later ir, het Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk en vanaf 1 januari 
I960 behoort ze tot het Waterschap Leidse Rijn. De polder Karmelerwaard 
werd aanvankelijk verheven tot waterschap, ging later op in het water
schap "De Vieutense Wetering" en behoort vanaf 1 januari 1980 eveneens 
tot het Waterschap Leidse Rijn (35). 

Elders vormde de waterstaatszorg vaak een onderdeel van de taak van de 
qerechts- c: ambachtsbesturen. Waar deze zorg, zoals hier van toepassing 
is, was opgedragen aan "de polder", had deze een eigen bestuur en een 
eiger. administratie (36). Dit wil niet zeggen, dat gerechts- en polder-
bestuur ver var. elkaar af stonden. In de eerste plaats blijkt uit de 
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polderarchiefjes, dat als polderschout(= voorzitter van het polderbestuur) 
altijd een der schouten van de gerechten, die binnen de polder vielen, 
fungeerde. Bovendien oefenden vaak een of enkele schepenen van het ge
recht of de gerechten binnen de polder, al dan niet tegelijkertijd, 
een functie in het polderbestuur uit; zie inventarisnr.259 en afbeel
ding 2. 
Zoals gezegd, de voorzitter van het polderbestuur was de (polder-)schout; 
hij werd bijgestaan door z.g. kroosheemraden en molenmeesters. 
De schout en de kroosheemraden "voerden de schouw" over watergangen, 
wegen en duikers, d.w.z. ze inspecteerden deze een of meerdere malen per 
jaar. Het onderhoud van de wegen, vaak zandpaden, maar ook van de dijken 
en kaden, die de polder omsloten of de kaden, die deel uitmaakten van 
een groter waterstaatkundig geheel, zoals de z.g. Gemeenelands- of 
Hollandse kade, was nl. opgedragen aan de ingelanden,- ze werden verhoef-
slaagd, d.w.z. elke ingeland moest een stuk dijk of weg onderhouden; 
ai naar gelang de grootte van zijn land moest hij een aantal "hoefslagen 
cf slager." onderhouden. Bij ingebreke blijven kon het college van schout 
en krocsheeinraden boeten, dan wel andere straffen in deze sfeer, opleggen. 
Het was de taak van de molenmeesters tenslotte, rekening en verantwoording 
af re leggen van de kosten voor het onderhoud en exploitatie van de 
molens, weixe het overtollige water uitsloegen. 

5. De geografie van de gerechten. 

Zowel tiicens net beschrijven van de archiefstukken als tijdens de samen-
ste^-ing van deze inleiding is bij mij de vraag gerezen, hoe de onder
scheiden gerechten geografisch moesten worden bepaald. 
Sehciper. door de aan Storm van Leeuwen ontleende kaarten (37) kan een 
coede veersie Hing van de geografie van de polders verkregen worden 
(kaart 1;. Zelfs het "Baexen-gerecht" is geografisch goed te bepalen, 
omcat dit gerecht het gebied omvat, zoals beschreven onder b.l., nl. 
"de buurten", die dezelrde namen dragen, als de polders: Harmeien 
(Bijleveld), Haanwijk (beoosten de Haanwijker Molenvliet of "Scheijsloot"; 
ter. westen van deze wetering was Hollands gebied, zoals aangegeven op 
de kaart, beschreven onder nummer NN11 van het archief van het Groot
waterschap Woerden (38)) en Harmelerwaard (kaart 2). Overigens wordt 
het naast elkaar bestaan tot 1 januari 1975 van het waterschap Haanwijk 
en de polder "Breeveld en Haanwijk" hierdoor verklaard. 

Moeilijker is de plaatsbepaling van het gerecht Indijk en de gerechten 
in het gebied Gerverscop-Breudijk. 
Om te beginnen nog eens de volgende recapitulatie. 
Het gerecht Indijk, aanvankelijk bezit van de Staten van Holland, vanaf 
1725 in het bezit van de families Swartendijk - van Beusichem - de 
Joncheere van Harmeien. 
Het gerecht Gerverscop en Breudijk Ravenswaeijs: voor 1684 Oostrums, na 
1781: de Munnicks- en van Cleeffs gerechten. 
Gerverscop Hams- en Statengerechten, vanaf 1691: van de Muelens- en de 
Marez' gerechten. 
Deze gerechten moeten dus alle liggen binnen het gebied van de polders 
Oudeiand van Inaijk, Gerverscop en Breudijk. 
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Vergelijking van de lijsten van hoefslagpalen op de Gemeenelandskade , 
welke voer aile drie der polders voorhanden zijn (zie de inventaris-
nrs.:P12,P35 en P42), levert het volgende op. 
De polder Oudeland van Indijk wordt als zodanig en zonder toevoegingen 
genoemd. 
De polder Gerverscop wordt nader aangeduid met Ravenswaeijs-, de Marez'-
en Swartendijks gerechten. 
De polder Breudijk wordt nader aangeduid met Swartendijks- en Ravens-
waeijs gerechten. 
Op grond van het bovenstaande en op grond van het voorhanden kaarten-
materiaal (39,40,41) kom ik tot de volgende, hypothetische, geografie 
van de gerechten Indijk, de "Gerverscoppen" en Breudijk. 

Polder Gerverscop : ten westen van de grensscheiding met Holland 
is Indijks (Swartendijks) gebied; 
ten oosten van die grensscheiding: 
a. een betrekkelijk smalle strook, behorend 

bij het Ravenswaeijs gerecht, 
b. ten oosten hiervan (op de kaart aangeduid 

ais "Den Ham en van der Molens") de 
van der Muelens- de Marez' gerechten. 

Polder Hreudijk : ten westen van de grensscheiding met Holland 
is Indijks (Swartendijks) gebied; 
ten oosten van die grensscheiding is geheel 
Ravenswaeijs gebied. 
(De mogelijkheid bestaat natuurlijk altijd, 
dat de heerlijke rechten van de families 
van der Muelen en/of de Marez zich hier 
en daar uitstrekten tot in de polder Breudijk) 

Poider Oudeland var. Indijk : geheel Swartendijks gebied. 

Aar. ce hand van het bovenstaande is dan betrekkelijk gemakkelijk een 
kaart van de gerechten samen te stellen (kaart 3). 

^ C :. caJ 
inzie.' var. het gerecht Indijk doet zich echter nog een complica

te voor. Uit de inventarisnrs. 46 en 47 blijkt nl., dat de buurlasten 
voor Indiik behalve door inwoners van Gerverscop, Breudijk en "het dorp", 
ook moesren worden opgebracht door inwoners van Reijerscop, vaak aang-
duic als Reijerscop-Indijk. Het ligt uiteraard voor de hand, dit gedeelte 
van Indijk ze zoeken in de polder Reijerscop, waarin eveneens gelegen 
de gerechten Reijerscop-Creuningen, Reijerscop-Meerlo of St.Pieter en 
Reijerscop-Lichtenberg. Dat Reijerscop-Indijk, geografisch gezien, zo 
excentrisch is gelegen t.o.v. het gerecht, immers wordt Reijerscop van 
Indijk gescheiden door de polders Haanwijk en Harmeien (Bijleveld) , 
zal waarschijnlijk te maken hebben met de reeds in de 13e eeuw aange
vangen infiltratie van Holland in het Sticht (42). Indijk was immers 
Hollands. 
Keren we terug naar de door secretaris Leechburch in 1675 opgestelde 
memorie, beschreven in inventarisnr.4 en vergelijken we deze memorie 
mei de kaart, aanwezig onder inventarisnr.15 in het archief van de 
Heerlijkheid Harmeien (43), waarvan bijgaand een reproduktie (kaart 4), 
dar: kan slechts geconstateerd worden, dat, waar secretaris Leechburch 
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in 1675 woorden tekort kwam om aan te geven, wat nu precies tot Indijk 
behoorde, dit anno 1986 nog altijd opgaat en vrijwel onmogelijk in enkele 
woorden kan worden samengevat. Men stelle zich dan ook tevreden met de 
genoemde kaart. 
Overigens zal het besluit, waaruit in 1820 voortvloeide, dat de westelijke "punt' 
van de polder Reijerscop (het gebied ten westen van de Achtermolenvliet) 
uiteindelijk in de gemeente Harmeien opging, samenhangen met het feit, 
dat althans een gedeelte van die polder deel uitmaakte van Indijk. 

6. Van gerechten naar gemeente. 

Zoals bekend, kenmerkt de periode 1795-1813 (1848/1851) zich door tal 
van gebeurtenissen, die zowel op het centrale, als op het lokale bestuur 
grote invloed hadden. Deze gebeurtenissen, uitvoerig en overzichtelijk 
beschreven door Noordam (44), zijn uiteraard ook aan Harmeien ca. niet 
ongemerkt voorbijgegaan, hoewel uit de bewaard gebleven archivalia niet 
valt op te maken, hoe rustig of onrustig dit tijdvak te Harmeien is 
verlopen. 
In vogelvlucht geschetst, kunnen de volgende markante punten worden 

opgesomd (45): 
1755-1798: Samenvoeging van Gerverscop en Breudijk. 
1798 : Verenigd worden tot Harmeien: de gerechten in Gerverscop en 

Breudijk; de gerechten onder Harmeien: Harmeien en Harmeier-
waard; de gerechten onder Veldhuizen: Veldhuizen, "de Reijers-
coppen" en de polder Rosweide. 

1801 : Herstel van de gerechtsgrenzen van voor 1795. 

Nadat op 9 juli 1810 ons land bij Frankrijk was ingelijfd en er vanaf 
die datum eer. aantal regelingen van kracht waren geworden, was een der 
gevoiger. hiervan, dût er vanaf 1 januari 1812 sprake is van de mairie 
Harmelen. Tot de mairie Karmelen werden de volgende gebieden samengevoegd: 
De gerechten/polders Harmelen (met Haanwijk en Bijleveld), Harmeler-
waara; de polders Gerverscop en Breudijk (= Marez', Ravenswaeijs en 
Swartendijks gerechten), de polder Oudelanc. van Indijk (= Swartendijks 
gerecht), de polder Teckop, het gerecht Veldhuizen, de polder Rosweide 
en de polder Reijerscop (= de gerechten Reijers'cop-Lichtenberg,-Creuningen 
-Heer of St.Pieters en Reierscop-Indijk). Een zichtbare herinnering 
aan de mairie Harmelen wordt gevormd door de registers van de burger-
Inke stand tussen 1812 en 1818. 
Tct maire (var.af 1815 schout en vanaf 1825 burgemeester) werd de vroegere 
gadermeester van de polders Maarssenbroek en Rosweide benoemd: Notaris 
Gerrit Nicolaas Buddingh, die tot 1850 in functie bleef. 
Na de in 1813 herkregen onafhankelijkheid duurde het nog enige jaren, 
voordat opnieuw daadwerkelijk (gemeente-) grenswijzigingen werden door
gevoerd. Het K.B., dat dit voorschreef, dateert van 14 november 1815. 
In de loop van 1816 werden de polder Veldhuizen (het gebied ten oosten 
van de Hellevliet) en de polder Harmeien (= Bijleveld), de polder 
Rosweide en "de Reijerscoppen" ten oosten van de Achtermolenvliet van 
de mairie afgescheiden en gingen samen onder de naam "gemeente Veld
huizen" een eigen leven leiden; de burgemeester van Harmeien was overigens 
ook burgemeester van Veldhuizen. Ook de polder Teckop werd een zelfstandige 
gemeente. Eveneens in 1816 werd geheel Indijk, gevormd dus door de 
polder Cudeland van Indijk en de westelijk gelegen stroken land 
in de polders Gerverscop en Breudijk (zie kaart 4), van de mairie 
afgescheiden en werd de zelfstandige gemeente Indijk en tegelijkertijd 
gevoegd bij de provincie (Zuid-)Holland. 
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De aan het gemeentebestuur van Indijk gerichte correspondentie, circu
laires e.d. uit die periode zijn dan ook afkomstig van G.S. van Zuid-
Holland. Zowel de correspondentie, als de begrotingen en rekeningen 
lopen van 1817 tot en met 1820. 
Op 27 april 1820 werd een wet uitgevaardigd, waarbij (opnieuw) de grens 
tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland werden vastgesteld; de 
gemeente Indijk werd (weer) Utrechts gebied (46). Ongeveer tegelijkertijd 
werd bepaald, dat de gemeente Indijk zou opgaan in de gemeente Harmelen. 
Een en ander geschiedde met instemming van de ambachtsheer (dezelfde 
nl. als die van Harmeien) en werd in de loop van juni 1821 geëffectueerd; 
zie inventaris.393 en wel: het uittreksel uit de vergadering van G.S. 
van 13 januari 1821 en de brief van de gouverneur van de provincie 
Utrecht van 16 juni 1821. Behalve Indijk, werd toen ook een gedeelte 
van de polder Geestdorp, groot 14 morgen (bijna 12 hectare), waar 
slechts twee daggeldersgezinnen woonden, bij Harmelen gevoegd. Een 
laatste uitvloeisel van het K.B. van 14 november 1815 was de vorming 
van de zelfstandige gemeente Gerverscop, gevormd door samenvoeging 
van de vroegere gerechten: Gerverscop Hams- en Staten- (van der Muelens-, 
de Karez'-) gerechten en Gerverscop/Breudijk Ravenswaeijs (de Munnick; 
var Cieeffs-) gerecht (kaart 3). 
De series begrotingen en rekeningen beginnen in 1818. De laatste raads
vergadering vond plaats onder voorzitterschap van burgemeester J.C. de 
Bruijn (hij was ook burgemeester van Harmelen) op 28 augustus 1857, 
omdat m de wet van 13 juni 1857 was bepaald, dat de gemeenten Harmelen 
en Gerverscop voortaan onder de naam: gemeente Harmelen, een gemeente 
zouden vormen. Afgezien van enige kleinere grenswijzigingen, vond de 
laatste belangrijke grenswijziging plaats in 1953 (wet van 8 oktober), 
toen de gemeente Veldhuizen voor het grootste gedeelte opging in de 
huidige gemeente Vleuten-de Meern en aan Harmelen gedeelten van Vleuten 
en Veldhuizen werden toegevoegd. 

II. Het archief. 

1. Geschiedenis van het archief. 

Afgezien van de wetenschap, dat de schepenen van Harmelen, Harmelerwaard, 
Kaanwijk en Bijleveld secretaris Leechburch op 13 oktober 1698 machtig
den, "de gerechtskist te visiteren en inventariseren" (inventaris-
nr.261), is omtrent het beheer en de bewaring van het Harmelens archief 
uit de tijd voor 1795 weinig bekend. 
Ingevolge een resolutie van het "Committe' van het Platteland" van 
1 oktober 1795 werden de op dat moment aanwezige archivalia door de 
voormalige schout van Alphen overgedragen aan de "exploicteur van het 
kerspel", Molenaar. Uit de bijbehorende inventaris blijkt, dat "aan 
huis" stukken van recente datum, de oudste van 1771, de jongste van 
1794, bewaard werden. In de "gerechts-kas", bedoeld zal zijn de archief
kast of -kist, aanwezig op het gerechtshuis, werden de oudere stukken, 
waaronder "heel oude", bewaard. Men zou hieruit kunnen opmaken, dat de 
schout het "dynamisch" archief onder handbereik, thuis dus, had (inven-
tarisnr.875), 
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Hoe de archiefberging na 1795 heeft plaatsgevonden, is niet bekend. 
Wel geeft het gemeentebestuur in 1827 opdracht tot het vervaardigen 
van een archiefkast (inventarisnr.1484), maar of er tot op dat moment 
sprake is geweest van enig archiefbeheer, is niet duidelijk. Uit het 
onderstaande moge blijken, dat zulks echter zeer waarschijnlijk nauwe
lijks het geval is geweest. 
In de eerste plaats blijkt uit een drietal "processen-verbaal" van 
overdracht uit 1866 en 1867, inventarissen genoemd, niets van enige 
ordening (inventarisnr.875). 
Ten tweede: mogelijk naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 
8 maart 1879, waarin wordt bepaald, dat alle oud-rechterlijke archie
ven moeten worden overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaatsen, komt 
er enige beweging in de archiefberging en -ordening. Uit een niet-
gedateerd en niet-ondertekend stuk (inventarisnr.875), waarin de jaar
tallen 1879 en 1881 worden genoemd, zijnde een opsomming (het woord 
inventaris is hier eigenlijk nauwelijks op zijn plaats) van de dan 
aanwezige archivalia, opgeborgen in de "groote kast op de Achterkamer" 
oiijkt het volgende: met de "Achterkamer" wordt waarschijnlijk bedoeld 
eer. kamer in de herberg van Van Heeteren "waar vroeger raadhuis werd 
gehouden". In 1879 bevond zich het oud-archief op een zolder van het 
toenmalige brandspuithuis, "thans paardenstal. Het meerendeel ordeloos 
in pakker, gebonden, geborgen in een grooten, diepen kast. Wat niet meer 
m der: kast had kunnen worden gestopt was op de grond dooreen geworpen. 
Tengevolge van weer, wind en stof was dit zo vuil en smerig, dat bij 
het overbrengen naar het kamertje boven de kelder, waar het thans wordt 
geborgen ( ( dit kamertje behoort eigentlijk totdat gedeelte van het 
gemeentehuis i = het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat, dat 
tot 197"/ ais zodanig in gebruik is geweest :A.J. ) , dat aan den burge
meester is verhuurd)), het veel tijd en arbeid kostte alvorens het 
i/et {'.) kon worden aangevat. Bovendien was veel. ... (onleesbaar) van 
Ve^cnuizen - door vocht en mot zeer geschonden -. Een ander gedeelte 
Levonc zich in groote pakken meest door elkaar op de bovenste planken 
var. de archiefkamer naast de raadzaal. In het laatst van 1881 toen men 
gereed was gekomen met eenige orde en rangschikking te brengen in het 
nieuwe archief". 

Op 19 februari 1889 vond overdracht plaats aan het Rijksarchief te Utrecht 
van oud-rechterlijke archivalia (inventarisnr.876) en van 22 februari 
loei- dateert de eerste inventaris, die die naam wellicht verdient. 
De materiele eenheden, hoewel niet met name genoemd, dragen een nummer 
(en een letter), terwijl sprake is van een zekere (rubrieksgewijze) 
ordening. Omtrent de stukken betreffende doop, huwelijk en begraven 
(de door de kerken bijgehouden registers van voor 1811) is keurig aan
getekend, dat ze zijn opgeborgen bij de registers van de burgerlijke 
stand; van de stukken, die op 19 februari waren overgedragen aan het 
Rijksarchief, is eveneens aantekening gehouden. Deze inventaris is zeker 
tot 1922 m gebruik geweest, omdat op 28 december 1921 ingevolge het K.B. 
van 20 juni 1919 overdracht aan het Rijksarchief plaatsvond van de 
door de gemeente bewaarde, door de kerken bijgehouden, doop-, trouw
en beyraafregisters van voor 1811 en kennelijk zijn opgezocht via een 
lijst, waarop met potlood in de marge de bewuste nummers uit de in
ventaris van 1889 zijn aangebracht (inventarisnr.876). 
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Kortom: Vanaf 1889 is er zeker sprake van een bepaalde archiefzorg. 
Dat de archiefzorg en het -beheer, zowel in archivistiek, als in 
materieel opzicht nog veel te wensen overliet, moge uit het nu volgende 
blijken. 
In zijn verslag over 1922 wees de toenmalige rijksarchivaris-inspecteur 
der archieven in de provincie Utrecht, dr.K.Heeringa, erop, dat een 
behoorlijk aantal gemeenten en waterschappen nog geen archiefverordening 
had ingevoerd. Dit was nl. nodig geworden ingevolge de inwerkingtreding 
van de archiefwet van 1919, "in de eerste plaats om regelen te stellen 
voor de openbaarheid, welke het beginsel der wet uitmaakt". De gemeen
te Harmeien behoorde bij dit aantal, doch, nadat de rijksarchivaris de 
bewuste gemeenten bij brief van 21 november 1922 nog eens aangespoord 
had, een archiefverordening m het leven te roepen, werd in de raads
vergadering van 22 maart 1923 Harmelens eerste archiefverordening vast
gesteld. Deze schreef o.m. voor, dat de archieven door de secretaris 
zouden worden beheerd (inventarisnr. 874). 
De resultaten van het tot dat tijdstip door het gemeentebestuur gevoer
de beieid ten aanzien van archiefzorg en -beheer waren voor Heeringa 
Kennelijk aanleiding, in te grijpen. Hij schrijft in zijn verslag: 
" De archieven van Harmeien en Veldhuizen, waarvoor ik spoedig 
ingrijpen noodig had geacht, z-ijn door de zorgen van het gemeentebestuur 
var: Harmelen, dat ook die van Veldhuizen bewaart, gereinigd en naar 
Ltrecht opgezonden, waar ze door mij zijn beschreven. In het laatst 
van het jaar heb ik de beschrijvingen aan den burgemeester van Harme
len toegezonden en van hem bericht ontvangen, dat de bestelde archief
kast spoedig zou worden opgericht, waarna ik nader zou worden ingelicht. 
Zoodra dit zal zijn geschied, zullen de niet weinig omvangrijke verza
melingen naar de bestemde plaats overgebracht worden. Wanneer dan nog 
de vereischte archiefverordeningen gemaakt zijn, zijn deze eens zoo 
verwaarloosde archieven in een toestand, waarin men ook de andere 
cemeente-archieven zou wenschen te zien." (47). 
Overigens: deze "inventaris-Heeringa" is tot de totstandkoming van de 
voor u liggende inventaris in gebruik geweest. 
Kaar ik aanneem, gesenrokken door de in 1929 plaats gehad hebbende 
brand in net Stadhuis van Leiden, verzochten G.S. op 19 februari 1929 
aan de gemeentebesturen, mededeling te doen van getroffen maatregelen 
tegen brandgevaar van het archief, of, zo het archief niet voldoende 
tegen brand was beschermd, van eventueel te treffen maatregelen. 
Reecs op 21 maart d.a.v. schrijft de burgemeester in verband met het 
feit, dat de Harmeiense archieven (z.i.) niet voldoende tegen brand 
zijn beschermd (in Heeringa's verslag over 1922 is immers sprake 
van "de oprichting van een archiefkast"), een nota aan de raad, waarin 
hij op de noodzaak van brandvrije berging van de archieven wijst. Hij 
stelt twee alternatieven voor. 
Ten eerste: de aanschaf van stalen opbergkasten. Het bezwaar hiertegen 
is, dat deze te veel ruimte zullen innemen in de bestaande archiefkamer. 
Ten tweede: de bouw van een kluis van gewapend beton in het bij het 
gemeentehuis behorend koetshuis annex stalgebouw. Overeenkomstig het 
voorstel wordt dan op 7 mei 1929 door de gemeenteraad besloten tot het 
tweede alternatief, te bouwen door de Maatschappij tot vervaardiging 
en levering van bouwmaterialen v/h de erven H.Trip te Utrecht (inv.nr.878) 

http://inv.nr.878
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Dit raadsbesluit werd goedgekeurd door G.S., waarvan middels een brief 
d.d. 21 mei 1929 mededeling werd gedaan (zie inventarisnr.369). 
Men mené echter niet, dat nu alles gezegd is omtrent de zorg, het beheer 
en de berging van het Harmelens gemeentearchief. 
Welnu, op 31 januari 1930 besluiten B.en W., de kachel, welke afkomstig 
is van de secretarie, in het koetshuis te plaatsen, teneinde deze "zoo 
nu en dan eens te stoken, vooral bij vochtig weer, ter bescherming van 
het archief in de brandvrije kluis tegen vocht" (inventarisnr.370). 
Vervolgens: in een aan het gemeentebestuur gerichte brief van 1 novem
ber 1939, afkomstig van de toenmalige rijksarchivaris-inspecteur, B.M. 
de Jonge van Ellemeet, wijst deze, kennelijk n.a.v. een inspectiebe
zoek, nog eens "op den bedenkelijken vochtigen toestand" van de archief
bewaarplaats, welke "op den duur voor de archieven zelf funest zal 
blijken". Hij dringt dan ook aan op maatregelen. Uit het antwoord van 
B.en W. blijkt dan, dat er plannen tot verbouw van het gemeentehuis 
in voorbereiding zijn, "volgens welke centrale verwarming - ook in de 
kluis - zal worden aangelegd". In afwachting van de verbouwing was 
reecis besloten, "de bestaande kachel dichter bij de kluis te doen 
plaatsen, waardoor intensere verwarming zal plaatsvinden" (inventarisnr.878) 
Mogelijk vanwege de oorlogsperikeien tussen 1940 en 1945 bleef deze 
ongewenste toestand voortduren tot 1962. In dat jaar werden de houten 
rekker, vervangen door stalen, de ventilatie en de verlichting werden 
verbeterd, terwijl ook een electrische radiator werd geplaatst. (Semi-
statisch archief, voorlopige inventarisnrs.11376 en 11377). Dat de 
klimaatscrr.standigheden voor het archief verre van ideaal bleven, moge 
duidelijk zijn. 
Definitief uit de problemen kwam het Harmelens gemeentearchief, althans 
voor wat de berging betreft, pas in 1977, toen het werd overgebracht 
naar de splinternieuwe, aan de eisen van deze tijd beantwoordende, 
archiefbewaarplaats onder het op 17 juni geopende nieuwe gemeentehuis 
aan de Raadhuislaan. 
Hierboven werd opgemerkt, dat er in 1962 een aantal verbeteringen in 
de toenmalige archiefbewaarplaats werden aangebracht. Dit hing samen 
met het feit, dat de gemeente Harmeien juist was toegetreden tot het 
Streekarchivariaat "Zuid-West Utrecht". 
In 1963, 1966 en 1970 werden o.a. aan de hand van archivalia door 
de toen m functie zijnde streekarchivaris een drietal boekjes 
samengesteld. De i.v.m. die boekjes benodigde archiefstukken 
werden uit het archief, met name uit de serie ingebonden correspondentie 
(de Agenda's) gelicht en nooit op hun oorspronkelijke plaats teruggelegd. 
In het kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar, waarvoor 
ondermeer een archiefinventaris moest worden samengesteld en de keuze 
hiervoor op het Harmelens archief viel, werd door dezelfde streekarchi
varis bepaald, dat de uit de serie ingebonden correspondentie, de Agenda's 
(inventarisnrs.383-519), de agendabladen en de "lokaal-historisch 
relevante stukken" moesten worden gelicht. Aan dit karwei werd aanvan
kelijk door twee aankomend archiefambtenaren begonnen. Het moge duide
lijk zijn, dat deze archiefambtenaren in wording op dat moment (1982) 
nauwelijks kennis van de archivistiek bezaten en zeker niet konden 
bepalen, welke stukken, lokaal-historisch gezien, de bedoelde relevantie 
bezaten. E.e.a. leidde er dan ook toe, dat "rijp en groen" uit de 
Agenda's werd gelicht. Dit had weer tot gevolg, dat betreffende bepaalde 
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onderwerpen te weinig en betreffende andere onderwerpen te veel werd 
gelicht. Al met al was het resultaat een berg papier en een geschonden 
serie Agenda's. Ik kom uiteraard hierop terug. 

2. Verantwoording van de inventarisatie. 

a. Algemeen. 

Bi] de aanvang van de inventarisatie moest v.w.b. de te volgen werkwijze 
een keuze worden gemaakt i.v.m. de op handen zijnde opheffing van het 
Streekarchivariaat "Zuid-West Utrecht". 
Voor de hand liggend zou zijn geweest, de aangetroffen losse stukken 
terug te brengen naar hun oorspronkelijke plaats, waarna nadere toegangen, 
m.n. op de agendabladen, de Agenda's en de resoluties/notulen hadden 
moeten worden gemaakt, doch gezien de hoeveelheid, vnl. afkomstig uit de serie 
Agenda's 1611-1919 (inventarisnrs.383-519), die werd aangetroffen, kwam 
"restauratie" niet in aanmerking, enerzijds omdat terugleggen op de 
oorspronkelijke plaats erg tijdrovend zou zijn geweest en het gevaar 
bleef, dat tijdens raadpleging stukken toch niet op de juiste plaats 
in de losgesneden banden zouden terugkeren, anderzijds omdat de moge
lijkheid aanwezig was, de stukken, na beschrijving, zodanig te ordenen, 
dat de raadpleger de gewenste stukken betreffende een bepaald onder
werp snel kan oproepen, hoewel daarbij natuurlijk kanttekeningen te 
plaatsen zijn. Bovendien was de "sloop-arbeid" ook het door Heeringa 
in 1922 beschreven gedeelte van het archief niet bespaard gebleven, zodat 
hierrr-.ee ook iets moest gebeuren en hoewel bruikbaar, die inventaris 
voldeed uiteraard niet meer aan de moderne archivistieke inzichten. 
Hierbij komt nog, dat door zijn wijze van inventariseren veel interessants 
verborgen bleef. 
Ik het o~ ai deze redenen dan ook bewust gekozen voor handhaving van 
de plaats gehad hebbende aantasting van structuur- en bestemmingsbe-
ginsei (48), de daarvoor in aanmerking komende nummers van de inventaris 
Hearings herbeschreven en gestreefd naar de samenstelling van een zo 
gebruikersvriendelijk mogelijke inventaris, die over de gehele linie 
is ingedeeld naar rubrieken. 

De voor u liggende inventaris kent twee hoofdafdelingen, nl. hoofdaf
deling I, waarin ondergebracht de archieven van die organen, waar
van de gemeente Harmeien de rechtsopvolger is en hoofdafdeling II, 
waarin de archieven van de polders zijn ondergebracht. De creatie van 
de laatstgenoemde hoofdafdeling was m.i. noodzakelijk, omdat de archie
ven van de polders in feite niet thuishoren in het Harmelens gemeente
archief, doch elders ( 36 ) (Grootwaterschap Woerden en het 
Waterschap Leidse Rijn). Hoewel het Heeringa ook wel duidelijk was, 
dat de functies van de kroosheemraden, in het grijze verleden mogelijk 
zelfs deel uitmakend van de gerechtsbesturen, later werden overgenomen 
door de polderbesturen (49), is het begrijpelijk, dat hij de archieven 
van de polders liet berusten in het gemeente-archief, vooral omdat 
gerechts- en polderbesturen zo dicht bij elkaar stonden. 

http://hierrr-.ee
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b. Het archief van de gemeente Harmeien. 

De huidige gemeente Harmeien wordt gevormd door de vroegere gerechten/ 
gemeenten Harmeien (met Harmelerwaard), Indijk en Gerverscop (/Breudijk). 
De archieven van al deze gerechten en gemeenten zijn dan ook afzonder
lijk beschreven, waarbij die van Indijk en Gerverscop in deze volgorde 
voor die van Harmeien zijn geplaatst, omdat Indijk in 1820 en Gervers
cop in 1857 in de gemeente Harmeien opgingen. Principieel verschilt 
de manier van (her-)inventariseren van de archieven van Indijk en 
Gerverscop niet met die van de archieven van Harmeien. 
Hetzelfde geldt eveneens voor het archief van het kerspel, dat overi
gens een geheel eigen plaats inneemt, omdat het kerspel een veel groter 
gebied omvatte, dan de huidige gemeente Harmeien. Vanwege het feit, dat 
het kerspelbestuur een veel algemener karakter droeg, dan het bestuur 
van de gerechten/gemeenten, is dit archief als eerste in de inventaris 
opgenomen. 

Afgezien is van het aanbrengen van caesuren in het archief van de 
gemeente Harmeien van na 1811, hoewel deze zeker op zijn plaats zouden 
zijr. geweest (1817,1820,1851/2,1857 en met name 1920 vanwege de invoe
ring van een rubriekenstelsel). Als redenen hiervoor kunnen worden opge
geven: oorspronkelijk is het archief 1811-1919 in zijn geheel geordend 
volgens hetzelfde (agenda-)stelsel; structuur- en bestemmingsbeginsel 
waren toch al aangetast; overzichtelijkheid en raadpleegbaarheid zou
den bepaald minder zijn geworden. 
In dit verband nog een enkel woord omtrent het, oorspronkelijk volgens 
een rubriekenstelsel, gebaseerd op het z.g. Bloemendaalse Stelsel, 
geordende archief (gedeelte), beslaande het tijdvak 1920-1939. Aangetrof
fen werd het restant van dit archief, waarvan een groot aantal stukken 
werd teruggevonden in het semi-statisch archief en daar momenteel (1986) 
onderdeel van uitmaken. Waar de in het semi-statisch archief aangebrachte 
orde dit veroorloofde, werden stukken teruggevoerd naar het hier be
schreven archief; waar dit die orde zou hebben verstoord, werden af
drukken (fotocopieen) gemaakt en werden deze in het "oud archief" op
genomen. Dit laatste is overigens niet gebeurd met de bouwvergunningen 
vanaf 19C1, die als een materiele eenheid in het semi-statische archief 
staan opgesteld; wel werden de registers, houdende de aanvragen voor 
bouwvergunningen opgenomen. Via deze registers kunnen de vergunningen 
worden opgespoord. 
Betreffenae de hinderwetvergunningen zij nog opgemerkt, dat, hoewel de 
eerste hinderwet dateert van 1875, vergunningen, reeds daterend vanaf 
1868 en duidelijk in deze sfeer passen, eveneens zijn opgenomen. 

De archieven van de respectievelijke ambtenaren van de burgerlijke stand 
zijn, eveneens om redenen van overzichtelijkheid, niet afzonderlijk be
schreven, hoewel dit formeel beter zou zijn geweest. Zowel de registers 
van de burgerlijke stand van Indijk, Gerverscop en Harmelen, als de 
bevolkingsregisters ca. van Gerverscop en Harmeien staan "sinds jaar 
en dag" in de archiefbewaarplaats als een eenheid opgesteld. Om prak
tische redenen (familieonderzoek e.d., vaak uitgevoerd door een der 
ambtenaren van de afdeling "Bevolking") is deze eenheid niet verbroken, 
als een geheel beschreven en ondergebracht bij het archief van de ge
meente Harmelen. Onder Indijk en Gerverscop wordt dan v.w.b. deze re
gisters verwezen naar het archief van de gemeente Harmelen. 
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Vanaf het ontstaan in 1817 tot aan de opheffing in 1953 van de voormalige 
gemeente Veldhuizen werd de administratie van deze gemeente gevoerd op 
de secretarie van de gemeente Harmeien. Dit leidde wel tot vermenging 
van stukken van beide gemeenten. 
Losse stukken, behorend tot het archief van de gemeente Veldhuizen 
werden dan ook afgezonderd en overgedragen aan de gemeente Vleuten-
de Meern, waarvan Veldhuizen nu (1986) onderdeel van uitmaakt. 
De vermenging ging echter vaak zover, dat administratief geen onder
scheid werd gemaakt tussen beide gemeenten en had dan als resultaat, 
dat b.v. militair dienstplichtigen uit Harmeien en Veldhuizen door elkaar 
in hetzelfde register werden ingeschreven. Dergelijke materiele een
heden konden uiteraard niet worden gescheiden en zijn als zodanig in 
het Karmelens archief blijven berusten. 

Samengevat tenslotte ziet de inventaris van het archief van de gemeente 
Harmeien er dus als volgt uit: 
Na de beschrijving van de archieven van het kerspel, de gerechten/ 
gemeenten Indijk en Gerverscop(/Breudijk) volgt de beschrijving van de 
archieven van de gerechten Harmeien en Harmelerwaard, waarna die van 
de gemeente Harmeien vanaf 1811 zonder onderbreking doorloopt tot 1939. 
Van enkele beschrijvingen, b.v. die van de raadsnotulen en de kadastrale 
leggers, loopt de datering door tot na 1940, omdat ze materieel een 
eenheid vormen. 
Het jaartal 1939 vormt de einddatum van deze inventaris, omdat t.b.v. 
de gemeentelijke administratie vanaf 1940 de code VNG wordt gehanteerd. 

De archieven van de polders. 
Zoals reeds opgemerkt, horen deze archieven niet thuis in het Harmelens 
gemeentearchief. Omdat ze formeel alsnog dienen te worden overgedragen, 
heb ik ze dan ook in een afzonderlijke hoofdafdeling en met een eigen 
nummering ondergebracht. Mocht nl. een der toekomstige beheerders (de 
gemeente Harmeien is sedert 1 juli 1986 niet meer aangesloten bij een 
streekarchiefdienst) tot daadwerkelijke overdracht willen overgaan, 
dan wordt de nummering, aangebracht in het Harmelens archief, zowel 
in de inventaris, als in de opstelling in de archiefbewaarplaats, niet 
onderbroken. 
E.e.a. heeft als consequentie, dat verwijzingen tussen de polderarchieven 
en de Harmeiense archieven niet als zodanig konden plaatsvinden. In 
de enkele voorkomende gevallen werden afdrukken (foto-copieë'n) van de 
originele stukken op de plaats van de verwijzing ondergebracht. 

Enkele wenken voor de raadpleger. 
Ik ben zo vrij, het "leger" van raadplegers/onderzoekers in twee cate
gorieën te verdelen en wel: 
- degenen, die op zoek zijn naar antwoorden op vragen van lokaal-
historische aard in de meest uiteenlopende zin; 

- degenen, die op zoek zijn naar personen, die in het verleden leefden, 
meestal de eigen voorouders. 

Ten behoeve van de lokaal-historisch geïnteresseerde wil ik het volgen
de opmerken. 
Een zo volledig mogelijk antwoord op een bepaalde vraag kan (na voor
afgaand literatuuronderzoek) worden verkregen door in de eerste plaats 
de in aanmerking komende stukken, die in de betreffende rubriek worden 
aangetroffen, te bestuderen. Omdat deze stukken meestal geen bevredi
gend totaal-antwoord geven, is het raadzaaam, daarnaast eveneens de 
correspondentie (de series agendabladen:inventarisnrs.556-625, de Agenda's: 



•".-sswivtrjfvî^r 

XIX 

inventarisnrs.383-519 en de brievenboeken:inventarisnrs.520-550), verslagen 
(gemeente, landbouw, onderwijs,- ik wijs hier ook op de jaarverslagen van 
de provincie, lopend vanaf ca. 1820 die op de meeste archiefdiensten 
aanwezig zijn) , de notulen/resoluties van de vergaderingen van de 
gerechts- en gemeentebesturen, te raadplegen; voorts komen de notulen 
en besluiten van de vergaderingen van B.en W., de begrotingen en 
vooral de rekeningen met bijlagen en belastingkohieren voor bestudering 
in aanmerking. Aanvullende informatie kan eventueel nog gevonden wor
den in de polderarchieven. 
Het gebruik van toegangen/indices, voorzover aanwezig, vergemakkelijkt 
het opzoeken van stukken en/of raadsbesluiten. Ik wijs in dit verband 
nog op het feit, dat stukken, die vermeld staan in de agenda's (inven
tarisnrs. 556-625) als zijnde ingekomen of uitgegaan, vaak niet (meer) 
aanwezig zijn de bijbehorende band met correspondentie (ook Agenda 
genoemd; zie hierboven); deze zijn dan of terechtgekomen in de betref -
fende rubriek of in de loop der tijden verloren gegaan. U weet dan 
ir. elk geval, dat de gezochte stukken ooit geschreven zijn; bovendien 
wordt vrijwel altijd een korte weergave van de oorspronkelijke inhoud 
gegeven. 

De familie-onderzoeker wil ik het volgende meegeven: 
In de eerste plaats komen uiteraard alle stukken, genoemd in de rubriek 
"Bevolking" voor raadpleging in aanmerking. Zoals genoegzaam bekend 
zal zijn, zijn de belangrijkste de registers van de burgerlijke stand 
(geboorte, huwelijk en overlijden vanaf 1811) en de bevolkingsregisters 
(vanaf ca.1850) en stukken betreffende volkstellingen, zeker die van 
1S4~. Zijn na raadpleging van deze archivalia voldoende gegevens bekend 
omtrent de gezochte persoon of personen en u wilt meer weten over deze 
personen, dan verdient het zeker aanbeveling, daarnaast nog andere 
stukken te bestuderen. Ik noem: 
a. m verband met de woonlokatie: woningregisters, registers van huis

nummer mg, leggers van gebouwde en ongebouwde eigendommen (voor 1832), 
de kadastrale leggers (na 1832) en de bouwvergunningen; 

b. in verband met het levensonderhoud: de stukken, genoemd in de rubriek 
"Lancbouw"; buiten de landbouw: patentregisters, staten van bedrij
ven (mventarisnr.1652) en de hinderwetvergunningen,-

c. in verband met de "welgesteldheid": belastingkohieren van uiteen
lopende aard; 

d. in verband met "maatschappelijke wandel":leerlingenlijsten (onderwijs) 
en registers van processen-verbaal (justitie); 

e. in verband met militaire verplichtingen: de inschrijvings- en lotings-
registers en inlijvingsstaten. Hierin treft u allerlei persoonlijke 
gegevens omtrent militair dienstplichtigen aan. In de lotingregisters 
zelfs signalementen, geboorteplaatsen en -data van voor 1811 en de 
namen van beide ouders. 

Overigens: ook in de correspondentie en de raadsnotulen treft U aller
lei wetenswaardigs over individuele personen aan. 

Minder bekend zal zijn, dat in de archieven van voor 1811 eveneens 
stukken voorkomen, die, genealogisch gezien, zeer de moeite van het 
bestuderen waard zijn. 
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Ik wijs in de eerste plaats op de akten van indemniteit (inventarisnrs. 
310,311 en 312), waarin vaak geboorteplaatsen en -data worden aangetroffen. 
Vervolgens wijs ik op de stukken, die te maken hebben met opgelegde 
belastingen: kohieren, de z.g. omslagen en uitzettingen van dorps-
of buurlasten, impost op het gemaal, familie- en haardstedengeld e.a.; 
voorts gaderboeken (gerecht Indijk, inventarisnrs. 35-37) en de staten 
van de opbrengsten van de 20e en 40e penning. Hierin komen veel namen, 
vaak ook beroepen en soms de (numerieke) samenstelling van de gezin
nen voor. 
Aanvullende informatie kan verkregen worden door raadpleging van de 
polderarchieven, met name noem ik: de lijsten van de hoefslagpalen, 
de rekeningen van het Grootwaterschap Woerden (in het archief van 
de polder Indijk, inventarisnrs. P 3-5), de omslagen van het duiker
geld en de z.g. binnenlandse kosten. 

Tenslotte: een indruk van hetgeen u in stukken kunt aantreffen 
wcrdt verkregen middels een blik op een aantal afbeeldingen van re-
produkties van (gedeelten van) archivalia, afgedrukt bij de betref
fende inventarisnummers. 
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HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE H A R M E L B N , (1810) 1811-1939 (1975) 

BESCHEIDEN VAN ALGEMENE AARD. 

Notulen en indices; presentielijsten. 

331 Notulen en besluiten van het gemeentebestuur van Harmeien, 
1810-1813, 1817, 1819-1827, 1829-1851. 1 pak 
N.B.: 1) Vanaf 1823 werden de begrotingen mede opgenomen. 

2) Bijgevoegd bij de notulen van 18-6-1850 een be
zwaarschrift van schipper J.Verweij tegen zijn 
belastingaanslag. 

332-343 Notulen van de raad van de gemeente Harmeien, 1850-1947. 12 delen 

332: 1850, januari 18 - 1851, oktober 10 
333: 1851, oktober 15 - 1858, december 10 
334: 1859, maart 1 - 1867, december 27 
335: 1868, januari 21 - 1873, april 21 
336: 1873, mei 13 - 1888, december 21 
337: 1889, februari 19 - 1907, oktober 28 
338: 1908, januari 21 - 1918, november 15 
339: 1919, februari 5 - 1921, juni 13 
340: 1921, juli 22 - 1927, februari 14 
341: 1927, maart 22 - 1931, april 28 
342: 1.931, juni 30 - 1935, oktober 29 
343: 1936, januari 29 - 1947, december 23 

344-345 Alfabetische indices op de notulen van de gemeenteraad, 
1850-1859, 1889-1907, 1908-1921. 2 delen 

344: 1850-1859 
345: 1889-1907 

1908-1921, zie de inv.nrs: 338 en 339 

346-35C' Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeente
raad, 1852-1919, 1929-1956. 4 delen en 

1 omslag 
346: 1852-1867 
347: 1868-1907 
348: 1869, 1870 
349: 1908-1919 
350: 1929-1956 
N.B.: De lijsten van inv.nr.: 348 zijn geen presentie

lijsten, doch collectelijsten. 

351 Notulen van een vergadering van de gecombineerde gemeente
raden van Harmeien en Gerverscop, 1841. 1 stuk 

352 Notulen van twee vergaderingen van de gecombineerde 
gemeenteraden van Harmeien, Veldhuizen en Gerverscop, 
234e, 2 stukken 
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353-354 Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 
1852-1872, 1902-1903. 1 deel en 

1 katern 

353: 1852-1872 
354: 1902-1903 

355-360 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethou
ders, 1836, 1837, 1841, 1851-1920. 5 delen en 

1 omslag 

355 
356 
357 

358 
359 
360 

1836, 1837, 1841 
1851, oktober 21 - 1852, december 3 
1857, september 11 - 1859, april 29 
1867, januari 8 - 1873, oktober 31; zie inv.nr.:356 
1873, november 7 - 1896, oktober 20 
1896, november 3 - 1909, augustus 18 
1909, augustus 31 - 1920, december 20 

Besluitenlijsten van de vergaderingen van burgemeester 
en wethouders, 1921-1939. 19 omslagen 

361 1921 367: 1927 373: 1933 

362 1922 368: 1928 374: 1934 

363 1923 369: 1929 375: 1935 

364 1924 370: 1930 376: 1936 

465 1925 371: 1931 377: 1937 

366 1926 372: 1932 376: 
379: 

1938 
1939 

Presentielijsten van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders, 1679-1940. 2 delen 

3S0: 1679-1907 
361: 1908-1940 

Notulen van een vergadering van de burgemeesters van 
Harmeier., Veldhuizen, Gerverscop en Teckop, 1832. 1 stuk 

Ingekomen en uitgaande stukken met indices. 

383-519 "Agenda's"; registers, houdende ingekomen-en afschriften 
van uitgaande stukken, 1811-1919. 

383: 1811 
384: 1812 
385: 1813 
386: 1814 
387: 1815 
388: 1816 
389: 1817 

390: 1818 
391: 1819 
392: 1820 
393: 1821 
394: 1822 
395: 1823 
396: 1824 

397: 1825 
398: 1826 
399: 1827 
400: 1828 
401: 1829 
402: 1830 
403: 1831 

39 pakken en 
98 banden 
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404: 1832 444: 1881 484: 1909 (N-Z) 

405: 1833 445: 1882 485: 1910 (A-L) 

406: 1834 446: 1883 486: 1910 (M) 

407: 1835 447: 1884 487: 1910 (N-Z) 

408: 1836 448: 1885 488: 1911 (A-L) 

409: 1837 449: 1886 489: 1911 (M-S) 

410: 1838 450: 1887 490: 1911 (T-Z 

411: 1839 451: 1888 491: 1912 (A-L) 

412: 1840 452: 1889 492: 1912 (M) 

413: 1841 453: 1890 493: 1912 (N-Z) 

414: 1842 454: 1891 494: 1913 (A-L) 

415: 1843 455: 1892 495: 1913 (M) 

416: 1844 456: 1893 496: 1913 (N-Z) 

417: 1845 457: 1894 497: 1914 (A-F) 

418: 1846 458: 1895 498: 1914 (G-L) 

419: 1847 459: 1896 (A-L) 499: 1914 (M) 

420: 1848 460: 1896 (M-Z) 500: 1914 (N-Z) 

421: 1849 461: 1897 501: 1915 (A-I) 

422: 1850-1851 462: 1898 502: 1915 (J-L) 

423: 1852-1853 463: 1899 503: 1915 (M) 

424: 1854 464: 1900 504: 1915 (N-P) 

425: 1855-1856 465: 1901 505: 1915 (R-Z) 

426: 1857-1858 466: 1902 (A-L) 506: 1916 (A-K) 

427: 1859-1660 467: 19C2 (M-Z) 507: 1916 (L) 

428: 1861- 1862 468: 1903 (A-L) 508: 1916 (M-C) 

429: 1863-1864 469: 1903 (M-Z) 509: 1916 (P-Z) 

4 30: 1865-1866 470: 1904 (A-L) 510: 1917 (A-G) 

431: 1867 471: 1904 (M-Z) 511: 1917 (H-L) 

432: 1868 472: 1905 (A-L) 512: 1917 (M) 

433: 1869 473: 1905 (M-Z) 513: 1917 (N-Z) 

434: 1870 474: 1906 (A-L) 514: 1918 (A-L) 

435: 1671 475: 1906 (M-Z) 515: 1918 (M) 

436: 1872 476: 1907 (A-L) 516: 1918 (N-Z) 

h - *' : 1S73 477: 1907 (M-Z) 517: 1919 (B-J) 

435: 1874- 1875 478: 1908 (A-J) 518: 1919 (K-M) 

439: 1876 479: 1908 (K-M) 519: 1919 (O-Z) 

440: 1877 480: 1908 (N-T) 

441: 1878 481: 1908 (V-Z) 

442: 1879 482: 1909 (A-L) 

443: 186. 483: 1909 (M) 

"Brievenboeken" ; registers, houdende afschriften van 

uitg aande stukken, 1817 -1888 

520: 1817--1820 527: 1834-1836 juli 

521: 1818--1820 528: 1836 aug.--1837 mei 

522: 1823--1825 maart 529: 1840-1844 mei 

523: 1825--1826 530: 1844 juni--1848 mei 

524: 1827 — 182Ê i 531: 1848-1852 

525: 1829 -1831 maart 532: 1853-1855 juli 

526 1831 -1834 mei 533: 1855-1858 juni 

21 delen en 
10 banden 
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534: 1858 
535: 1861 
536: 1865 
537: 1866 
538: 1868 
539: 1870 
540: 1873 
541: 1879 
542: 1880 
543: 1881 
544: 1882 
545: 1883 
546: 1884 
547: 1885 
548: 1886 
549: 1887 
550: 1888 
K.B. : 1. 

-1861 augustus 
-1864 
-1868 juli (zie ook inv.nr.537) 
febr.-1866 juli (zie ook inv.nr.536) 
-1870 juli 
-1873 oktober 
-1879 juni 

Inv.nr.520 is tevens het brievenboek van de 
schout van Indijk 
De schout (burgemeester) van Harmeien gebruikte 
zijn brievenboeken tussen 1817 en 1848 ook 
regelmatig t.b.v. Veldhuizen, Lange Ruigeweide, 
Laacnieuwkoop,Maarssenbroek en de polder Gerverscop 
De inv.nrs.541-550 benoemd als :"Agenda van de 
Burgemeester"; hierin ook ingekomen stukken. 

Trefv.-oordenindices op de ingekomen stukken, 1811, 1817-
1819, 1830. 4 deler, en 

1 omslag 
1611 

5 52 1817 

553 1816 

554 1819 

555 1830 

£5&-r25 Agenda's op de ingekomen en uitgaande 

1619,1833-1919. 

556: 1815,1816 565: 1840 

: 1823 (zie inv.nr.522) 566: 1841 

557: 1832 567: 1842 

558: 1833 568: 1843 

559: 1834 569: 1844 

560: 1835 570: 1845 

561: 1836 571: 1846 

562: 1837 572: 1847 

563: 1838 573: 1848 

564 : 1839 

7 delen en 
63 omslagen 

http://inv.nr.537
http://inv.nr.536
http://Inv.nr.520
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638-707 

574: 1849 600: 1894 
575: 1850 601: 1895 
576: 1851 602: 1896 
577: 1852 603: 1897 

578: 1853 604: 1898 
579: 1854 605: 1899 

580: 1855- 1860 aug. 606: 1900 
581: 1860- 1866 juli 607: 1901 
582: 1867- 1869 608: 1902 
583: 1870- 1873 aug. 609: 1903 
584: 1873- 1879 juni 610: 1904 

585: 1879 611: 1905 

586: 1880 612: 1906 
587: 1881 613: 1907 

588: 1882 614: 1908 

589: 1883 615: 1909 

590: 1884 616: 1910 

591: 1885 617: 1911 

592 : 1886 618: 1912 

593: 1887 619: 1913 

594: 1888 620: 1914 

595: 1889 621: 1915 

596: 1890 622: 1916 
597: 1891 623: 1917 

596: 1892 624: 1918 

599: 1893 625: 1919 

Register, houdende opgave van stukken, welke zonder bege
leidend schrijven zijn verzonden, 1920-1926. 1 katern 

Bekendmakingen. 

Bekendmakingen doer of vanwege het gemeentebestuur, 
1811-1919 (1937). 11 pakken 

627: 1811-1850 633: 1891-1900 
62£: 1852-1856 634: 1901-1908 
629: 1857-1860 635: 1909-1911 
630: 1861-1865 636: 1912-1913 
631: 1866-1880 637: 1914-1919 (1937) 
632: 1881-189C 
N.B.: 1. Ontbrekende jaren: 1822,1836,1845,1847 en 1850. 

2. Bekendmakingen van na 1919 zijn op een enkele uit
zondering na blijven berusten bij de onderschei
den rubrieken. 

Jaarverslagen en statistieke opgaven. 

Jaarverslagen van de gemeente Harmeien, 1849-1918. 70 katerns 

638 
639 
640 
641 
642 

1849 
1850 
1851 
1852 
1853 

643 
644 
645 
646 
647 

1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

648 
649 
650 
651 
652 

1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
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653: 1864 671: 1862 689: 1900 

654: 1865 672: 1883 690: 1901 

655: 1866 673: 1684 691: 1902 

656: 1867 674: 1885 692: 1903 

657: 1868 675: 1886 693: 1904 

658: 1869 676: 1887 694: 1905 

659: 1870 677: 1888 695: 1906 

660: 1871 678: 1889 696: 1907 

661: 1872 679: 1890 697: 1908 

662: 1873 680: 1891 698: 1909 

663: 1874 681: 1892 699: 1910 

664: 1875 682: 1893 700: 1911 

665: 1876 683: ' 1894 701: 1912 

666: 1877 684: 1895 702: 1913 

667: 1878 685: 1896 703: 1914 

668: 1879 686: 1897 704: 1915 

669: 1880 687: 1898 705: 1916 

670: 1881 688: 1899 706: 
707: 

1917 
1918 

N.E. : De verslagen van 1894 -1935 bevinden zich in het 

z.g .Provinc iale arch ief, dat bewaard wordt in het 

Riiksarchief te Utrecht. 

Staten, houdende statistieke opgaven betreffende de 
gemeente, 1864-1906. 1 omslag 

7 IC 

Overige. 

Inventaris var. de protocollen betreffende de gemeenten 
Harmeien, Veldhuizen, Reijerscop, Gerverscop en Breudijk, 
Lar.ge Ruige Weide, Indijk en Tekkop, welke door de maire 
van Karmelen overgedragen zijn aan de "Conservateur des 
Hypothèques" te Utrecht, 1812. 1 omslag 

Repertoire van de secretaris van de gemeente Harmeien, 
1812-1851. 1 omslag 
N.B.: De akten zijn ondergebracht bij de betreffende 

rubrieken. 

BESCHEIDEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

711 

Bestuurlijke aangelegenheden in organisatorische zin 

Grondgebied. 

Wapen. 

Stukken betreffende het wapen van Harmeien en van Indijk, 

1815. 

N.E.: De wapendiploma's bevinden zich in de Raadszaal 
van het gemeentehuis te Harmeien. 

1 omslag 
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Gemeentegrens. 

Stukken betreffende de vaststelling van tarieven voor 
plaatselijke belastingen voor 1812, alsmede het raadsbe
sluit tot de aanstelling van B.Nieuwenhuizen tot ontvan
ger en de plaatsing van vier gemeentegrenspalen, 1811. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1020. 

712 Stukken betreffende de grensaanduiding van de mairie 
Harmelen, 1812. 1 omslag 

713 Proces-verbaal van grensbepaling van de gemeente 
Harmelen, 1819. 1 katern 

Froces-verbaal van grensbepaling van de gemeente Harmelen 
na de vereniging met de gemeente Indijk, 1822. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een uit 1882 daterend uittreksel van 

dit proces-verbaal en een afdruk van dit uittreksel. 

Uitbreiding en samenvoeging. 

Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen en de 
oppervlakte van de op Hollands gebied gelegen polders 
onder Harmelen, die naar de provincie Utrecht moeten 
overgaan, 1814-1815. 1 omslag 

Brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan burgemees
ter er. assessoren van Karmelen, waarin het plan tot samen
voeging van de gemeenten Harmelen en Gerverscop wordt 
bekend gemaakt, 1846. 1 stuk 

Stukken betreffende de installatie van een commissie ter 
bestudering van de voorwaarden tot samenvoeging van 
Harmelen, Gerverscop en Veldhuizen tot een gemeente, 
1653, 1855. 
N.E.: Zie inventarisnr. 159. 

71' Staat, houdende opgave van de percelen, die van de ge
meente Kamerik zijn overgegaan naar de gemeente Harme
len, 1883. 1 stuk 

716 

Kom, wijken, buurtschappen. 

Stukken betreffende de indeling van Harmelen in wijken, 
1862,1869, (1914). 1 omslag 

71? Staat, houdende overzicht van de met name genoemde buurt
schappen en wijken met bijbehorende straatnamen, aange
troffen in de volkstelling van 1909, (1912). 1 stuk 
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Verordening, regelende de begrenzing van de kom van de 
gemeente Harmeien i.v.m. de strafverordeningen, 1881. 
N.B.: Zie inventarisnr.1769. 

Stukken betreffende de indeling van Harmeien in stern-
districten, 1930. 
N.B.: Zie inventarisnr.831. 

Stukken betreffende de vaststelling van de begrenzing 
van de bebouwde kom van Hameien in het kader van art. 27, 
2e lid van de wegenwet 1930, 1931-1937. 
N.B.: Zie inventarisnr.1523. 

"Lantaarnkaart Harmeien Kom"; plattegrond van de kom 
var. het dorp Harmeien, waarop de plaats van elke straat
lantaarn is aangegeven, 1932-1937. 
N.B.: Zie inventarisnr.1814. 

Parochiegrens. 

Uittreksel uit het register van de "Omschrijving der 
Farochien in het Aartsbisdom Utrecht", 1855, houdende 
de beschrijving van de omvang en begrenzing van de 
oarcchie Harmelen, 1855; 20e eeuws afschrift. 1 stuk 

Bevolking. 
N.B.: Zie voor kiezerslijsten en stemgerechtigden de 

inventarisnrs.: 632-842. 

A i g _e m e e n. 

Inwoneraantallen. 

Staat, houdende opgave van inwoneraantallen in het depar- -
tement van de Zuiderzee, 1810. 1 katern 
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72 2 Stukken betreffende de opgave van door de gouverneur van 
de provincie Utrecht opgevraagde statistieke gegevens van 
uiteenlopende aard m.b.t. de bevolking van de gemeente 
Harmeien, 1811,1812,1815,1818,1830. 1 omslag 

723 Staten, houdende opgave van de aantallen huizen, personen, 
handwerkslieden, vaartuigen, wagens en karren, alsmede de 
oppervlakte aan bouw-, wei- en hooiland en soorten en 
aantallen stuks vee, 1815. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van gegevens betreffende de be
volking, middelen van bestaan, gebouwen, wegen en water
gangen ca. en vervoer, opgemaakt, althans v.w.b. 1815 
en 1860, t.b.v. de samenstelling van een iteneraire, 
1815,1845,1860. 
N.B.: Zie inventarisnr. 2106. 

Staat, houdende opgave van het aantal inwoners van 
Eijleveld, Harmeien, Harmelerwaard, Haanwijk, Indijk en 
Geestdorp, 1647. 1 stuk 

Staat var. vragen en antwoorden betreffende inwoneraan
tallen over de jaren 1880-1914, 1914. 1 stuk 

Staten, houdende opgave van de gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven, alsmede van inwoneraantallen, opgemaakt 
t.b.v. het Provinciaal Jaarverslag, 1896-1916. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1389. 

Stater., houdende opgave van het aantal inwoners per 
1 ianuari, op basis waarvan de gemeente moet worden uit
gekeerd docr het Rijk, 1898-1914. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1017. 

Staat, houdende opgave van bevolkingsaantallen tussen 
1909 en 1SI3; van de aantallen straatlantaarns, klein
en krachtmotoren en de grotere gebouwen, opgemaakt 
i.v.m. de plannen van de gemeente Utrecht, de gemeenten 
in de provincie te voorzien van electrische stroom 
vanuit de krachtcentrale van de gemeente Utrecht, 1913. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1763. 
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726 Staten, houdende opgave van inwoneraantallen per kerke
lijke gezindheid, 1812, 1843-1877, 1930. 
N.B.: 1. Over 1812 mede het aantal armlastigen. 

2. Over 1866 een nominatieve opgave. 

1 omslag 

Staten, houdende opgave van de aantallen inwoners per 
beroepsgroep, waaronder zich in het algemeen de bedeel
den bevinden, 1843-1855. 
N.B.: Zie inventarisnr. 2083. 

727 

•26 

Volkstellingen. 

Staten, houdende opgave van de gezinssamenstelling en 
persoonlijke gegevens van elk gezinslid, opgemaakt in 
het kader van de volkstelling van 1849, 1849. 
N.B.: Deze staten corresponderen met inventarisnr. 796. 

1 pak 

"Hoofdelijke invullingsregisters"; verzamelstaten, 
houdende persoonlijke en statistieke opgaven betreffende 
de inwoners van Harmeien, opgemaakt in het kader van de 
volkstelling van 1849, 1849. 1 P a k 

Stukken betreffende de opgaven t.b.v. de volkstellingen 
van 1689,1899 en 1909,1889-(1910). 1 omslag 

7 30 

73; 

734 

73: 

Verloop van óe bevolking. 

Staten, houdende opgave van de aantallen geboorten en 
sterfgevallen in relatie tot de inwoneraantallen, 1851-
1676. 

Staten, houdende de aantallen geboorten, die ingeschre
ven zijn in het geboorteregister, 1904,1905. 

Staten, houdende opgave van de maandelijkse aantallen 
echtelijk en buitenechtelijk geboren kinderen, 1844-

1549. 

Staten, houdende opgave van het aantal erkende en ge
wettigde buitenechtelijk geboren kinderen, 1866-1868, 

1870-1874. 

Staten, houdende opgave van het maandelijks aantal dood
geboren kinderen, 1840-1849. 

Staten, houdende opgave van het aantal huwelijken in een 
rangschikking naar leeftijd, 1850-1576. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

2 stukken 

1 omslag 
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736 

737 

738 

739 

Staten, houdende opgave van het maandelijks aantal sterf-
vallen, 1844,1846,1848-1868. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal sterfgevallen in 
een rangschikking naar burgerlijke staat en leeftijd, 
1861-1868. ! omslag 

Verordening op de vestiging van personen in de gemeente 
Harmeien, 1855. ! s t u k 

Staten, houdende statistieke opgaven betreffende zich in 
de gemeente gevestigd hebbende of daaruit vertrokken 
zijnde personen, 1847,1849, 1861-1876, 1888-1893, 1900-
1910, 1913-1915. ! omslag 

Staten, houdende opgave van de aantallen personen, geko
men uit/ vertrokken naar een andere gemeente in en buiten 
de provincie, de koloniën, het buitenland en ambtshalve 
in- en afschrijvingen in/uit het bevolkingsregister, 
1904-1906. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de loop van de bevolking, 
1850-1876, 1908, 1921-1951. 

Registers, houdende opgave van in de gemeente binnenge
komen en uit de gemeente vertrokken personen, 1873-1940. 
N.B.: Zie inventarisnrs. 815-825. 

1 pak 

Staten, houdende opgave van personen, die naar het bui
tenland zijn vertrokken, 1883-1913. 
N.B.: Zie inventarisnr. 826. 

Vragenlijst met antwoorden, afkomstig van de Onder-
prefekt van het Arrondissement Utrecht, aangaande het 
aantal seisoenarbeiders, dat jaarlijks te Harmeien 
verblijft, 1811. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1650. 

2 stukken 

B u r g e r l i j k e s t a n d 

742 

743 

744 

Algemeen. 

Stukken betreffende de invoering van de registers voor de 
Burgerlijke Stand, 1811. 1 omslag 

Register, houdende afschriften van uitgaande stukken van 
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1854-1873. 1 deel 

Verordening, regelende de openingstijden van het bureau 
van de Burgerlijke Stand, 1904. 1 stuk 
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745 Verordening op de heffing van een vergoeding voor het 
verstrekken van inlichtingen of opgaven uit het bevol
kingsregister van de gemeente Harmeien, 1936. 1 stuk 

Geboorten. 

746-758 Registers, houdende akten van geboorte, 1811-1940. 
Met klappers. 13 banden 

746: Harmeien 1811,1812; 1813-1822; 1823-1828. 
N.B.: Van 1812-1817 mede opgenomen de geboorten, die 

plaats hadden te Gerverscop, Indijk, Veldhui
zen en Teckop. 

747: Gerverscop 1811; 1818-1822; 1823-1829 en 
Indijk 1811; 1815-1821. 

748: Gerverscop 1829-1857. 
N.B.: Klapper 1823-1832 in inventarisnr.747 

749: Harmeien 1629-1842 
N.B.: Klapper 1823-1832 ir. inventarisnr. 746 

750: Harmeien 1843-1862 
751: Harmeien 1863-1874 

N.E.: Klapper 1873-1882 in inventarisnr.752 

752: Harmeien 1875-1682 
753: Harmeier. 1883-1892 
754: Harmeien 1893-1902 
755: Harmeien 1903-1912 
756: Karmelen 1913-1922 
757: Harmeien 1923-1932 
756: Harmeien 1933-1940 

759 Stukken betreffende aanvragen van uittreksels uit 
doopacten van voor 1811, gericht aan de burgemeester 
van Harmeien, 1836-1853. 1 omslag 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.255 en 2127. 

Huwelijken en echtscheidingen. 

760-772 Registers, houdende akten van huwelijksvoltrekking en 
echtscheidingen, 1811-1940. Met klappers. 13 banden 

760: Harmeien 1811,1812; 1813-1822; 1823-1828. 
N.B.:Van 1812-1817 mede opgenomen de huwelijksvol

trekkingen van inwoners uit Gerverscop, Indijk, 
Veldhuizen en Teckop. 

761: Gerverscop 1818-1822; 1823-1828 en 
Indijk 1811, 1818-1821. 

762: Gerverscop 1829-1857. 
N.B.: Klapper 1823-1832 in inventarisnr.761. 
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763: Harmelen 1829-1842 
N.B.: Klapper 1823-1832 in inventarisnr.760. 

764: Harmelen 1843-1862 
765: Harmelen 1863-1874 

N.B.: Klapper 1873-1882 in inventarisnr.766 

766: Harmelen 1875-1882 
767: Harmelen 1883-1892 
768: Harmelen 1893-1902 
769: Harmelen 1903-1912 
770: Harmelen 1913-1922 
771: Harmelen 1923-1932 
772: Harmelen 1933-1940 

773 Staten, houdende opgave van gegevens betreffende leef
tijd en woonplaats van elk der partners in de huwelij
ken, ingeschreven in de huwelijksregisters, 1904-1906. 1 omslag 

774 Stukken betreffende het huwelijk van Albert Reuken te 
Indijk en Maria Kool te Breukelen, 1811. 1 omslag 

773 Uittreksels uit de huwelijksregisters van de gemeenten 
Zegveld en Woerden betreffende de huwelijken van Jan 
Wouter Kornelisse de Bruin met Beatric Philippusse 
Holland en Hendrik Bok met Ariaantje Boere, 1811,1814. 2 stukken 

Overlijden. 

:6-7Sc Registers, houdende akten van overlijden, 1811-1940. 
Met klappers. 13 banden 

776: Harmeien 1611,1812? 1813-1822; 1823-1828. 
N.B. : Van 1812-1817 mede opgenomen de sterfgeval

len, die plaats hadden te Gerverscop, Indijk, 
Veldhuizen en Teckop. 

777: Gerverscop 1818-1822, 1823-1828 en 
Indijk 1611; 1818-1821. 

778: Gerverscop 1829-1857 
N.B.: Klapper 1823-1832 in inventarisnr.777. 

779: Harmeien 1829-1842. 
N.B.: Klapper 1823-1832 in inventarisnr. 776. 

780: Harmeien 1643-1862 
781: Harmeien 1863-1874. 

N.B.: Klapper 1873-1882 in inventarisnr.782. 

782: Harmeien 1875-1882 
783: Harmeien 1883-1892 
784: Harmeien 1893-1902 
785: Harmeien 1903-1912 
786: Harmeien 1913-1922 
787: Harmeien 1923-1932 
788: Harmeien 1933-1940 
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789 Secretarie-register van begraven personen; met evt. de 
vermelding van de besmettelijke ziekte, waaraan men is 
overleden, 1878-1920. 1 deel 

Registers van de grafdelver, houdende opgave van begra
ven personen en hun leeftijd, alsmede de data van be
graven, 1908-1940. 
N.B.: Zie de inventarisnrs.1961-1963. 

Register, houdende opgave van de sterfgevallen,ingeschre
ven in de registers van de burgerlijke stand, opgemaakt 
i.v.m. de heffing van successierechten, 1930-1937, 1945. 
N.B.: 1. Bijgevoegd zijn een aantal stukken, waarin in

lichtingen m.b.t. bezit van onroerend goed van 
overledenen. 

2. Zie inventarisnr.1000. 

Aantekening, houdende opgave van de in 1871 en 1880 
overleden leden van de familie Prast, bijgezet in de 
graven nrs.: 1 en 2, c. 1880. 
N.B.: 1. Volgens de notitie zijn in elk geval de in 

1871 overleden personen gestorven aan de 
pokken. 

2. Zie inventarisnr. 1967. 

Uittreksels uit overlijdensregisters van gemeenten 
buiten Karmelen, 1812-1816. 1 omslag 

Verzoekschrift van W.van Leuwen te Zegwaard aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand om gratis uittrek
sels uit de overlijdensregisters betreffende de echte
lieden J.van Leuwen en T.van der Wal, 1825. 1 stuk 

Akte van overlijden van Elisabeth Claas, afkomstig 
van het gemeentebestuur van Antwerpen, 1866. Authen
tiek afschrift. 1 stuk 
N.B.: Zie voor de juiste spelling van de achternaam, 

inventarisnr.746, 1812, aktenr.34. 

Bevolkingsregisters ca. 
N.B.: Deze betreffen inwoners van de gemeente en personen, 

in dienstbetrekking in de gemeente. 

7^3-oiO Bevolkingsregisters, 1845-1945. 15 banden en 
N.B. : Zie ook inventarisnr. 162 en 727; aangeraden wordt 3 kaartsystemen 

beide te raadplegen i.v.m. schrijffouten. 
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793: Harmelen 1845 
794: Index op het bevolkingsregister van 1845 (inv.nr.793) 
795: Gerverscop: 1850-1861 met index. 

N.B.: Zie ook inventarisnr.162 

796: Harmelen 1850-1859 met index. 
N.B.: Zie ook inventarisnr.727. 

811-813 

797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
806 
809 
810 

Harmelen 1860-1870, wijk A 
II 1 ' B 

1870-1880, ' A 
II 1 ' B 
II 1 ' C 
II 1 ' D 
II 1 ' E 

1863-1904 
II 

1905-1925 
II 

1926-1945 

alfabetische inschrijving 

; verwijskaarten naar de inv.nrs.808 

Dienstbodenregisters, 1879-1945. 

A-L 
M-Z 
A-K A 
L-Z 
A-L 
M-Z 
en 809. 

2 banden en 
1 kaartsysteem 

811: 1879-1904; alfabetisch-chronologische inschrijving 
612: 1905-1925; 
813: 1926-1945; alfabetische inschrijving met verwijzing 

naar her bevolkingsregister 1926-1945 (inventaris-
nrs: 808 en 809). 

Register, houdende de namen en adressen van de inwoners 
var. Harmelen; dit register correspondeert met het 
Bevolkingsregister Harmelen 1863-1904, (inventarisnr.804 
er, 805) c.1885 1 d e e l 

N.B.: Met index op de namen van de hoofden van de 
gezinnen. 

Registers en staten, vermeldende de hoofdbewoners, 
wijkindeling en huisnummering, alsmede opgetreden 
mutaties, c.1875, c.1925, 1926-1945. 
N.B.: Zie de inventarisnrs. 1617-1622. 

Registers, houdende opgave van namen, adressen en aan
duiding betreffende de inschrijving in het bevolkings
register van de inwoners van Harmelen, alsmede de kada
strale aanduiding van de door hen bewoonde percelen, 
c. 1880, c.1885, c.1920. 
N.B.: Zie de inventarisnrs. 1595,1596 en 1621. 

http://inv.nr.793
http://inv.nrs.808
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Binnengekomen en vertrokken personen in/uit de gemeente, 

815 Register van in de gemeente Harmeien binnengekomen en 

uit de gemeente vertrokken personen, 1873-1875. 

816-620 Registers van in de gemeente Harmeien binnengekomen 

personen, 1876-1940. 

816: 1876-1895 

817: 1896-1905 

818: 1906-1916 

819: 1917-1925 

820: 1926-1940 

821-825 Registers van uit de gemeente Harmeien vertrokken per

sonen, 1876-1940. 

1 deel 

5 delen 

5 delen 

8^1 1876--1895 

822 1896-•1905 

823 1906--1916 

824 1917--1925 

825 1926--1940 

S26 Staten, houdende opgave van personen die naar het buiten

land zijn vertrokken, 1883-1913. 1 omslag 

8^7-S. 

Paspoorten. 

Registers var: aanvraag, uitreiking en verlenging van 

buitenlandse paspoorten te Harmeien en Veldhuizen, 

1922-1937. 

82 7 

828 

829 

1922-1929 juni 

1929 juli - 1937 augustus 

1937 september - 1940; afdrukken uit het register 

1937-1942 (semi-statisch archief, voorlopig in-

ventarisnr.10413). 

2 delen en 

1 omslag 

Bestuur. 

830 

831 

B e s t u u £ £ _ i n r i c h t i n g . 

Verkiezingen algemeen. 

Verordening, waarbij de raadszaal van het gemeentehuis 

wordt aangewezen tot stemlokaal, 1907. 

Stukken betreffende de indeling van Harmeien in stern-

districten, 1930. 

1 stuk 

1 omslag 
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Sa; 

833 

834 

Stemgerechtigden. 

Staten, houdende opgave van stemgerechtigde personen in 
het 5e district, 1817-1837. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van personen, die voor plaatsing 
op de kiezerslijsten in aanmerking kunnen komen en niet 
voorkomen op de van kracht zijnde kiezerslijsten, 
1898-1902, 1905-1913. x omslag 

Staten, houdende opgave van stemgerechtigden in de ge
meente Harmeien, 1908-1918. 1 Pak 

Staten, houdende opgave van in actieve dienst zijnde 
militairen, op wie artikel 24 der kieswet van toepas
sing is, 1917. 
N.B.: Zie inventarisnr.2109. 

835 Staten, houdende opgave van personen, die op grond van 
het bezit van een zeker bedrag aan geld stemgerechtigd 
zijn, 1898-1916. 

Staten, houdende opgave van de mannelijke belasting
plichtigen voor de vermogensbelasting, 1906-1917. 
N.E.: 1. Op de staat over 1906/07 de aantekening: 

Artikel 10 der Kieswet. 
2. Zie inventarisnr.999. 

1 omslag 

836 Stukken betreffende de samenstelling van kiezerslijsten 
i.v.m. de instelling van de zogenoemde Constitutionele 
Verkiezingen, 1811. 
N.E.: Met naamlijst, geboortedata en beroep van de 

volwassen manlijke bevolking. 

1 omslag 

838 

Staten, houdende opgave van personen in de gemeenten 
Harmelen (als hoofdplaats van het rijksonderkiesdistrict), 
Gerverscop en Veldhuizen, die op grond van de betaling 
van een zeker bedrag aan directe belastingen, gerechtigd 
zijn te stemmen i.v.m. verkiezingen voor de Staten-
Generaal en de Provinciale Staten en vanaf 1869 ook 
i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen, 1822,1823,1829, 
1853-1873. 1 

Staten, houdende opgave van de aantallen kiezers, dat 
gerechtigd is te stemmen i.v.m. verkiezingen voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten 
en Gemeenteraden, 1897-1914, 1932-1943. 

pak 

1 omslag 
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639 Processen-verbaai van het houden van toezicht op het 
uitbrengen van stemmen door met name genoemde stemgerech
tigde inwoners van de gemeenten Harmeien, Veldhuizen, 
Gerverscop, Laagnieuwkoop en Oudenrijn i.v.m. verkie
zingen van leden voor de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 1848. 2 stukken 

840 Staten, houdende opgave van het aantal kiezers voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal boven en beneden de 
leeftijd van 24 jaar, alsmede gegevens omtrent geheven 
plaatselijke directe belastingen, het minimum-inkomen 
dat tot een belastingaanslag voor de plaatselijke 
directe belasting aanleiding gaf en de minimum-aanslag 
in de plaatselijke directe belasting, 1893,1894. 1 omslag 

341 Staten, houdende opgave van stemgerechtigde personen, die 
hun stem moeten uitbrengen i.v.m. de verkiezing van leden 
voor de Provinciale Staten, 1837,1841,1843. 1 omslag 

o4. Staat, houdende opgave van de personen, die op 14-2-1853 
hun stem hebben uitgebracht i.v.m. de verkiezing van een 
uit zeven leden bestaande commissie, ingesteld als be
doeld in artikel 131 der gemeentewet, in duplo, 1853. 
N.E.: Bijgevoegd een afdruk van het bewuste wetsartikel, 

waaruit blijkt, dat de werkzaamheden van de 
commissie zich waarschijnlijk zullen bewegen in 
het vlak van de op handen zijnde vereniging van 
de gemeenten Harmeien en Gerverscop. 

1 omslag 

Verkiezingsuitslagen. 

84: Processen-verbaal van de uitslagen van de verkiezingen 
van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
1922-1937. 1 omslag 

844 Processen-verbaal van de uitslagen van de verkiezingen 
van leden voor de Provinciale Staten, 1825-1849, 
1923-1939. 1 omslag 

845 Stukken be t re f fende de ve rk i ez ing van gemeenteraadsleden, 
1817, 1837, 1869-1939. 1 pak 
N.B. : Over de j a ren 1869-1895 met k i e z e r s l i j s t e n . 

I n s t r u c t i e s v o o r h e t g e m e e n t e b e s t u u r 

846 Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeente
raad, 1852; met wijzigingen 1896,1913,1919, 1852-1919. 1 omslag 

847 Verordeningen, regelende de wijze van afkondiging van 
plaatselijke verordeningen, 1851, 1927. 2 stukken 
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648 Stukken betreffende de herziening van de volgende 
verordeningen : 
- verordening, regelende het toezicht en het beheer over 
de Burgerlijke Begraafplaats; 

- verordening op de inwoning; 
- verordening op het onderhoud van particuliere straten; 
- verordening ter bevordering van de reinheid; 
- verordening, bepalende de tijdstippen van het betrek
ken van woningen. 

1854 1 omslag 

849 Staat, houdende opgave van de geldige plaatselijke 
verordeningen, 1920-1929. 1 stuk 

850 Instructies voor de gemeentebesturen, houdende opgave van 
naar de provincie op te zenden periodiek telkens 
terugkerende gegevens, 1836,1838. 1 omslag 

851 Stukken betreffende de te volgen handelwijze tijdens het 
bezoek van keizer Napoleon en echtgenote aan Holland in 
september 1811, 1811. 1 omslag 

c5_ Brief van de Staatsraad-Gouverneur van de Provincie 
Utrecht aan de burgemeester van Harmeien, waarin deze 
kenbaar maakt, dat hij persoonlijk zijn hulde zal aan
bieden aan de koning bij het binnenkomen in de provin
cie, 1841. 1 stuk 

B e s t u u r s l e d e n 

Gemeenteraad. 

c-5 3 Staat, houdende opgave van personalia van kandidaten 
voor de pest van adjunct-maire en drie municipale raden, 
1611. 1 stuk 

= 54 Stukker. betreffende de opgave van de personen, deel uit
makend van de gemeenteraden van Harmeien en Harmelerwaard, 
1&I1. 1 omslag 

855 Stukken betreffende de benoeming van leden van het ge
meentebestuur, 1811-1849. 1 omslag 

856 Staten, houdende opgave van personalia van de burgemees
ter, de wethouders (accessoren), de raadsleden (1848, 
1851), secretaris (1859,1878) en de gemeente-ontvanger 
(v.a.1848), 1811,1648,1851,1859,1878. lomslag 

857 Verordening, houdende de vaststelling van het rooster 
van aftreden van de leden van de gemeenteraad, 1857. 1 stuk 

856 Stukken betreffende de vaststelling van het presentie
geld van de raadsleden, 1910, 1928-1929. 1 omslag 
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659 Brief van het raadslid van Hoof, waarin deze aankondigt, 
uit de raad te zullen treden, 1908. 1 stuk 

Wethouders. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.883 en 884. 

860 Stukken betreffende de benoeming van assessoren, 1819-
1842. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van personalia van de burgemeester 
de wethouders (accessoren), de raadsleden (1848,1851), 
secretaris (1859,1878) en de gemeente-ontvanger (v.a.1848), 
1811,1848,1851,1859,1878. 
N.B.: Zie inventarisnr.856. 

S6i Roosters van benoeming en aftreding van de wethouders, 
1657-1893. ! omslag 

Burgemeester. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.856,882-888. 

8è^ Uittreksel uit de raadsnotulen van 18 januari 1850, 
waarin de mededeling van het aftreden als burgemeester 
er. het eervol ontslag als secretaris van G.N.Buddingh, 
1850. Afdruk. 1 stuk 

863 Stukken betreffende de benoeming en het overlijden van 
burgemeester J.C. de Bruijn, 1650-1866. 1 omslag 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.172 en 892. 

Set, Stukken betreffende de benoeming en het overlijden van 
burgemeester P.A.Wallând, 1866,1671. 2 stukken 

865 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van 
burgemeester E.Adema, 1872,1879. 1 omslag 

86^ Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van burge
meester D.O.Heldewier, 1879-1895. 1 omslag 

867 Brief van B. en W. te Harmeien aan mevr.Gerlings-Hasselman 
te Utrecht, waarin het gemeentebestuur te kennen geeft, de 
schenking van het portret van burgemeester D.O.Heldewier 
te aanvaarden, 1928. Afschrift. 1 stuk 
N.B.: Het bewuste portret is aanwezig in het Harmelens 

gemeentehuis. 

868 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van burge
meester H.P.J. baron van Heemstra, 1895-1907. 1 omslag 
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869 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van 
burgemeester A.Blankestijn, 1907-1919 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 923. 

870 Stukken betreffende het dienstverband met de gemeente Har-
melen van burgemeester/secretaris/ambtenaar van de bur
gerlijke stand Th.P.J.Elsen, 1919-1927. 1 omslag 

871 Brief van oud-burgemeester Blankestijn aan de burgemeester 
van Harmeien, houdende het verzoek tot betaling van door 
Blankestijn gedane voorschotten, 1921. 1 stuk 

872 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag als burge
meester van Harmeien en de benoeming als plaatsvervangend 
secretaris van de gemeente Veldhuizen van burgemeester/ 
ambtenaar van de burgerlijke stand J.W.Henderson, 1927-
2939, 1 omslag 

Stukken betreffende de bekleding van het ambt van burge
meester door H.A.J.M. van Koningsbruggen, 1939-1950. 
N.B.: 1. Zie de voorlopige inventaris van het semi-

statisch archief nr.60057. 
2. Zie ook inventarisnr.902. 

873 Brief van de burgemeester van Gerverscop aan de burge
meester van Harmeien, houdende instemming met de voor
dracht van J.G. Buddingh als borg voor de tot gemeente
ontvanger van Gerverscop benoemde burgemeester van 
Harmeien, 1843. 1 stuk 

«renier. 

874 Archiefverordening voor de gemeente Harmeien,1923. 1 stuk 

875 Archief-inventarissen, vervaardigd door de voormalige 
schout en het secretarie-personeel t.b.v. het ge
meentelijke bestuursapparaat, 1795,1867,1889 en z.j. 1 omslag 
N.B.: 1. Hierbij ook inventarissen van archieven 

van de gemeenten Gerverscop en Veldhuizen. 
2. Zie ook inventarisnrs. 2228 en 2229. 

676 stukken betreffende de overdracht van archiefbescheiden 
door de gemeente aan de Rijksarchivaris in de provincie 
Utrecht, 1889,1921-1922. 1 omslag 

877 Stukken betreffende in bewaringgeving van archieven door 
de waterschappen onder Harmeien aan de gemeente, 
1931-1939. 1 omslag 

578 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van een 
nieuwe archiefbewaarplaats, 1929-1939. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr.1484. 
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Ambtenaren en functionarissen. 
N.B.: Zie voor onderwijzend personeel bij onderwijs. 

879 

Algemeen. 

Ambtenarenreglement voor de gemeente Harmeien,1934; met 
wijzigingen 1937 en 1939, 1934-1939. Afdrukken. 1 omslag 

8S0 

881 

se; 

Aantekening betreffende van kracht zijnde instructies voor 
gemeente-ambtenaren en -functionarissen (eind 19e eeuw). 1 stuk 

Stukken betreffende de vaststelling van roosters, waarnaar 
de onderscheiden ambachtsheren binnen de gemeente voor
drachten moeten doen ten aanzien van de vervulling van 
vacatures voor gemeente-ambtenaren en -functionarissen, 
1831, 1839, 1840. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van de namen van de ambtenaren, in 
dienst der gemeenten Harmeien en Laagnieuwkoop, 1847. 1 stuk 

&£3-8ö4 Registers, houdende aantekening van gegevens m.b.t. het 
dienstverband van ambtenaren, in dienst van de gemeente, 
1873-1929. 2 banden 

883: 1873-1923 
884: 1878-1929 

865 

887 

888 

889 

Staten, houdende opgave van personalia van het op 1 okto
ber 1913 in dienst zijnde gemeentepersoneel, 1914. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van gedane stortingen ingevolge de 
weduwenwet en de pensioenwet voor gemeenteambtenaren en 
ten behoeve van welke ambtenaren de stortingen werden 
gedaan, 1913-1918. 1 omslag 

Register van vastgestelde pensioengrondslagen, 1922-1948. 1 katern 

Staten, houdende opgave van de opgetreden veranderingen 
in bezoldiging en pensioengrondslag van de in dienst der 
gemeente zijnde ambtenaren, 1923-1942. 1 omslag 

Verordening tot aanwijzing van de functies, te vervullen 
in dienst der gemeente Harmeien, welke - met uitsluiting 
van andere gegadigden - slechts kunnen worden vervuld door 
militairen of gewezen militairen, die ingevolge een wette
lijke regeling aanspraak kunnen maken op benoeming tot 
ambtenaar in dienst van een der lichamen, genoemd in de 
artikelen 3 en 4 der pensioenwet 1922; bijgevoegd is de 
staat, houdende de opgave van deze betrekkingen, 1936, 
1937. Gedrukt. 2 stukken 

Brief van T. de Rie te Lopik aan B. en W. van Harmeien, 
waarin de Rie solliciteert naar een functie bij de ge
meente Harmeien, 1926. 1 stuk 
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Secretaris. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 862. 

891 Instructies voor de secretaris der gemeente Harmeien 
met wijzigingen, 1867-1930. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van personalia van de burgemeester, 
de wethouders (accessoren), de raadsleden (1848,1851), de 
secretaris (1859, 1878) en de gemeente-ontvanger (v.a. 
1848), 1811,1848,1851,1859,1878. 
N.B.: Zie inventarisnr.856. 

Akte, waarbij J.C. de Bruijn de eed aflegt als nieuw be
noemde gemeente-secretaris, 1850. 1 stuk 

Stukken betreffende de pensioenaanvraag voor oud-secreta-
ris, oud-gemeenteontvanger, oud-ambtenaar van de Burger
lijke Stand, W.C.Merkx, 1919. 2 stukken 

Stukken betreffende het dienstverband met de gemeente 
Harmeien van burgemeester/secretaris/ambtenaar van de 
burgerlijke stand Th.P.J.Elsen, 1919-1927. 
N.B.: Zie inventarisnr.870. 

Nota, houdende een uiteenzetting van het standpunt van 
de burgemeester betreffende de herbezetting van de vacant 
komende pest van gemeente-secretaris, 1920. 1 katern 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en Ie ambtenaar ter secretarie/ambtenaar van de 
burgerlijke stand/tijdelijk gemeentesecretaris/gemeente
secretaris/schatter en herschatter van de huurwaarden der 
vergunningslokaliteiten, T.P.Glasz, 1925-1942. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en secretaris T.J.van Dijk, 1932-1964. 
N.B.: 1. Zie de voorlopige inventaris van het semi-

statisch archief nr.60022. 
2. Zie ook inventarisnr.901. 

896 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

Verordening, regelende de verdeling der werkzaamheden tus
sen de verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand, 
1904. Met wijzigingen, 1907,1912. 1 omslag 
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sg: Reglement op de rechtstoestand van de ambtenaren van de 
burgerlijke stand in de gemeente Harmeien, 1934, met 
wijziging, 1939. Afdrukken. 
N.B.: De originelen bevinden zich in het semi-statisch 

archief; voorlopig inventarisnr.10403. 

1 omslag 

898 

899 

Stukken betreffende de benoeming tot ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand van H.J.van Dommelen,1912. 1 omslag 

Stukken betreffende de pensioenaanvraag voor oud-secre-
taris, oud-gemeenteontvanger, oud-ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, W.C. Merkx, 1919. 
N.B. Zie inventarisnr.893. 

Stukken betreffende de benoeming van H.J.Kok tot ambte
naar van de burgerlijke stand, 1911,1919. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband met de gemeente 
Harmeien van burgemeester/secretaris/ambtenaar van de 
burgerlijke stand, Th.P.J.Eisen, 1919-1927. 
N.B.: Zie inventarisnr.870. 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Hameien en gemeenteontvanger/ambtenaar van de burger
lijke stand/Ie ambtenaar ter secretarie J.var. Dienst, 
1920-1925 (1933). 
N.B.: Zie inventarisnr.911. 

Stukken betreffende aanstelling en ontslag van J.van den 
Berg als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1923-1949. 1 omslag 

Benoemingsbesluiten betreffende tijdelijk ontvanger/ 
ambtenaar van de burgerlijke stand, H.A.van de Poll, 
1925,1927. 
N.B.: Zie inventarisnr.912 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en Ie ambtenaar ter secretarie/ambtenaar van 
de burgerlijke stand/tijdelijk gemeentesecretaris/ 
gemeentesecretaris/schatter en herschatter van de huur
waarden der vergunningslokaliteiten, T.P.Glasz, 1925-
1942. 
N.B.: Zie inventarisnr.895. 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag als 
burgemeester van Harmeien en de benoeming als plaatsver
vangend secretaris van de gemeente Veldhuizen van burge
meester/ambtenaar van de burgerlijke stand: J.W.Henderson, 
1927-1939. 
N.B.: Zie inventarisnr. 872 
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901 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van 
secretaris T.J.van Dijk als ambtenaar van de burgerlijke 
stand te Harmeien, 1936-1964. Afdrukken. 1 omslag 
N.B.: 1. De originelen bevinden zich in het semi-statisch 

archief onder het voorlopig inventarisnr.10610. 
2. Zie ook het semi-statisch archief, voorlopig 

inventarisnr. 60022. 

902 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van 
H.A.J.M. van Koningsbruggen als ambtenaar van de burger
lijke stand in de gemeente Harmeien, 1939-1950. 1 omslag 
Afdrukken. 
N.B.: 1. De originelen bevinden zich in het semi-

statisch archief onder voorlopig inventaris
nr. 10616. 

2. Zie ook het semi-statisch archief, voorlopig 
inventarisnr. 60057. 

Gemeente-ontvanger. 

Instructie voor de ontvanger der gemeente Harmeien; met 
wijziging, 1928. Afdrukken. 2 stukken 
i;.E.: De originelen bevinden zich in het semi-statisch 

archief, voorlopig inventarisnr. 10670. 

Reglement op de rechtstoestand van de ontvanger der 
gemeente Harmeien, 1934; met wijziging 1939,1934,1939. 
Afdrukken. 
N.E.: De originelen bevinden zich in het semi-statisch 

archief, voorlopig inventarisnr.10668. 

2 stukken 

Sollicitatiebrieven van een aantal inwoners van Harmeien 
naar de vacant geworden functie van gemeente-ontvanger, 
185C. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van personalia van de burge
meester, de wethouders (accessoren), de raadsleden 
(1846,1851), de secretaris (1659,1878) en de gemeente
ontvanger (v.a. 1848), 1811,1848,1851,1859,1878. 
N.B.: Zie inventarisnr.856. 

Stukken betreffende de vaststelling van tarieven voor 
plaatselijke belastingen voor 1812, alsmede het raads
besluit tot de aanstelling van B.Nieuwenhuizen tot ont
vanger en de plaatsing van vier gemeentegrenspalen,1811. 
N.B.: Zie inventarisnr.1020. 
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906 

907 

908 

90' 

Stukken betreffende de benoeming van Dirk Baar,in 1814 tot 
"gaarder der onbeschreven middelen", in 1831 tot gemeente
ontvanger, 1814,1831. 2 stukken 

Goedkeuringsbesluit van G.S. te Utrecht betreffende de 
benoeming van J.C. de Joncheere tot gemeente-ontvanger, 
1825. 1 s t u k 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van H.A. 
Meenderink als gemeente-ontvanger, 1843-1850. 

Goedkeuringsbesluit van G.S. te Utrecht betreffende de 
benoeming van J.C.Haasse tot gemeente-ontvanger, 1850. 

Stukken betreffende de pensioenaanvraag voor oud-secre-
taris, oud-gemeente-ontvanger, oud-ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, W.C. Merkx, 1919. 
N.B.: Zie inventarisnr.893. 

1 omslag 

1 stuk 

91.; 

i . l 

Akte, waarbij G.Bedijs tot gemeente-ontvanger wordt 
benoemd, 1919. 1 stuk 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en gemeente-ontvanger/ambtenaar van de burger
lijke stand/Ie ambtenaar ter secretarie J.van Dienst, 
1920-1925 (1933). 1 omslag 

Benoemingsbesluiten betreffende tijdelijk ontvanger/ 
ambtenaar van de burgerlijke stand, H.A.van de Poll, 
1925,1927. 2 stukken 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Karmelen en gemeente-ontvanger J.S.Vroege, 1926-1946. 1 omslag 

Brief van de Staatsraad-Gouverneur van de provincie 
Utrecht aan de burgemeester van Harmeien, houdende de mede
deling, dat benoemd is tot sub-ontvanger voor de gemeenten 
Veldhuizen en Oudenrijn: P.Verburg, 1841. 1 stuk 

915 

Ambtenaren ter secretarie. 

Instructie voor de klerk ter secretarie der gemeente 
Karmelen, z.j. 
N.B.: Met potlood in margine de datering 27 december 

1881. 

1 stuk 

91c Instructie voor de ambtenaren ter gemeentesecretarie, 
1920. Authentiek afschrift. 1 stuk 
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917 Stukken betreffende het ontslag en de salarisregeling 
daarna van de ambtenaar ter secretarie J.W.C.Merkx,1920. 2 stukken 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmelen en gemeente-ontvanger/ambtenaar van de burger
lijke stand/Ie ambtenaar ter secretarie J.van Dienst, 
1920-1925 (1933). 
N.B.: Zie inventarisnr.911. 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmelen en Ie ambtenaar ter secretarie/ambtenaar van de 
burgerlijke stand/tijdelijk gemeentesecretaris/gemeente
secretaris/schatter en herschatter van de huurwaarden der 
vergunningslokaliteiten, T.P.Glasz, 1925-1942. 
N.B.: Zie inventarisnr.895. 

Gemeentebode. 

Instructie voor de gemeentebode, 1927. Authentiek 
afschrift. 1 s t u k 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmelen en veldwachter/deurwaarder/gemeentebode J.D.J. 
Fortuin, 1927-1949. 
N.E.: Zie inventarisnr.950. 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmelen en de agent arbeidsbemiddeling/gemeentebode/ 
controleur op de werklozen A.J.D.Rensink, (1920) 
1932-1950. 
N.B.: Zie inventarisnr.924. 

Schatter van de huurwaarde der vergunningsloaliteiten. 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmelen en Ie ambtenaar ter secretarie/ambtenaar van de 
burgerlijke stand/tijdelijk gemeentesecretaris/gemeente
secretaris/schatter en herschatter van de huurwaarden der 
vergunningslokaliteiten T.P.Glasz, 1925-1942. 
N.B.: Zie inventarisnr.895. 

Deurwaarder. 

9 1 9 Brief van de Staatsraad-Gouverneur van de provincie 
utrecht aan de burgemeester van Harmelen, houdende o.m. 
de benoeming van W.Kelderman tot deurwaarder voor de ge
meenten Harmelen, Oudenrijn en Veldhuizen, 1843. 1 stuk 
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920 Akte, waarbij A.Metzger tot deurwaarder der plaatselijke 
belastingen wordt benoemd, 1874 1 stuk 

Stukken betreffende de aanstelling en het overlijden van 
de veldwachter/Seurwaarder J.van Dommelen,1920-1927. 
N.B.:Zie inventarisnr.948. 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en veldwachter/Seurwaarder/gemeentebode J.D.J.For
tuin, 1927-1949. 
N.B.: Zie inventarisnr.950. 

Correspondent/agent arbeidsbemiddeling. 

Instructie voor de correspondent van de arbeidsbemidde
ling in de gemeente Harmeien, 1927. 1 stuk 

Instructie voer de agent van de arbeidsbemiddeling in de 
gemeente Harmeien, 1932. Gedrukt. 1 stuk 

92 3 Stukken betreffende de kennisgeving van burgemeester 
Elankestijn, het correspondentschap voor de arbeids
bemiddeling te willen waarnemen, 1915. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harrneiei: en de agent arbeidsbemiddeling/gemeentebode/" 
cortroleur cp de werklozen A.J.D. Rensink, (1920) 1933-
1950. 1 omslag 

Controleur op de werklozen. 

Stukken oetreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Hârmelen en de agent arbeidsbemiddeling/gemeentebode/" 
controleur op de werklozen A.J.D.Rensink, (1920) 1933-
1950. 
N.B.: Zie inventarisnr.924. 

925 

926 

Gemeente-opzichter. 

Instructie voor de gemeente-opzichter, 1879; met wijzi
ging, 1915. 2 stukken 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de 
gemeente-opzichter W.Herdenberg, 1878-1890. 1 omslag 

Stukken betreffende de aanstelling en het overlijden 
van gemeente-opzichter CA.van Beusekom, 1921-1943. 1 omslag 



-70-

Gemeente-werkman. 

928 Instructie voor de gemeente-werkman, 1908; met wijziging, 
1925. 2 stukken 

929 Stukken betreffende aanstelling en ontslag van gemeente
werkman/nachtwacht/buitengewoon veldwachter A.Middelweerd 
(1895) 1924-1926. 1 omslag 

930 Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en de gemeente-werkman/nachtwacht/grafdelver 
A.Middelweerd jr. (1922), 1925-1954. 1 omslag 

Ophaler van as en vuilnis. 

931 Instructie voor de ophaler van as en vuilnis, 1892. 1 stuk 

Grafdelver. 

93? Instructie voor de grafdelver van de Algemene Burger
lijke Begraafplaats, 1885; met wijziging, 1908. 2 stukken 

933 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering 
var. 2-12-1884, houdende de benoeming van A.van Amerongen 
tot doodgraver, 1884. 1 stuk 

Stukken betreffende benoeming en ontslag van nachtwacht/ 
grafdelver L.J.van Vliet, (1914) 1919-1932. 
N.B.: Zie inver.tarisnr.957. 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Kamelen en grafdelver J.Blom, 1921-1942. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en de gemeente-werkman/nachtwacht/grafdelver 
A.Middelweerd jr., (1922) 1925-1954. 
N.B.: Zie inventarisnr.930. 

Beheerder van de baar en het lijkkleed. 

935 Raadsbesluit betreffende de benoeming van J.Branger tot 
beheerder van het lijkleed, 1870. 1 stuk 

935 stukken betreffende de benoeming van J.Branger tot be
heerder van de lijkkleden, 1935. 2 stukken 

Verzorger van het torenuurwerk. 

9̂ 7 Instructies voor de verzorger van het torenuurwerk, 
1865,1902. ! omslag 

http://inver.tarisnr.957
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Politie. 

Instructie voor de veldwachter (garde champêtre), (1812) . 2 stukken 

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de 
verordening, regelende de eisen van benoembaarheid en de 
bezoldigina van de veldwachters in de gemeente Harme-
len, 1936-1941. 1 o m s l a9 

Instructie voor de gemeente-veldwachters ter uitvoering 
van artikel 7 van de verordening, regelende de eisen 
van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters 

in de gemeente Karmelen, 1936. * s t u k 

Brief van de kantonrechter te Maarssen aan de burgemeester 
van Karmelen, houdende het verzoek om toezicht op het ge
drag van de gerechtsdienaren, 1846. 1 s t u k 

Stukken betreffende sollicitaties voor de betrekking van 
ge:,-,eenteveldwachter, 1812-1908. 1 omslag 

"Stoter, var. het Politiewezen" ; stukken betreffende politie
functionarissen, in dienst var. de gemeente Harmeien, 
1842-1895, 1908. 1 omslag 

Verzoekschrift van de Raad der gemeente Karmelen aan de 
Minister van Justitie inzake de aanstelling van eer, tweede 
rijksveidwachter; met afwijzende beschikking, 1929. 1 omslag 

Stukken betreffende aanstelling in tijdelijke dienst van 
enige- aemeenteveldwachters in buitengewone dienst, 1933-

1939. 
N.B.: Betreft A.Middelweerd, E.J.Vermey en J.Huigen. 

1 omslag 

94; 

Stukken betreffende de bezoldiging van de veldwachter, 

Staren, houdende opgave van de namen, de bezoldiging en 
de nevenbetrekkingen van de veldwachters, 1910,1912. 

Stukken betreffende de aanstelling en het overlijden van 
de veldwachter/deurwaarder J.van Dommelen, 1920-1927. 

Stukken betreffende aanstelling en ontslag van gemeente
werkman/nachtwacht/buitengewoon veldwachter A.Middelweerd, 
(1895) 1924-1926. 
N.B.: Zie inventarisier.929. 

1 cmslag 

1 omslag 

2 stukken 

94: Besluiten, houdende benoeming en ontslag van buitengewoon 
veldwachter A.van der Vlis jr., 1923-1924. 2 stukken 
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950 

9=.1 

952 

953 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en veldwachter/deurwaarder/gemeentebode J.D.J. 
Fortuin, 1927-1949. 1 omslag 

Benoemingsbesluit betreffende onbezoldigd gemeente-veld
wachter T.A. Lenssinck, 1937. 1 stuk 

Ontslagbesluit betreffende buitengewoon veldwachter 
B.J.Vermey, 1938. 1 stuk 

Stukken betreffende de aanstelling en het overlijden 
van veldwachter D.J.Hoos, 1938-1940. 1 omslag 

Nachtwacht. 

Besluit tot vaststelling van de instructie voor de 

konuriandanten der stille nachtwachten, 1857. 1 stuk 

Instructie voor de nachtwaker, 1848,1908. 2 stukken 

Stukken betreffende de benoeming van H.van Vliet tot 

nachtwaker, 1846. 2 stukken 
Stukken betreffende benoeming en ontslag van nachtwacht/ 
grafdelver L.J.van Vliet, (1914) 1919-1932. 1 omslag 

Stukken betreffende aanstelling en het ontslag van gemeen-
tewerk-an/nachtwacht/buitengewoon veldwachter A.Middel-
weerd, (1895) 1924-1926. 
N.B.: Zie inver.tarisnr.929. 

Akte, waarbij de burgemeester van Harmeien verklaart, dat 
G.Wortman tussen 1 december 1910 en 31 december 1913 in 
functie is geweest als nachtwacht, 1925. 1 stuk 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
Harmeien en de gemeente-werkman/nachtwacht/grafdelver 
h. Middelweerd jr., (1922) 1925-1954. 
Zie inventarisier. 930. 

959 

Brandweerpersoneel. 

Staten, houdende opgave van gegevens betreffende status 
en bezoldiging van brandweerlieden, 1905. 2 stukken 

Registers, houdende opgave van de leden van de brandweer, 
1889-1932. 1 omslag 

¥<•-•• • 
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Hoofd luchtbeschermingsdienst. 

961 Besluit tot benoeming van G.C.van Bemmel als hoofd van de 
luchtbeschermingsdienst van de gemeente Harmeien, 1939. 1 stuk 

Gemeentegeneesheer/lijkschouwer. 

962 Instructie voor de gemeente-geneesheer,1879. 1 stuk 

963 Instructie voor de gemeente-geneesheer, 1928. Concept. 1 katern 

964 Verzoekschriften van de vroed- en heelmeesters den Doorn 
van Rooyen en Thier m.b.t. toekenning van traktement, 1850 

1 omslag 
965 Akte, waarbij de arts B.H.Rouffaer tot lijkschouwer wordt 

beeidigd, 1901. 1 stuk 

Vroedvrouw. 

96£ Instructie voor de gemeente-vroedvrouw, 1879. 1 stuk 

96~ Staat, houdende opgave van gegevens betreffende sollici
tanten voor de betrekking van gemeente-vroedvrouw, 1883. 1 stuk 

968 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de 
vroedvrouw G.Karsten, 1883-1917. 1 omslag 

Keurmeester voor vlees en vis. 

S£9 Instructie voor de keurmeester voor vlees en vis, 1890. 1 stuk 

970 Stukken betreffende de vaststelling van de instructie voor 
de keuringsveearts, 1922; met wijzigingen, 1933-1939. 1 omslag 

971 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de 
instructie voor de hulp-keurmeester, 1933. 2 stukken 

972 Stukken betreffende benoeming en ontslag van de keurmees
ter voor vlees V.J.J.van Hinsbergh; 1884-1892. 1 omslag 

973 Stukken betreffende benoeming en ontslag van de keurings
veearts G.C.Verkaik, 1923-1927. 1 omslag 

Bestellers van post en goederen. 

974 Instructie voor de brievenbesteller, 1817. In tweevoud. 2 katerns 

975 Akte, waarbij H.Dijkman tot postbesteller wordt aange
steld. 1817. 1 stuk 
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976 Stukken betreffende de aanstelling tot bestellers van 
per trein aangevoerde goederen van J.Verweij en H.van 
Dijk 1890, 1892. 1 omslag 

97 7 

Personeel hulp-telegraafkantoor. 

Instructie voor de beheerder van het hulp-telegraafkantoor 
en diens vervanger, alsmede de instructie voor de tele
grambesteller en diens vervanger, 1916. 1 omslag 

976 

Predikant. 

Stukken betreffende de bezoldiging van de predikant, 

1811, 1812. 1 omslag 

F i n a n c i ë l e aangelegenheden. 

R i j k s b e l a s t i n g e n 

979 

981: 

982 

983 

Algemeen. 

Besluiten van de Prefekt van het Departement van de 
Zuiderzee betreffende allerlei zaken, te maken hebbend 
met de inning van rijksbelastingen, 1812. Gedrukt. 

Brief van de naar 's-Hertogenbosch vertrekkende contro
leur der rijksbelastingen te IJsselstein aan de burge
meester, houdende dankzegging voor verleende medewer
king, 1642. 

1 katern 

1 stuk 

Brief var. de Inspecteur der Directe Belastingen van het 
3e district in de provincie Utrecht aan het gemeentebestuur 
houdende de mededeling, dat de gemeenten Harmeien, Veld
huizen, Oudenrijn, Vleuten, Haarzuilens, Kamerik en Zeg
veld vanaf 1-8-1922 worden ingedeeld bij de nieuwe In
spectie Woerden; met antwoord vanwege de gemeente H a m e 
ien, 1922. 

Brief van de Commissaris der Koningin in de provincie 
Utrecht aan het gemeentebestuur, houdende de mededeling, 
dat de minister van Financien voornemens is, het kantoor 
der directe belastingen en accijnzen te Harmeien op te 
heffen en te voegen bij het kantoor te Woerden,- met door 
de burgemeester van Harmeien geuite bezwaren, 1933. 

Staten, houdende opgave van de leden van het college 
van zetters voor 's-Rijks directe belastingen, 1870-
1873, 1916. 

2 stukken 

2 stukken 

1 omslag 
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Belastingen op roerend en onroerend goed. 
N.B.: Zie voor de kadastrale administratie de 

inventarisnrs.: 1578-1598. 

964 

985 

986 

Instructie omtrent de wijze, waarop de kohieren van de 
grondbelasting, de belasting op personeel en "mobilair" 
en de belasting op deuren en vensters over 1812 dienen te 
worden opgemaakt, 1811. Gedrukt in tweevoud, waarvan een 
in de franse taal. 1 omslag 

Stukken betreffende de vaststelling van de door het rijk 
te vorderen bedragen van de gemeente Harmeien wegens de 
belastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommen, perso
neel, meubelen, deuren en vensters, 1812-1845. 1 omslag 

"Staten en leggers van ongebouwde eigendommen"; staten, 
houdende opgave van eigenaren en gebruikers van lande
rijen, alsmede hun beroep, grootte en soort van de eigen
dommen en de hoogte van het bedrag der aanslag voor de 
grondbelasting, 1812-1818, 1820, 1821, 1825. 1 pak 
N.B.: 1. De staat over 1820 houdt de opgave van de perce

len, die ingevolge de grenswijziging met Zuid-
Holland naar Harmeien overgingen. 

2. De staat over 1821 is fragmentarisch bewaard. 
3. Zie ook inventarisnr.: 63 

Staten, houdende opgave van de mannelijke inwoners van de 
gemeente Harmeien, die aangeslagen zijn voor de grondbelas
ting van ten minste f. 1.- in de hoofdsom, de personele 
belasting of voor de belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten, 1907-1916. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de eigenaren van voor de 
grondbelasting op te nemen percelen, 1915, 1916,(1919). 1 omslag 

"Staten en leggers der gebouwde eigendommen en van de 
deuren en vensters"; staten, houdende opgave van eigena
ren en gebruikers van gebouwen, alsmede hun beroepen en 
de aanslag voor de belasting op de gebouwde eigendommen 
en op de deuren en vensters, 1812, 1815-1817, 1819-1820, 
1825. 1 omslag 
N.B. : 1. De staat over 1825 is fragmentarisch bewaard. 

2. Zie ook inventarisnr.64. 

99Û 

991 

Verzoekschrift van J.van Velthuizen aan het gemeentebe
stuur, waarbij om vermindering van de aanslag in de 
grondbelasting wordt gevraagd, 1834. 1 stuk 

Brief van de dienst Controle der Grondbelastoing te 
Utrecht aan de burgemeester, houdende de vraag, of er 
bij het gemeentebestuur bezwaar bestaat, Harmeien en 
Gerverscop kadaster-administratief te verenigen; met 
ontkennend antwoord, 1938. 2 stukken 
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Belastingen op inkomen en vermogen. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs. 984 en 985. 

992 

• ̂ 4 

Verordening, krachtens welke horeca-bedrijven voor de 
personele belasting gelijk gesteld worden met andere 
bedrijven; met memorie van toelichting, 1935. 2 stukken 

"Leggers van personele en mobilaire belasting", staten, 
houdende opgave van belastingplichtigen voor de perso
nele en meubilaire belasting, alsmede hun beroepen, de 
hoogte van de aanslagen en de huurwaarde van de door hen 
bewoonde huizen, 1812, 1815, 1817-1820. 1 omslag 

"Lijsten van schattingen en tellingen wegens de belasting 
op het personeel"; staten, houdende opgave van belasting
plichtigen voor deze belasting, alsmede een omschrijving 
van de door hen bewoonde gebouwen, de geschatte huurwaar
de, de aantallen deuren, vensters en haardsteden en de 
(geschatte) waarde van het meubilair, 1833, 1834, 1839, 
1840. 1 omslag 

OOs.3Dj "Repartitie van de personele omslag"; kohieren van de 
hoofdelijke omslag naar (o.a.) het geschatte inkomen en 
vermogen, 1811-1812, 1814-1822, 1831-1921. 
N.B.: 1. Over 1918 alleen het suppletoir kohier, hetwelk 

zich bevindt in inventarisnr.1302. 
2. De kohieren over 1919,1920 en de eerste 5 maan

den van 1921 in resp. de inventarisnrs. 1302, 
1303 en 1304. 

2 pakken 

995: 1811-1812, 1814-1822, 1831-1851. 
996: 1852-1917. 

Staat, houdende opgave van de inwoners van Harmeien en 
Veldhuizen, die, op grond van de huurwaarde van hun woning, 
aangeslagen kunnen worden voor de personele belasting, 
1895. Afschrift. 1 s t u k 

Stukken betreffende de opgave van de namen der hoofdbe
woners van huizen en het aantal bewoners, alsmede de huur
waarde voor de personele belasting van die huizen, opge
maakt in het kader van de drinkwatervoorziening, 1914. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1893. 

998 Verzoekschriften van W.Pellekaan en G.A.Buddingh aan het 
gemeentebestuur, waarbij om vermindering van de aanslag 
in de personele omslag wordt gevraagd, 1851. 2 stukken 

Staten, houdende opgave van de mannelijke belastingplich- -
tigen voor de vermogensbelasting, 1906-1917. 1 omslag 
N.B.: Op de staat over 1906/07 de aantekening: Artikel 10 

der Kieswet. 
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1000 Register, houdende opgave van de sterfgevallen, ingeschre
ven in de registers van de burgerlijke stand, opgemaakt 
in verband met de heffing van de successierechten, 
1930-1937, 1945. 1 katern 
N.B.: Bijgevoegd zijn een aantal stukken waarin inlichtin

gen m.b.t. bezit van onroerend goed van overledenen. 

1002 

Weeldebelastingen. 

"Legger voor het quohier der belasting op de dienstboden,-" 
staat, houdende opgave van personen en hun beroepen, als
mede de bij hen in dienst zijnde aantallen dienstboden en 
knechts en de aanslagen voor deze belasting, 1814. 1 katern 

"Legger voor het kohier der belasting op het paarden-, 
plaisier- en passagegeld"; staat, houdende opgave van 
personen en hun beroepen, alsmede de aantallen door hen 
gehouden paarden en het gebruiksdoel van die paarden en 
de aanslagen voor deze belasting, 1814. 1 katern 

Patentbelasting. 

20C3-1C04 "Registers der patentschuldigen"; registers, houdende op
gave van eigenaren van bedrijven, alsmede de aard van het 
door hen uitgeoefende bedrijf, het aantal in dienst zijn
de werknemers en, in een aantal gevallen, de omzet, 1813, 
1S14, 1816-1623, 1825, 1841-1876. 
N.B.: Naast Harmeien en Harmelerwaard komen voor: 

Indijk in de registers over de jaren 1813,1814 

2 pakken 

Gerverscop 
Breucijk 
Reijerscop 
Veldhuizen 
Teckop 

1813/14,1816-1618 
1813/14,1816-1818 
1816-1818 
1813/14,1816-1818 
1813/14 

Bovendien wordt af en toe Geestdorp genoemd. 

1003: 1813-1851 
1004: 1852-1876 

100; Staat, houdende opgave van aangevraagde akten van patent, 

1614. 1 stuk 

1006 Op naam gestelde formulieren betreffende aanvragen voor 
een akte van patent, 1814. 1 omslag 

10C7 Staten, houdende opgave van personen, aan wie akten van 
patent zijn uitgereikt, z.j.(2x), (1815)/16, 1817, 
1846/47, 1849/50, 1856-1864, 1866/67 1 omslag 

Registers, houdende opgave van uitgegeven akten van 
patent 1812-1813. 1 pak 
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1009 

101C 

1011 

"Akten van patent"; akten, krachtens welke niet in de land
bouw werkzame personen hun beroep mogen uitoefenen, 1815-

1818. Afschriften. 

Stukken betreffende door de burgemeester ontvangen aantal
len patentbladen en -zegels en aantallen niet afgehaalde 
patentbladen over 1814 en 1815, 1816. 

Staat, houdende opgave van belastingplichtige slijters, 
tappers, kroeghouders, koffiehuishouders en kramers voor 
het patentrecht, 1846-1847. 

1 omslag 

2 stukken 

1 stuk 

1012 

LC22 

lUi'i 

101: 

Overige rijksbelastingen. 

"Belastingen op het rundvee"; staten, houdende opgave van 
veehouders, alsmede de door hen gehouden veesoorten en 
aantallen per soort en de hoogte van de aanslagen voor 
deze belasting, 1812,1813. 1 omslag 

Stukken betreffende een te heffen belasting in de vorm 
van een hoofdelijke omslag wegens het aandeel van Harme
ien ca. in de kosten voor de krijgsmacht, 1813,1814. 

Stukken betreffende opbrengstschattingen aan voormalige 
tienden en de schadeloosstelling hiervoor ingevolge de 
inwerkingtreding van de tiendwet van 1907, 1909-1914. 

1 omslag 

1 omslag 

Brief van de Inspectie der Directe Belastingen te Woer
den, houdende het verzoek om opgave van instellingen, 
voorkomende in artikel 3 van de Armenwet en in artikel 1 
van de Wet van de belasting van de Doode Hand; met de 
docr E. en W. van Harmeien verstrekte opgave, 1934. 1 omslag 

P r o v i n c i a 1 e b e l a s t i n g e n 

1016 Uittreksel uit het besluit van de Prefekt van het 
arrondissement Utrecht d.d. 5 mei 1811, houdende opgave 
van de door Harmeien en Harmelerwaard aan het arrondisse
ment te betalen bedragen wegens het onderhoud van de 
reservetroepen, 1811. 1 s t u k 
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F i n a n c i e l e m i d d e l e n v a n d e g e m e e n t e . 

Ui tker ingen door he t r i j k . 

ïoi'; Staten, houdende opgave van het aantal inwoners per 1 janu
ari, op basis waarvan de gemeente moet worden uitgekeerd 
door het Rijk, 1898-1914. 1 omslag 

icie Register van door het Rijk aan de gemeente uitgekeerde 
vergoedingen, bedoeld in artikel 56 der lager-onderwijs
wet 1920, 1926-1931. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 2010. 

1 katern 

Plaatselijke belastingen. 

Algemeen 

IPTC: Stukken betreffende de invoering van een reglement op de 
heffing van plaatselijke belastingen ter vervanging van de 
tot dan toe gebruikelijke repartities of omslagen over 
de ingezetenen, 1811. 1 omslag 

1020 Stukken betreffende de vaststelling van tarieven voor 
plaatselijke belastingen voor 1812, alsmede het raadsbe
sluit tot de aanstelling van B.Nieuwenhuizen tot ontvan
ger en de plaatsing van vier gemeentegrenspalen, 1811. 1 omslag 

Stukken betreffende bestaande en nieuw in te voeren plaat
selijke belastingen, 1855-1857, 1861, 1900-1901. 1 omslag 

1022 Stukken betreffende de regeling van de heffing en invorde
ring van plaatselijke belastingen in de nieuw gevormde ge
meente Harmeien, 1857. 1 omslag 

Memorie van E. en W. te Harmelen t.b.v. de Raad, houdende 
eer, uiteenzetting omtrent de nieuw te heffen plaatselijke 
belastingen, mogelijk geworden door de wijziging van de 
gemeentewet van 30-12-1920 en de wet op de inkomstenbe
lasting 1914, 1921. 1 stuk 

Hoofdelijke omslagen. 

1024 Stukken betreffende aanvragen van het gemeentebestuur bij 
G.S. tot het tijdelijk mogen heffen van buitengewone om
slagen, 1830,1831. 1 omslag 

1025 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van hoofdelijke omslagen, 
1855-1919. 1 omslag 
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Opcenten op rijksbelastingen. 

1026 Brief van de Prefekt van het Departement van de Zuiderzee 
aan het gemeentebestuur, waarin gelast wordt, opgave te 
doen van de (verwachte) opbrengsten aan z.g. plaatselijke 
additionele stuivers, 1811. 1 stuk 

1027 Raadsbesluiten, houdende goedkeuring tot het belasten van 
belastingambtenaren van het rijk met het toezicht op de 
invordering van gemeentelijke opcenten op rijksbelastin
gen, 1850, 1852. 2 stukken 

1028 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van opcenten op de grondbelas
ting, 1855, 1865, 1921. 1 omslag 

IC'25 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van opcenten op de personele 
belasting, 1855-1935. 1 omslag 

Stukken betreffende de in werking treding en de intrekking 
eer verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom 
der ri3ksinkomstenbelasting , 1921-1926. 1 omslag 

Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van opcenten op de rijksaccijns 
op likeuren, gedistilleerd en wijn, 1856-1865. 1 omslag 

Leges 

1 <">.' • Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing van leges ter secretarie en vanwege verrichtin
gen door de ambtenaar van de burgerlijke stand,1855-1927. 1 omslag 

Tolgelden. 

Brief van de Prefekt van het Departement van de Zuiderzee 
aan het gemeentebestuur, houdende de opdracht tot het niet 
innen van tolgelden e.d. van militairen met een reispas 
of van militaire transporten, 1811. 1 stuk 

1C34 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing van tolgeld op de Reijerscopperbuurtweg door 
het Waterschap Bijleveld en Reijerscop i.v.m. het onder
houd van die weg, 1885-1900. 1 omslag 
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1035 Stukken betreffende de invoering, uitvoering en afschaf
fing van de heffing van tolgelden op de zandweg Utrecht-
Vleuten en de Kantonnale weg tussen Zuilen en Harmeien, 
1831, 1840, 1841, 1889, 1918; alsmede een aan G.S. ver
strekte opgave m.b.t. tolheffing op de Kerkweg en de 
Blindenweg, 1889. 1 omslag 

1036 Stukken betreffende de tolheffing in de Haanwijkersluis, 
door het Grootwaterschap Woerden opgelegd aan de scheep
vaart, 1889, 1891. 1 omslag 

Belasting i.v.m. de bezoldiging van de boswachter en de 
veldwachter. 

1037 Staat, houdende opgave van grondbezitters, welke hoofde
lijk worden aangeslagen voor een bijdrage in de bezoldi
ging van de veldwachter, 1813. 1 katern 

IC28 Staten, houdende opgave van personen, die aangeslagen 
worden t.b.v. de bezoldiging van de boswachter en de 
"brigadier" in het Kanton Woerden, 1814. 1 omslag 

Hondebelasting. 

1C3Î- Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van hondebelasting, 1828, 1870, 
1871, 1917. 1 omslag 

104; Kohieren van de hondebelasting, 1871-1939. 1 pak 
N.B. 1. De kohieren over: 

1918 in inventarisnr. 1301 
1920 " " 1303 
1921 " " 1304 
1922 " " 1305 
1923 " " 1306 

2. Het kohier over 1925 ontbreekt. 

Rechten i.v.m. de verkoop van alcoholhoudende dranken. 

1041 Verordeningen, regelende de heffing en invordering van 
verlofsrecht voor de verkoop van zwak alcoholhoudende 
dranken in het klein, 1932. 1 omslag 

1042 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften 
voor de heffing en invordering van het vergunningsrecht 
voor de verkoop van sterk alcoholhoudende dranken in het 
klein, 1881, 1885, 1905, 1932, 1935. 1 omslag 
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1043 Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Harmeien 
aan G.S., een plaatselijke belasting te mogen heffen op 
buitenlandse likeuren en gedistilleerd, 1845. 1 omslag 

1044 Staat, houdende een overzicht der bedragen, die de gemeente 
te goed heeft van de provincie over de jaren 1863, 1864 en 
1865 wegens het ontbreken van de plaatselijke belasting 
op de wijn, 1866. 1 stuk 

1045 Staten, houdende opgave van eigenaren van lokaliteiten 
voor de verkoop van sterk alcoholhoudende dranken in het 
klein met de geschatte huurwaarde i.v.m. de berekening 
van het vergunningsrecht, 1882-1918. 1 omslag 

Belasting i.v.m. besmettelijke ziekten. 

Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften 
veer de heffing en invordering van z.g. besmettelijke 
ziektegelden, 1931-1937. 1 omslag 

Keurloon i.v.m. vee en vlees. 

Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften 
voer de heffing en invordering van keurloon voor het 
keurer. var. vee en vlees, 1922-1936. 1 omslag 

Begrafenisrechten. 

Smukken betreffende de regeling van het beheer van de 
Alceir.een Burgerlijke Begraafplaats, de vaststelling van 
voorschriften voer de heffing en invordering van begra
fenisrechten, de vaststelling van de tarieven hiervoor 
en het begraven van gestorven personen; 1834, 1848, 1855, 
1656. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1943. 

104B Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van begrafenisrechten, betrek
king hebbend op de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats, 
1869-1921. 1 omslag 

104S Staat, houdende opgave van personen, die 10-jarig onder
houdsrecht voor een graf der Ie klasse verschuldigd zijn, 
1890. 1 s t u k 

Akte van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien en de 
erven van de ambachtsheer van Harmeien inzake afkoop van 
begrafenisrechten en het onderhoud van een grafkelder en 
twee zandgraven op de Algemene Begraafplaats, 1913. 
Authentiek afschrift. 
N.B.: Zie inventarisnr.1953. 
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Schoolgeld. 

1050 Brief van de schoolopziener aan de burgemeester waarin de 
plaatselijke overheid in overweging wordt gegeven, tien 
cent per week per kind aan schoolgeld te heffen, 1844. 1 stuk 

1051 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor 
de heffing en invordering van schoolgeld, 1860-1906. 1 omslag 

1052 Kohieren van het schoolgeld, 1924, 1926-1939. 1 pak 
N.B.: Het kohier voor 1922 in iventarisnr. 1305. 

Het kohier voor 1923 in inventarisnr.1306. 

Hoofdelijke omslag i.v.m. beroeping van een predikant. 

1053 Stukken betreffende een te heffen hoofdelijke omslag i.v.m. 
de beroeping van een predikant; met naamlijst, 1816. 1 omslag 

Geldleningen, schulden. 

Stukken betreffende door de gemeente aan te gane en aange-
gar.e geldleningen, 1832-1928(1939). 1 omslag 
N.B.: Nadere specificatie omtrent de leningen: 

o a.a- Groote van de Doel van de lening. 
lening in guldens 

1S32 1 400,-
800,-

1856 500,-

165 "7 200,-
1861 2 700,-

1868 10 000,-

16" 3 1 500,-

1891 2.200,-

1891 4.248,80 
1891 13.000,-
1914 20.000,-
1916 5.000,-
1916 3.000,-

1918 3.000,-
1916 6.000,-

Aanleg begraafplaats 
Aanvulling vanwege derving van inkomsten 
door afschaffing v.d. belasting op het gemaal. 
Oprichting van een waterpomp. 
Vergroting schoollokaal en ver
nieuwing onderwijzerswoning. 
Aankoop pand ca. (het latere gemeentehuis 
in de Dorpsstraat). 
Dekking van buitengewone uitgaven vanwege 
"vertimmering" van het gemeentehuis en 
door de in 1870 en 1871 geheerst hebbende 
pokken en longziekte ontstane schulden. 
Aankoop grond t.b.v. de stichting van 
een nieuw schoolgebouw. 
Eerste termijn bouw nieuwe school. 
Bouw nieuwe school. 
Aanschaf van twee autobussen. 
Aanvulling kasgeld. 
Uitvoering wet van 1 augustus 1916 
(Staatsblad 416)* 
Aanvulling kasgeld. 
T.b.v.het gemeentelijke distri
butiebedrijf. 
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1918 3.500,- Teelt van aardappelen en bruine bonen 
1919 3.500,- Teelt van voedingsgewassen)f.7.000,- i.v.m. de w 
1919 3.500,- Distributiebedrijf )van 19-8-1916 * 
1919 15.000,- Onderwijzerssalarissen en 

distributiebedrijf.** 
1921/23 54.500,- Aanschaf brandkast, verbouwing onderwijzers

woning, uitbreiding R.K.Lagere School. 
1921 16.160,- Aankoop grond t.b.v. woningbouw 

(terrein "Batestein"). 
1928 5.000,- Verbouwing oude Openbare Lagere School 

tot veldwachterswoning. 

* De titel van deze wet luidt:"Wet tot vaststelling van 
bepalingen in het belang van de volksvoeding en van 
een doelmatige distributie van goederen." 

** Deze lening werd o.m. aangegaan oir. de twee vorige 
leningen (2x f.3.500,-) te kunnen aflossen. 

Staten, houdende cpgave var. de stand der gemeenteschul-
den t.g.v. gesloten leningen, 1897-1905, 1908-1916. 1 omslag 

Verkoop van aandelen. 

Raadsbesluit inzake de verkoop van een op het grootboek 
eer 2,5% nationale werkelijke schuld ingeschreven kapi
taal van f. 1.000,- in tweevoud, 1861. 1 omslag 

Schenkingen. 

idsbesiuit, houdende aanvaarding van een schenking van 
100,- door Fh.de Brui jr. en echtgenote , 1857. 2 stukken 

Beleggingen. 

Stukken betreffende de deelname door de gemeente Harmeien 
in het maatschappelijk kapitaal der Bank voor Nederlandse 
Gemeenten te 's-Gravenhage door de aankoop van twee aan
delen van elk f. 1.000,-, 1922-1924. 1 omslag 
N.B.: Uit de stukken blijkt, dat ook de gemeente Veld

huizen twee aandelen a f.1.000,- heeft gekocht. 

1059 Stukken betreffende de belegging van gelden bij de N.V. 
Bank voor Nederlandse Gemeenten te Den Haag, 1923, 1931. 2 stukken 

IC60 Stukken betreffende belegging door de gemeente Harmeien 
van gelden in het kader van de wet op het lager onder-
wiis 1920,1923-1931. 1 omslag 

http://Fh.de
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1061 Stukken betreffende het aangaan van een deposito-overeen
komst door de gemeente Harmeien met de N.V.Bank voor 
Nederlandse Gemeenten, 1927, 1937. 2 stukken 

1062 Stukken betreffende de deelneming door de gemeente 
Harmeien in de verwaarborgsregeling van de Frauderisico-
Onderlinge van gemeenten voor een kapitaal van f.5.000,-
(later f.6.000,-), 1937-1938 (1940). 1 omslag 

1063 Stukken betreffende een hypotheekverlening ingevolge 
de Landarbeiderswet door de gemeente Harmelen aan 
Th.Klarenbeek, 1927-1945. 1 omslag 

C o m p t a b i l i t e i t 

Begrotingen en rekeningen. 

Stukken betreffende de opstelling van de begroting 
voor 1611, alsmede een overzicht van de ontvangsten 
over 1810, 1811. 1 omslag 

Instructie, regelende de inrichting van de plaatselijke 
begrotingen, 1814. Gedrukt. 1 orr.slag 
N.B.: Bijgevoegd is een brief van de Commissaris van 

het Kwartier Utrecht, 1814. 

lCcr-2 1?2 Beeretir.ger. der gemeente Harmelen, 1811-1939. 44 köterns 
N.B.: 1. Voor 1811 is een aparte begroting voor Teckop 69 omslagen 

bijgevoegd. 
2. Ontbreken: 1853-1860. 
3. De begrotingen voor 1863-1873 in de inventaris-

nrs.: 1246-1256. 
4. Vanaf 1852 met memories van toelichting, welke 

voor 18S4 en 18S5 ontbreken. 
5. Vanaf 1924 ook met begrotingswijzigingen. 
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1066: 1811 1105: 1850 

1067: 1812 1106: 1851 1149: 1905 

1068: 1813 1107: 1852 1150: 1906 

1069: 1814 1108-1115 vacant 1151: 1907 

1070: 1815 1116: 1861 1152: 1908 

1071: 1816 1117: 1862 1153: 1909 

1072: 1817 1154: 1910 

1073: 1818 1118: 1874 1155: 1911 

1074: 1819 1119: 1875 1156: 1912 

1075: 1820 1120: 1876 1157: 1913 

1076: 1821 1121: 1877 1158: 1914 

1077: 1822 1122: 1878 1159: 1915 

1078: 1823 1123: 1879 1160: 1916 

1079: 1824 1124: 1880 1161: 1917 

1080: 1825 1125: 1881 1162: 1918 

1081: 1826 1126: 1882 1163: 1919 

1082: 1827 1127: 1883 1164: 1920 

1083: 1828 1128: 1884 1165: 1921 

1084: 1829 1129: 1885 1166: 1922 

1085: 1830 ir, tweevoud 1167: 1923 

1086: 1831 1130: 1886 1168: 1924 

1087: 1832 1131: 1887 1169: 1925 

1088: 1833 1132: 1888 1170: 1926 

1089: 1834 1133: 1889 1171: 1927 

109C: 1835 1134: 1890 1172: 1928 

1091: 1836 1135: 1891 1173: 1929 

1092: 1837 1136: 1892 1174: 1930 

1093: 1838 1137: 1893 1175: 1931 

1C94: 1639 1138: 1894 1176: 1932 

1095: 184Û 1139: 1895 1177: 1933 

1096: 1841 1140: 1896 1178: 1934 

1097: 1842 1141: 1897 1189: 1935 

1098: 1843 1142: 1898 1190: 1936 

1099: 1844 1143: 1899 1181: 1937 

1100: 1845 1144: 1900 1182: 1938 

1101: 1846 1145: 1901 1183: 1939 

1102: 1847 1146: 1902 

1103: 1848 1147: 1903 

1104: 1849 1148: 1904 

1184 Stukken betreffende de begrotingswijzigingen, 1854-1918. 1 omslag 

1185-1193 "Bijlagen bij de gemeentebegrotingen"; staten met vragen 
door G.S. m.b.t. de begrotingen en antwoorden door B.en W, 
1931-1939. 9 °msla9en 

1185: 1931 1188: 1934 1191: 1937 

1186: 1932 1189: 1935 1192: 1938 

1187: 1933 1190: 1936 1193: 1939 
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1194-1322 Rekeningen der gemeente Harmelen, 1811-1939. 6 omslagen 
N.B.: 1. Van 1852-1917 met bijlagen. 40 katerns 

2. Vanaf 1820 is er sprake van kerspellasten. 66 banden 
3. Van 1852-1869 met de verdeling over de gerech- 22 delen 

ten (de z.g. repartities) van de kerspellasten. 

1194: 1811 1237: 1854 

1195: 1812 1238: 1855 

1196: 1813 1239: 1856 

1197: 1814 1240: 1857 

1198: 1815 1241: 1858 

1199: 1816 1242: 1859 

1200: 1817 (in tweevoud) 1243: 1860 

1201: 1818 1244: 1861 

1202: 1819 1245: 1862 

1203: 1820 1246: 1863 

1204: 1821 1247: 1864 

1205: 1822 1248: 1865 

1206: 1823 1249: 1866 

1207: 1824 1250: 1867 

1208: 1625 1251: 1868 

1209: 1826 (in tweevoud) 1252: 1869 

1210: 1827 1253: 1870 

1211: 182S (in tweevoud) 1254: 1871 

1212: 1829 (in tweevoud) 1255: 1872 

1213: 1830 (in tweevoud 1256: 1873 
1214: 1831 1257: 1874 

1215: 1832 1258: 1875 

1216: 1833 1259: 1876 

1217: 1834 1260: 1877 

1218: 1835 1261: 1878 

1219: 1836 1262: 1879 

1220: 1837 1263: 1880 

1221: 1838 1264: 1881 

1222: 1839 1265: 1882 

1223: 1840 1266: 1883 

1224: 1841 1267: 1884 

1225: 1642 1268: 1885 

1226: 1843 1269: 1886 

1227: 1844 1270: 1887 

1228: 1845 1271: 1888 

1229: 1846 1272: 1889 

1230: 1847 1273: 1890 

1231: 1848 1274: 1891 

1232: 1849 1275: 1892 

1233: 1850 1276: 1893 

1234: 1851 1277: 1894 

1235: 1852 1278: 1895 

1236: 1853 1279: 1896 

1280: 
1281: 
1282: 
1283: 
1284: 
1285: 
1286: 
1287: 
1288: 
1289: 
1290: 
1291: 
1292: 
1293: 
1294: 
1295: 
1296: 
1297: 
1298: 
1299: 
1300: 
1301: 
1302: 
1303: 
1304: 
1305: 
1306: 
1307: 
1308: 
1309: 
1310: 
1311: 
1312: 
1313: 
1314: 
1315: 
1316: 
1317: 
1318: 
1319: 
1320: 
1321: 
1322: 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1926 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
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1323-1384 Bijlagen bij de gemeenterekeningen, 1813-1939. 37 omslagen 
N.B.: 1. Over 1849,1850 en 1851 eveneens de rekeningen. 16 pakken 

2. Vanaf 1820 met de lasten voor het kerspel. 9 banden 
3. Van 1848-1851 met kerspelrekeningen. 
4. De bijlagen over 1852-1917 in de inventarisnrs. 

1235-1300. 

1323: 1812 1343: 1832 1363: 1918 

1324: 1813 1344: 1833 1364: 1919 

1325: 1814 1345: 1834 1365: 1920 

1326:' 1815 1346: 1835 1366: 1921 

1327: 1816 1347: 1836 1367: 1922 

1328: 1817 1348: 1837 1368: 1923 

1329: 1818 1349: 1838 1369: 1924 

1330: 1819 1350: 1839 1370: 1925 

1331: 1820 1351: 1840 1371: 1926 

1332: 1821 1352: 1841 1372: 1927 

1333: 1822 1353: 1642 1373: 1928 

1334: 1823 1354: 1843 1374: 1929 

1335: 1S24 1355: 1844 1375: 1930 

1336: 1625 1356: 1845 1376: 1931 

1337: 1826 1357: 1846 1377: 1932 

1336: 1627 1358: 1847 1378: 1933 

1339: 182S 1359: 1848 1379: 1934 

1340: 1829 1360: 1849 1380: 1935 

1341: 183C 1361: 1850 1381: 1936 

1342: 1631 1362: 1851 1382: 
1363: 
1384: 

1937 
1938 
1939 

"Begrooting en rekening"; register, aangelegd door 
burgemeester G.N.Buddingh, houdende: 
- specificatie van ontvangsten en uitgaven, de gemeente 
Harne 1er. betreffende, 1811-1836(1837); 

- idem, betreffende de gemeente Indijk, 1817-1820; 
- "uitgeschotene gelden" (= voorschotten) door G.N.Buddingh, 
1632-1639; 

- ontvangsten en uitgaven i.v.m. quotisaties voor gelever
de paarden, goederen en diensten t.b.v. franse, prui-
sische en russische troepen, 1813-1815; 

- ontvangsten en uitgaven t.g.v. inkwartiering van 
artillerie-militairen te Kamerik, 1816; 

- staat, houdende bedragen van een hoofdelijke omslag 
(quotisatie) voor het achterstallig tractement van de 
predkant van de N.H.gemeente, 1815; 

- lijst van aan A.van Beusichem en de predikant verrichte 
betalingen, 1815; 

- staat, houdende opgave van de bedragen,"strekkende tot 
het formeren van een fonds voor verminkte militairen, 
alsmede weduwen en wezen", z.j. 1811-1639. 1 deel 
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1386 Stukken betreffende door burgemeester G.N.Buddingh 
gedane voorschotten t.b.v. de gemeente Harmeien, 1841-1850 1 omslag 
N.B.: Blijkens een fragment van een inliggend stuk, zijn 

deze stukken in 1850 overgedragen aan de gemeente. 

.38" 

1368 

Stukken betreffende specificatie van ontvangsten en uitgaven. 

Journaal van ontvangsten en restituties van gemeentelijke 

opcenten, 1842, 1 deel 

Staat, houdende opgave van inkomsten en uitgaven "tot 
justificatie van de regeling der plaatselijke belastingen 
volgens de wet van 7 juli 1865", met memorie van toe
lichting, 1865. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de gemeentelijke inkomsten en 
uitgaven, alsmede van inwoneraantallen, opgemaakt t.b.v. 
het Provinciaal Jaarverslag, 1896-1916. 1 omslag 

Staten, houdende jaarlijkse opgave van de kosten var. het 
openbaar lager onderwijs te Harmeien, 1647-1851, 1858-1864. 
10. E.: 2ie inventarisnr. 1992. 

Register, houdende berekening van de kosten van onderhoud 
var. het openbare lagere schoolgebouw, 1922-1936. 
K.H,.: Zie inventarisnr . 2048 . 

Kasboek, waarin ontvangsten en uitgaven betreffende (kost
winners-) vergoedingen aan militairen zijn opgetekend, 

1 deel 

"Kanuaal van de dorpslasten"; registers van ontvangen 
dorpslasten over 1811, voldaan door inwoners van Harmelen, 
Harmelerwaard, Indijk, Veldhuizen, Reijerscop, Reijerscop 
St.Pieters, Teckop, Gerverscop van Cleefs, Geverscop de 
Karez en Ereudijk, 1811-1812. 1 deel 

N.B.: Inliggend een niet-gedateerde staat met namen, 
perceelsgroctten en betaalde bedragen. 

1392 Staten, houdende opgave van de opbrengsten van een aantal 
plaatselijke belastingen, zowel Harmelen, als enige 
buurgemeenten betreffend, 1841-1881. 1 omslag 

1333-1412 "Journaal van door de gemeente-ontvanger gedane ontvangsten"; 
grootboeken, houdende opgave van ontvangsten per hoofdstuk 
van de begroting, 1920-1939. 20 banden 

1393 1920 1400 1927 1407 1934 

1394 1921 1401 1928 1408 1935 

1395 1922 1402 1929 1409 1936 

1396 1923 1403 1930 1410 1937 

1397 1924 1404 1931 1411 1936 

1396 1925 1405 1932 1412 1939 

1399 1926 1406 1933 
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1413 Staat, houdende opgave van ontvangen ijkionen over 1822; 
1823. 1 stuk 

1414 Staten, houdende opgave van opbrengsten aan opcenten op 
gedistilleerd, 1856, 1864. 2 stukken 

1415 Register van ontvangsten wegens begrafenisrechten, het 
gebruik van het lijkkleed en het klokluiden, 1919-1920. 1 deel 

1416-1429 "Secretarie-registers"; grootboeken, houdende opgave van 
uitgaven per hoofdstuk van de begroting, alsmede de data, 
waarop de bevelschriften tot betaling werden afgegeven, 
1920-1933. 14 b a n d e n 

1416 
1417 
1418 
1419 

1920 1420: 1924 1424: 1928 
1921 1421: 1925 1425: 1929 
1922 1422: 1926 1426: 1930 
1923 1423: 1927 1427: 1931 

1428: 1932 
1429: 1933 

147- Stukken betreffende door inwoners te ontvangen gelden 
wegens aan de gemeente geleverde diensten of goederen, 
1803-1818. 1 omslag 

4̂;.} stukken betreffende de financiële afwikkeling van de 
bouw van zes arbeiderswoningen op het terrein "Batestein" 
1922-1534. 1 omslag 

-.:-; Staren, houdende opgave van door E. en W. afgegeven 
bevelschriften van betaling, 1920-1923. lomslag 

Gemeentekas en postgirorekening. 

14-3 processen-verbaal van opname van de kas, in beheer bij de 
gemeenteontvanger, 1812-1813. 1 omslag 

14.-4 Raadsbesluit d.d. 29-4-1921 inzake het openen van een 
postgirorekeningen; met bevestiging door de postchegue-
en girodienst, 1921. 2 stukken 

1435 Stukken betreffende tekorten in de gemeentekas t.g.v. 
frauduleus handelen door de gemeenteontvanger, 1922-1926. 1 omslag 

1436 Stukken betreffende een door de gemeente Harmeien gevoerd 
proces tegen de Coop. Spaar- en Voorschotbank "Boaz" voor 
Harmeien e.o. aangaande de benadeling van de gemeente 
a f. 14.000,- t.g.v. frauduleus handelen door de gemeen
te-ontvanger, 1924-1928. 1 omslag 

Kas van de Cultuurcommissie. 

Stukken betreffende de controle van de kas van de Cultuur
commissie van 1918, beheerd door de gemeente-ontvanger, 
1920. 1 o m s l a9 
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Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Veldhuizen. 

1438 Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke 
regeling tussen de gemeenten Harmeien en Veldhuizen inzake 
de aanschaf en betaling van voor gemeenschappelijk ge
bruik bestemde bureaubehoeften, 1921. 1 omslag 

Gemeente eigendommen. 

V e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g ; o n d e r h o u d . 

Algemeen. 

Staten, houdende opgave van ongebouwde en gebouwde eigen
dommen van de gemeente; met kadastrale aanduiding, 1868-
1909. 1 omslag 

'uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale legger der 
cemeente Harmeien, houdende opgave van de onbelaste on
roerende eigendommen van de burgerlijke gemeente, de 
K.K. çemeente en de N.H. gemeente, 1908. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1598. 

Vervallen polissen, 1921-1928. 1 omslag 
N.B.: Betreft opstal-, inboedel- en brandverzekeringen 

van gebouwen en diefstal- en inbraakverzekering 
van effecten en geld. 

L-î st, houdende opgave van de patroons, die onderhouds-
werkzaamheden t.b.v. de gemeente verrichten. 1920-1943. 
Afdruk. 

Terreinen. 

Algemeen. 

Stukken betreffende de voorgenomen verbetering van de 
Leidse Rijn, waarvoor o.a. de gemeente een stuk grond 
in de Kerksteeg afstond; 1904-1905. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1502. 

1 stuk 
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144; 

14-

Stukken betreffende de overname van een strook grond 
langs de Leidse Rijn, toebehorend aan de Provincie, door 
de gemeente, 1906. 2 stukken 

Akte van overeenkomst tussen A.Spaan en de gemeente 
Harmeien, waarin Spaan verklaart, gratis en belangeloos 
een strook grond aan de gemeente af te staan, 1933. In 
tweevoud. 2 stukken 

Bouwterreinen. 

144-

144Î 

Stukken betreffende de vaststelling van algemene voor
waarden voor de verkoop van bouwterreinen der gemeente 
Harmeien, 1923-1928. 

Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, 
teneinde hierop een bergplaats voor brandblusmiddelen 
te bouwen, 1881. 

1 omslag 

Akte, waarbij de gemeente Harmeien een perceel grond 
koopt in Haanwijk, kadastraal: Harmeien sectie B. nrs. 
831 en 832, 1891. Authentiek afschrift. 1 katern. 
N.B.: Uit een op een later aangebrachte omslag geplaatste 

notitie blijkt, dat op dit perceel grond de Open
bare Lagere School werd gebouwd. 

Akte van koop door de gemeente Harmeien van het terrein 
"Batesrein" ca. , 1921. 
N.B. : Zie ook inventarisnr. 1054. 

1 katern 

Stukken betreffende de aan- en verkoop van grond door de 
gemeente Harmeien op het terrein "Batestein" t.b.v. 
woningbouw, 1921-1924. 1 omslag 
N.E.: 1. Bijgevoegd is een ingekleurde plattegrond en 

3 bouwtekeningen. 
2. Zie ook inventarisnr. 1054. 

1449 Stukken betreffende de verkoop van een stuk grond op het 
terrein "Batestein" aan G.Veldhuizen t.b.v. de bouw 
van een woning; tevens de toestemming voor het leggen 
van een brug en de aanvraag voor het leggen van een 
zogenoemde waterstoep, 1923-1924. 
N.E.: Van de bovengenoemde brug is een tekening bijge

voegd. 

1 omslag 

1450 Akte, waarbij W.A.van Leeuwen, in opdracht van de gemeente 
Harmeien, een perceel bouwterrein aan de Achterweg, kada
straal: Harmeien sectie E nr.1480, koopt, 1926. Authentiek 
afschrift. 1 katern 
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1451 Stukken betreffende de evt. verkoop van een stuk grond 
aan "De Laan" aan het Staatsbedrijf der PTT t.b.v. de op
richting van een gebouw voor de automatische telefoon
dienst, 1938. 1 omslag 

Park. 

1452 Brief van de Commandant van het Regiment Rijdende Artille
rie aan de burgemeester, houdende het verzoek, de door een 
voertuig der "ligte Batterij" aangebrachte schade aan het 
hek van het park, niet te willen verhalen op de manschap
pen, die bij het bewuste voertuig aanwezig waren, 1841. 1 stuk 

Vuilnisbelt (asvaalt). 

145 3 Akte, waarbij de gemeente Harmeien een perceel grond 
koopt ter grootte van twee roeden en vier ellen, gelegen 
in het perceel, kadastraal: Harmeien sectie E. nr.514, 
1868. Authentiek afschrift. 1 katern 
N.B.: Uit een op een aangebrachte omslag geplaatste 

notitie blijkt, dat het hier gaat om de z.g.gemeente-
asvaalt, welke in 1928 werd verkocht aan C.Spijker 
te Harmeien, zie inventarisnr. 1454. 

1454 Stukken betreffende de verkoop van de gemeentelijke vuil
nisbelt aan C.Spijker te Harmeien, 1928. 1 omslag 
K.E.: Zie ook inventarisnr.1453. 

Lijst, houdende opgave van de gereedschappen, eigendom 
van de gemeente en in gebruik bij de ophaler van as en 
vuilnis, 1885. 
K.B.: Zie inventarisnr. 1917. 

Begraafplaats. 
K.B.:.Zie ook de inventarisnrs.1942-1956. 

Stukken betreffende het verzoek van het R.K.kerkbestuur 
aan het gemeentebestuur van Harmeien, om een eigen begraaf
plaats te mogen inrichten op een door Jannigje Broer aan 
de R.K.kerk geschonken stuk grond, 1828. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1646. 

Stukken betreffende de overdracht van een door W.Prast aan 
de Hervormde Gemeente Harmeien geschonken stuk grond, waar
op de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats zal worden inge
richt, 1831, 1832. 
N.E.: Zie inventarisnr. 1647. 
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Akte van overeenkomst tussen de kerkvoogdij der Hervormde 
Gemeente te Harmeien en het bestuur van het Kerspel Har-
melen, waarbij de Burgerlijke Begraafplaats, kadastraal: 
Harmeien sectie E nr. 711, voor dertig jaren aan het 
Kerspel Harmeien in erfpacht wordt gegeven, 1860. Authen
tiek afschrift. 
N.B.: Zie inventarisnr. 23. 

145 5 Stukken betreffende de aankoop door de gemeente van de 
Algemeen Burgerlijke Begraafplaats van de Hervormde 
Gemeente te Harmeien, 1885, 1886. 1 omslag 

1456 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, 
kadastraal: Harmeien sectie E nr. 1350, t.b.v. de uit
breiding van de Burgerlijke Begraafplaats, 1903-1904. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een situatietekening. 

14f" Stukken betreffende de uitbreiding van de Algemeen 
Burgerlijke Begraafplaats, 1906, 1907. 1 omslag 

:4 5c Bestek en voorwaarden, volgens welk een houten hek voor 
de ingang van de burgerlijke begraafplaats vervaardigd 
moet werden, z.j. 1 katern 

245L- Tekening van een houten hek, omschreven als "het vorige 
hek der begraafplaats", z.j. 1 stuk 
K.E.: Met de volgende aantekening: "Het nieuwe ijzeren 

hek is geschonken door den Heer Jhr.Caan van 
Mauric aan Uw gemeente." 

Wegen. 

Stukken betreffende het raadsbesluit tot het kosteloos 
afstaan aan de Provincie van het westelijke gedeelte 
van de Kerksteeg t.b.v. de verbreding van de Leidse 
Rijn, 1905. 1 omslag 

Gemeentehuis ca. 

Algemeen. 

L4 61 Stukken betreffende de aankoop van de laan naar het 
"Huis Hameien" en de Tiendweg, 1919. 1 omslag 

1462 Stukken betreffende de aankoop van het voormalige gemeente
huis in de Dorpsstraat, 1866-1868. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 1054. 
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1463 Akte van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien en 
Johannes Knijff, waarbij het aan de gemeente wordt toege
staan, t.b.v. de verbouw van het gemeentehuis, een muur 
op te trekken tegen de scheidsmuur van Knijff, 1896. 
Authentiek afschrift. 1 katern 

1464 Stukken betreffende door de fa. N.V. Jan Verschure's 
Transportmaatschappij veroorzaakte schade aan het hek van 
het gemeentehuis, 1932-1936. 1 omslag 

Archiefbewaarplaats. 

Stukken betreffende de bouw en de inrichting van een 
nieuwe archiefbewaarplaats, 1929-1939. 
N.B.: Zie inventarisnr. 878. 

Ambtswoning burgemeester. 

Stukken betreffende de voorgenomen, doch niet uitgevoerde 
verbouwing van de bestaande ambtswoning van de burgemees
ter tot gemeentehuis en de bouw van een nieuwe ambts
woning voor de burgemeester, 1939-1940. 1 omslag 
K.B. Met een tekening van het wateraan- en afvoerleidingen-

schema in de ambtswoning en het gemeentehuis. 

Koetshuis. 

Eer. plattegrond van de stal bij het gemeentehuis met 
een detailtekening van de mestbak, 1881. 
Eer. tekening, waarop is aangegeven, hoe een bliksemaf
leider t.b.v. het gemeentehuis zal worden aangebracht, 
1931. 1 omslag 

Toren en uurwerk. 

1467 Stukken betreffende reparaties aan de toren en het toren
uurwerk, 1816,1823,1828/1641,1879. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 19. 

1 omslag 

,468 Stukken betreffende het raadsbesluit van de gemeente 
Veldhuizen, aan G.S. te verzoeken, ontslagen te worden van 
de verplichting, bij te moeten dragen in de kosten van 
onderhoud aan de toren te Harmelen ca., 1841. 2 stukken 

1469 Stukken betreffende de brand en de restauratie van de op 
23-6-1900 door brand verwoeste toren, 1900-1901. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 1640. 

1 omslag 
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Programma van uit te voeren reparatiewerkzaamheden aan de 
toren en het torenuurwerk (1813). Concept. 1 stuk 

Bestek en voorwaarden waarnaar de reparatie van het toren
uurwerk zal moeten worden uitgevoerd; met proces-verbaal 
van aanbesteding en akte van borgstelling door C.van der 
Heiden voor aannemer G.C.Eger, 1816. 1 katern. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 1467. 

1472 

i û' 

Stukken betreffende de levering van nieuwe torenuurwer
ken, 1876-1901. 

Stukken betreffende de levering van luidklokken door de 
Gebrs.van Bergen te Midwolda, 1901-1902, 1908. 

1 omslaa 

1 omslag 

Schoolgebouw en onderwijzerswoninq. 
N.B.: Zie betreffende het onderhoud en verbouwingen de 

inventarisnrs. 2045-2051. 

Stukken betreffende de voorgenomen bouw van een nieuwe 
school, 1825. 

Bouwtekening voor een nieuw te bouwen school met onder-
wijzerswoning, (1861). 
K.B.: Betreffende deze bouw zijn geen overige stukken 

bewaard gebleven. Men zie echter inventarisnr.334 : 
de notulen var. de gemeenteraad van: 
1S59: S-4, 23-8, 23-9; 
leeC: 24-2, 31-7, 22-8, 4-9, 18-12; 
1S61: 15-1, 5-4, 15-6; 
1862: 15-4, 2-12. 

1 omslag 

1 stuk 

Raadsbesluit betreffende de jaarlijkse betaling van f.8,-
aan de Hervormde Gemeente, zijnde de erfpacht voor de 
ar-nd, waarop de school en de onderwijzerswoning staan, 
1862. 1 omslag 

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe Openbare Lagere 
School, 1890-1893. 1 omslag 
N.B.: 1. Met drie tekeningen. 

2. Zie ook inventarisnr. 1445. 

Stukken betreffende de verhuur van de voormalige openbare 
lagere school, 1892-1906, 1917. 1 omslag 

Gemeentewoningen. 

Stukken betreffende de voorbereiding tot de bouw van zes 
arbeiderswoningen op het terrein "Batestein", 1921-1922. 1 omslag 

üL 
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1480 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van zes 
arbeiderswoningen op het terrein "Batestein", 1922-1923. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een stuk, d.d. 8-ll-(19)63, waarin 

de gemeente-architect mededeelt, dat de afdruk van 
het definitieve bouwplan is afgegeven aan de pro
vinciale afdeling voor de Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid; e.e.a. in het kader van onderzoek 
naar woningverbetering. 

Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de bouw 
van zes arbeiderswoningen op het terrein "Batenstein", 
1922-1934. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1431. 

14£1 Balans per 31 december 1924, verlies- en winstrekening 
over 1922-1924 en exploitatierekeningen over 1922/3-
1924/5 betreffende de gemeentewoningen op het terrein 
"Batestein", 1926. 1 omslag 

1452 Stukken betreffende de bouw en de verhuur door de 
gemeente Harmeien van twee houten noodwoningen op 
"Batestein" aan W.van Kessel en J.van der Linde, 1926-
1954. 1 omslag 
N.B.: Met bouwtekening. 

Exploitatierekeningen over de jaren 1922/3-1933/4 betref
fende de gemeentewoningen op het terrein "Batestein", 
alsmede staten, houdende gegevens omtrent de huurders 
van die woningen, 1926-1940. 1 omslag 

Overige. 

1454 Bestek, volgens welke een aanlegsteiger voor de z.g. 
dorpsschuit en een kast t.b.v. de berging van gemeente
archieven moeten worden vervaardigd, 1827. 1 stuk 

1455 Stukken betreffende de verkoop van twee paarden en tuigen 
met toebehoren, gediend hebbende voor de trein der 
artillerie te Utrecht, aan C.Cornelisse van der Worp, 
J. de Wit, G.Harmsen en B.Nieuwenhuizen, 1813. 2 stukken 

Stukken betreffende de opgave van de materiele toestand 
van de brandblusmiddelen, 1812, 1868-1870. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1790. 

I486 Stukken betreffende de overname door de gemeente Harmeien 
van de brandspuit van de gemeente Veldhuizen, 1868. 2 stukken 

14£7 Bestek waarnaar de vervaardiging en levering van vijf 
straatlantaarns moet plaatsvinden, 1813. 1 stuk 
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1488 Stukken betreffende het afstoten van de petroleumstraat-
lantaarns, 1921. 

Akte van overeenkomst tussen de Nederlands Hervomde 
Gemeente te Harmeien en de gemeente Harmeien inzake het 
graven en behouden van een put op het kerkplein door de 
gemeente Harmeien t.b.v. de watervoorziening van de pomp 
in de Kalverstraat, 1878. 
N.B.: Zie inventarisnr.1891. 

1 omslag 

V e r h u u r 

Terreinen. 

Stukken betreffende de verhuur aan H.van Dijk van een stuk 
grond, deel uitmakend van het terrein, waarop het trans-
formatorhuis staat, t.b.v. het maken van een laad- en 
losplaats, 1921. 
N.B.: Zie inventarisnr. 2216. 

Staat, houdende opgave van huurders van tuingrond op het 
terrein "Batestein", 1922, 1924. 1 stuk 

Ambtswoning van de burgemeester. 

Stukken betreffende de verhuur van het als ambtswoning 
voer de burgemeester ingerichte gedeelte van het gemeen
tehuis, 1868-1907. 1 omslag 

Koetsnuis. 

Stukken betreffende de verhuur van het koetshuis met stal 
aan J.F.van Heteren, 1911, 1913. 1 omslag 

149: 

Bergplaats voor petroleum. 

Stukken betreffende het raadsbesluit tot verhuur van de 
bergplaats voor petroleum, 1876. 1 omslag 

Woningen. 

Huurreglement voor de gemeentewoningen op "Batestein", 
1922. Afdruk. 1 stuk 

1494 Briefwisseling tussen de gemeente Harmeien en de Neder
landse Spoorwegen inzake de verhuur van zes arbeiders
woningen, staande op het terrein "Batestein", aan spoor
wegpersoneel, 1920-1931. 
N.E.: Bijgevoegd in een brief van de Minister van Arbeid 

de goedkeuring tot een aan te gane huurovereenkomst 
met de Spoorwegen. 

1 omslag 
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1495 Stukken betreffende de huurprijzen van de gemeentewoningen 
op het terrein "Batestein" en de aanpassing daarvan aan 
veranderende economische omstandigheden, (1923),1926-1936.1 omslag 

1496 Akten van huurovereenkomst betreffende de gemeentewoningen 
op het terrein "Batestein", 1925-1937. 1 omslag 

Stukken betreffende de bouw en de verhuur door de gemeente 
Harmeien van twee houten noodwoningen op "Batestein" aan 
W.van Kessel en J.van der Linde, 1926-1954. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1482. 

Brief van G.S. van Utrecht aan het kerspelbestuur, 
houdende: kennisgeving van de beschikbaarstelling van een 
geldbedrag voor de verbetering van het schoollokaal, de 
bepaling, dat het kerspelbestuur zich contractueel moet 
verbinden met het kerkbestuur der N.H.Kerk inzake het 
gebruiksrecht van de onderwijzerswoning en de bepaling, 
dat aan de onderwijzer jaarlijks een bedrag van f.100,-
moet worden uitgekeerd, waarvan een ondermeester betaald 
kan werden, 1825. 
N.E.: Zie inventarisnr. 20. 

Stukker. betreffende de vaststelling van de huurwaarde 
van de woning van de hoofdonderwijzer aan de openbare 
lagere school, 1919. 1 omslag 

Raadsbesluit inzake de verhuur van de veldwachterswoning, 
1928. 1 stuk 
N.E.: Zie ook inventarisnr. 1054. 

Raadsbesluit inzake de verhuur van de woning, plaatse
lijk genummerd: B2, aan A.Middelweerd, 1937. Afdruk. ] stuk 

Akte, waarbij het R.K. armbestuur zich garant stelt voor 
de betaling van aan de gemeente Harmeien verschuldigde 
huishuur door J.Wessel, zolang deze het aan de gemeente 
toebehorend pand B4öf bewoont, 1924. 1 stuk 
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Bestuursbemoeienis in materiele aangelegenheden. 

Waterstaat. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 2106. 

" N a t t e " w a t e r s t a a t . 

Watergangen. 
N.B.: Zie voor stukken betreffende kabels, leidingen en 

zinkers t.b.v. nutsbedrijven de inventarisnrs. 
1548-1556. 

Stukken betreffende opgaven omtrent de watergangen in de 
gemeente Harmeien, geheel in de franse taal gesteld, 
1812. 1 omslag 

Stukken betreffende de voorgenomen verbetering van de 
Leidse Rijn, waarvoor o.a. de gemeente een stuk grond 
in de Kerksteeg afstond, 1904-1905. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een situatietekening. 

Statuten van de Vereniging tot Verbetering van de Oude 
Rijn, gevestigd te Weerden, 1919. 1 omslag 

Waterhuishouding. 

Ontwerp-keuren voor het Grootwaterschap Woerden, 1902, 
2 katerns 

:5C5 Ontwerp-keur voor het waterschap Bijleveld en de Meern-
dijk, 1899. 1 katern 

1506 Besluit van het bestuur van het grootwaterschap Bijleveld 
en de Meerndijk tot wijziging van de keur van 1911, 1915. 
Authentiek afschrift (1918). 1 stuk 

1507 Ontwerp-keur voor het grootwaterschap Bijleveld en de 
Meerndijk (1926). 1 katern 
N.B.: Deze ontwerp-keur is vervaardigd door aanpassing 

van de keur van 1916. 

1508 Staat, houdende opgave van de plaats, de hoedingheid en de 
kracht van het stoomgemaal in het waterschap Bijleveld en 
de Meerndijk (1878). 1 stuk 

1509 Ontwerp-keur voor het waterschap Breudijk, 1902. 1 katern 
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1510 Keur voor het waterschap Gerverscop, 1912. 1 katern 

1511 Keur voor het waterschap Bijleveld en Reijerscop,1914; 

met wijziging (in tweevoud), 1919. 1 omslag 

1512 Keur voor het waterschap Haanwijk, 1920. 1 katern 

1513 Keur voor het waterschap Harmelerwaard, 1921. 1 katern 

1514 Keur voor het waterschap Breudijk, 1924. 1 katern 

1515 Staten, houdende opgave van gegevens m.b.t. de afwatering 
van de polders onder Harmeien, gesteld in de franse taal, 
2813. 2 stukken 

151C Akte van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien ener
zijds en J.Kok en J.Gasse anderzijds inzake het onderhoud 
van een aan de gemeente toebehorend waterafvoerriool, 
1686. Authentiek afschrift. 1 stuk 

151" Akte van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien en 
F.de Kit te Rietveld inzake het onderhoud van een aan de 
gerr.eer.te toebehorend waterafvoerriool, 1886. Authentiek 
afschrift. 1 stuk 

" D r o c e " w a t e r s t a a t . 

v.'eqer. er. bruggen. 
N.B.: Zie ook de ir.ventarisnrs. 1034 en 1035. 

Verordening op het onderhoud van openbare wegen in de 
gemeente Harmeien, 1855. 1 stuk 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 848. 

1:17- Stukken betreffende de vaststelling en weer intrekking 
van de verordening op het schouwen van wegen in de 
gemeente Hameien, 1919-1920. 1 omslag 

1520 Staat, houdende opgave van de wegen en voetpaden in de 
gemeente Harmeien, alsmede van de onderhoudsplichtigen, 
1850. 1 stuk 

1521 Stukken betreffende wijzigingen van de wegenlegger, 
1859-1909. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van de op de legger van de ge
meente Harmeien voorkomende openbare wegen, waarop 
artikel 2 van het provinciaal reglement op het rijden 
met motorrijtuigen van toepassing is, 1898. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1559. 

http://gerr.eer.te
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Akte van overeenkomst tussen A.Spaan en de gemeente Harme
ien waarin Spaan verklaart, gratis en belangeloos een 
strook grond aan de gemeente af te staan, 1933. 
N.B.: Zie inventarisier. 1443. 

1522 Stukken betreffende de aan de gemeente Harmeien opgedra
gen verplichting tot onderhoud van het door het dorp 
lopende gedeelte aan de Rijksstraatweg (Utrecht-Leiden), 
1830-1838. 1 omslag 

1523 Stukken betreffende de vaststelling van de begrenzing van 
de bebouwde kom van Harmeien in het kader van art.27, 2e 
lid van de wegenwet 1930, 1931-1937. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd zijn: 

Ie. een plattegrond van de bebouwde kom, vastge
steld door G.S. in 1937; 

2e. een niet-gedateerd overzicht van de openbare 
wegen en paden in de gemeente Harmeien. 

2 524 Stukken betreffende de aanvraag en verlening van vergun
ning tot het maken van uitwegen naar de Rijksweg Harme-
len-Utrecht, 1920-1933. 1 omslag 
N.B.: Zie voor vergunningen betreffende uitwegen van 

voor 1920 de inventarisnrs. 1607 en 1608. 

Stukken betreffende verbetering van een bocht in de 
Fijksstraatweg en het wegnemen van een uitzichtbelemme-
rer.de haag bij de oude R.K. pastorie, 1923-1924. 1 omslag 
N.B.: Met twee situatietekeningen. 

1526 Besluit van de Commissaris der Koningin in de Provincie 
Utrecht, houdende verlening van vergunning aan F.van der 
Wind te Woerden tot het slaan van een ijzeren buis door de 
Rijksstraatweg en het maken van een houten waterkering 
in de bermsloot van die weg, 1925. Authentiek afschrift. 1 stuk 

152~ Stukken betreffende de aanleg van riolering met bijbe
horende putten t.b.v. de afwatering van de rijksweg 
Harmeien-Utrecht, 1926-1928. 1 omslag 
N.B.: Met drie tekeningen. 

1528 Stukken betreffende de verbetering van de bermen langs 
de zuidzijde van de rijksweg Harmeien-Utrecht; met twee 
tekeningen van te plaatsen hekwerken, 1935, 1936. 1 omslag 

1529 Vergunning, verleend door de hoofdingenieur-directeur 
van Rijkswaterstaat, directie Utrecht, aan de Diaconie 
der Nederduits Hervomde Gemeente van Harmeien, voor het 
plaatsen van een steiger met schutting aan de rijksweg 
Harmeien-Utrecht, 1937. Afschrift. 1 stuk 

http://rer.de
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1530 Akte, waarbij de heer van Harmelen c.s. aan de R.K.Gemeente 
van Harmelen toestaat, de Gasthuissloot te bestraten en te 
onderhouden, zonder dat de R.K.gemeente daarop eigendoms
aanspraken kan maken, 1814. In tweevoud. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een niet gedateerde brief van een 

kleinzoon van de heer van Harmeien, m.n. A.de 
Joncheere van Harmeien, waaruit blijkt, dat deze 
laatste de eigendomsverhoudingen had onderzocht. 

1531 Akte van overeenkomst tussen Adriaan van Beusichem van 
Harmeien, eigenaar van de Tiendweg en Melchior van den 
Brink c.s., bewoner van een huis aan die weg, inzake 
de verplaatsing van een heg, eigendom van Van den 
Brink, welke kennelijk de passage van de Tiendweg be
moeilijkte, 1833. 1 stuk 

1532 Stukken betreffende de afsluiting van het bezande ge
deelte van de Tiendweg, 1835. 1 omslag 

1533 Staat, houdende opgave van de wijziging van de legger van 
de toegangswegen naar het spoorstation te Harmeien, 1913. 1 katern 

1534 Keur op het gebruik van de Meerndijk, 1922. Gedrukt. 1 katern 

Stukken betreffende de openstelling voor gemotoriseerd 
verkeer van de Kantonnale of Breudijkerweg, 1923. 
K.E.: Zie inventarisnr. 1560. 

15 35 Stukken betreffende het verzoek van F.C.Bos namens de eige
naren en huurders van grond langs de Achterdijk aan het 
gemeentebestuur tot verbetering van die weg,1923-1924. 2 stukken 

1536 Stukken betreffende de door het gemeentebestuur gewenste 
overname van de onderhoudsplicht van het waterschap Oude-
land van Indijk van de in verwaarloosde staat verkerende 
Achterweg, 1930-1931. 1 omslag 

1537 Stukken betreffende onteigening van gronden en onttrekking 
aan het verkeer van o.a. een gedeelte van de Reijerscopse 
weg i.v.m. de aanleg van Rijksweg 12, 1931-1937. 1 omslag 
N.B.: Van dit nummer maken deel uit: 

1. een kaart van het trace van Rijksweg 12 anno 
1931; 

2. een overdruk uit de Nederlandse Staatscourant 
van 18-6-1935, houdende een opgave van eigenaren, 
wier grond wordt onteigend. 

1538 Stukken betreffende de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat 
en de gemeente Harmeien inzake de beschikbaarstelling van 
stroken grond ter weerszijden langs Rijksweg 12, 1932, 
1934. 2 stukken 
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1539 Besluit van G.S. te Utrecht, houdende verlening van ver
gunning aan de N.V. Amsterdamse Ballastmaatschappij tot 
ontgronding van enige percelen land in het grootwater
schap Bijleveld en de Meerndijk en in het waterschap 
Bijleveld en Reijerscop, 1937. Authentiek afschrift. 1 stuk 
N.B.: De ontgronding vond waarschijnlijk plaats i.v.m. 

de aanleg van Rijksweg 12. 

1540 Brief van de burgemeester van Vleuten aan G.S. te Utrecht, 
houdende het verzoek tot verplaatsing van de tolboom aan 
de Kaarlaan te Vleuten, 1835. Authentiek afschrift. 1 stuk 

1541 Staat, houdende opgave van het aantal stenen, houten- en 
ophaalbruggen, alsmede door welke instanties deze beheerd 
worden, 1812. 1 stuk 

1542 Stukken betreffende de bouw van een voetbrug over de Leid-
se Rijn tegenover het terrein "Eatestein", 1923-1925. 1 omslag 
N.B.: Met bouwtekening. 

Spoor- en tramwegen. 

Stukken betreffende de aanleg van de zijtak Utrecht-
Rotterdar. van de Rijnspoorweg en de onteigening van 
gronden daarvoor, 1846, 1847. 1 omslag 

Srukken betreffende de onteigening van gronden t.b.v. de 
aanleg van de spoorlijn Kanr.elen-Breukeien, 1866. 2 stukken 

Stukken betreffende de opheffing van de bewaking van de 
spoorwegovergang aan de Ereudijk, 1924-1938. 1 omslag 
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1546 

1547 

Stukken betreffende verlening van vergunning aan de 
Nederlandse Spoorwegen tot het uitvoeren van spoorweg-
werken in de gemeente Harmeien, 1937, 1938. Afschriften. 2 stukken 

Stukken betreffende plannen tot aanleg van tramwegen in 
Westelijk Utrecht, 1906-1913, 1918. 1 pak 

Nutsbedrijven. 

Stukken betreffende het verzoek van een aantal inwoners 
van Harmeien aan de Raad om te komen tot vestiging van 
een telefoonkantoor, 1902. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1641. 

Stukken betreffende de bouw van een post-en telegraaf-
kantoor, 1908. 
N.B. 1. Met bestek en tekening. 

2. Nergens blijkt, of de bouw daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. 

3. Zie inventarisnr. 1642. 

Besluit van G.S. van Utrecht, houdende goedkeuring van het 
verzoek var. de hoofdingenieur der telegrafie te Utrecht 
betreffende het legger, van een kabel door de Leidse Rijn, 
1925. Authentiek afschrift. 1 stuk 

1552 

15: 

Stukken betreffende het verlenen van vergunning tot het 
leggen van telefoonkabels door het Staatsbedrijf der 
PTT in de Rijksweg Harmelen-Utrecht, 193' Afschriften. 

Stukken betreffende het leggen van telefoonkabels door 
Harmelens grondgebied, 1933-1939. 
N.B.: Met 7 tekeningen. 

Uittreksel uit:"het formulier van verbintenis voor het 
houden van een publiek telefoonstation", houdende een 
opgave van de maandelijks te verrekenen vergoedingen 
voor telefoongesprekken, z.j. 

Brief van de N.V. PUEM aan B.en W., houdende het ver
zoek om toestemming tot het leggen van kabels door 
Harmelens grondgebied t.b.v. de aanleg van de hoogspan
ningsleiding Harmelen-Linschoten, alsmede een situatie
tekening, 1921. 

1 omsla! 

1 omslag 

1 stuk 

2 stukken 

Besluit van G.S. van Utrecht, houdende goedkeuring tot het 
kruisen van vaarwateren met kabels door de Provinciale 
Utrechtse Electriciteits Maatschappij, 1937. Afschrift. 1 stuk 
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1554 Stukken betreffende het leggen van buizen door de Stich
ting "Drinkwaterleiding West-Utrecht" in een aantal 
wegen in de gemeente Harmeien, 1926-1927. 1 omslag 

1555 Stukken betreffende het leggen van zinkers en loden buis-
leidingen in de Leidse Rijn door de Drinkwaterleiding 
"West-Utrecht", 1927. Authentieke afschriften. 2 stukken 

1556 Stukken betreffende verlening van vergunning aan de 
Stichting "Drinkwaterleiding West-Utrecht" voor het leg
gen van buizen in de Rijksweg Harmelen-Utrecht in de 
gemeenten Harmeien, Veldhuizen en Oudenrijn, 1927, 1937. 
Afschriften. 2 stukken 

Stukken betreffende aanvragen om concessie voor de inrich
ting en exploitatie van een radiodistributienet in de 
gemeente Harmeien, 1932-1933. 
N.E.: Zie inventarisnr. 1764. 

V e r k e e r e n v e r v o e r . 

N.B.: Zie ook de inventarisnrs. 723 en 2106. 

Verkeer te land. 
N.E.: Zie ook de inventarisnrs. 1801-1815. 

:==- Stukken betreffende de opgave van de afstanden in "uren 
gaans." tussen Harmeien en de buurgemeenten onder dezelfde 
burgemeester, 1811. 2 stukken 

Notulen van de vergadering van 17 februari 1842 van de 
gecombineerde raden der gemeenten Harmeien en Gerverscop, 
houdende het besluit, op een aantal wegen binnen beide 
gemeenten vervoer met de hondekar te verbieden, 1842. 
N.S.: Zie inventarisnr. 1808. 

155P Staten, houdende opgave van eigenaren van hondekarren, 
1692,1896. 1 omslag 

1559 Staat, houdende opgave van de op de legger van de ge
meente Harmeien voorkomende openbare wegen, waarop 
artikel 2 van het provinciaal reglement op het rijden 
met motorrijtuigen van toepassing is, 1898. 1 stuk 

1560 Stukken betreffende de openstelling voor gemotoriseerd 
verkeer van de Kantonnale of Breudijkerweg, 1923. 2 stukken 

1561 Stukken betreffende wijzigingen van de motor- en rijwiel
verordening van 10-6-1910, 1927, 1929. 1 omslag 
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1562 Staat, houdende opgave van verkeersongevallen op de Rijks
weg Karmelen-Utrecht, 1926-1927. 1 stuk 

Verkeer te water. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 1036. 

156.; Verordening, regelende het vaargedrag op de Leidse Rijn in 
de kom van Harmeien, 1880. Authentiek afschrift. 1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnr.1803. 

Vervoer te land. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs. 2230 en 2231. 

Notulen van de vergadering van 17 februari 1842 van de 
gecombineerde raden der gemeente Harmeien en Gerverscop, 
houdende het besluit, op een aantal wegen binnen beide 
gemeenten vervoer met de hondekar te verbieden, 1842. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1808. 

Bekendmaking van E. en K. inzake de opheffing van de 
diligencedienst tussen Utrecht en Den Haag, 1855. 1 stuk 

Stukken betreffende het verzoek aan B.en K. door een 
aantal inwoners, de Staatsspoorwegen ertoe te bewegen, 
meer treinen te Karmelen te laten stoppen, 1890. 2 stukken 

Stukken betreffende de aanstelling tot bestellers van 
per trein aangevoerde goederen van J.Verweij en H.van 
Dijk, 1890,1892. 
N.B.: Zie inventarisnr. 976. 

Stukken betreffende de dienstregeling van de wagendiensten 
tussen Montfoort en de spoorstations Harmeien en Woerden, 
16 91. 2 stukken 

Situatie-tekening van het spoorstationsemplacement te 
Harmeien, z.j. 
N.E.: Zie inventarisnr.1649. 

1567 Stukken betreffende de exploitatie van de tramomnibuslijn 
Harmeien-Utrecht v.v. door - en de liquidatie van de 
Wester Tram Omnibus Maatschappij, 1889-1894. 1 omslag 

1568 Stukken betreffende de oprichting, exploitatie en ophef- 1 omslag 
fing van de omnibusdienst Harmelen-Utrecht v.v., in 
eigendom van A.J.M, van Houten, 1902-1905. 
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1569 Stukken betreffende de aanvraag van subsidie door 
H.J.Grijseels namens de Utrechtse Tram Omnibus i.v.m. de 
voorgenomen exploitatie van een tramomnibusdienst Utrecht-
Harmeien v.v., 1905. 2 stukken 

1570 Verzoekschrift van een aantal inwoners, waarbij de Raad 
aangespoord wordt, stappen te ondernemen om te komen tot 
een paardetramverbinding tussen het dorp en het spoor
station, 1912. 1 stuk 

1571 Stukken betreffende de exploitatie door het Comité' tot 
instandhouding van de Automobiel-Omnibusdienst Harmeien-
Utrecht v.v. en de opheffing van de autobusdienst 
Harmeien Utrecht v.v.,1912-1917. 1 pak 

157; Stukken betreffende de uitvoering van autobusdiensten, 
ir,.n. op Utrecht, waarbij Harmeien in het geding is, 
1925-1934. 1 omslag 

Vervoer te water. 

Reglement voor de schippers, verzorgende de bootdiensten 
var. Harmeien naar Utrecht, Amsterdam, Gouda en Woerden, 
1827. 1 katern 

Staat, houdende opgave van de frequentie van afvaart en 
aankomst van vaartuigen in de periode 1818-1825, 1827. 
Afschrift. 1 stuk 

Raadsbesluit, houdende de aanstelling van Jan Verweij 
Janszoon als beurtschipper tussen Harmeien en Utrecht, 
1842. 1 stuk 

Verzoekschrift van de schipper H. Voorhout om, o.m. 
vanwege gederfde inkomsten door de aanleg van de spoorlijn 
Amsterdam-Utrecht, i.p.v. eens per week, de beurtvaart op 
Amsterdam eens per veertien dagen te mogen uitvoeren, 
1848. 1 stuk 

1577 Verzoekschrift van beurtschipper J.Verweij, gericht aan 
het gemeentebestuur, houdende de aanvraag om toestemming 
tot het terugbrengen van het aantal retourvaarten op 
Utrecht van drie naar twee maal per week, 1849. 1 stuk 

Onroereng goed van particuliere personen en instellingen; 
volkshuisvesting. 
N.B.: 1. Zie voor niet tot het archief behorende koop- en 

huurcontracten de inventarisnrs.2218-2226. 
2. Zie betreffende verhuur van gemeentewoningen 

onder gemeente-eigendommen. 
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Algemeen. 

Staten, houdende opgave van de aantallen huizen, personen, 
handwerkslieden, vaartuigen, wagens en karren, alsmede de 
oppervlakte aan bouw-, wei- en hooiland en soorten en aan
tallen stuks vee, 1815. 
N.B.: Zie inventarisnr. 723. 

Staten, houdende opgave van gegevens betreffende de bevol
king, middelen van bestaan, gebouwen, wegen en watergangen 
ca. en vervoer, opgemaakt, althans v.w.b. 1815 en 1860, 
t.b.v. de samenstelling van een iteneraire, 1815,1845,1860. 
N.B.: Zie inventarisnr.2106. 

Kadaster. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs. 986,988 en 989. 

157 6 Lijsten, houdende opgave van gegevens betreffende verkrij
ging en vervreemding van onroerend goed door met name ge
noemde particuliere personen in de gemeenten Harmeien, 
Kamerik, Kockengen en Laagnieuwkoop, opgemaakt in het 
kader van de kadastrale registratie, 1834. 1 omslag 
N.E.: Zie ook inventarisnr. 234. 

157-J-I5S0 "Registers, houdende verwijzing van de artikelen, voorko
mende in de perceelsgewijze legger, naar de nummers der 
kadastrale plans"; registers, houdende opgave van de 
kadastrale aanduiding van percelen met verwijzing naar de 
artikelnummers in de kadastrale (perceelsgewijze) leggers, 
beschreven in de inventarisnummers:1581-1594, (1832)-1975. 2 banden 

1579: (1832)-1975. 
1580: 1955-1974; in dit register mede opgenomen de per

celen, die in de voormalige gemeente 
Veldhuizen lagen. 

1581-1594 "Kadastrale leggers van de gemeente Harmeien"; registers, 
houdende opgave van de eigenaren en de eventuele (vrucht)-
gebruikers/pachters/huurders van onroerend goed; de soort, 
de oppervlakte, de geschatte pachtwaarde van het eigen
dom en de hoogte van de aanslag in de belasting op ge
bouwde en ongebouwde eigendommen, alsmede de opgetreden 
veranderingen in de eigendomsverhoudingen, 1832-1975. 14 banden 
N.B.: Zie i.v.m. de raadpleging de inventarisnrs.1579 en 

1580. 



•no-

1581 Artikelen 1--158, 1832-1975 

1582 158--315, 1832-1910 
1583 316--529, 1832-1970 

1584 481 1969-1973 
1585 530--817, 1873-1970 
1586 818--1090 1898-1970 
1587 1091--1399 1916-1970 
1588 1400--1597 1931-1971 
1589 1598--1740 1943-1970 
1590 1741--1975 1952-1970 
1591 1976--2270 1958-1970 
1592 2271--2609 1961-1970 
1593 2610--2980 1964-1971 
1594 2981--3101 1969-1971 

met naamindex en een 
totaal-overzicht over 1832. 
met naamindex. 
vervolg van art.481 in 
inventarisnr.1587. 
vervolg op inventarisnr.1587. 
met naamindex. 

Register, houdende opgave van namen, adressen en aan
duiding betreffende de inschrijving in het bevolkings
register van de inwoners van Harmeien, alsmede de kada
strale aanduiding der betreffende adressen, (c.1880). 
N.B.: Bijgevoegd is een gebruikers-handleiding. 

1 deel 

Register, houdende namen, adressen en aanduiding betref
fende de inschrijving in het bevolkingsregister van de 
inwoners van Harmeien, alsmede de kadastrale aanduiding 
der betreffende adressen (c.1885). 
N.B.: De getallen in de kolom "Folio van het Bevolkings

register" corresponderen met de paginanummers van 
het Bevolkingsregister Harmeien 1563-1904 (inven-
tarisnrs.804 en 805). 

1 deel 

Register, houdende namen en adressen van de inwoners 
var. Harmeien; dit register correspondeert met het 
Bevolkingsregister Harmeien 1863-1904 (inventarisnrs. 
604 en 805) c.1885. 
N.B.: Zie inventarisnr.814. 

1597 Stukken betreffende geconstateerde onjuistheden in de 
kadastrale administratie, 1892. 2 stukken 

1598 Uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale legger der 
gemeente Harmeien, houdende opgave van de onbelaste on
roerende eigendommen van de burgerlijke gemeente, de 
R.K. gemeente en de N.H. gemeente, 1908. 1 omslag 

J 
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1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

Woningen. 

Staat, houdende opgave van het aantal huizen in de wijken 
A en B, 1859. 

Bouwverordening met wijzigingen, 1905-1956. 

1 stuk 

1 omslag 

Stukken betreffende het raadsbesluit tot het verzoek aan 
G.S., ontheffing van artikel 3a der woningwet te willen 
verlenen, 1917. 2 stukken 

Raadsbesluit d.d. 20-1-1932 tot vaststelling van de 
verordening betreffende het beroep, bedoeld in de arti
kelen 7 en 9 van de woningwet, 1932. 1 stuk 

Brief van de landmeter voor de velddienst te Utrecht aan 
de burgemeester, waarin verzocht wordt om opgave van 
nieuw- en/of verbouw van woningen en gebouwen, 1843. 1 stuk 

Staten, houdende opgave van de perceel-eigenaren, die 
verbouwen, aanbouwen of nieuwbouwen, 1868-1918. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van het aantal te verbouwen of 
nieuw op te richten gebouwen in de periode 1901-1905, al 
dan niet voor bewoning bestemd, 1905. 1 stuk 

Stukken betreffende de voorgenomen, door het Ministerie 
van Waterstaat afgewezen verzoek tot, sloop van een aan
tal huizen in de kom van het dorp Harmeien i.v.m. een 
gevaarlijke verkeerssituatie, 1933. 
K.E.: Zie inventarisnr.1811. 

1606 

16 C 

Stukken betreffende het door C. de Waaijer ingediende 
verzoek bij het gemeentebestuur inzake de vrijstelling 
van artikel 25 van de bouwverordening, hetgeen de bouw 
van een woning aan een niet-openbare weg mogelijk zou 
maken, 1939-1940. 1 omslag 

Register van aanvrager, om bouwvergunning, 1818-1919. 1 omslag 
N.B.: De gebezigde nummering komt overeen met de nummers, 
waaronder de vergunningen (inventarisnr.1608) zijn op
geborgen. 

1608 Bouwvergunningen; 1818-1919. 
N.B.: Zie i.v.m. de raadpleging inventarisnr.1607. 

370 omslagen 
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1609-1611 Registers van aanvragen om bouwvergunning, 1920-1939. 2 delen en 
N.B.: De gebezigde nummering komt overeen met de nummers, 1 omslag 

waaronder de vergunningen (inventarisnr.1612) zijn 
opgeborgen in het semi-statisch archief. 

1609: 1920-1923 november, de nummers 1-91, met index. 
1610: 1923 december - 1929, de nummers 92-243. 
1611: 1930-1939; de nummers 244-396. 

1612 Bouwvergunningen; 1920-1939. 396 omslagen 
N.B.: 1. Deze bouwvergunningen zijn opgeborgen in het 

semi-statisch archief onder de nrs.l t/m 396. 
2. Ontbrekende nrs.: 159,201,203 en 361; afdrukken 

van de betreffende besluiten van B.en W. zijn 
tussengevoegd. 

3. Nr.379 heeft waarschijnlijk nooit bestaan. 
4. Zie i.v.m. de raadpleging de inventarisnrs. 

1609-1611. m 

1613 Niet te plaatsen bouwtekeningen, z.j. 2 stukken 

il,.,.-* Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van 
K.S. van der Sterre aan B.en W. om te mogen afwijken van 
artikel 36, afdeling VIII van de bouwverordening, 1908. 2 stukken 

lei5 Stater., houdende opgave van de woningbouw en de woning
bouw met premie over 1921, 1922. 1 omslag 

lei-: Stukker. betreffende de aanvraag en toekenning van een 
voorschot op de stichtingskosten van een woning annex 
14 are grond t.b.v. Th.Klarenbeek in het kader van de 
Landarbeiderswet, 1926-1927. 1 omslag 

r.uisnummenng. 

lel" Register van huisnummering en verdeling van de gemeente 
in de wijken A,B,C,D en E; de hoofdbewoners worden met name 
genoemd en komen eveneens voor in het Bevolkinsregister 
van Karmelen 1870-1880 (inventarisnrs.799-803) met dezelf
de wijkaanduiding, (c.1875). 1 deel 

1616 Staten, houdende opgave van de verandering der huisnummers 
in de wijken C en E; de hoofdbewoners worden met name 
genoemd, 1889. 1 omslag 

1619 Staat, houdende opgave van de verandering der huisnummers 
in de wijken B, C (gedeeltelijk nieuw genummerd) en D; de 
hoofdbewoners worden met name genoemd, 1899. 1 katern. 
N.B.: De getallen in de kolom "folio bevolkingsregister" 

verwijzen naar het Bevolkingsregister van Harmelen 
1863-1904 (inventarisnrs. 804 en 805). 
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1620 Register van huisnummering van de wijken A,B,C,D en E, 
alsmede opgave van de hoofdbewoners en de aanduiding 
betreffende de inschrijving in het bevolkingsregister, 
(c.1905). 1 deel 
N.B.: Bijgevoegd is een gebruikershandleiding. 

1621 Register van huisnummering met aanduiding betreffende de 
inschrijving van de hoofdbewoners in het bevolkingsre
gister (c.1925). 1 deel 
N.B.: De getallen in de kolom "Folio van het Bevolkings

register" corresponderen met de paginanummers van 
het Bevolkingsregister Harmeien 1905-1925 (inventa-
risnrs.806 en 807). 

Woningregister, vermeldende de hoofdbewoners, wijkinde-
linç en huisnummering, alsmede opgetreden mutaties, 1926-
1945. 1 kaartsysteem 
N.B.: Dit register sluit aan op het register, beschreven 

in het vorige inventarisnummer. 

Volkshuisvesting. 

Verordening, bepalende de tijdstippen van het betrekken, 
opzegger, en ontruimen van (huur-)woningen, 1855; met 
wijziging 1870,1855,1870. 2 Stukken 
N.B.: Zie ook inventarisnr.848. 

Jaarverslagen betreffende de volkshuissvesting, 1905-
1S1S. 1 omslag 

Woningverbetering en -reparatie. 

j.tl: Staat, houdende opgave van de huiseigenaren en de bewoners, 
wier huizen niet voldoen aan de bouwvoorschriften, 1909. 1 katern 

162c "Processen-verbaal van taxatie"; taxatierapporten betref
fende de door G.Honcoop, L.van Dijzen en G.van Schaik 
geleden brandschade, 1813,1814. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr.1795. 

1627 Besluit van B. en W, aan W.van Dam te gelasten, zijn door 
A.Knijf bewoonde woning te verbeteren, 1917. 1 stuk 

1628 Stukken betreffende de verbetering van de noodwoning van 
J.van der Linden, 1923-1924. 1 omslag 
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1625 Uittreksels uit: 
1. Het tijdschrift'"Punch", houdende een karikaturale 

voorstelling van een man, die op het woningbureau 
vraagt, of er een huis te huur is, 1919; 

2. de "Stichtse Post" van 28-5-1921, betreffende de 
uitzetting van een gezin uit haar woning, 1921. 1 stuk 

Schoolgebouwen. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.1633 en 1763. 

1620 

1631 

iOJi 

Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van het 
gebouw van ae R.K. Lagere School, 1921-1924. 1 omslag 

Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw van de 
Lagere School met de Bijbel, 1921-1922. 1 omslag 

Stukken betreffende de ongegrondverkiaring van het beroep 
tegen het raadsbesluit d.d. 20-12-1934, ingesteld door de 
magere School met de Bijbel, inzake de weigering van het 
gemeentebestuur, geld beschikbaar te stellen voor de 
betegeling van de speelplaats, 1934,1935. 1 omslag 

:634 

Overige gebouwen. 

Staten, houdende opgave van de gebouwen of lokalen, bestemd 
tct ziekenverpleging, tot uitoefening van de openbare ere
dienst of scholen, 1875-1926. 1 omslag 

Koninklijk Besluit n.a.v. het verzoekschrift van de pastoor 
er, kerkmeesters van ae R.K. Kerk te Harmeien, waarbij goed
gevonden wordt, binnen drie maanden na dagtekening de oude 
kerk en pastorie publiekelijk te verkopen, 1839. Authen
tiek afschrift. 1 s t u k 

163 5 

1636 

1637 

.636 

Brief van G.S. aan de burgemeester, houdende mededeling 
van terugzending van stukken betreffende de jaarrekening 
van ae R.K.gemeente i.v.m. 
bouw, 1841. 

de bouw van een nieuw kerkge- 1 stuk 

Brief van de Generale Directie voor de zaken van de 
R.K.eredienst, houdende mededeling van de koninklijke 
goedkeuring voor de aankoop van het pand tegenover de 
R.K.kerk en pastorie, kadastraal: Harmeien sectie E, 
nr.207, 1842. Authentiek afschrift. 

Brief van G.S. aan de burgemeester, houdende het verzoek 
om toezending van een taxatierapport betreffende een 
evt. door het R.K. Armebestuur aan te kopen pand, 1642. 

Akte van huurovereenkomst tussen G.van Engelen en de 
gemeente inzake de huur van een ruimte, waarin epidemisch 
zieken verpleegd kunnen worden, 1873. 

1 stuk 

1 stuk 

1 stuk 
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1639 Stukken betreffende de huur door de gemeente van het 
brandspuithuis te Gerverscop, 1888-1907. 1 omslag 

1640 Bestek, waarnaar door Kerkvoogden der N.H.Kerk zal worden 
aanbesteed het maken, leveren en stellen van meubilair 
t.b.v. de kerk, 1901. 1 katern 
N.B.: 1. Met drie tekeningen. 

2. Zie ook inventarisnr.1469. 

1641 Stukken betreffende het verzoek van een aantal inwoners 
van Harmeien aan de Raad om te komen tot vestiging van 
een telefoonkantoor in het dorp, 1902. 1 omslag 

1642 Stukken betreffende de bouw van een post- en telegraaf-
kar.toor, 1908. 1 omslag 
N.B.: 1. Met bestek en tekening. 

2. Nergens blijkt, of de bouw daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. 

Stukken betreffende de bouw van een transformatorhuis op 
het terrein, kadastraal: Harmelen sectie B, nr.871, 
1920-1921. 
K.B. Zie inventarisnr.2211. 

Stukken betreffende de pogingen tot behoud van de wind
molen van J.van Eek, 1930 (1943). 1 omslag 

Landerijen er. andere in particulier bezit zijnde terreinen. 

1644 "Staat der bossen, gelegen in de gemeente Harmelen en Veld
huizen"; staat, houdende opgave van de boseigenaren en de 
hun eigendom zijnde bosoppervlakten, (1819). 1 stuk 

20^; Staat, houdende opgave van grootte en aard van de aan de 
"Gereformeerde Diaconie der Armen" te Harmelen toebeho
rende landerijen, 1827. 1 stuk 

1646 Stukken betreffende het verzoek van het R.K.kerkbestuur 
aan het gemeentebestuur om een eigen begraafplaats te 
mogen inrichten op een door Jannigje Broer aan de R.K. 
kerk geschonken stuk grond, 1828. 1 omslag 

1647 Stukken betreffende de overdracht van een door W.Prast 
aan de Hervormde Gemeente Harmelen geschonken stuk grond, 
waarop de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats zal worden 
ingericht, 1831,1832. 1 omslag 
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L648 Stukken betreffende de garantstelling van de gemeente 
Harmelen tegenover de Stichting "Het Utrechtsch Landschap" 
voor ten hoogste f. 200,- per jaar t.b.v. de aankoop 
door genoemde stichting van het landgoed "Vijverbosch" 
te Harmeien, 1935-1936. 1 o m s l a ,3 
N.B.: Door G.S. werd vooralsnog geen goedkeuring aan het 

betreffende raadsbesluit verleend. 

164: Situatie-tekening van het spoorstationsemplacement te 
Harmelen, z.j. 1 stuk. 

Arbeid. 

Algemeen. 

Staten, houdende opgave van de aantallen huizen, personen, 
handwerkslieden, vaartuigen, wagens en karren, alsmede de 
oppervlakte aan bouw-, wei- en hooi land en soorten en aan
tallen stuks vee, 1815. 
N.B.: Zie inventarisnr.723. 

1652 

16: 

1654 

165 = 

1656 

Vragenlijst met antwoorden, afkomstig van de Onder-Prefekt 
var/het Arrondissement Utrecht, aangaande het aantal sei
zoenarbeiders, dat jaarlijks te Harmelen verblijft, 1811. 2 

Stukken betreffende de opgave van daglonen, zowel van 
werklieden in de industrie en handwerkslieden, als 
van arbeiders in de landbouw, 1817. 

stukken 

2 stukken 

Staten, houdende opgave van de te Harmelen en Veldhuizen 
aanwezige bedrijven met vermelding van het aantal werk
nemers, opgemaakt in het kader van het toezicht op de na
leving van de arbeids- en veiligheidswet, (1866), 1887-
1919/ X o m 3 l a 5 

Staten, houdende opgave van het aantal afgegeven geldige 
arbeidskaarten voor personen van 16 jaar en jonger, 1914-
1917. 

Verordening, regelende het tegengaan van nachtarbeid in 
broodbakkerijen, 1917. In drievoud. 

Verordening, regelende de winkelsluiting, 1917,1918. 
In drievoud. 

Verordening, regelende de winkelsluiting op zondag, 
1920; met wijziging, 1925. 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 
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1657 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen tot 
afwijking van bepalingen der winkelsluitingswet 1930 
voor de gemeente Harmelen, 1930, 1935. 1 omslag 

Arbeidsbemiddeling. 

1658 Verordening, regelende de werkzaamheden van het correspon
dentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Harmelen, 
1927. 1 stuk 

1659 Verordening, regelende de werkzaamheden van het agentschap 
der arbeidsbemiddeling in de gemeente Harmelen, 1932. 
Gedrukt. 1 stuk 

166! Stukken betreffende arbeidsbemiddeling, werkeloosheid, 
werkelozen en werkeloosheidsverzekering, arbeidersbonden 
en -verenigingen, 1919-1924. 1 pak 

1661 jaarverslagen var. de correspondent, later: de agent voor 
de arbeidsbemiddeling, 1923,1925,1927-1930,1932-1940. 1 omslag 

Werkeloosheid. 

ff "• Staat van vragen en antwoorden inzake een onderzoek naar 
de werkeloosheid in de winter van 1901-1902, 1902. 1 stuk 

Staat, houdende opgave van aan te werk gestelden betaalde 
bedragen, alsmede de bedragen aan ondersteuning bij niet 
te werk gesteld zijn, 1935. 1 stuk 

Landbouw 

Algemeen. 
K.E.: Zie ook de inventarisnrs. 723 en 2106. 

Staten, houdende opgave van de oppervlakte en het gebruiks-
doel van land onder Harmelen c.s., 1811,1813. 1 omslag 

1665 Staten, houdende opgave van grondgebruikers en de resulta
ten van de grond- en veetelling van 1910, 1910,1912. 1 omslag 

1666-1696 Landi jouwve 
1666 1866 
1667 1867 
1668 1868 
1669 1869 
1670 1870 
1671 1871 
1672 1872 
1673 1873 
1674 1874 
1675 1875 

1676: 1876 
1677: 1877 
1678: 1878 
1679: 1879 
1680: 1880 
1681: 1881 
1682: 1882 
1683: 1883 
1684: 1884 
1685: 1885 

31 katerns 
1686 1886 1696: 1896 
1687 1887 
1688 1888 
1689 1889 
1690 1890 
1691 1891 
1692 1892 
1693 1893 
1694 1894 
1695 1895 
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1697 

698-1714 Staten, ho 
ling van h 
1698 1903 
1699 1904 
1700 1905 
1701 1906 
1702 1907 
1703 1908 
1704 1909 
1705 1910 

Staten, houdende opgave van verbeterde gegevens i.v.m. de 
samenstelling van de landbouwverslagen, 1880-1883, 1885. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van gegevens t.b.v. de samenstel-
landbouwverslaq, 1903-1919. 16 katerns 

1706: 1911 
1707: 1912 
1708: 1913 
1709: 1914 
1710: 1915 
1711: 1916 
1712: 1917 
1713: vacant 

1714: 1919 

Stukken betreffende de opgave van daglonen, zowel van 
werklieden in de industrie en handwerkslieden, als van 
arbeiders in de landbouw, 1817. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1651. 

Staat van vragen en antwoorden inzake verzekering tegen 
calamiteiten in de landbouw, opgemaakt t.b.v. het 
Nederlands Landbouwcoir.ite , (1893). 1 stuk 

Akkerbouw. 

Staten, houdende opgave van voorraden van een aantal land
bouwgewassen, 1813,1814. 1 omslag 

Staren, houdende opgave var. de beteelde oppervlakten met 
onderscheiden landbouwgewassen en de gewichtsopbrengsten, 
1812, 1842-1865. 1 omslag 
N.B.: Vanaf 1860 ook een kwaliteitsbeoordeling van de ge

wassen. 

i .• _ b 

1719 

1720 

1721 

1722 

Staten, houdende opgave van de beteelde oppervlakten met 
onderscheiden landbouwgewassen en de opbrengsten, zowel 
in gewicht, als in geld uitgedrukt, 1851-1865. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de kwaliteit van de oogst aan 
onderscheiden landbouwgewassen, 1882-1902. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de beteelde oppervlakten met 
onderscheiden landbouwgewassen, 1906-1919. 1 omslag 

Vergunningen voor de verbouw van landbouwgewassen, afge
geven in het kader van de artikelen 7 en 11 van de distri-
butiewet van 1916, 1918. 1 omslag 

"Onderrioting wegens de hennip-teelt in Holland"; handlei
ding voor de hennepteelt, (begin 19e eeuw). Gedrukt. 1 katern 

http://Landbouwcoir.it
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ïUz, 
Staat, houdende opgave van de oogst en de consumptie van 
de hoeveelheid aardappelen, 1817. 1 stuk 

Tuinbouw. 

1724 Stukken betreffende de opgave van gegevens inzake de te 
Harmeier; uitgeoefende tuinbouw, 1912. 2 stukken 

V e e t e e l t . 

A l g e m e e n . 

1725 Staat, houdende opgave van de aantallen geslacht vee 
over de jaren 1809-1812, 1813. 1 stuk 

17?-: Staten, houdende opgave van de veehouders en de aantallen 
stuks vee per soort en per veehouder, 1813-1876. 1 omslag 
N.B.: Over 1576 alleen een numerieke opgave. 

Staat, houdende opgave van de uitslag van de veetelimg, 
alsmede de aantallen stuks vee per veehouder, 1917. 1 stuk 
!•;.£.: Zie ook inventarisnr. 1897. 

R u n d v e e . 

Provinciaal reglement op net vasthouden en leiden van 
stieren, 1853. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1801. 

V-roraemng op het drijven, weiden en schutten van vee 
in de gemeente harmeien, 1856. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1802. 

Staten, houdende opgave van houders van stieren, opgemaakt 
ir. het kader van de uitvoering van het reglement op het 
vasthouden en leiden van stieren, 1859, 1860. 2 stukken 

P a a r d e n . 

17,9 Staten, houdende opgave van eigenaren van (hengsten en) 
paarden, 1817,1822,1868,1871,1876,1898, 1908-1917. 1 omslag 
N.B.: Kierbij eveneens opgaven t.b.v. de krijgsmacht. 
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S c h a p e n . 

1730 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens omtrent 

de schapenteelt te Harmeien, 1811. 1 omslag 

1731 Stukken betreffende de levering van wol door schapen
houders t.b.v. het leger, 1915-1918. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 2183. 

V e e z i e k t e n . 

1732 "Verzameling van bepalingen nopens de veeziekte"; verorde
ningen m.b.t. te volgen handelwijze in geval van optreden
de besmettelijke veeziekten, 1746-1814, (1814). 1 katern 

1733 Verordening, houdende maatregelen tot afwending of beteu
geling van veeziekten; met wijziging en aan de gemeente
lijke veearts toegekende bevoegdheid tot controle op de 
naleving, 1865. 1 omslag 

173^ Staten, houdende cpgave van de veehouders die door ziekte 
vee hebben verloren, alsmede de door hen geleden verlie
zen, uitgedrukt in aantallen stuks vee en in geldswaarde, 
1817. 2 katerns 

17 35 Staten, houdende opgave van de veehouders, bij wier rund
vee longziekte is geconstateerd, 1852-1878. 1 omslag 

1736 Stukken betreffende de waardeschatting van tuberculeus vee, 
dat door het Rijk wordt overgenomen, 1908,1909. 1 omslag 

:"_"" Staat, houdende opgave van de veehouders bij wier vee 
mond- en klauwzeer werd geconstateerd; alsmede opgave van 
de totale veestapel per veehouder en het verloop van de 
veesterfte, 1911. 1 katern 

rosoouw. 

"Staat der bessen, gelegen in de gemeenten Harmeien en 
Veldhuizen"; staat, houdende opgave van de boseigenaren 
en de hun eigendom zijnde bosoppervlakten, (1819). 
N.B.: Zie inventarisnr. 1644. 

Jacht. 

1738 Lijst van vragen en antwoorden betreffende de jacht in de 
gemeente Harmeien, 1891. Afschrift. 1 stuk 

Lb*.. -. i 
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Lijst, houdende opgave van aanvragers van kleine en grote 
visakten en grote jachtakten, 1916. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1742. 

1739 Verzoekschriften ter verkrijging van jachtakten, 1925-
1938 (1942). 1 omslag 
N.B.: 1. De verzoekschriften werden ingediend door: 

A. Lenssinck, rijwielhandelaar, 30-6-1925; 
J.A.Jhr.Boreel de Mauregnault, zonder beroep, 
30-6-1925; 
W.v.Vliet, slager, 30-6-1925; 
J.Buitenhuis, arts, 24-10-1933; 
H.A. de Greef, cand.notaris, 12-8-1935; 
J.Buitenhuis, arts, t.b.v. zijn zoon, 22-7-1938; 

2. Met dorsale aantekeningen, welke doorlopen tot 
1942. 

Staten, houdende opgave van personen en het door hen ge
dode schadelijk wild, alsmede de hen uitgekeerde 
premiebedragen, 1852-1858. 1 omslag 

Register, houdende opgave van verleende en geweigerde 
vergunningen ingevolge artikel 9 van de vogelwet 1912, 
xS36-1957. 1 katern 

Visserij. 

Zie voor in de Leidse Rijn beviste vissoorten inventaris
nr. 1501. 

Lijst, houdende opgave van aanvragers van kleine en grote 
visakten en grote jachtakten, 1916. 1 stuk 

Register van afgegeven en geweigerde vis- en hengelakten, 
1532. 1 katern 

Voedselvoorziening. 
N.B.: Zie ook het archief van het Levensmiddelenbedrij f 

(inventarisnrs. 2201 en 2202) en de inventarisnrs. 
1437, 1901-1911. 

1744 Stukken betreffende de vaststelling van distributiebe
palingen m.b.t. regeringsgoederen, 1917. 2 stukken 

1745 Stukken betreffende te Harmeien aanwezige voorraden aan 
levensmiddelen, 1914. 1 omslag 

i74c Staten, houdende opgave van de in de gemeente voor de 
winter 1916/17 benodigde levensmiddelen, brandstoffen en 
huishoudelijke artikelen, 1916. 2 stukken 
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1747 Staten, houdende opgave van door Harmelense winkeliers 
maandelijks benodigde levensmiddelen, brandstoffen en 
huishoudelijke artikelen, 1916. 1 omslag 

1746 Stukken betreffende de berekening en vaststelling van 
broodprijzen, de z.g. broodzetting, 1813-1856. 1 omslag 

1749 Verordening op het bakken en verkopen van brood, 1914. 
In drievoud. 1 omslag 

1750 Raadsbesluit, waarbij bepaald wordt, dat vanaf 26 oktober 
1914 alleen tarwebrood mag worden verkocht, 1914. 1 stuk 

1751 Verzoekschrift van een aantal bakkers, gericht aan de 
burgemeester, inzake een vast te stellen maximum brood
prijs, 1914. 1 stuk 

17!.". Raadsbesluit inzake de verkrijgbaarstelling van onge-
build tarwemeel en -brood, 1915. 1 stuk 

l'i-: Raadsbesluit, houdende vaststelling van de broodkaarten-
regeling, 1917. In drievoud. 1 omslag 

175-, Verzoekschrift van een aantal bakkers, gericht aan de 
burgemeester, waarbij de bakkers aandringen op correctie 
van bakker Kok, die de vastgestelde broodprijs niet 
han-eert, 1914. 1 stuk 

Staat, houdende opgave van de aantallen geslacht vee over 
de jaren 18C9-1812, 1813. 
K.E.: Zie inventarisnr. 1725. 

Staten, houdende opgave van de consumptiemelkleveranciers 
en de door hen geleverde hoeveelheden melk, 1915-1916. 2 stukken 

Stukken betreffende de regeling van de melkvoorziening, 
1916-1917. 1 omslag 

Handel en nijverheid. 
N.B.: 1. Zie voor de verkoop van alcoholhoudende en -vrije 

dranken de inventarisnrs. 1869-1879. 
2. Zie ook de inventarisnrs, 723 en 2106. 

1757 Staat, houdende opgave van de bedrijven, welke op 1-1-1843 
te Harmeien aanwezig zijn, 1843. In tweevoud. 2 stukken 

1756 Staten, houdende opgave van gegevens, de gemeente Harme
ien betreffende, t.b.v. de samenstelling van het jaar
verslag door de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 
de jaren 1930 en 1931, 1931,1932. 2 stukken 
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1753 Staten, houdende opgave van het aantal wind- en waterkoren-
molens in Harmelerwaard, alsmede de hoeveelheid graan, 
welke per dag gemalen kan worden en de firma's, waarvan 
men de molenstenen betrekt, 1811. 2 stukken 

1760 Verzoekschriften van enige bakkers om ook boekweitmeel of 
meel van onbelast graan te mogen verkopen, 1838. 1 omslag 

!->6i Stukken betreffende de wekelijks te houden kaas- en boter-
markt, 1885, 1904. X o m s l a9 

1762 Staten, houdende maandelijkse opgave van het aantal op het 
hulptelegraafkantoor te Harmeien ontvangen telegrammen, 
1907-1914. ! o m s l a g 

1763 staat, houdende opgave van bevolkingsaantallen tussen 1909 
en 1913; van de aantallen straatlantaarns, klein- en 
krachtmotoren en de grotere gebouwen, opgemaakt i.v.m. 
de plannen van de gemeente Utrecht, de gemeenten in de 
provincie te voorzien van electrische stroom vanuit 
de krachtcentrale van de gemeente Utrecht, 1913. 1 katern 

--.,_• stukken betreffende aanvragen om concessie voor de inrich
ting en exploitatie van een radiodistributienet in de 
oemeente Hameien, 1932-1933. 1 omslag 

s 
rukker, betreffende het verzoek van J.W.C. Verheul te 
Vvaccinxveen aan B. en W. , zijn poffertjeskraam voor de 
aar.vanc van de kermis te mogen opbouwen, 1905, 1906. 
K.B.: Zie inventarisnr. 1883. 

Bestuursbemoeienis in immateriële aangelegenheden. 

Openbare orde en veiligheid; justitiële aangelegenheden. 

A l g e m e e n . 

17r-= stukken betreffende de eedsaflegging door pastoors en 
predikanten m.b.t. de prediking van gehoorzaamheid aan 
de keizer en de wetten, 1811. 1 omslag 

1 7 6 6 Verordening op de bevordering van de openbare orde, rust 
en veiligheid, 1856; met aanvulling en wijziging, 1856, 
1857, 1856-1857. 1 o m s l a9 

1767 Staten, houdende opgave van de in 1855-1857 afgekondigde 
verordeningen, 1856-1856. 1 omslag 

1765 Stukken betreffende de vermelding van titels van verorde
ningen, voorzover deze strafbepalingen bevatten, 1856-
1916. X o m s l a g 
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1769 Verordening, regelende de begrenzing van de kom van de 
gemeente Harmeien, i.v.m. de strafverordeningen, 1881. 1 katern 

Verordeningen, regelende de bestrijding van drankmisbruik 
op dagen van demobilisatie en tijdens de viering van het 
25-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin, 1917, 
1923. 
N.B.: Zie de inventarisnrs. 1867 en 1868. 

17 70 Staat, houdende opgave van het aantal bedelaars, 1811. 1 stuk 

1771 Erief van de Commissaris van het Arrondissement Utrecht 
aan de burgemeester van Harmeien, waarin aandacht wordt 
vraagd voor het voorkomen van overlast tijdens kerk
diensten, 1614. 1 stuk 

I~~2 Verzoekschrift var. een aantal inwoners m.b.t. het weer 
doen luiden van de torenklok om 12 uur 's-middags, 1903. 1 stuk 

1775 Bevelschrift van 5.en W. aan het R.K.kerkbestuur, houden
de geiasting tot het verwijderen van twee urinoirs, 1917. 
Kinuut. 1 stuk 

lT-4 Uittreksel uit het K.B. van 3-9-1919, Ie afdeling B, 
no.700, houdende de goedkeuring van de statuten van de 
vereniging :"De Harmelense Burgerwacht", 1919. 1 stuk 

1 i t i e . 

I--.- Reglement van politie, 1828. 1 katern 

l~.it Brief van G.S. aan de burgemeester, houdende aanmerkingen 
cp het politie-reglement van Harmeien en Gerverscop,1841. 1 stuk 

17 7 7 Algemene Politieverordening (met trefwoordenindex) voor 
de gemeente Harmeien, 1888; met wijzigingen 1908-1937, 
1888-1937. 1 omslag 

1776 Staat, houdende opgave van personen, aan wie in 1889 en 
1890 ingevolge de Algemene Politieverordening van 
21-8-1888 vergunning werd verleend, (1890) . 1 stuk 
N.B.: Bijgevoegd zijn afdrukken van de artikelen uit de 

politieverordening krachtens welke de vergunnin
gen werden verleend. 

1779 stukken betreffende de huur van een rijwiel t.b.v. de 
politiedienst, 1908, 1915. 2 stukken 

http://l~.it
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P e r s o o n l i j k e d i e n s t e n 

Algemeen. 

1~£C Verordeningen, regelende het vorderen van persoonlijke 
diensten, 1856-1934. 1 omslag 
N.E.: De persoonlijke diensten konden in het bijzonder 

worden gevorderd m.b.t.: 
- het blussen van brand; 
- de handhaving van de openbare orde; 
- (dreigende) watersnood; 
- gevaar voor aanvallen uit de lucht. 

Nacht- of klapperwacht. 

Eesiuit van de Gouverneur der Provincie Utrecht, waarin 
geregeld wordt, dat vanaf 1-11-1814 de nachtwachten niet 
meer geleverd worden door de landstorm; vanaf genoemd 
tijdstip moeten de gemeenten de nachtwachten recruteren 
uit ingezetenen, 1814. Authentiek afschrift. 1 stuk 

Reglement op het gaan van de stille nachtwacht in het 
dorp Harmeien, 1830. Authentiek afschrift. 1 katern 

Verordening, regelende de uitvoering van de stille nacht-
v.-acht, 1857. 1 stuk 

Reglement op het gaan van de gewone of klapperwacht, 
1667. 1 stuk 

Brandweer. 

1~ t f: "Ampliatie tot het Brandreglement van de gemeente Harme
ien"; uittreksel uit de raadsnotulen van 21-1-1823, hou
dende wijziging van het brandreglement van 20-9-1793, 
1623. Authentiek afschrift. 1 katern 

1786 Verordeningen inzake het voorkomen en blussen van branden, 
alsmede de vordering van persoonlijke diensten hiervoor 
en reglementen m.b.t. het brandweerpersoneel en -oefenin
gen, 1856-1924. 1 omslag 
N.B.: In 1924 werd mede een verordening voor de buurt 

Gerverscop vastgesteld. 

Stukken betreffende de aanbesteding van: 
- het ophalen van as en huisvuil, alsmede het reinigen van 
urinoirs en straatgoten; 

- het hakken en openhouden van een aantal brandbijten; 
- de bediening van de straatverlichting, 
1812-1828, 1842-1846, 1882-1892. 
N.B. Zie inventarisnr. 1915. 
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1787 Lijst, houdende opgave van met name genoemde personen, 
waarvan tijdens de schouw op schoorstenen gebleken was, 
dat hun schoorstenen gebreken vertoonden, welke gerepa
reerd moeten worden, 1812. * s t u k 

1788 Rapporten van de gevoerde schouwen van stookplaatsen en 
schoorstenen, opgemaakt door de opperbrandmeesters 
J.L.Tukker, F.A.van Geitenbeek, W.G.Kurvers en M.C.Krom
menhoek, 1869-1879, 1908-1919. 1 omslag 

1789 Uittreksel uit de registers van besluiten van de Prefek-
tuur der Zuiderzee, houdende bepalingen omtrent de voor
koming van brand door hooibroei, 1813. 1 s t u k 

1790 Stukken betreffende de opgave van de materiele toestand 
van de brandblusmiddelen, 1812, 1868-1870. 1 omslag 

2791 Briefwisseling tussen het "Brandcollegie" te Woerden en 
de schout van Harmeien inzake bij een brand verloren ge-
gane brandweeruitrusting, 1825. 1 omslag 

Stukken betreffende de overname door de gemeente Harme
ien van de brandspuit van de gemeente Veldhuizen, 1868. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1486. 

!-o; Raadsbesluit tot intrekking van de gemeenschappelijke 
regeling met de gemeente Veldhuizen m.b.t. de brand-

To-i- 1 omslag 
weer , 18 / .• . 5 

Stukken betreffende de huur door de gemeente van het 
brancspuithuis te Gerverscop, 1888-19C7. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1639. 

Registers, houdende opgave van de leden van de brandweer, 

1889-1932. 
N.B.: Zie inventarisnrs. 960. 

1 7 &3 Staten, houdende opgave van de brandweerlieden, die 
blusten tijdens de branden bij J. de Bruijn in de Breu-
dijk en J.Knijff, alsmede opgave van de aan de brandweer
lieden uitbetaalde geldbedragen, 1908, 1914. 1 omslag 

1 7 5 4 Brieven van het gemeentebestuur van Kockengen aan B.en W. 
van Harmeien, waarin zij haar dank uitspreekt vanwege 
door Harmeien geboden hulp met de brandspuit, 1812,1829. 2 stukken 
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1795 Proces-verbaal van de observatie van de brand bij Gerrit 
Honcoop in Teckop door G.N.Buddingh, 1813. Minuut. 
N.B.: Zie voor de schadetaxatie inventarisnr.1626. 

1 stuk 

1796 Lijst, vermeldende data, waarop branden plaatsvonden, 
alsmede de namen en adressen van de getroffenen, 1925-
1940. 
N.B.: Geschreven op een dossieromslag. 

1 stuk 

1797 Stukken betreffende wederzijdse hulpverlening bij 
branden door de gemeente Harmeien en een aantal 
buurgemeenten, 1928-1938. 1 omslag 

Luchtbeschermingsdienst. 

Brief van de burgemeester van Harmeien aan de commissaris 
der Koningin te utrecht, waarin hij voorstelt, een oud 
voorlaadkânon af te schieten als signaal voor luchtalarm, 
1936. Afschrift. 1 stuk 

Luchtbeschermmgspian voor de gemeente Harmelen; met bij
lagen, 1938. In tweevoud. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd zijn de volgende bijlagen: 

A. instructie voor het hoofd van de luchtbescher
mingsdienst; 

B. instructie voor de leiders van de hulpdiensten 
in de kom der gemeente en in Putkop ca., 
Gerverscop en Reijerscop; 

C. instructie voor de waarschuwings- en alarmerings
dienst, de ordonnansen, de uitkijk-, meldings- en 
luisterdienst; 

D. instructie voor de chef van politie i.v.m. de 
luchtbeschermingsdienst; 

E. instructie voor de chef van de brandweer i.v.m. 
de luchtbeschermingsdienst; 
instructie voor de chef van de geneeskundige diensi; 
besluit van de Raad betreffende het. verbod om
trent uitstraling van licht bij oorlogsgevaar; 
instructie voor de gemeentewerkman A.Middel-
weerd als beheerder van de materialen van de 
luchtbeschermingsdienst; 
instructie voor de ontsmettings-, opruimings-
en herstellingsploeg; 
staat van personeel van de luchtbeschermings
dienst te Harmelen; 
schema van bevelvoering van de luchtbeschermings
dienst; 
lijst van aanschaffingen en verder voorzieningen 
t.b.v. de luchtbeschermingsdienst; 
indeling van met name genoemd personeel van de 
luchtbeschermingsdienst. 

F. 
G. 

H. 

K. 

M. 
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iOO Stukken betreffende de rapportage door de burgemeester van 
Harmeien en Veldhuizen van twee luchtbeschermingsoefenin-
gen, 1939. 2 stukken 

1801 

ïêo; 

Veiligheid op openbare (water-)wegen. 

Algemeen. 

Provinciaal reglement op het vasthouden en leiden van 
stieren, 1853. 

Verordening op het drijven, weiden en schutten van vee 
in de gemeente Harmeien, 1856. 

Verordening op het zeil voeren door vaartuigen in de 
Leidse Rijn onder de gemeente Harmeien, 1864. 

Verordening, regelende het vaargedrag op de Leidse Rijn 
in de kom van Harmeien; 1880. Authentiek afschrift. 

Verordening op de handhaving van de openbare orde op het 
Stationsplein te Harmelen en de toegangswegen naar het 
spoorstation, 1879. 

Verordeningen op het gebruik van mechanisch aangedreven 
voertuigen cp de openbare wegen en met name in de dorps
kon, von de gemeente Harmelen, 1900-1927. 

Brief van G.S. aan de burgemeester van Harmelen en Veld
huizen, waarin (nogmaals) wordt gewezen op het gevaar, 
dat bespannen hondewagens, welke zich op de Straatweg 
bevinden, opleveren voor passerende rijtuigen, 184 2. 

1 stuk 

2 stukken 

1 stuk 

1 omslag 

1 stuk 

1 omslag 

1 stuk 

Notulen van de vergadering van 17 februari 1842 van de 
gecombineerde raden der gemeenten Harmelen en Gerverscop, 
houdende het besluit, op een aantal wegen binnen beide 
gemeenten vervoer met de hondekar te verbieden, 1842. 1 stuk 

Staat, houdende opgave van verkeersongevallen op de Rijks
weg Karmelen-Utrecht, 1926-1927. 
N.E.: Zie inventarisnr. 1562. 

180 = Brief van de burgemeester van Harmelen aan de directeur 
van de N.V. PUEM, waarin melding wordt gemaakt van de 
weigerachtigheid van monteur Scheffer v.w.b. het stroom-
loos zetten van een gedeelte van het electriciteitsnet, 
waarop na een storm een boom was gevallen, 1928. Minuut. 1 stuk 

Stukken betreffende de plaatsing van drie verkeersborden 
met het opschrift "School", 1929. 1 omslag 
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1811 

1812 

Stukken betreffende de voorgenomen, door het Ministerie 
van Waterstaat afgewezen verzoek, tot sloop van een aantal 
huizen in de kom van het dorp Harmeien i.v.m. een gevaar
lijke verkeerssituatie, 1933. 1 omslag 

Stukken betreffende de aanbesteding van de bediening van 
de straatverlichting, 1813-1921. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 1915. 

1 omslag 

Staat, houdende opgave van bevolkingsaantallen tussen 
1909 en 1913; van de aantallen straatlantaarns, klein- en 
krachtmotoren en de grotere gebouwen, opgemaakt i.v.m. de 
plannen van de gemeente Utrecht, de gemeenten in de pro
vincie te voorzien van electrische stroom vanuit de 
krachtcentrale van de gemeente Utrecht, 1913. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1763. 

L812 

1515 

Akten van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien en de 
N.V. Provinciale Utrechtse Electriciteitsmaatschappij 
aangaande de aanleg, de bediening, het onderhoud en het 
laten branden van electrische straatverlichting; met 
bijlagen, 1928-1929 en wijzigingen, 1932-1938, 1928-1938. 1 omslag 

"Lantaarnkaart Harmeien Kom"; plattegrond van de kom van 
het dorp Harmeien, waarop de plaats van elke straatlan
taarn is aangegeven, 1932-1937. 1 stuk 

Stukken betreffende het aangaan en het beëindigen van 
eer. regeling tussen de gemeente Harmeien en het Groot
waterschap Woerden m.b.t. de verlichting van de Haan-
wiikersluis, 1921-1935. 1 omslag 

Arbeids- en veiligheidswet. 

Staten, houdende opgave van de te Harmeien en Veldhuizen 
aanwezige bedrijven met vermelding van het aantal werk
nemers, opgemaakt in het kader van het toezicht op de 
naleving van de arbeids- en veiligheidswet, (1866), 1887-
1919. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1652. 

Hinderwet. 

1816 Register van aanvragen van vergunningen ingevolge de 
hinderwet, 1868-1919. 

N.B.: De gebezigde nummering komt overeen met de nummers 
waaronder de vergunningen (inventarisnr.1817) zijn 
opgeborgen. 

1 omslag 
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1817 Vergunningen ingevolge de hinderwet, 1868-1919. 
N.B.: Zie i.v.m. de raadpleging inventarisnr. 1816. 

42 omslagen 

1816-1819 Registers van aanvragen van vergunningen ingevolge de 
hinderwet, 1920-1938. 
N.B.: De gebezigde nummering komt overeen met de 

nummers waaronder de vergunningen (inventarisnr. 
1820) zijn opgeborgen. 

1818: 1920-1931 augustus 20 
1819: 1931 november 3 - 1938; afdruk. 

1 deel en 
1 omslag 

i&; Vergunningen ingevolge de hinderwet, 1920-1938. 
N.B.: Zie i.v.m. de raadpleging de inventarisnrs.1818 

en 1819. 

65 omslagen 

Brief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nij
verheid aan de burgemeester, waarin wordt medegedeeld, 
dat aan A.J.M, van Houten te Harmeien vergunning is ver
leend tot het gebruik van een vervoerbare stoomketel, 
1906. 1 stuk 

Stukken betreffende het door B. en W. aan de smid 
L.Schakel gegeven bevel, waarbij bepaald is, dat de uit
oefening van het smederijbedrij f tot voormiddags acht 
uur met gesloten deuren moet geschieden, 1912. 2 stukken 

Verzoekschrift van beurtschipper H.van Dijk aan B. en W., 
waarin toestemming gevraagd wordt, het plankier, gelegen 
achter "Het Kapen van Harmeien", te mogen gebruiken om 
aan te leggen, te laden en te lossen; met verleende ver
gunning, 1917. 1 stuk 

Besluit van G.S. te Utrecht, waarin aan het Grootwater
schap Bijleveld en de Meerndijk vergunning wordt verleend 
tot plaatsing van een electrisch aangedreven schroefpomp 
in het bestaande gemaal in de gemeente Harmeien, 1923. 
Afschrift. 1 stuk 

ÎS25 

182 

Stukken betreffende de verlening van vergunning door G.S. 
aan het waterschap Oudeland en Indijk inzake de bouw van 
een gemaal, 1927, 1932. Authentieke afschriften. 2 stukken 

Stukken betreffende verlening van vergunning door Rijks
waterstaat aan M.G.J.Mulder tot het houden van een ben
zinepomp aan de Rijksweg Utrecht-Harmeien, 1937-1938. 
Authentieke afschriften. 2 stukken 
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Vuurwapenwet. 

1827-1829 Registers, houdende opgave van verleende en ingetrokken 
bijzondere vergunningen ingevolge de vuurwapenwet, 1919-
1946. 3 katerns 

1627 
1826 
1629 

1919 september 19 - 1931 april 13; 
1931 april 28 - 1933 januari 24; 
1933 mei 5 - 1946 februari 21. 

1630 Register van afgegeven geleidebiljetten voor het vervoer 
van vuurwapenen, 1921-1945. 1 stuk 

1631 Register van afgegeven bonnen tot aflevering van vuurwape
nen, 1933-1945. 1 stuk 

Justitiële aangelegenheden. 

Stater, houdende opgave van maatregelen ter voorkoming 
van misdrijven, 1852-1863. 1 omslag 

Brief van de Officier van Justitie te 'utrecht aan de 
burgemeester van Harmeien houdende de mededeling van in
stelling van een Crisis-Opsporingsdienst, 1934. 1 stuk 

Stukken betreffende van justitiewege gezochte personen, 
veelal met signalementen, (1811) 1815-1904. 1 pak 

Registers van opgemaakte en verzonden processen-verbaal 
vanwege te Kamelen er. Veldhuizen gepleegde strafbare 
feiten, 1907-1936. 20 delen 
K.ï.: De inventarisnrs.1835-1843 met index. 

1635: 1907 oktober 20 - 1909 mei 7 
1636: 1909 mei 10 - 1911 juni 27 
1S37: 1911 juni 28 - 1911 december 20 
1838: 1912 januari 1 - 1913 december 2 
1629: 1914 januari 2 - 1915 augustus 30 
1540: 1915 augustus 31 - 1915 december 24 
1841: 1916 januari 14 - 1916 juni 1 
1642: 1916 juni 4 - 1917 december 30 
1843: 1918 januari 1 - 1920 augustus 16 
1644: 1920 augustus 16 - 1922 mei 15 
1845: 1922 mei 7 - 1923 juni 25 
1646: 1923 juli 7 - 1925 maart 19 
1847: 1925 maart 19 - 1926 mei 26 
1646: 1926 mei 26 - 1927 maart 19 
1849: 1927 maart 20 - 1927 augustus 22 
1850: 1927 augustus 25 - 1929 februari 23 
1851: 1929 februari 25 - 1930 september 18 
1852: 1930 september 18 - 1932 juni 29 
1653: 1932 juni 28 - 1934 april 16 
1854: 1934 april 15 - 1936 november 20 
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1S55 

1856 

1857 

Instructies aangaande de vereenvoudigde afdoening van be
keuringen, hoe administratief te handelen bij insluiting 
van personen en m.b.t. verlenging van de oproepingster
mijn waarbinnen een schikking mogelijk is; de instructies 
zijn afkomstig van resp. de Inspectie der Directe Belas
tingen te Woerden, de Arrondissementsrechtbank te Utrecht 
en het Kantongerecht te Utrecht, 1922, 1934-1937. 

Bevel- en verzoekschriften van een aantal rechterlijke 
instanties aan de gemeentebesturen m.b.t. de opsporing 
van gestolen goederen, 1836-1845. 

Staten, houdende opgave van het aantal te Harmeien ge
pleegde misdrijven, alsmede het aantal daders en in 
geval van diefstal, de geldswaarde van de ontvreemde 
goederen, 1851-1863. 

Brief van de Rechter ter Instructie over het Arrondisse
ment Utrecht aan de schout, houdende het verzoek tot 
nadere inlichtingen omtrent A.van der Linden, die moge
lijk een brand had gesticht, 1825. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 stuk 

Stukken betreffende het ontslag van rechtsvervolging van 
Josina Geertruyda Stout, weduwe van de korenmolenaar 
Sgbertus van Schieveen, n.a.v. een tegen haar opgemaakt 
proces-verbaal wegens ontduiking van de plaatselijke be
lasting op het gemaal, 1829. 2 stukken 

Stukken betreffende het ontslag van rechtsvervolging van 
Thomas Korrel, broodbakker, n.a.v. een tegen hem opgemaakt 
oroces-verbaal, wegens ontduiking van de plaatselijke be
lasting op het broodbakken ca., 1834. 

Froces-verbaal, opgemaakt tegen E.den Boer wegens het 
clandestien vervoeren van ongebuild tarwemeel van Laag-
nieuwkoop naar Harmeien, 1837. 

2 stukken 

1 stuk 

lic; 

1863 

Stukken betreffende het onderzoek naar de echtheid van een 
muntstuk ter waarde van f. 1,-, 1915. 2 stukken 
N.B.: De onderzochte (vals gebleken) gulden is in een 

zakje bijgevoegd. 

Staat, houdende opgave van gegevens betreffende de onder 
curatele-stelling van C.H.Broekhuijse te Harmeien, 1 stuk 
1919. 

1864 Stukken betreffende een door een motorrijder gepleegde 
verkeersovertreding in de nabijheid van Harmeien, 1921. 1 omslag 

Uittreksels uit: 
Ie. Het tijdschrift "Punch", houdende een karikaturale 

voorstelling van een man, die op het woningbureau 
vraagt, of er een huis te huur is, 1919; 

2e. de "Stichtse Post" van 28-5-1921, betreffende de 
uitzetting van een gezin uit haar woning, 1921. 

N.E.: Zie inventarisnr. 1629. 



-133-

1865 Stukken betreffende het overtreden van het vaarverbod tij
dens ijsgang in de Leidse Rijn door schipper Van Rijn, 
1929-1930. 1 omslag 

1S66 Stukken betreffende het onderzoek naar eventuele malversa
ties door de bedrijfsmeester en een arbeider van de stich
ting "Drinkwaterleiding West-Utrecht", 1933-1934. 1 omslag 

Openbare zedelijkheid. 

Algemeen. 

Verordeningen ter bevordering van reinheid, gezondheid 
en zedelijkheid, 1855,1866. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1888. 

Verordening, regelende de bestrijding van drankmisbruik 
op dagen van demobilisatie, 1917. 1 stuk 

Verordening, regelende de beperking van de drankmisbruik 
tijdens de viering van het 25-jarig regeringsjubileum van 
K.M. de Koninging, 1923. 1 stuk 

Alcoholhoudende en -vrije dranken. 

1 = •••":• Staten, houdende opgave van het aantal afgegeven vergun
ningen voor het tappen en slijten van alcoholhoudende 
dranken, 1833-1941. 1 omslag 

lè?^ Stukken betreffende opgave van verkochte hoeveelheden 
sterke drank, 1908-1914. 1 omslag 

l£"j Erief van 5. en W. van Harmeien aan H.M. de Koningin, 
waarin verzocht wordt, het maximum aantal te Harmeien af 
te geven vergunningen voor verkoop van sterke drank in 
het klein voor het tijdvak 1931-1935 vast te stellen op 
zes, 193C. Authentiek afschrift. 1 stuk 

ÎS72 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening als 
bedoeld in artikel 10 der drankwet 1931 voor de gemeente 
Harmeien; deze verordening houdt in, dat in een met name 
genoemd gedeelte van de gemeente Harmeien geen vergunnin
gen voor de verkoop van sterke drank in het klein worden 
verleend, 1934,1935. Afdrukken. 2 stukken 
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18->3 Stukken betreffende de opgave van de lokaliteiten,met ver
melding van de namen van de eigenaren, waarin op 1-5-1881 
en 1-11-1881 sterke drank in het klein werd verkocht, 
1882, 1900. 1 omsla,3 
N.B.: Bijgevoegd is een staat, houdende opgave van het 

per 1-5-1882 aantal afgegeven vergunningen per 
plaats in de provincie Utrecht. 

28-4 Staten, houdende opgave van adressen, waar sterke drank 
wordt verkocht, 1882-1885, 1889-1918. 1 omslag 

16^5-1876 Registers van vergunninghouders, die sterke drank in het 
klein verkopen, 1882-1924. 2 katerns 

1875: 1882-1918; 
1876: 1893-1924. 

•_(.-•-. stukken betreffende verlening van vergunningen voor de 
verkoop van sterke drank in het klein, 1881-1939. 1 omslag 
N.B.: De vergunningen werden verleend aan: 

C.va.-j Assem A.van Oosterom 
D.Delvaux A.J.van Oosterom 
W.Herdenberg H.F.Stelling 
A.F. van Heteren C.M.Stelling-Rijnhout 
A.J.M.van Houten H.Tijhaar 
K.van Jaarsveld Sr. H.H.B.S.Tijhaar 
w.van Jaarsveld Jr. M.C.Tijhaar-de Groot 
L.C.Jacobi J.van der Ven-van der Werf 
j.Klarenbeek W.N. de Vrankrijker 
J.Knijff E.J.Wentholt 

lh-ç. Stukken betreffende het verlenen van vergunning voor de 
verkoop var. zwak-alcoholhoudende dranken in het klein 
aan J.Ekeischot, schipper te Harmeien, 1935. 2 stukken 

1b. 
Stukken betreffende het verlenen van vergunning tot ver
koop van alcoholvrije dranken, 1933-1936. 
N.B.: De vergunningen werden verleend aan: 

M.van Wijngaarden te Woerden, 
P.M.van Veen, 
R.van Halm. 

Festiviteiten. 

1 S £ 0 Staat, houdende opgave van de in 1810 gehouden kermissen, 

1812. 

1 omslag 

1 stuk 

1831 Raadsbesluiten, houdende de regeling van de duur der 
kermis, 1852, 1874. 1 OT:slaS 

-8£2 Raadsbesluiten inzake de afgelasting van de kermis, 1871, 
1892,1893,1914,1917. 1 omslag 

L. 
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1882 Stukken betreffende het verzoek van J.W.C.Verheul te Wad-
dinxveen aan B.en W., zijn poffertjeskraam voor de aan
vang van de kermis te mogen opbouwen, 1905,1906. 1 omslag 

18S4 Stukken betreffende het besluit van de Prefekt van het 
Departement (van de Zuiderzee), regelende de wijze, 
waarop op 9 juni 1811 (ten doop heffing van keizer 
Napoleons zoon, de koning van Rome) feest gevierd zal 
worden, 1811. 1 omslag 

Verordening, regelende de beperking van drankmisbruik 
tijdens de viering van het 25-jarig regeringsjubileum 
van K.M. de Koningin, 1923. 
N.E.: Zie inventarisnr.1868. 

1=85 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig regerings
jubileum van Koningin Wilhelmina, 1923. 1 omslag 

lëc-~: Uittreksel uit een niet met name genoemde krant, waarin 
gewag wordt gemaakt van de samenstelling van de commissie 
voor huldeblijk vanwege het huwelijk van Prinses Juliana 
en Prins Bernhard, c.1936. 1 stuk 

Bewijzen van goed gedrag. 

Akten, afgegeven door de burgemeester, waarbij verklaard 
wordt, dat A.van Peer en P.Jansen een goed gedrag aan de 
döc gelegd hebben, 1817. 2 stukken 

Volksgezondheid. 

Algemeen. 

L8GC Verordeningen ter bevordering van reinheid, gezondheid en 
zedelijkheid, 1855,1866. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 848. 

LSSS uittreksels uit het jaarlijks gemeenteverslag betreffende 
de gezondheidszorg, 1911-1913. 1 omslag 

Volkshuisvesting. 
N.B.: Zie de inventarisnrs.1479-1483, 1493-1500, 

1599-1616. 

Drinkwatervoorziening. 

1£90 Verordening, regelende de beschikbaarstelling van drink
water in woningen, 1927. In tweevoud. 2 stukken 
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1891 Akte van overeenkomst tussen de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Harmeien en de gemeente Harmeien inzake het 
graven en behouden van een put op het kerkplein door de 
gemeente Harmeien t.b.v. de watervoorziening van de pomp 
in de Kalverstraat, 1878. 1 stuk 

1892 Stukken betreffende het onderzoek naar de kwaliteit van 
drinkwater uit pompen, 1909, 1910. 1 omslag 

1893 Stukken betreffende de opgave van de namen der hoofdbewo
ners van huizen en het aantal bewoners, alsmede de huur
waarde voor de personele belasting van die huizen, opge
maakt in het kader van de drinkwatervoorziening, 1914. 1 omslag 

18S4 

1695-1S99 

Rapport met bijlagen betreffende een onderzoek naar de 
mogelijkheden van een centrale drinkwatervoorziening 
in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, 1915. 1 deel 

Stukken betreffende de voorgenomen aanleg van een water
leidingnet t.b.v. de voorziening van Harmeien met drink
water, 1921-1927 (1940). 5 omslagen 

1895 
1896 
1897 

1898: 

1899: 

Briefwisseling met de gemeente Woerden, 1921-1922; 
Briefwisseling met de gemeene IJsselstein,1922-1924; 
Stukken betreffende plannen tot evt. betrekken van 
water uit het net van de Utrechtse Waterleiding 
Maatschappij te Utrecht, 1922-1923; 
Stukken betreffende het overleg met de Industriële 
Maatschappij "Mabeg" om te komen tot een eigen 
drinkwatervoorziening, 1924. 
Stukken betreffende de handelingen van het gemeente
bestuur, die leidden tot de oprichting van de Stich
ting "De Drinkwaterleiding voor West-Utrecht"; in 
deze stichting werkten samen de gemeenten Haarzui-
lens, Harmelen, Kamerik, Laagnieuwkoop, Oudenrijn, 
Veldhuizen en Vleuten, 1924-1927 (1940). 

i y;jt Stukken betreffende garantstelling door de gemeente Har-
melen voor door de Stichting "Drinkwaterleiding West-
ütrecht" te sluiten leningen, 1925-1937. 1 omslag 

1901 

190: 

1903 

Voedingsmiddelen. 

Verordening, regelende de verkoop van eet- en drinkwaren, 
1916. In vijfvoud. 1 omslag 

Verordening op de keuring van waren in de gemeente Harme
ien (in tweevoud), 1921; met wijziging, 1929, 1921,1929. 1 omslag 

Stukken betreffende de uitvoering van de vleeskeuringswet 
van 1919, behelzende de keuring van vee en vlees, alsmede 
het beheer van de vleeskeuringsdienst en de instructie 
voor de keuringsveearts, 1922-1936. 1 omslag 
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1904 Stukken betreffende bepalingen inzake de verkoop van vlees 
en vis, 1885-1915. 1 omslag 

1905 Akte van overeenkomst tussen de gemeenten Harmeien en 
Woerden, waarbij Woerden zich verbindt tot het waarnemen 
var, de vleeskeuringsdienst in de gemeente Harmeien, 1927. 1 stuk 

1906 Stukken betreffende de inwerkingtreding van de vlees
keuringsdienst "Kring Woerden", 1933. 1 omslag 

1907 Stukken betreffende de bouw, inrichting en exploitatie 
van een gemeentelijke noodslachtplaats, 1934. 1 omslag 
N.B.: Met bouwtekening. 

190S Reglement op het gebruik van de noodslachtplaats, 1934. 
Authentiek afschrift. 1 stuk 

190? Akten van huurovereenkomst en wederopzegging tussen de 
gemeente Harmelen en J.Hogendoorn te Harmeien, waarbij de 
laatstgenoemde zijn slachtplaats beschikbaar stelt als 
keurlokaal voor vlees, afkomstig van noodslachtingen, 
1923-1933. ! omslag 

19i; Controleregelingen betreffende verstrekking van melk aan 
zieken en kinderen, 1917,1918. 1 omslag 

1911 Besluiten van E.en W. betreffende het vervoer en het in 
voorraad hebber, van melk en melkproducten, 1926. 2 stukken 

Eliminatie van afval. 

:911 Verordeningen op de aanleg en het onderhoud van riolen, 
zinkputten en straatgoten, 1862,1870 (1876). 1 omslag 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.848 en 1915. 

1912 Stukken betreffende verlening van vergunning door G.S. 
var. Utrecht aan J.Vink te Harmelen tot het leggen van 
een rioolafvoerleiding naar de Leidse Rijn, 1922. 2 stukken 

1914 stukken betreffende de door de gemeente Harmelen verkregen 
toestemming van de gemeente Utrecht en het Grootwaterschap 
Woerden tot het leggen van een rioolafvoer onder en door 
het Jaagpad langs de Leidse Rijn, 1936. 1 omslag 

1915 Stukken betreffende de aanbesteding van: 
- het ophalen van as en huisvuil, alsmede de reiniging van 
urinoirs en straatgoten; 

- het hakken en openhouden van een aantal brandbijten; 
- de bediening van de straatverlichting, 
1612-1828, 1842-1846, 1882-1891. 1 omslag 
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1916 Stukken betreffende de verkoop van mest, afkomstig van de 
gemeentelijke vuilnisbelt, 1926,1928. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een niet gedateerde tekening van een 

aanhangwagen. 

1917 

1918 

Lijst, houdende de opgave van de gereedschappen, eigendom 
van de gemeente en in gebruik bij de ophaler van as en 
vuilnis, 1880-1886. 1 stuk 

Akten van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien en de 
N.V. "Gekro" te Overschie, waarbij N.V. "Gekro" zich 
verüindt tot destructie van slachtafvallen, kadavers en 
ziek en verdacht vee, dat is afgemaakt, 1934,1938. 2 stukken 

.919 

1 ^ 

Besmettelijke ziekten. 

V o o r k o m i n g e n b e s t r i j d i n g . 

Besmettelijke ziekteverordening voor de gemeente 
Harmeien, 1934. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal tegen besmettelijke 
ziekten ingeente personen, 1811-1813, 1833-1835, 1838, 
1652-1917. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal tegen besmettelijke 
ziekten ingeente schoolkinderen, 1913, 1915-1918. 1 oir.s-i.ag 

Staten, houdende opgave van lijders aan besmettelijke 
ziekten, 1S20-1924, 1926-1942. 1 omslag 

Besluit, waarbij de burgemeester van Harmeien voorschrif
ten m.b.t. het vervoeren van lijders aan besmettelijke 
ziekten vaststelt, 1934. 1 stuk 

192. 

1925 

1926 

1927 

Brief van P.Raat (aan de burgemeester) waarin Raat gewag 
maakt van de terughoudendheid van de plaatselijke bevolking 
t.a.v. inentingen, 1842. 1 stuk 

Verordening m.b.t. te nemen voorzorgsmaatregelen ter voor
koming van Aziatische cholera; in drievoud, 1893. 1 omslag 

Stukken betreffende het verloop van de cholera(-epidemie) 
in 1859 met opgave van de lijders aan de ziekte, alsmede 
een opgave van het aantal door cholera aangetaste per
sonen in 1866, 1859,1866. 1 omslag 

Stukken betreffende te nemen (voorzorgs-) maatregelen 
ter voorkoming van hondsdolheid, 1811,1856. 1 omslag 

http://oir.s-i.ag
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1926 Staten, houdende opgave van het aantal gevallen van 
kinderpokken, 1871-1917. 1 omslag 

1929 "De ondervinding is de beste leermeesteres"; verhandeling 
betreffende de koepok-inenting, uitgegeven door de Mij.tot 
Nut van 't Algemeen, 1815. Gedrukt. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd is een brief van G.S., houdende aanspo

ring tot beschikbaarstelling van de verhandeling 
aan onderwijzend personeel, 1815. 

Aantekening, houdende opgave van de in 1871 en 1880 over
leden leden van de familie Prast, bijgezet in de graven 
nrs.: 1 en 2, c.1880. 
N.B.: 1. Volgens de notitie zijn in elk geval de in 1871 

overleden personen gestorven aan de pokken. 
2. Zie inventarisnr. 1967. 

Stukken betreffende door de gemeente Harmeien te verlenen 
bijdragen voor de tuberculosebestrijding, 1922,1925. 2 stukken 

Staat, houdende opgave van de huisgezinnen, waarin tussen 
1-1-1895 en 1-10-1915 typhus en Paratyphus optrad, 1915. 1 stuk 

e n e e s k u n d i g e v o o r z i e n i n g e n 
B.: Zie ook inventarisnr, 1633. 

Ingevulde vragenlijst m.b.t. geneeskundige voorzieningen 
te Harmeien, 1904. 1 stuk 

Staten, houdende opgave van de in de provincie Utrecht 
werkzame geneeskundigen, tandartsen, apothekers, drogisten 
en vroedvrouwen, 1871-1913. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 1934. 

Staten, houdende opgave van in de gemeente gevestigde 
geneeskundigen/apothekers er, vroedvrouwen, 1880-1919, 
1939-1952. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr.1933. 

1935 stukken betreffende vergoedingen aan geneesheer Den Doorn 
van Rooijen, 1867. 1 omslag 

Akte van huurovereenkomst tussen G.van Engelen en de ge
meente inzake de huur van een ruimte, waarin epidemisch 
zieken verpleegd kunnen worden, 1873. 
N.B.: Zie inventarisnr.1638. 
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1936 Onderhandse akte van overeenkomst tussen de gemeenten 
Harmeien en Veldhuizen inzake het beheer van een lokaal op 
Harmelens grondgebied t.b.v. afzondering van lijders aan 
besmettelijke ziekten; in tweevoud, 1873. 1 omslag 

1937 Stukken betreffende de huur van twee vertrekken in huize 
"Marienberg" t.b.v. de verpleging van lijders aan besmet
telijke ziekten uit Harmeien en Veldhuizen, 1892-1905. 1 omslag 

193£ Stukken betreffende opgave door de gemeente aan G.S. van 
Utrecht van de voorzieningen m.b.t. verloskundige hulp, 
1905. 1 °msla9 

1939 Uittreksel uit: "Het Nieuws" van 23-12-1926, waarin melding 
wordt gemaakt van de ontbinding van de Vereniging "Het 
Groene Kruis" en de totstandkoming van twee verenigingen, 
n.l. "Het Groene Kruis" en het "Wit-Gele Kruis", 1926. 1 stuk 

2^r Onderhandse akten van overeenkomst tussen de gemeente 
Harmeien en de Stichting "Stads- en Academisch Zieken
huis" te Utrecht, waarbij genoemd ziekenhuis zich verbindt 
tot het opnemen van alle aan besmettelijke ziekten lijden
de inaezetener, van Harmeien, 1930,1935. 2 stukken 

S t e r f t e d o o r b e s m e t t e l i j k e z i e k t e n 

Secretarie-register, houdende opgave var, begraven personen; 
met evt. de vermelding van ae besmettelijke ziekte, waar
aan men is overleden, 1878-1920. 
N.B.: Zie inventarisnr. 789. 

Registers var, aan de hoofdinspecteur van de volksgezond
heid gezonden persoonssterftekaarten, 1904,1905. 2 katerns 
N.B.: Met opgave van de doodsoorzaak. 

Aantekening, houdende opgave van de in 1871 en 1880 over
leden leden van de familie Prast, bijgezet in de graven 
nrs. 1 en 2, c.1880. 
N.B.: 1. Volgens de notitie zijn in elk geval de in 1871 

overleden personen gestorven aan de pokken. 
2. Zie inventarisnr. 1967. 

Begraafplaats. 
N.B.: Zie voor stukken betreffende de R.K.begraafplaats 

inventarisnr.1646. 
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Beheer. 

1942 Stukken betreffende de voorwaarden, waarop de Burgerlijke 
Begraafplaats zal worden aangelegd, 1828. 1 omslag 

1943 Stukken betreffende de regeling van het beheer van de 
Algemeen Burgerlijke Begraafplaats, de heffing en invor
dering van begrafenisrechten, de vaststelling van de 
tarieven hiervoor en het begraven van gestorven personen, 
1834,1548,1855,1856. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr.848. 

Akte van overeenkomst tussen de kerkvoogdijk der Hervormde 
Gemeente te Harmeien en het bestuur van het Kerspel Harme
ien, wearbij de Burgerlijke Begraafplaats,kadastraal : Har-
melen, sectie E nr.711, voor dertig jaren aan het Kerspel 
Harmeien ir. erfpacht wordt gegeven, 1860. Authentiek af
schrift. 
Iv.B.: Zie inventarisnr. 23. 

1944 Stukken betreffende de overeenkomst tussen de gemeentebe
sturen van Harmeien en Veldhuizen, waarbij het beheer van 
de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats wordt opgedragen aan 
B.en W. van Harmeien; e.e.a. ter vervanging van het vroege
re kerspelcontract, 1870. 1 omslag 

J.94 5 Memorie inzake het uitgeoefende beheer van de burgerlijke 
begraafplaats, (eind 19e eeuw). 1 katern 

194£ Stukken betreffende de verkoop van bomen en hakhout, staan-
c6 cp de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats, 1867,1909. 1 omslag 

1»47 Akten, waarbij burgemeester en assessoren van Harmeien aan 
particuliere personen het gebruiksrecht op grafruimte op 
de Algemeen Burgerlijke Begraafplaats te Harmeien toeken
den, 1837,1878. 1 pak 
N.B.: Bijgevoegd zijn twee plattegronden van de begraaf

plaats, waarvan een exemplaar is gedateerd: januari 
1871. 

1946 BeKendmaking, geplaatst in de Haarlemsche Courant van 
6 maart 1871, waarin B.en W. van Harmeien de personen 
oproepen, die recht menen te kunnen doen gelden op graf
ruimte op de burgerlijke begraafplaats, zich te melden 
(1871). 1 stuk 

194':* Register van de graven der Ie klasse op de Algemene 
Burgerlijke Begraafplaats te Harmeien, 1837-1937. 1 deel 

195C Register van graven der 2e klasse op de Algemene Bur
gerlijke Begraafplaats te Harmeien, 1888-1837. 1 deel 
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1951 Staat, houdende opgave van grafeigenaren hun rechtsop
volgers, 1890. 1 katern 

1952 Stukken betreffende overdracht en overgang door erfopvol
ging van het gebruiksrecht op grafruimten op de Algemeen 
Burgerlijke Begraafplaats te Harmeien, 1839-1920. 1 omslag 

1953 Akte van overeenkomst tussen de gemeente Harmeien en de 
erven van de ambachtsheer van Harmeien inzake afkoop van 
begrafenisrechten en het onderhoud van een grafkelder en 
twee zandgraven op de Algemene Begraafplaats, 1913. 
Authentiek afschrift. 1 katern 

1954 Staat, houdende opgave van personen, wier rechten op een 
graf der Ie klasse aan de gemeente vervallen zijn, 1890-
1925. 1 stuk 

195: Staat, houdende opgave van personen aan wie kosten voor 
overboeking van graven der Ie klasse in rekening zijn 
gebracht, 1936-1939. 1 katern 

l.-'r.ó Brief van C.Noordhoven, waarin deze aankondigt, naar het 
gemeentehuis te zullen komen, z.j. 
N.E.: Dit stuk werd aangetroffen bij stukken, die betrek

king hebben op de uitgifte van grafruimten. 

Begraven. 

2 95" Efcsluit var. ce Onder-Prefekt van het Arrondissement 
Utrecht, waarbij het doen begraven van lijken in (kerk-) 
gebouwen niet langer wordt goedgekeurd en moet ophouden, 
alsmede voorstellen van de maire, om aan dit besluit ge-
stilte te geven, 1811. 1 omslag 

195b Uittreksel uit het Provinciaal Blad van Utrecht d.d. 12 
april 1831 no.18, houdende de vaststelling van reglemen
taire bepalingen op het begraven van gestorven personen 
in de provincie Utrecht, 1831. 1 katern 

1959 Verordening op het begraven van gestorven personen, 1870. 1 stuk 

1960 Staat, houdende opgave van het aantal begraven personen 
gedurende het tijdvak 1844-1853, alsmede de ontvangen gel
den in verband hiermee, 1854. 1 stuk 

Secretarie-register, houdende opgave van begraven perso
nen; met evt. de vermelding van de besmettelijke ziekte, 
waaraan men is overleden, 1878-1920. 
N.B. Zie inventarisnr.789. 
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L961-1963 registers van de grafdelver, houdende opgave van begraven 
personen en hun leeftijd, alsmede de data van begraven, 
1908-1953. 3 katerns 

1961: 1908-1922 
1962: 1923-1938 
1963: 1939-1953 

Register van ontvangsten wegens begrafenisrechten, het 
gebruik van het lijkkleed en het klokluiden, 1919-1920. 
N.B.: Zie inventarisnr.1415. 

1964 Register, houdende opgave van afgegeven verloven tot be
graven van personen, die te Harmeien en ook elders begra
ven werden, 1926-1934. 1 katern 

19c3 Akten, waarbij toestemming wordt verleend tot het begra
ven op de Algemene Begraafplaats van gestorven personen,-
met aanauiding van grafnummers, 1912-1940. 1 pak 
N.E.: 1913 ontbreekt. 

.9ót Brieven, gericht aan het gemeentebestuur van Harmelen, 
houdende mededelingen omtrent de woon- of verblijfplaats 
en/of hei overlijden aldaar van personen, die gewoond 
hebben te Harmelen, 1933-1938. 
K.E.: Deze stukken zijn opgemaakt t.b.v. de administratie 

voor de Algemene Begraafplaats. 

19c'. Aantekening, houdende opgave van de in 1871 en 1880 over
leden leden van de familie Prast, bijgezet in de graven 
nrs. 1 en 2, c. 1880. 1 stuk 
N.B.: Volgens de notitie zijn in elk geval de in 1871 

overleden personen gestorven aan de pokken. 

O n d e r w i j s . 

A l g e m e e n . 
N.B.: Zie ook inventarisnrs.2187-2200. 

Verslagen en statistieke opgaven. 

1968 Beredeneerd verslag van de toestand van het lager onder
wijs, 1858-1880, 1910-1918. 1 pak 

1969 Staten, houdende opgave van gegevens betreffende de toe
stand van het lager onderwijs, 1864-1918. 1 pak 
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1970 Staten, houdende opgave van gegevens, nodig voor de samen
stelling van de jaarlijkse onderwijsverslagen, 1937-1939. 
Afdrukken. 1 omslag 

1971 "Algemeene tabel van het onderwijzend personeel voor het 
Lager Onderwijs"; staten, houdende opgave van te Harmeien 
aanwezige scholen, het te onderwijzen vakkenpakket en het 
onderwijzend personeel, 1859-1876. 1 omslag 

1972 Staten, houdende opgave van statistieke gegevens omtrent 
de leerlingen, alsmede de namen van de hoofden van de 
lagere scholen, 1886-1921. 1 omslag 

Leerlingen. 

1973 Staten, houdende opgave van het aantal schoolgaande 
kinderen; vanaf 1833 eveneens opgave van het aantal 
kinderen, dat onderwijs geniet op kosten van de diaconieën 
der kerken en personen, 1816,1830,1831,1833-1848. 1 omslag 

1974 Staten, houdende opgave van de bevolkingsaantallen van de 
gemeenten Harmeien, Veldhuizen en Gerverscop, alsmede op
gave van de aantallen schoolplichtige kinderen, 1851-1857.1 omslag 

1975 Staten, houdende opgave van elders woonachtige kinderen, 
cie te Karmelen de lagere scholen bezoeken, 1881-1916. 1 omslag 

1976 Staten, houdende opgave van kinderen boven de zes en 
beneden de twaalf jaren, woonachtig in de gemeente Karme
len; opgemaakt op grond van artikel 81 van de onderwijs
wet van 1876, 1882-1900. 1 omslag 

ry-, : staten, houdende opgave van kinderen, die niet op de door 
de hoefden der scholen ingezonden leerlingenlijsten voor
komen, 1881-1900. i omslag 
K.b.i De staat van 1884 ontbreekt. 

li'~c Staten, houdende opgave van leerlingen, die voor beperkte 
tijd zijn vrijgesteld van schoolbezoek, 1901-1906. 1 omslag 

197 9 Staat, houdende opgave van leerlingen, die vrijgesteld 
zijn van het volgen van onderwijs op grond van de af
stand tussen het woonhuis en de dichtstbijzijnde school, 
1903. 1 s t u k 

1980 Verslagen betreffende kosteloos gegeven onderwijs aan 
kinderen van armlastigen, 1859-1866. 1 omslag 
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1981 

-S&z 

Staten, houdende opgave van aantallen schoolkinderen van 
bedeelde ouders, alsmede de bedragen, die voor het onder
wijs aan deze kinderen door het gemeentebestuur, de arm
besturen en particulieren worden betaald, 1832-1853. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de kinderen, die woonachtig 
zijn in Harmeien en elders scholen bezoeken, 1883-1916. 1 omslag 

1983 

1964 

Commissie van plaatselijk toezicht. 

Verordening, regelende de inrichting en samenstelling van 
commissie van plaatselijk toezicht op het Lager Onderwijs, 
met bijlagen, 1921,1925. 1 omslag 

Erief van de schoolopziener van het eerste district der 
Provincie Utrecht aan de burgemeester, houdende het ver
zoek, twee leden van R.K. huize te benoemen in de commis
sie var, toezicht op het onderwijs, 1842. 1 stuk 

c e r w 13 d e 0 p e n b r e a g e r e h o o i . 

niceirieen. 

Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen voor 
de openbare lagere school, 1860-1929. I omslag 

Stukken betreffende nadere richtlijnen aan het onderwij
zend personeel m.b.t. het bewaren der goede zeden onder 
de leerlingen, 1939. 1 omslag 

Verslagen, de openbare lagere school betreffend, opgemaakt 
door de hoofdonderwijzer ingevolge artikel 9 van de school-
verordening, 1861-1864, 1866-1870, 1876. 1 omslag 

19b9 

1990 

Staten, houdende opgaven als bedoeld in artikel 48 van de 
wet tot regeling van het lager onderwijs; daarnaast ook 
gegevens als leerlingenaantallen, vakkenpakket en gege
vens betreffende het onderwijzend personeel, 1907-1918. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de "toestand der openbare 
lagere school te Harmeien" betreffende het aantal klassen, 
het aantal leslokalen, het aantal leerlingen en onderwij
zers er, het vakkenpakket, 1923, 1932-1938. 2 stukken 

Stukken betreffende de eis van het gemeentebestuur inzake 
de instandhouding van de openbare lagere school op grond 
var, leerlingenaantal en de afstand tot de dichtstbij
zijnde openbare lagere school, 1938-1939. 1 omslag 
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1991 Staat, houdende opgave van o.m. de onderwezen vakken, het 
aantal leerlingen en het aantal onderwijzers op de open
bare lagere school, 1939-1944. Afdruk. 1 stuk 

1992 Staten, houdende jaarlijkse opgave van de kosten van het 
openbaar lager onderwijs te Harmeien, 1847-1851, 
1858-1864. 1 omslag 

L993 Stukken betreffende de ontbinding van het kerspelcontract, 
voorzover dit de kosten voor het lager onderwijs aangaat, 
1860-1864. 1 omslag 

Leerlingen, 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat de 
openbare lagere school bezoekt, alsmede opgave van het 
aantal leerlingen, dat woonachtig is buiten de gemeente 
Harmeien, 1902, 1905, 1908-1919. 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 2007. 

1 omslag 

Staat, houdende opgave van de hoofden van gezinnen en hun 
beroep, alsmede hun kinderen,die de openbare lagere school 
in 1859 hebben bezocht, (1860). 1 katern 

Staten, houdende opgave van de kinderen, ouder dan zes 
en jonger dan twaalf jaar, welke de openbare lagere 
school bezoeken, 1881-1900. 1 omslag 

Stukken betreffende de regelingen tussen de gemeenten 
Harmeien en Veldhuizen inzake de toelating van kinderen 
uit de gemeente Veldhuizen op de openbare lagere school 
te Karmelen, 1863-1910. 1 omslag 

Lï-yfc Stukken betreffende het raadsbesluit, houdende vaststel
ling van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente 
Kamerik inzake de toelating van kinderen uit die gemeente 
op de openbare lagere school te Harmeien, 1883. 1 omslag 

399 Staten, houdende opgave van de leerlingen, woonachtig in 
een aantal buurgemeenten, die per 15-1-1917 de openbare 
lagere school bezoeken, 1917. 1 omslag 

Onderwijzend personeel. 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs. 882-888. 

20C0 Brief van de Gouverneur van de Provincie Utrecht aan het 
gemeentebestuur, waarin melding wordt gemaakt van de onge
schiktheid van de plaatselijke onderwijzer, 1824. 
Authentiek afschrift. 1 stuk 
N.B.: Zie ook inventarisnr.2045. 
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2001 

Brief van G. S. van Utrecht aan het kerspelbestuur, houden
de: kennisgeving van de beschikbaarstelling van een geld
bedrag voor de verbetering van het schoollokaal, de bepa
ling, dat het kerspelbestuur zich contractueeel moet ver
binden met het kerkbestuur der N.H.Kerk inzake het ge
bruiksrecht van de onderwijzerswoning en de bepaling, 
dat aan de onderwijzer jaarlijks een bedrag van f. 100,-
moet worden uitgekeerd, waarvan een ondermeester betaald 
kan worden, 1825. 
N.B.: Zie inventarisnr.20 

Stukken betreffende voordrachten tot benoeming van onder
wijzers aan de openbare lagere school, 1869-1908, z.j. 1 omslag 

;ou2 Staat, houdende opgave van gegevens betreffende dienst
verband en onderwijsbevoegdheden van het onderwijzend 
personeel aan de openbare lagere school, opgemaakt 
i.v.m. de juiste beoordeling van de jaarwedden, 1901. 1 stuk 

Raadsbesluit tot indienstneming van een hulponderwijze
res aan de openbare lagere school en de vaststelling 
van haar jaarsalaris, 1880. 2 stukken 

2 CO 5 

Stukken betreffende besluiten tot aanstelling van een 
derde onderwijzer aan de openbare lagere school en de 
regeling van de salariëring van deze leerkracht, 1891, 
1893,1900. 1 omslag 

Voorstel door B.en W. aan de raad, waarbij B.en W. 
verzoeken, gemachtigd te worden tot aanstelling van een 
assistent-onderwijzer aan de openbare lagere school,1927. 1 stuk 

Verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling van 
de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de open
bare lagere school en tot regeling van de inhouding bij 
geoorloofde afwezigheid, 1919. Gedrukt, in viervoud. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de inkomsten (en t.m. 1860 
ook hun neveninkomsten) van het onderwijzend personeel 
aan de openbare lagere school, alsmede hun onderwijsbe-
voegheden, 1849-1876, 1905-1920. 1 omslag 
N.B.: Tot en met 1860 ook opgave van leerlingenaantallen. 

2008 Stukken betreffende de vaststelling van de salarissen van 
het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school, 
1858-1918. 
N.B.: Zie ook inventarisnr.20. 

1 omslag 

2009 Staten, houdende opgave van de opgetreden veranderingen 
in de salariëring van het onderwijzend personeel aan de 
openbare lagere school, 1861, 1868-1933. 1 omslag 
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2Û10 

2011 

Staten, houdende opgave van de door het Rijk aan de ge
meente uit te keren bedragen i.v.m. de salariëring van 
het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school, 
1893-1917. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de ingehouden pensioenbijdra-
gen van het onderwijzend personeel van de openbare lagere 
school, 1858-1865, 1868-1917, 1938-1944. 1 omslag 
N.B.: De staten over 1938-1944 in afdruk. 

2012 

20i! 

201^ 

Staten, houdende opgave van de geinde bijdragen voor eigen 
en weduwen- en wezenpensioen van het onderwijzend perso
neel aan de openbare lagere school, 1917, 1918. 2 stukken 

Verordening tot regeling van het ontslag van onderwijze
ressen aan de openbare lagere school bij huwelijk en van 
onderwijzers en onderwijzeressen bij het bereiken van de 
vijfenzestigjarige leeftijd,' 1925. Gedrukt. 1 stuk 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzer D.Baar, (1812) 1823-1841. 1 omslag 
N.B.: Zie ook de inventarisnrs.173 en 174. 

2015 

2016 

2017 

JÛ1E 

2019 

2020 

2021 

2022 

:023 

Stukken betreffende 
en de onderwijzer J 

Stukken betreffende 
en ce onderwijzer J 
ken. 

Stukken betreffende 
en de onderwijzer K. 

Stukken betreffende 
en de onderwijzer J. 

Stukken betreffende 
en de onderwijzeres 

Stukken betreffende 
en de onderwijzer K, 

Stukken betreffende 
en de onderwijzer C 

Stukken betreffende 
en de onderwijzeres 

Stukken betreffende 
en de onderwijzer C 

het dienstverband tussen de gemeente 
.Jansen Kersbergen, 1841-1868. 

het dienstverband tussen de gemeente 
.R.Arnold, 1869-1872 (1873). Afdruk-

het dienstverband tussen de gemeente 
V,1. Kroon, 1873-1915. 

het dienstverband tussen de gemeente 
van der Vliet, 1877-1908. 

het dienstverband tussen de gemeente 
H.C.Hackenberg, 1883-1896. 

het dienstverband tussen de gemeente 
,B.Schouten, 1891-1893. 

het dienstverband tussen de gemeente 
.H.Breedijk, 1893-1900. 

het dienstverband tussen de gemeente 
A.A.M.van Dijk, 1896-1901. 

het dienstverband tussen de gemeente 
.T.L.Klein, 1900-1901. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 
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2024 

:-02î 

2026 

2027 

202b 

202y 

^L'Ji 

Stukken betreffende het tijdelijk dienstverband tussen de 
gemeente en de onderwijzeres M.A.Hendriks, 1900-1903. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzeres K.Bos, 1903-1907. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzeres D.Jongens, 1907-1943. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzeres F.C.O.Mingelen, 1908-1913 (1919). 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzer H.van Gunst, 1915-1947. 1 omslag 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de 
onderwijzer A.J.M.Minderhout, 1919-1921. Afdrukken. 2 stukken 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
er. de onderwijzer A.J.van Rossum. 1922-1927. 1 omslag 

Stukken betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzer J.C.van Goudoever, 1930-1932. 1 omslag 

StukKen betreffende het dienstverband tussen de gemeente 
en de onderwijzer C.Versluis, 1932-1933. 1 omslag 

Stukke;; betreffende het tijdelijk dienstverband tussen 
de gemeente er. de onderwijzeres L.Prevo, 1929. 
-f c~hrif ter;. ^ stuKKen 
N.B.: Beide stukken op hetzelfde vel papier. 

Stukken betreffende het tijdelijk dienstverband tussen de 
gemeente en de onderwijzer J.C. V.1. Schmelling in 1922,1931. 2 stukken 
N.B.: Beide stukken op hetzelfde vel papier. 

Akte, waarbij B.en W. verklaren, dat W.M.Bongenaar in 1919 
tijdelijk werkzaam was aan de openbare lagere school, 

1933. 1 stuk 

ZQJO 

203'; 

Brief van B.en W. aan J.W.van Dijk, waarin haar mededeling 
wordt gedaan van een tijdelijke aanstelling als onderwij
zeres in nuttige handwerken, 1938. Afschrift. 1 stuk 

Stukken betreffende 'het tijdelijk dienstverband tussen de 
gemeente en de onderwijzer A.Hofstra in 1922, 1939. 2 stukken 
N.B.: Beide stukken op hetzelfde vel papier. 

20: Stukken betreffende de onderwijsbevoegdheden en het zede
lijk gedrag, alsmede een uittreksel uit het doopregister, 
van F.Vermolen, 1822,1642. 1 omslag 
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Leerplannen en leermiddelen. 

2039 Leerplan voor de Openbare Lagere School te Harmeien, vast
gesteld 1936; opnieuw vastgesteld 1942. Afdruk. 1 katern 

2040 Brief van de schoolopziener aan de burgemeester van Har-
melen, waarin aandacht wordt gevraagd voor de verveloze 
toestand van de schoolborden en het gemis aan een land
kaart van Europa, 1849. 1 stuk 

2041 Lijst, houdende opgave van benodigde schoolbehoeften 
voor de openbare lagere school, 1871. 1 stuk 

2042 Stukken betreffende de afrekening van geleverde leermid
delen en schoolmeubilair, 1891,1892. 1 omslag 

20-,; Inventaris van op de openbare lagere school in gebruik 
zijnde leerboeken, wandplaten en andere leermiddelen, 
1907. 1 katern 

20̂ ,4 Kostenbegroting voor de in 1917 benodigde leermiddelen 
op de openbare lagere school, 1916. 1 omslag 

Onderhoud van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning; 
schoolmeubilair ca. 
N.B.: Zie betreffende nieuwbouw de inventarisnrs.1474-1478. 

Brief van de schoolopziener aan de schout van Karmelen, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor de slechte toestand, 
waarin het schoolgebouw en de meubelen verkeren, alsmede 
voor het gebrek aan kwaliteit van de plaatselijke onder
wijzer, 1623. 1 katern 

Brief var. G.S. van utrecht aan het kerspelbestuur, houden
de: kennisgeving van de beschikbaarstelling van een geld
bedrag voor de verbetering van het schoollokaal, de bepa
ling, dat het kerspelbestuur zich contractueel moet ver
binden met het kerkbestuur der N.H.Kerk inzake het ge
bruiksrecht van de onderwijzerswoning en de bepaling, dat 
aan de onderwijzer jaarlijks een bedrag van f. 100,- moet 
worden uitgekeerd, waarvan een ondermeester betaald kan 
worden, 1825. 
N.B.: Zie inventarisnr.20. 

2046 Bestek en voorwaarden, volgens welke enige reparaties aan 
de onderwijzerswoning moeten worden verricht, 1825. 1 katern 

2047 Stukken betreffende de verbouwing van de "Oude School" an
nex onderwijzerswoning; met vijf tekeningen (1917-)1923. 1 omslag 

L, 
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2048 Register, houdende berekeningen van de kosten van onderhoud 
van het openbare lagere schoolgebouw, 1922-1936. 1 katern 

204 9 Stukken betreffende de voorgenomen verbouwing van de oude 
school, toen bekend als Harmelen B3, tot veldwachterswo
ning annex arrestantenlokalen, 1927-1928. 1 omslag 
N.B.: Bijgevoegd twee tekeningen. 

2050 Stukken betreffende een schadeloosstelling door de ge
meente Harmeien ten gunste van A.Rensink te Harmeien ten 
gevolge van de verbouwing van de oude school tot veld
wachterswoning, 1928-1929. ! omslag 

2o=- Brief van de schoolopziener van het eerste distrikt in 
de provincie Utrecht aan de burgemeester van Harmeien, 
houdende het voorstel tot het plaatsen van een kachel 
en het leveren van steenkool t.b.v. de verwarming van 
de school, 1817. 

7C\-

205 5 

1 stuk 

?0-.2 Instructie voor het aansteken van de kachels en het 

wekelijks schoonhouden van de lokalen van de openbare 

lagere school, z.j. 

Bestek, volgens welk vi]f nieuwe schoolbanken moeten 

worden gemaakt, 1829. 

1 stuk 

1 stuk 

Oudercommssie. 

2 stukken 

Huishoudelijk reglement voor de oudercommissie van de 
openbare lagere school, alsmede een aan B.en w. gerichte 
briei, houdende opgave van de personen, waaruit de com
missie is samengesteld, 1922. 

C n ó e r w i j s a a n d e b ij z o n d e r e 

l a g e r e s c h o l e n . 

Staten, houdende opgave van gegevens omtrent o.m. leerlin
genaantal, onderwijzersaantal en vakkenpakket, de R.K. 
lagere school en de lagere School met de Bijbel betreffend, 
1924-1931, 1934-1939. 1 o m s l a9 

2056 Staten, houdende opgave van vragen en antwoorden t.b.v. 
de samenstelling van de jaarverslagen van de R.K.lagere 
school, 1870-1882. 1 o m s l a9 

en 2057 Staten, houdende opgave van de kinderen, ouder dan zes 

ionqer dan twaalf jaar, die de R.K.lagere school bezoeken, 

1881-1900. X ° m s l a g 
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'058 

2059 

2060 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat de 
R.K.lagere school bezoekt, alsmede opgave van het aantal 
leerlingen, dat woonachtig is buiten de gemeente Harmeien, 
1902,1905,1908-1919. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van de leerlingen, woonachtig in 
een aantal buurgemeenten, die per 15-1-1917 de R.K.lagere 
school bezoeken, alsmede een afdruk van een begeleidend 
schrijven uit inventarisnr.1999, 1917. 2 stukken 

Staten, houdende opgave van de onderwijsbevoegdheden van 
het onderwijzend personeel aan de R.K.lagere school, 
1870-1875, 1905-1920. 1 omslag 

2061 

20b, 

2054 

2066 

206"; 

"Rooster der lesuren"; staat, houdende opgave van de te 
onderwijzen vakken op de R.K.lagere school in het school
jaar 1911-1912 in elk der klassen, alsmede de aanvangs
tijden der lesuren, 1911. 1 stuk 

Uittreksel uit het in 1920 geldende leerplan van R.K. 

iagere school, 1920. 1 stuk 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat de 
School met de Bijbel bezoekt, alsmede opgave van het aan
tal leerlingen, dat woonachtig is buiten de gemeente Har-
melen, 1905, 1908-1919. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van de leerlingen, woonachtig in 
een aantal buurgemeenten, die per 15-1-1917 de lagere 
School met de Bijbel bezoeken, alsmede een afdruk van 
een begeleidend schrijven uit inventarisnr.1999, 1917. 2 stukken 

Staten, houdende opgave van de onderwijsbevoegdheden van 
het onderwijzend personeel aan de Lagere School met de 
Bijbel, 1905-1920. 1 omslag 

"Rooster van lesuren"; staten, houdende opgave van de te 
onderwijzen vakken op de School met de Bijbel in elk der 
klassen, alsmede de aanvangstijden der lesuren, z.j. 2 stukken 

Leerplan voor het vervolgonderwijs van de School met de 
Bijbel, 1921. 1 katern 

2068 

L a g e r o n d e r w i j s a a n h u i s " , 

Staten, houdende opgave van de kinderen, die lager onder
wijs aan huis genieten, alsmede opgave van de huisonderwij 
zers, 1887-1980,1907. 1 omslag 

2069 

H e r h a l i n g s o n d e r w i j s . 

Verordening, regelende het herhalingsonderwijs, 1902; met 

wijzigingen, 1916,1917. 1 omslag 
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2070 

2071 

207 2 

2075 

2074 

Staten, houdende opgave van de leerkrachten, vakken en 
aantal lesuren, het herhalingsonderwijs betreffend, 1902-
1918. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat 
herhalingsonderwijs geniet, 1903,1907,1920,1921. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat 
avond- of herhalingsonderwijs geniet op de openbare 
lagere school, 1905,1909,1911-1917. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat 
avond- of herhalingsonderwijs geniet op de R.K.lagere 
school, 1912-1917. omslag 

Staten, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat 
avond- of herhalingsonderwijs geniet aan de School met 
de Bijbel, 1905,1908,1909,1912-1915,1917. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van het aantal gegeven lesuren 
per leerkracht bij het herhalingsonderwijs aan de openbare 
laqere school in 1918, 1919. 1 stuk 

zu >c 

V e r v o l g e n d e r w ij s . 

Stater, houdende opgave van het aantal leerlingen, dat 
vervolgonderwijs geniet, 1921-1922. 

"Koester van lesuren"; staat, houdende opgave van de te on 
onderwijzen vakxen m de tweede klas van het vervolgonder
wijs aan de School met de Bijbel over het schooljaar 1922-
1923, alsmede de aanvangstijden van de lesuren, 1922. 

1 omslag 

1 stuk 

2C76 

Maatschappelijke zorg. 

Algemeen. 

Verslagen omtrent de werking van de armenwet, 1860-1869, 
1871, 1879-1914, 1916-1918. 1 omslag 
N.B.: Over 1916-1918 alleen inlichtingen t.b.v. de samen

stelling van de verslagen. 

2079 

2080 

Brieven van het Provinciaal Bestuur van Utrecht aan de 
gemeente(n), houdende aanwijzingen m.b.t. te verstrekken 
gegevens voor de samenstelling van de verslagen omtrent 
het armwezen, 1936-1937. 1 omslag 

Register van door de burgemeester genomen besluiten in 
het kader van artikel 41 van de Armenwet 1854, 1854-1866. 1 deel 
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2061 "Agenda Armwezen"; register, houdende korte inhoudsopgaven 
van ingekomen en uitgaande stukken, betrekking hebbend op 
het armwezen, 1867-1871. 1 deel 

2082 Staat, houdende opgave van het aantal bedeelden en ver
pleegden over de jaren 1881-1890, alsmede opgave van de 
totaal-jaarlijkse uitgaven, 1891. 1 stuk 

Staten, houdende opgave van aantallen inwoners per kerke
lijke gezindheid, 1812, 1843-1877, 1930. 
N.B.: 1. Over 1812 mede het aantal armlastigen. 

2. Over 1866 een nominatieve opgave. 
3. Zie inventarisnr. 726. 

?083 Staten, houdende opgave van de aantallen inwoners per be
roepsgroep, waaronder zich in het algemeen de bedeelden 
bevinden, 1843-1855. 1 omslag 
N.B.: 1. Over 1848 ook een opgave betreffende Gerverscop. 

2. Over 1849 betreffende Gerverscop, Veldhuizen, 
Harmeien en Laagnieuwkoop. 

Ouderdomsvoorziening. 

Staten, houdende opgave van de namen, huwelijkse omstandig
heden, adressen, geboortedata en -plaatsen van personen, 
die in de loop van de betreffende jaren de 70-jarige leef
tijd bereiken, 1916-1918. 1 omslag 

Onderstand ten laste van de gemeente. 
N.B.: Zie ook inventarisnrs. 2097 en 2099. 

* 
2055 Stukker. betreffende de vaststelling door de gemeente van 

de wekelijks maximaal uit te keren ondersteuningsbedragen 
aan armen in de jaren 1856-1870, 1855-1869. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van aan tewerkgestelden betaalde 
bedragen, alsmede de bedragen aan ondersteuning bij niet 
te werk gesteld zijn, 1935. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1663. 

2086 Staten, houdende opgave van bedeelden, die ten laste van 
de gemeente komen, met vermelding van hun woon- of ver
blijfplaats, 1815, 1852-1865, 1873. 1 omslag 

2087 Stukken betreffende de verpleging elders van uit Harmeien 
afkomstige behoeftige en/of armlastige personen, waarvoor 
aan de gemeente geldelijke vergoeding wordt gevraagd; 
veelal met signalementen, 1843-1862 en z.j. 1 omslag 
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20B8 

2089 

Stukken betreffende door de gemeente verschuldigde bedra
gen vanwege vestiging van personen, afkomstig uit Harmeien, 
in de Koloniale Stichtingen van de Maatschappij van Wel
dadigheid, 1834,1850,1851. 1 omslag 

Onderhandse akte van overeenkomst tussen het gemeentebe
stuur en het R.K.Weeshuis te Woerden inzake de verzorging 
van Cornelia en Maria Breeveld, 1873. 1 stuk 

2090 

2091 

2092 

Stukken betreffende de verpleging van de krankzinnige 
H.A.Spaan, 1933-1934. 

Stukken betreffende de verpleging van de krankzinnige 
J.H. de Bruijn, 1937. 

"Geneeskundige verklaring"; proces-verbaal, opgemaakt 
door een arts te Vleuten, waarin wordt verklaard, dat 
opname van W.van Rooijen in een krankzinnigen-gesticht 
noodzakelijk is, 1939. 

1 omslag 

1 omslag 

1 stuk 

:093 

2094 

JUü: 

2096 

209: 

Onderstand ten laste van de z.g. instellingen van 
weldadigheid. 

Uittreksel uit het Reglement op de administratie der 
diaconie-penningen en de bedeling der armen ten platten-
lcoide der provincier Utrecht, d.d. 30-8-1775, (1819). 1 stuk 

Staten, houdende opgave van gegevens omtrent zielental, 
traktementen van voorgangers, kerkgebouwen en pastorieën, 
inkomsten, uitgaven en bezittingen van de plaatselijke 
kerkgenootschappen, 1811, 1812. 

"Staat van beschouwingen betrekkelijk de onderscheidene 
Instellingen van Weldadigheid"; staten, houdende opgave 
van gegevens m.b.t. aard, doel en werking van de beide 
kerkelijke armbesturen in de gemeente Harmeien, 1849-
1866. 

Staten, houdende opgave van de in Harmeien aanwezige 
instellingen van weldadigheid, 1855-1927. 

Staten, houdende opgave van de aantallen ondersteunde 
z.g. huiszittende armen en de ontvangsten en uitgaven, 
bestemd voor de ondersteuning van die armen, opgemaakt 
door of namens de armbesturen van de instellingen van 
weldadigheid en het gemeentebestuur, 1811-1819, 1841-
1918. 
N.B.: 1. In 1816 ook een opgave betreffende Teckop. 

2. De staten, opgemaakt door het gemeentebestuur, 
zijn voorzien van een Memorie van Toelichting. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 pak 
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209S Staten, houdende opgave van door de Gereformeerde en R.K 
gemeente ondersteunde aantallen armen en de manier, waarop 
deze ondersteuning plaatsvindt, 1815. 1 omslag 

1 Q Q 

2100 

Staten, houdende opgave van de aantallen doorlopend en 
tijdelijk bedeelde armen, opgemaakt door de instellingen 
van weldadigheid en door de gemeente, 1898-1905. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van vragen en antwoorden betref
fende de geneeskundige armenverzorging in 1893, (1894). 2 stukken 

Onderwijs aan kinderen van armlastige ouders. 

Verslagen betreffende kosteloos gegeven onderwijs aan 
kinderen van armlastigen, 1859-1866. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1980. 

Staren, houdende opgave van aantallen schoolkinderen van 
bedeelde ouders, alsmede de bedragen, die voor het onder
wijs aan deze kinderen door het gemeentebestuur, de armbe
sturen en particulieren worden betaald, 1832-1853. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1981. 

Staten, houdende opgave van het aantal schoolgaande kin
deren, vanaf 1633 eveneens opgave van het aantal kinderen, 
dat onderwijs geniet op kosten van de diaconieën der ker
en en personen, 1816,1830,1831,1833-1848. 
K.E.: Zie inventarisnr.1973. 

Staat, houdende opgave van intekenaren voor het fonds 
t.b.v. armlastigen, wier kinderen middels dit fonds in de 
gelegenheid gesteld worden, onderwijs te volgen; alsmede 
eer. lijst van personen, die zich hebben teruggetrokken, 2 stukken 
1543-1844 

2102 

Collecten, gehouden onder de burgerij. 

Brief van de commissie ter inzameling en distributie der 
liefdegiften te Woerden, waarin deze de inwoners der ge
meente Harmeien bedankt voor de genoten financiële steun 
na de (niet nader omschreven) ramp van 24-11-1813, 1813. 1 stuk 

:1G3 Stukken betreffende een geldinzameling t.b.v. oorlogs
weduwen en -wezen, 1815. 1 omslag 

2104 Stukken betreffende een te Harmeien ca. gehouden collecte 
t.b.v. invalide militairen, 1831. 1 omslag 
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2105 Stukken betreffende een collecte ten bate van de slacht
offers van de mobilisatie van 1914, 1924. i omslag 

2106 

Bestuursbemoeienis in militaire aangelegenheden. 

Aangelegenheden, de krijgsmacht betreffend. 

A l g e m e e n . 

Staten, houdende opgave van gegevens betreffende de bevol
king, middelen van bestaan, gebouwen, wegen en watergangen 
c a . en vervoer, opgemaakt, althans v.w.b. 1815 en 1860, 
t.b.v. de samenstelling van een iteneraire, 1815,1845, 
I860. 1 omslag 

Circulaire van de Prefekt van het Departement van de 
Zuiderzee, houdende richtlijnen voor de oproeping van 
militairen (concnts) van de lichting 1809,1811. Gedrukt; 
in tweevoud, waarvan een exemplaar in de franse taal. 1 omslag 

:lCc Staten, houdende opgave van gemaakte onkosten voor de aan
werving van vrijwilligers voor de krijgsmacht, 1811. 2 stukken 

Kasboek, waarin ontvangsten en uitgaven betreffende 
(kostwinners-) vergoedingen aan militairen zijn opgetekend, 
1914-1919. 
N.E.: Zie ïnventarisnr.1390. 

^1C9 Staten, houdende opgave van in actieve dienst zijnde mili
tairen, op wie artikel 24 der kieswet van toepassing is, 
1917. 1 omslag 

.10-2112 

N a t i o n a l e M i l i t i e . 

Inschrijving. 

Inschrijvingsregisters van Harmeien en Veldhuizen voor de 
lichtingen 1880-1939 van de Nationale Militie, 1879-1937. 2 banden 

en 1 pak 
2110 
2111 
2112 

Lichtingen 1880-1899, Harmeien 
" 1900-1909, Harmeien en Veldhuizen 

1910-1939 (1923 ontbreekt), Harmeien 
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2113-2114 "Alphabetische naamlijsten of -registers"; registers, 
houdende de namen der ingeschreven dienstplichtigen, 
afkomstig uit Harmeien en Veldhuizen, in alphabetische 
volgorde, 1880-1916. 

2113: Lichtingen 1880-1899, Harmeien 

- ; " 1900-1909, Harmeien en Veldhuizen; zie 
inventarisnr. 2111 

2114: " 1910-1916 (1915 ontbreekt), Harmeien 

1 band en 
1 omslag 

2115 Staten, houdende opgave van dienstplichtigen, die alsnog 
moeten worden ingeschreven, 1896,1900,(1913). 1 omslag 

Staten, houdende opgave van personalia en signalementen 
van manschappen, die door de gemeenten Harmeien en Veld
huizen voor de Nationale Militie moeten worden geleverd, 
1689-1912. 1 omslag 

Staar, houdende opgave van de personalia van H.J.Epping 
en E.H.J.F1intrup, opgemaakt vanwege het niet voldoen aan 
inschrijvingsplicht voer de militie, 1831. 1 stuk 

Loting. 

Uittreksel uit de alfabetische lotingslijsten van 1815 en 
1816,1817. Authentiek afschrift. 

Lctmqsregisters van Harmelen en Veldhuizen voor de 
Ke-.ticr.ale Militie, 1880-1929. 

?I19: Lichtingen 1880-1899, Harmelen 
" 1900-1909, Harmelen en Veldhuizen 
" 1910-1912, Harmelen en Veldhuizen; 

1913-1914 en 1923-1929, Harmelen 

'.±±3 

212 0 
2121 

1 katern 

2 banden en 

1 omslag 

2123 

Vrijstelling; uitstel van eerste oefening. 

Staten, houdende opgave van personen, die aangevraagd heb
ben, om van de militaire dienstplicht ontheven te worden, 
1907-1911. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van uitspraken van de Keurings-
raad ir. de provincie Utrecht betreffende vrijstelling van 
militaire dienst op medische gronden, 1915-1919. 1 omslag 

Stukken betreffende verleend uitstel van eerste oefening 
of algehele vrijstelling van militaire dienst op niet-
medische gronden, 1816-1919. 1 P*k 

1 

j 

http://Ke-.ticr.ale
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2125 Staten, houdende opgave van militairen, die uitstel van 
eerste oefening hebben, dan wel met tijdelijk verlof 
zijn, 1902-1918. 1 omslag 

Voorkeursuitspraken. 

2126 Staten, houdende opgave van lotelingen, die voorkeur voor 
plaatsing bij een bepaald legeronderdeel hebben uitgespro
ken, 1896-1916. 1 omslag 

inlijving. 

21^7 Stukken betreffende in te lijven dienstplichtige militai
ren, 1811-1861. 1 pak 
N.B.: Bij de stukken van 1811 zijn enige uittreksels uit 

doopregisters gevoegd. 

Staten, houdende opgave van de door het lot aangewezen 
diensplichtige militairen (de z.g. "lotelingen"), die in 
werkelijke dienst moeten opkomen, 1909-1918. 1 omslag 

Staten, houdende opgave van de dienstplichtige militairen, 
die in werkelijke dienst moeten opkomen, 1907-1919. 1 omslag 

"Inlijvingsstaten"; staten, houdende opgave van personalia 
van individuele dienstplichtigen, die onder de wapenen 
moeten opkomen, 1914-1917. 1 omslag 

Stukken betreffende het in werkelijke dienst zijn. 

2151 Staat, houdende opgave van die spoorwegstations in de 
provincie utrecht, die als "opstapstation" voor verlof-
gangers in aanmerking komen, 1908. 1 katern 

2132 Staten, houdende opgave van militairen, die vrijwillig 
een dienstverband hebben aangegaan, 1839-1904, c.1918. 1 omslag 

2133 "Attesten en certificaten"; akten, waarbij verklaard 
wordt, dat J.de Rijk, D.Vervooren, P.Kooyman uit Teckop 
en C.v.d.Scnot in werkelijke dienst zijn, 1816,1832,1833. 1 omslag 

2134 Staten, houdende opgave van overplaatsingen van in werke
lijk dienst zijnde militairen, 1848-1919. 1 omslag 

2135 Stukken betreffende al dan niet toegekende kostwinners
vergoedingen aan militairen uit Harmeien en Veldhuizen, 
1915-1919. 1 omslag 
N.E.: Zie ook inventarisnr. 1390. 
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2136 Uittreksels uit het register van huwelijken, mogelijk af
gegeven i.v.m. te verlenen vrijstelling of kostwinners
vergoeding, waarin verklaard wordt, dat G.van Veen en 
C.van Grol resp. in 1815 en 1816 gehuwd zijn, 1816. 
Authentieke afschriften. 2 stukken 

Ontslag uit de werkelijke dienst groot verlof. 

2137-2138 Staten, houdende opgave van militairen, die met onbepaald-, 
dan wel met groot verlof gaan, 1817-1919. 2 pakken 

:±tiS 

2137 

2138 

1817-1878 
1879-1885; zie de inventarisnrs. 442-448 
1886-1919 

2139 Registers, houdende opgave van dienstplichtigen van de 
Nationale Militie, aie met groot-verlof zijn, 1896-1914, 
1916. ! omslag 

2I4Z Stukken betreffende de aankondiging van verhuizing van 
elders naar Harmelen van de groot-verlofgangers J.Epping 
en G.van Kessel, 1694,1920. 1 omslag 

liH\ Stukken betreffende mededeling van de inschrijving elders 
in ae verlofgangersregisters van oorspronkelijk uit Har-
melen afkomstige militairen, 1905,1920. 1 omslag 

21-2 Staten, houdende opgave van wegens lichaamsgebreken afge
keurde of om andere redenen uit de militaire dienst ont
slagen dienstplichtigen, 1839-1920. 1 omslag 

Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek tot ont
slag uit de militaire dienst van J.van Schieveen, 1830-
1831. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van het geldbedrag, dat aan 
K.W.Lamring zal worden uitgekeerd n.a.v. het verlies van 
het gezichtsvermogen in en door de militaire dienst, 1848. 
Authentiek afschrift. 1 stuk 

Herhalingsoefeningen. 

2145 Staat, houdende opgave van verlofgangers van de Nationale 
Militie, alsmede de garnizoensplaats, waar men zich in 
geval van opkomst met spoed heeft te vervoegen, c.1885. 1 stuk 

2146 Staten, houdende opgave van dienstplichtigen, die voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten opkomen, 
1835-1914. 1 omslag 
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2147 Staten, houdende opgave van de uit de provincie Utrecht 
afkomstige, met groot verlof zijnde miliciens 
die zijn vrijgesteld van de najaarsoefeningen, 1819, 
(1845). 1 omslag 

Vermiste, overleden en gedeserteerde militairen. 

2148 Stukken betreffende gelaste opsporing en aanhouding 
van vermiste dienstplichtige militairen, 1814-1855. 1 omslag 

2142 Stukken betreffende het overlijden van de dienstplichti
gen J.van Zuijlen en H.van Zanten, 1854,1861. 1 omslag 

2150 Staat, houdende opgave van de- afvoer bij de militie van 
C.Breijer vanwege desertie, 1910. 1 stuk 

L a n d s t o r m 

Inschrijvir.-gsregisters voor de Landstorm, vermeldende de 
dienstplichtigen, waarvan zowel gewapende als ongewapende 
dienst kan worden gevorderd, 1894-1898, 19G3-1918. 1 omslag 

Inschrijvingsregisters voor de Landstorm, vermeldende de 
dienstplichtigen, waarvan alleen ongewapende dienst kan 
werde:-! gevorderd, 1894-1898, 1914-1918. 1 omsla 1 - ~ 

215 5 Staten, houdende opgave van het aantal landstormpiichtigen 
in de gemeente Karmelen, waarvan gewapende en/óf ongewapen
de dienst kan worden gevorderd, 1913-1919. 1 omslag 

J154 Staten, houdende opgave van personen, die tot de Landstorm 
komen te behoren, c.q. ingeschreven moeten worden in de 
registers voor de Landstorm der gemeente Harmeien, 1919. 1 omslag 

2155 Staten, houdende opgave van dienstplichtigen van de jaar-
klassen 1908-1917, ingeschreven in de z.g. landstormre-
gisters, 1913-1917. 1 omslag 

2156 Keuringsregisters betreffende de jaarklassen 1896-1917 
van de Landstorm, 1915-1918. 1 omslag 

2157 Stukken betreffende woonplaatsverandering van Landstorm
piichtigen, 19G3-1921. 1 omslag 

2158 Staten, houdende opgave van landstormplichtige militairen, 
die in werkelijke dienst moeten opkomen, 1915-1917. 1 omslag 
N.B.: Zie ook inventarisnr. 2172. 
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2159 

2160 

Staten, houdende opgave van in 1918-1920 gedemobiliseerde 
dienstplichtigen bij de Landstorm, 1920. 1 omslag 

"Bewijs van vervulde werkelijke dienst"; akten, waarbij 
verklaard wordt, dat C.F.Bos, N.G.Hoogland, A.G.van Winsen 
en C.P.van der Zouw in werkelijke dienst bij de Landstorm 
zijn geweest, 1920. 1 omslag 

2161 

B e r e d e n K o r p s e n . 

Staten, houdende opgave van personen, die zich hebben 
aangemeld om te worden ingelijfd bij een bereden korps, 
1909-1911. 1 omslag 

: i 6 2 

; i -

S c h u t t e r i j . 

Staten, houdende opgave van de schutterplichtigen in de 
gemeente Karmelen, 1852-1864. 

Stukken betreffende opgetreden veranderingen in het 
personeelsbestand van de schutterij, 1832-1902. 

Staten, houdende opgave van het aantal uit Harmeien 
(en voor 1867 ook Veldhuizen) afkomstige leden van de 
Rustende S c h u t t e n ] , 1887, 1889-1902. 

Staat, houdende opgave van de uit Harmeien afkomstige 
leden van de Rustende Schutterij der provincie Utrecht, 
alsmede een brief van de Staatsraad Gouverneur aan de 
burgemeester, waarin het verzoek tot samenstelling van 
die staat, 1842. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

2 stukken 

iibt 

:'1£7 

2168 

Akten van eedsaflegging door N.van Doorn te Haarzuilens, 
O.W.van Geijtenbeek te Harmeien en J.Th.Rossijn de Vos 
te Karmelen i.v.m. de benoeming tot officier bij de 
Rustende Schutterij in de provincie Utrecht, 1832,1840. 1 omslag 

Akten, waarbij de burgemeester van Utrecht verklaart, 
dat Th.Broer, J.Bos en H.van Oudenkerk zijn ingeschreven 
voor de schutterij van de stad Utrecht,1849. 

Staat, houdende opgave van enige door de Ie luitenant van 
Geijtenbeek van de Mobiele Schutterij van Utrecht terug 
te betalen bedragen wegens in 1831 ten onrechte genoten 
vergoedingen; alsmede een brief van de Staatsraad Gouver
neur aan de burgemeester, houdende het verzoek tot spoe
dige storting van die bedragen, 1835. 

1 omslag 

2 stukken 

2169 

L a n d w e e r . 

Inschrijvingsregisters voor de Landweer, 1903-1913, 

1916-1920. 1 omslag 
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•170 Staten, houdende opgave van dienstplichtige militairen, 
die overgaan naar de Landweer, 1903-1918. i omslag 

Staten, houdende opgave van overplaatsing of woonplaats
verandering van dienstplichtigen bij de Landweer, 1905-
1919. 1 omslag 

2 1 7 2 Staten, houdende opgave van ontslagen personeel van de 
Landweer, 1915-1920. ! o m s i a g 

Z e e m i l i t i e . 

^i/3 Staten, houdende opgave van personen, die zich hebben 
aangemeld om bij de zeemilitie te dienen, 1905-1919. 1 omslaa 

M i l i t a i r e a a n g e i e g e n n e d e n , 
de. b u r g e r ij a a n g a a n d e . 

Algemeen. 

Staat, houdende opgave van het aantal in de gemeenten 
Härme J er: en Veldhuizen aanwezige vaar- en voertuigen, 
(1679). 1 stuk 

Stukken betreffende door de burgerij geleverde goederen 
en diensten aan de Franse, Pruisische, Russische en 
Hollandse iegers, 1813-1815, 1822,1828. i omslag 

veraeciçmgswerKen. 

Ontwerp-militaire politieverordeningen, betrekking hebbend 
op het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 1916. 1 omslag 

~~~-~<~ Staat met bijbehorende brieven van de z.g. Liniecomman-
aant, houdende opgave van namen, adressen, geboortedata 
en beroepen van personen, geboren in de gemeente Harmeien 
tussen 1-9-1866 en 1-9-1898, opgemaakt in het kader van 
de levering van burgerwerkkrachten t.b.v. de Hollandse 
Waterlinie, 1916. ! omslag 

2178 Stukken betreffende de loting en aanwijzing van twee 
werklieden i.v.m. te verrichten werkzaamheden aan de 
fortificaties te Den Helder en Texel, 1811. 1 omslag 
N.B.: Met lotelingenlijst en het signalement der twee 

zich vrijwillig gemeld hebbende werklieden C.Lode-
stijn en A.Post. 
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Wapens en eigenaren van wapens. 

2179 Stukken betreffende opgave van eigenaren van geweren, 
1811. 1 omslag 

21&C Proces-verbaal van de opening van de kist, bestemd voor de 
storting van geld t.b.v. de aanschaf van wapens voor de 
landsverdediging en de telling van het gestorte bedrag 
daarin, 1813. 1 s t u k 

Paarden, wagens en menners. 

Staten, houdende opgave van eigenaren van (hengsten en) 
paarden, 1817,1822,1868,1871,1876,1898,1908-1917. 
N.B.: 1. Hierbij eveneens opgaven t.b.v. de krijgsmacht. 

2. Zie inventarisnr. 1729. 

Stukken betreffende opgave van gevorderde of te vorderen 
paarden en wagens t.b.v. de krijgsmacht, 1813-1814. 1 omslag 

Stukken betreffende te heffen belastingen in de vorm van 
hoofdelijke omslagen wegens het aandeel van Harmeien ca. 
in de aankoop- en onderhoudskosten van (artillerie-) 
paarden en ruiters en de z.g. rijlonen t.b.v. de krijgs
macht, 1813-1814. 
N.B.: Zie inventarisnr. 1013. 

Erief van de kommandant van het Korps Rijdende Artillerie 
aar. de burgemeester, waarin de toezending van een kwitan
tie voor schadeloosstelling voor het onderhoud van rijks-
paarden wordt medegedeeld, 1839. 1 stuk 
N.B.: In dorso een naamlijst van de begunstigden. 

Wolleverantie t.b.v. de krijgsmacht. 

;1£,2 Staten, houdende opgave van inwoners van Harmeien, die 
door hen geproduceerde wol moeten inleveren aan de krijgs
macht, alsmede opgave van de aan hen uitbetaalde geldbe
dragen, 1916,1917. 2 stukken 
N.B.: 1. De staat van 1917 met handtekeningen van de 

betrokkenen. 
2. Zie ook inventarisnr. 1731. 

Inkwartiering. 

2is4 Staten, houdende opgave van inwoners van Harmelen ca., 
die zo nodig inkwartiering aan militairen kunnen ver
schaffen, 1822, 1867-1918. 1 pak 
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2185 Stukken betreffende aangekondigde en/of daadwerkelijk f 
plaats gehad hebbende inkwartiering van militairen, 
1815-1917. 1 omslag 

Zorg voor oorlogsslachtoffers en -veteranen. 

Stukken betreffende een geldinzameling t.b.v. oorlogs
weduwen en -wezen, 1815. 
N.B.: Zie inventarisnr. 2103. 

Stukken betreffende een te Harmeien ca. gehouden 
collecte t.b.v. invalide militairen, 1831. 
N.B.: Zie inventarisnr. 2104. 

Stukken betreffende een collecte ten bate van de slacht
offers van de mobilisatie van 1914, 1924. 
N.B.: Zie inventarisnr. 2105. 

'uittreksel uit "Het Nieuws" van 15-6-1926, waarin gewag 
wordt gemaakt van de uitreiking van het mobilisatiekruis 
met oorkonde door burgemeester Eisen aan leden van de 
bond "Her .Mobilisatiekruis", afdeling Harmeien, 1926. 1 stuk 
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H E K A R C H I E F V A N D E C O M M I S S I E T O T W E R I N G V A N S C H O O L 

V : \ z U I M , 1901-1968. ~ 

218' 

a o i 

2 i t : f 

N.B.: Zie ook de raadsnotulen in de betreffende periode 
en de inventarisnrs. 1968-2077. 

TUKKEN VAN ALGEMENE AARD. 

Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven aan/van 
het\jemeentebestuur, de Commissie tot Wering van School
verzuim betreffend, 1963-1967. 

NotulenXvan de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 
1901-1968 

Jaarverslagen van de Commissie tot Wering van Schoolver
zuim in de gemeente Harmeien, 1901-1913. 

1 omslag 

1 deel 

1 omslag 

STV:--ISN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

Instelling en opheffing. 

Raadsbesluit, houdende de instelling van de uit zes leden 
bestaande Commissie tot Viering van Schoolverzuim, 1901. 1 omslag 

Huishoudelijk reglement Voor de Commissie tot Wering van 
Schoolverzuim in de gemeente Harmeien, 1901. Gedrukt in 
rr,__.,̂ ,.j \ 2 stukke; 

Stukken betreffende de ontbinding van de Commissie tot 
Kering van Schoolverzuim, 1968\ ! omsxag 

219! 

2194 

2196 

Benoeming van leden. 

Stukken betreffende voordracht en benoeming van leden van 
de Commissie tot Wering van Schoolverkiim, 1909-1915. 1 omslag 

Staat, houdende opgave van aanbeveling van zes leden voor 
de Commissie tot Wering van Schoolverzuim* in de gemeente 
Harmeien, 1917. \ 

Stukken betreffende de benoeming van de Commissie tot 
Wering van Schoolverzuim, 1952,1958,1961. 

Stukken betreffende de benoeming van drie leden\in de 
Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1953. 

Stukken betreffende de herbenoeming van leden van de 
Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1955. 

1 stuk 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 
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OVERIGE BESCHEIDEN. 

Stukken, niet behorende tot het archief van de gemeente 
Harmeien. 

121B Akte van transport ten overstaan van notaris K.van Dam te 
utrecht door de erfgenamen van J.Bosch aan D.Middelkoop 
van twaalf morgen wei- en hooiland en boomgaard, gelegen 
in Haanwijk, 1762. 1 stuk 

!iis Akte van overdracht ten overstaan van G.N.Buddingh, 
burgemeester te Karmelen, door W.Burger, winkelier te 
Harmeien aan j.w.de Bruijn Czn en Th.Breekland, kooplieden 
te Karmelen, van roerende goederen uit de winkel van 
Burger, waarvan de waarde in mindering wordt gebracht op 
de schuld van Burger aan de Bruijn en Breekland, 1814. 1 stuk 

. j.";' Akte var, verhuur ten overstaan van de notarissen D.Rother 
c.s. te Utrecht door F.G. Veenendaal, koopman in wijnen 
te Utrecht en L.Robert, wonende buiten de Tolsteegpoort 
var. Utrecht ais executeurs-testamentair van G.van Pelt 
aan H.var. der Horst, landbouwer te Gieltjesdorp van 
acht merger, wei- en hooiland, gelegen in het Gerecht 
Gieltjesdorp, voor de duur van zes jaar, 1815. 1 stuk 

Akte var: transport ter, overstaan van notaris G.H.Stevens 
te Utrecht door K.SpeKschoor, klompenmaker te Karmelen 
aan J.van Rooi jen, bouwman te Karmelen van twee woningen 
arr.e:: moestuin te Harmeien, 1829. 1 stuk 

.._-.. Akte var, verhuur dooi H.van Dam te Utrecht als administra
teur van K.van Dam te Rotterdam aan C.van Berime 1 en D.van 
Bengel-6e Kruif, landbouwers te Vleuten, van een hofstede 
met ruim zesenveertig hectare grond, gelegen in de ge
meente Vleuten (Themaat) voor de duur van drie jaar, 1830,-
(authentiek afschrift); aisiriede een dagvaarding, uitge
reikt aar, de huurders, om wegens wanbetaling te verschij
nen voor de Rechtbank in eerste aanleg te Utrecht, 1831. 1 stuk 

:21r. Akte van schuldbekentenis ten overstaan van notaris 
G.N.Buddingh te Harmeien door T.Harmsen-Hoogendoorn, 
bouwvrouw- te Reijerscop-Kreuningen (gem.Veldhuizen), 
en K.Hamoen, bouwman te Reijerscop-Indijk (gem.Harme
ien) en G.Hamoen, bouwman te Veldhuizen aan Justus Visch, 
grondeigenaar te Utrecht, wegens een geldlening, groot 
f. 1.100,- met als onderpand een hofstede annex ruim 
negen hectare grond, gelegen te Reijerscop-Indijk (gem. 
Harmeien), 1824; alsir.ede een deurwaardersexploot, uit
gereikt aan de geldleners namens Adam Visch, predikant 
te Epen, houdende de aanzegging tot het voeren van een 
proces tot in beslagneming van het onderpand wegens 
wanbetaling, 1832. Authentiek afschrift. 1 stuk 
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2224 Voorlopige onderhandse akte van transport door het 
Parochiaal Kerkbestuur der R.K. gemeente te Harmeien 
aan J.C.Haasse, winkelier te Harmeien, van een huis met 
schuur en tuin aan de "Grootestraat der Ie Klasse nr.5" 
te Harmeien, 1862. 1 stuk 

2225 Akte van transport ten overstaan van notaris O.W.van 
Geijtenbeek te Harmeien door het Parochiaal Kerkbestuur 
der R.K. gemeente te Harmeien aan J.C.Haasse, gemeente
ontvanger te Harmeien, van een huis, kadastraal: Harmeien, 
sectie E, nrs.542,543 en 544, 1862. 1 stuk 

222£ Akte van transport ten overstaan van notaris D.Robbemond 
te Harmeien door de erfgenamen van G.M.J.Haasse aan 
H.J.A.Sterk en J.H.Mulder van een huis met tuin, kada
straal: Harmeien, sectie E, nrs.544 en 1030, 1880. 1 stuk 

Akte van overeenkomst, ten overstaan van burgemeester 
G.N.Buddingh van Harmeien en J.Oskam,tussen de onderwijzer 
D.Baar en de ondermeester J.Jansen Kersbergen, waarbij 
de eerste onder financiële voorwaarden afstand doet van 
zijn functies als onderwijzer, koster en voorzanger t.b.v. 
Kersbergen, 1841. 1 stuk 

Oude archiefinventarissen. 

Verslag van de archiefinspecteur in de provincie Utrecht, 
Dr. K.Heeringa, houdende de inventarissen van de archie
ven van de gemeenten Harmeien, Gerverscop, Indijk en Veld
huizen, 1922. Gedrukt, in tweevoud. 2 delen 

Inventaris van de oude archieven van de gemeente Harmeien, 
omvattende: Harmeien,Gerverscop en Indijk door dr.K.Hee-
ringa, 1922. Handschrift. 1 band 

Documentatie. 

2230 Jaarkalender 1872 met een dienstregeling voor de treinen 
van en naar Utrecht, 1872. 1 stuk 

Dienstregeling voor de autobusdienst Putkop-Harmelen-
De Meern-Utrecht v.v., ondernemer: Th.J.Peters, z.j. 1 stuk 

2232 "Nieuwjaars Heil- en Zegenwensch van de Nachtwachts te 
Harmeien"; gedichten, welke worden voorgedragen door de 
nachtwachten ter gelegenheid van nieuwjaar en opgedragen 
aan de Ambachtsheer, het gemeentebestuur en de burgerij, 
1871,1874,1876,1877,1879-1890. 1 omslag 
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2233 "Nieuwjaars Heil- en Zegenwensen van de Verlichter en 
Bode te Harmelen"; gedichten, welke werden voorgedragen 
door de öode ter gelegenheid van nieuwjaar en opgedragen 
aan de Ambachtsheer, het gemeentebestuur en de burgerij, 
1888-1890,1892. 1 omslag 

2234 Aantekeningen, gemaakt tijdens de inrichting tot bureau
ruimte voor de dienst Gemeentewerken van de achterkamer 
in het gemeentehuis, betreffende werkzaamheden, verricht 
door de behangers H. en J.Jansen uit Utrecht in 1858 en 
A.F. van der Ven en C.Veldwis in 1866, (1964). 1 stuk 
N.B.: De aantekening betreffende v.d.Ven en Veldwis werd 

in potloodschrift op een houten plankje gevonden; 
dit plankje is bijgevoegd. 

Fragment-streeknieuwsbladen, 1908-1919. 1 omslag 

Catalogus met twee situatiekaarten van de openbare 
veiling van de "ambachtsheeriijkheden van Harmeien",Haan-
wijk, Bijleveld, Harmelerwaard en Indijk, alsmede van het 
kasteel te Karmelen, een villa, arbeiderswoningen en twee 
boerderijen onder Harmeien, 1913. 1 deel 
N.B.: Met aantekeningen betreffende degenen, die hebben 
ingezet, alsmede de hoogte van het ingezette bedrag. 

Circulaire, houdende een toelichting op een excursie naar 
het dorr Karmelen, georganiseerd door het Oudheidkundig 
Genootschap "Nifterlake", 1936. 1 stuk 

Fortret va:;: Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en 
Prinses Juliana; z.j. 1 "stuk" 
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H O O F D A F D E L I N G II. 

DE ARCHIEVEN VAN DE POLDERS, GELEGEN OP HET GRONDGEBIED 
VAN DE GEMEENTE HARMELEN. 

A. De polders, die sedert 1975 onder het Grootwaterschap 
Woerden vallen. 

HET ARCHIEF VAN DE POLDER O U D E L A N D V A N I N D I J K , 1 6 0 8 - 1 8 5 7 . 

Grondgebied. 

1 Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen en de 
oppervlakte van de op Hollands gebied gelegen polders 
onder Harmeien, die naar de provincie Utrecht moeten 
overgaan, 1S14-1815. Afdrukken. __ i omslag 
N.B.: De originelen in inventarisnr.715 van het archief 

van de gemeente Harmeien. 

Bestuur. 

Stukken betreffende voordracht en benoeming van heem

raden, IS j 7-1832.
 1 °mslà9 

Financiële aangelegenheden. 

Rekeningen van het Grootwaterschap Woerden, 
., . . , -,n., 3 pakken 

3: 1608-1625, 
4: 1626-1645, 
5: 1650-1657, 1660-1703 

"Omslagen van het duikergeld"; stukken betreffende de 
vaststelling van de omslag per morgen land van de kosten 
voor het onderhoud van de waterafvoersloten (de z.g. 
loossloten), de Ri}ndi;jk, bruggen, duikers en andere 
kunstwerken; met vermelding van de eigenaren (niet 
tussen 1810 en 1815) en de oppervlakte van de in hun 
bezit zijnde landerijen, 1719-1721, 1734-1815, 
1842-1843. 1 pak 

Uitgavenbi:lagen bij de omslagen van het duikergeld, 
1832-1845. 1 o m s l a9 
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BIJLAGE I. Concordans op K.Heeringa: De oude archieven van de gemeente Harmelen. 

Oud nr . Nieuw nr . 

1 1 
2 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 2 1 - 2 2 - 2 2 2 7 
3 19 
4 8-10 
5 9-10 
6 14 
7 15 
8 24 
9 292-293jx297-303 
10 259 -?46 -P51 
11 2 4 8 - 2 5 6 - 2 5 6 - 2 6 0 - 2 6 1 - 2 6 3 - 2 6 4 - 2 6 5 - 2 7 1 - 2 7 2 - 2 7 3 - 2 9 0 - 2 9 8 - 3 0 4 - 3 0 5 
12 2 4 9 - 2 5 0 - 2 5 7 - 2 8 1 - 3 0 8 
13 251-306 
14 251 -254 -262 -269 -301 -3Û2-3C7-309 -315 -P47 
15 289-296-297 
I ';• 2b ̂  
j. " 2 o j 

ie " ' 254-285 
19 253-270 
20 295 
21 268 
21 2 94 

àL S 2ct 
_4 2t~ 
2 5 312-314 

^6 510 
,_ , 311 
2c 313 
2 9 255 
30 291-299-300 
j j. 274-2 75-2 7 6-2 7 7-278-2 7 9-280 

3 2 286-287-286 

3 3 252 
w ^1 316-317 

3 f' 327 
36 324 
J / 325 
38 326 
39 318-323 

40 328 
41 329 
42 321-322 

43 319 

archieven van de polders. 
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44 330 
45 320 
46 50-97-99-331 
47 383-627 
48 384-627 
49 385-627 
5G 386-627 
51 387-627 
52 388-627 
53 389-627 
54 390-627 
55 391-627 
56 392-627 
57 393-627 
58 394-627 
59 395-627 
60 396-627 
61 397-627 

e: 398-627 

63 399-627 
C4 400-627 

65 401-627 
66 402-627 
6? 403-627 
68 404-627 
69 405-558-627 

/ O 406-559-627 
71 407-560-627 

72 408-561-627 

73 409-562-627 

74 410-563-627 

75 411-564-627 
76 412-565-627 
77 413-566-627 

78 414-567-627 

79 415-568-627 

80 416-569-627 

cl 417-570-627 

82 418-571-627 

83 419-572-627 

84 420-573-627 

85 421-574-627 

86 422-575-576-627 

87 520 
88 521 
89 523-524 

90 525 
91 526-527-528 

92 529 
93 530 
94 556 



- 1 9 1 -

95 552 
96 522 
97 555 
98 557 

99 1194 
IOC 1195-1323 
101 1196-1324 
102 1197-1325 
103 1198-1326 
104 1199-1327 
105 1200-1328 
106 1201-1329 
107 1202-1330 
108 1203-1331 
109 1204-1332 
110 1205-1333 
111 1206-1334 
112 1207-1335 
113 1206-1336 
114 1209-1337 
115 1210-1336 
116 1211-1339 
117 1212-1340 
118 1213-1341 
119 1214-1342 
120 1215-1343 
121 1216-1344 
122 1217-1345 
123 1218-1346 
124 1219-1347 

125 1220-1348 
12c 1221-1349 
12 7 1222-1350 
12b 1223-1351 
129 1224-1352 
130 1225-1353 
131 1226-1354 
132 1227-1355 
133 1228-1356 
134 1229-1357 

135 1230-1358 

136 1231-1359 
137 1232-1360 

136 1233-1361 

139 1234-1362 
14C 1386 
141 70-89-1385 
142 1066 
143 61-995 
144 59-710-855-892-906-908-956-1027-1467-1484-1485-1487-1531-1532 

1626-1859-1860-1887-1942-2046-2053-2166-2219 



-192-

145 1430 

146 2103-2175-21&4-2185 

14? 1748 

148 1456-1646-1647-1943-1947-1952-1958-1960-1967 

149 728 

150 727 

151 1003 

152 1008 

153 69-1006-1007-1009-1010 

154 986 

155 989 

15Ô 993 

157 985 

15S 1387 

159 994 

160 1012 

161 1001 

16- 10C2 

165 2127 

164 P52 

165 32-33 

16c 25 

167 26 

let t. i 

169 2c 

170 2 9 

i ' - 3 G 

J. '' ^ 31 

17 3 46-47 

! ' ̂  4£ 

175 34 

— 1 c 45 

i. <• / 3 5 

17c 36 

17 9 37 

ISO 3& 

l&l 39 

j. c ̂  40 

it 3 41 

164 42 

1&5 43 

18& 44 

1&7 51-55 

18c 52-56 

189 53-57 

190 54-58 

191 70-71-72 

192 70-71-73 

193 71-74 

194 70-71-75 

195 66 
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196 67-68 
197 64 
19c 63-76-77 
199 62-65 
200 78 
201 P12 
202 P2 
202 P6-P7 
204 P3 
205 P4 
206 P5-P49 
207 79-81 
208 83-84 
209 82 

ij. 'J 88 
211 90 
t. L c 92 
213 93 
t- ±-~. 91 

l IC 9d 
219 IOC 
2 20 101 
221 101 
22 _ IC 3 

j . _ * 104 
ii J ~z 105 
—~ z 106 
2 2c 107 

<L 2 i 108 
<L ~ c 109 
i' -' ̂  110 
2 3 0 lil 
231 112 
232 113 
233 114 
234 115 
235 116 
236 117 
237 118 

238 119 
239 120 

240 121 
241 122 
242 1/3 
243 124 

244 125 
245 126-136 

246 127-137 
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247 1 2 8 - 1 3 8 
248 1 2 9 - 1 3 9 
2 4 9 1 3 0 - 1 4 0 
2 5 0 1 3 1 - 1 4 1 
2 5 1 1 3 2 - 1 4 2 
252 1 3 3 
2 5 3 134 
254 1 3 5 
2 5 5 1 4 3 
256 144 
257 1 4 5 
256 . 1 4 6 
2 5 9 147 
260 1 9 0 
2 6 1 1 9 1 
262 192 
263 193 
264 194 
265 1 9 5 
266 1 9 6 
267 197 
265 1 9 8 
2 6 s 1 9 9 
27C 2 0 0 
2 7 1 2 0 1 
272 202 
27 3 203 
î. 14 2C4 
275 2 0 5 
J. i G 206 
Z i ! 207 
2 7S 208 
27 9 209 
2 80 210 
2 6 1 2 1 1 
262 212 
263 213 
264 214 
2 8 5 215 
2 5 6 2 1 6 
267 217 
28S 2 1 8 
2 8 9 2 1 9 
2 9 0 2 2 0 
2 9 1 2 2 1 
292 222 
2 9 3 223 
294 224 
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<.'95 225 

296 2 2 6 

297 227 

29£ 228 

299 229 

300 2 3 3 

3 0 1 230-231-232 
302 176 

303 1 5 7 - 1 6 7 - 1 6 8 - 1 7 2 - 1 7 5 
304 162-163-164 
305 181-182-163 
306 179 
307 178 
306 177 

3 C 9 180 

31C 247 

311 P1Ó-FI7-P22-P24-F25 
P 3 i - r 3 2 - P 3 3 - F 3 4 - F 3 6 

_' — — F 3 5 
"3 "i "5 P 1 9 

w — *̂  F20 

215 F 2 1 

j i C F42 

3 1 " P40 

87: 
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BIJLAGE il: H a r m e l e n ; bibliografie en archieven. 

Bibliografie. 

N.B.: Zie ook Beknopte bibliografie van topografisch-historische 
uitgaven over de provincie Utrecht onder redactie van A.N.Beets 
en uitgegeven door het Provinciaal Bestuur van Utrecht, 1986. 

Anoniem: 
Kastelenboek Provincie Utrecht, Provinciale Utrechtse Bond voor 
Vreemdelingenverkeer, z.j. 

Anoniem: 

Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland van 
Zuid-Holland (Rijnland, Delfland, Schieland, Woerden); werken der 
vereniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, derde 
reeks no.15, Utrecht 1951. 

Anor.ieir. : 
Nederland in vroeger tijd, deel X, Utrecht. 
Facsimile uitgave van de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 
twaai: delen, Amsterdam 1772; Zaltbommei 1965. 

Ancr.iem: 
De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord, Utrecht 1972. 

Anoniem: 
Hei nieuwe gemeentehuis van Harmeien, Harmeien 1976; vindplaats: semi-
statisch archief gemeente Karmelen, voorlopig inventarisnr.12000. 

var. eer Aa, .-.. J. : 
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14-delen, Gorincherr, 1839-
l£5i; delen :i, IV, V, VI, IX. 

A1 J\ erna de, h . P.. C. : 
P.aac versus Staat; het juridisch steekspel omtrent het beheer, onderhoud 
en eigendom van het jaagpad langs de Oude Rijn aan het einde van de 

vor ige eeuw. 
i n : rieemtijdingen, jaargang 20 n o . 2 , december 1984. 

Bardet, J.D.M.: 
Kastelenboek Provincie Utrecht, Bussum z.j. 

van Bemmel, J.: 
Harmeien: kasteel, kerk en kerspel. 
Stichts- Hollandse bijdragen nr.17, Woerden 1981. 

van Bemmel, J.: 
Geplunderd en beroofd; Harmeien in 1672 en 1673, Woerden 1986. 

Beresteyn, E.A. van: 
Geschiedenis der Johannieterorde in Nederland tot 1795, 
's-Gravenhage 1934. 
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Boon, J.G.M, en C.B.Wels: 
150 jaar Harmeien in vogelvlucht, Harmeien 1963. 

Boon, J.G.M.: 
Schets van het lager onderwijs te Harmeien tot aan de ontwikkelingen 
in de 20e eeuw. 
Stichts-Hollandse bijdragen nr.4, Woerden 1968. 

Boon, J.G.M.: 
Harmeien op weg van oud naar nieuw. 
Stichts-Hollandse bijdrage no.9, Harmelen 1970. 

Borger, G.J.: 
Staat van Land en Water; provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. 
Stichts Historische Reeks no.7, Zutphen 1982. 

Bruijr., J.de: 
De Hervormde Gemeente Harmeien, De Meern 1973 (eigen uitgave). 

Blok, D.P.: 
De Franken in Nederland, Haarlem 1979. 

Bader , J.C. e.a.: 
St.Bavoschool Harmelen 1869-198C, Harmeien 1980. 

van Doorn, Z. : 
De geschiedenis van het aftichelen van kleiland langs de Oude Rijn 
en de invloed daarvan op de landbouw en het landschap, 
in: Jaarboekje van "Oud-utrecht", 1963. 

Gouw, J.L.van der: 
Korte geschiedenis van de grenzen van de provincie Zuid-Holland, 
in: Verslag over het jaar 1962, gedaan door G.S. aan Provinciale 
Staten van Zuid-Holland. 

Gravendaal, C.J.W.: 
Harmelen spoorwegknooppunt, 
in: Heemtijdingen, jaargang 18 no.l, maart 1982. 

Gravendeel, D.W.: 
Onze burgemeesters, 
in: Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-de Meern-
Haarzuilens, jaargang 1986 no.3. 
(Dit artikel handelt o.a. over de burgemeesters van de voormalige 
gemeente Veldhuizen; deze waren eveneens burgemeester van de 
gemeente Harmelen). 

Heeringa, K.: 
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel II, 
Utrecht, 1940. 

Iterson, W.van: 
Open huizen en ridderhofsteden in het Nedersticht, 
in: Jaarboekje van "Oud Utrecht", 1954 en 1955. 
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Ittersum, F.A.R.A. baron van: 
Het waterschap "Heycop" genaamd "De Lange Vliet" voorheen en thans, 

Utrecht 1901. 

Jonge van Ellemeet, Jhr.B.M. de: 
üit de geschiedenis der Utrechtse waterschappen, 
in: Jaarboekje van "Oud-Utrecht", 1945 en 1946. 

Kettner, F.: 
Stichtse Studien, Utrecht 1974. 

Koenen , H. J. : 
Het geslacht de Marez, ' s-Gravenhage 1898. 

Linden, H.van der: 
De Cope; bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der 
Hollands-Utrechtse laagvlakte, Assen 1956. 

Linden, H.van der: 
Waterstaatkundige veranderingen in westelijk Utrecht, 
in: Provinciale Almanak voor Utrecht, 1961. 

Linaeri, M.P.var, der: 
De Burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht 
en hei Graafschap Holland plm.1260-1490, Assen 1957. 

Louman, J . P. A. : 
"Roerende dat Heycoopwater en Aemsterlant". 
Eer. Hollands-Utrechts waterstaatsgeschil en de instelling van het 

hoogheemraadschap var. Amstelland, 1520-1527, 
in: Hollandse Studier. 12, Dordrecht 1982. 

'Aa ris, A. J. : 
Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen uit het 
iandsheerlijke tijdvak; 
I. De Nederstichtse Leenacten (1394-1581), 's-Gravenhage 1956. 

Huiler r'z.,S. en A.C. Bouwman: 
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel I, Utrecht 1920. 

K.P. : 
Het wapen met de drie ruiten, 
in: Mededelingen van de Historische Vereniging Woerden en 
omstreken, nrs. 7 en S van januari en februari 1962. 

Pabst, B.G.A.: 
De Hydrarchia Bijleveld, Utrecht 1836. 

Pabst, B.G.A.: 
Batestein onder Harmeien, 
in: Heemtijdingen no.25, november 1969. 

Plomp, N. en J.W.C, van Schaik: 
Portretkunst in het Stichts-Hollandse grensgebied, 
in: Heemtijdingen, 18e jaargang no.3, augustus 1982. 
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Prins-Schimmel, M.A. en G.E.van Leersum: 
Langs de oude Utrechtse kerken, Baarn z.j. 

R. : 
Iets over 't Grootwaterschap "Bijleveld en de Meerndijk", 
in: Utrechts Jaarboekje 1914. 

Reinsma, R.: 
Het onderwijs in de provincie Utrecht tussen 1830 en 1850 volgens 
de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek, 
in: Jaarboek van "Oud-Utrecht" 1964. 

Renaud, J.: 
Een en ander over het huis Harmeien; R.O.B. 1947; vindplaats: semi-
statisch archief gemeente Harmeien, onder codenr.1.853 van het niet-
geinventariseerae archief. 

Riemsdijk, B.W.F, van: 
De kerk te Harmeien, 
in: iliger. Haard 1902. 

van Kccijen, A. : 
Harmeier, er, omstreken, 
overóruA uit: Provinciaal utrechts Jaarboekje 1909 
er. 19 IC. 

Rijn, K.van: 
Waterschappen in de provincie Utrecht, hunne grootte, zomerpeilen 
er.- beir.alinc in 1853, Utrecht 1884. 

Schaik, J.W.C, van: 
Schetsen van Harmelen, vervaardigd door W.N. de Vrankrijker, 
in: Heemtijcinger.-, jaargang 14 no. 3, oktober 1978. 

Schouten , E.N.: 
Harmelen; rapport van de opbouwstichting voor maatschappelijk werk 
ir. de provincie Utrecht, Utrecht 1948; vindplaats: semi-statisch 
archief yemeente Harmelen, voorlopig inventarisnr.10627. 

Siegert, C A . : 
Harmeien in oude ansichten, tweede druk, Zaltbommel 1986. 

Storm van Leeuwen, J.A.: 
Van Oude Rijn tot Leidse Rijn; de afwatering van de gronden in en 
rondom Vleuten-de Meern in de loop der tijden, Vleuten-de Meern 1985. 

den Uyl, W.J.F.: 
De grenzen van het gewest Utrecht sedert 1795, 
in: Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1957. 
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Visman, J.J. en A.Bertoen: 
Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische 
structuur van de gemeente Harmeien, P.P.D. Utrecht, publicatien nr.5, 
utrecht 1949; vindplaats: semi-statisch archief gemeente Harmeien, 
voorlopig inventarisnr.10449. 

Vreedenburg jr., C.: 
üit Utrechts Nederkwartier, 
in: Tijdschrift "Buiten", 24 februari en 3 maart 1917. 

Waaijer, C.de: 
Het Huis Harmeien, 
in: Jaarboek Oudheidkundig Genootschap Nifterlake 1936. 

Archieven. 

e:, v.'ei : 
\ i r c ü 

Raadpleeg vooral: 
Huât ir.:-:, L . i-i. Th. L. , F. C. J. Ketelaar, H. J. H.A. G.Metselaars, J.J.Temmink, 
H.L'ii , 6. à. : 

overzichten va:: de archieven en verzamelingen in de openbare archief-
uewa^rpiaati-en m Nederland. 
ueel Vil: De archieven in Koord-Hclland (behalve Amsterdam),Alphen 

aar. de Rijn, 1981, vindplaats: Rijksarchief in Noord-Holland 
te Haarlem en wel:Het archief van het Departementaal Bestuur 
van de Zuiderzee,1S11-1814. 

L'-eei X : De archieven in Zuid-Holland, band 1, Alphen aan de Rijn 
1963, vindplaatst: Algemeen Rijksarchief Den Haag. 

Lee- XI: De arcr.ieven in utrecht, Alphen aan de Rijn 1985, vind-
z^aati: Rijksarchief Utrecht, 

de bestuurlijke, rechterlijke en waterschapsarchieven, 
rovincie "Jtrecht m.n. de reentsvoorgangers van het 

"waterschap Leidse R i j n ) , 
d = c ü . = ast de archieven var. religieuze instellingen. 
Onderstaanc eer. overzicht van de belangrijkste familie-, heerlijk
h e i d - er. huisarchieven en enige andere m.b.t. Harmeien, dat, op 
drie uitzonderingen, na, hieraan is ontleend. 

An er. zerr. : 
Vccriozice inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde 
Kerk té Harmeien, 1637-1923; z.pl. z.j. Vindplaats van het archief: 
Kerkbestuur van de Hervormde Gemeente te Harmeien. 

Anoniem: 
Inventaris van het archief van de familie van der Muelen, 1543-1889, 
Utrecht z.j. Vindplaats: Rijksarchief Utrecht. 

Asch-van Wijck, Jonkvrouwe L.A.van: 
Het archief van het kasteel "De Haar" te Haarzuilens, z.pl.1959. 
Vindplaats: kasteel Haarzuilens. 

Dekker, C.: 
Het archief van de Heerlijkheid Harmeien c a . 1585-1964, 
Jtrecht 1975 (inventaris 2 ) . Vindplaats: Rijksarchief Utrecht. 
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Dekker, C.en G.M.W., M.W.Ruitenberg: 
Inventarissen van kleine archieven van heerlijkheden en huizen in 
de provincie Utrecht, Utrecht 1980 (inventaris 29). 
Het archief van het Huis Nijveld, 1579-1802; 

" Huis Noordborch te Harmeien, 1683-1802; 
" Huis den Ham, 1468-1923. 

Vindplaats: Rijksarchief Utrecht. 

Drosseers, S.W.A.: 
Het Archief van de Nassause Domeinraad, 10 delen, 's-Gravenhage 1955. 
Vindplaats: Algemeen Rijksarchief Den Haag. 

Fruin Th.Az., R., A. Ie Cosquino de Bussy; met index door M.J.van Soest. 
Catalogus van het archief der Heeren van Montfoort, Utrecht 1920. 
Vindplaats: Rijksarchief Utrecht. 

Koen , L. T. : 
Inventaris var. het archief van het Utrechse Leenhof sedert 1528, 
Utrecht llfci (invenaris 38). Vindplaats: Rijksarchief Utrecht. 

Keer; , D . T . : 
Inventaris van de archivalia, afkomstig van de dorpsgerechten in de 
pr;-vi:-,cie Utrecht, 1489-1811, inventaris 49, Utrecht 1985. 
Vi:.cpia-=ts: Rijksarchief Utrecht. 

de Krui f, K. : 
Inventaris van het archief van het Grootwaterschap Woerden, vooraf-
gecci.'. door een kort overzicht van het Grootwaterschap en zijne 
onderdelen, Woerden 1914. Vindplaats: Grootwaterschap Woerden, aange
sloten oil 'net Streekarchivariaat "Rijnstreek" te Woerden. 
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BIJLAGE 3 : Index van persoons- en aardrijkskundige namen op de  

inleiding en de inventaris. 

N.B.: 1. Niet opgenomen: namen en synoniemen van de 

gerechten, gemeenten en polders Harmelen c a . , 
Veldhuizen, Reyerscop c a . , de provincie 
Utrecht (afgeleiden en synoniemen), het noten
apparaat en de bibliografie. 

2. De getallen verwijzen naar de inventarisnrs; 
een F voor een getal verwijst naar het betref
fende inventarisnr. van de archieven van de 
polders. 

A 

Aartibisdc" Utrecht 

rt<_;J V C J r iolenvliet 

•.J.?;.C.'.'UJTI / .-.. 

.1'*..:•?'. • Coei-TciäU Vc.1. 

-.1 \: :.e;. , Scnout van 

-jï.erzo-er. , A. van 

-_T.ftercar.; 

Amsterdam, Weeskamer te 

Antwerpen 

Arnold, U.K. 

Asser,, C. van 

720 

60 

1535 

XI 

1450 

1536 

865 

V 

300 

290 

XII 

933 

300 

1573 
1576 

Amsterdamse Eailastmaatschappij, N.V. - 1539 

VI 

792 

2016 

1877 
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Bäar, D. 5 

173 
174 
906 
2014 
2227 

Baexen, Balthasar van v 

Eaexar,, Maximiliaan van v 

Ballastmaatschappij, N.V. Amsterdamse - 1539 

Baronnije van IJsselstein 

Bar*cutsv,-aarder 

nattSî ein 

Eer;:.el, C. van 

Etrji.si/ 'j. C . var. 

Eer-rei-de Kruif, D. var: 

Berg, J. van den 

Bergen, Gebrs van 

Bergen GJ: Zoom 

Bernhard, Prins -

VII 

45 

1054 
1431 
1447 
144t 
1449 
1479 
1480 
1481 
1482 
1483 
1489 
1494 
1495 
1496 
1542 

910 

4 5 

2222 

961 

2222 

900 

1473 

II 
24 

1886 
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Beusichem, familie van - IX 

Beusichem, A. van 1365 

1531 

Beusichem, G.L. van 277 

Beusichem, Ludolf Jan van V 

Beusekom, C A . van 927 

Bijleveld, de - P29 

P36 

P52 

Bi;ievelc en de Meerndijk, (groot-)waterschap - VIII 

1505 

1506 

1507 

1508 

1539 

1824 

Bi_j.cve.ta e;.' Beijerscop, v.'aterschap' - 1G34 

1511 

1539 

P60 

r i.-; c h op [ p e .-.•} v=r, Utrecht III 

VI 

B. à.r..•ieste:::., C. 60 

Bl=...< = ii -_.r., .-.. <Durç~::.eester, 869 

671 

923 

Biir.-ü.'wec; 1035 

;;lo:.., J. 934 

Bc-er, E. der. 1861 

Beere:., Aricantje 775 

3cX , Hendrik 775 

Boijgei.aar, W.H. 2035 

Boreei de Mauregnault, Jhr. J.A. 1739 

Bos. F.C. 1535 

2160 

http://Bi_j.cve.ta
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DOS i ri. 

Bos, J. 

Bosch, J. 

3ranger, J. 

Bree, de 

BreecijK, C.H. 

Breekland, Th. 

Breeveld, Cornelia 

treeveld, Maria 

Breevelc en Kaanwijk, polder 

Brti3er, C. 

Brevî iV'ierdi jk 

Brink, Melchior van den 

r roekj.ui; se , Cri. 

Bc oer , Jar.r.içje 

^ j ' , J.C. de 

5ruiin, J.H. de 

Bruijn Czn, J.W. de 

Bruijn, Ph. de 

Bruin, Jan Wouter Kornelisse 

2025 

2167 

2218 

935-936 

45 

2021 

2219 

2089 

2089 

IX 

2150 

P43 
P44 

774 
1544 

1531 

1863 

1646 

2167 

1793 

XII 
172 
663 
892 

2091 

2219 

1057 

775 
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EuQcingh, G.N. XI 
5 
174 
862 
996 
1385 
1386 
1795 
2219 
2223 
2227 

fluadingh, J.G. 873 

Buitendijk van de Breudijk P41 

Buitendijk van Gerverscop 80 

F36 

cui-e:,:-.uis, J. 1739 

Buiqe:, W. 2219 

: = =.-• van Kauri-, ihr. 1459 

Lir. enbroek I 
11 
12 

::===, riiEabcth "52 

VII 

85 

P26 

IJ •_ - _ c v au 

^ i_ b L <r arui", secretaris -

Da::,, H. van 

Dam, W. van 

2218 
2222 

1627 
2222 

Den Haag, zie: 's-Gravenhage 

Der. Heider 217b 

Delvaux, D. I 8 7 7 
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Dienst, J. van 

Dijk, A.A.K. van 

ju?:s::eiiTi, J. var. 

->cis;, ^enna 

Dcx. i'i",, h . van 

D^crr., ce:: - van Kooijer 

ilc.-i, ~. var 

i j Ç é r , ; J . C . 

Zliemeet, B.M. de Jonge va 

tngeien, G. var, 

911 

2022 

Dijk, Gijstbert van 288 

Dijk, H. van 976 
1823 
2216 

Dijk, J.W. van 2036 

Dijk, T.j. van 901 

Dijkman, H. 975 

Diizer., L. van 1626 

948 

Lo—.eie:., H.J. van 898 

VI 

2166 

964 
1935 

XIII 
1054 
1462 

VI 

2200 

1643 

1471 

•.é lschot , J . 1878 

XV 

Else:., Th. i-.J. (burgemeester) 870 
2186 

-Pel' 

1638 

2223 
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Epping, H.J. 

Epping, J. 

Europa 

F 

Flintrup, B.H.J. 

Fortuin, J.D.J. 

Frankrijk 

2152 

2140 

2040 

2152 

950 

XI 

Gasse, J. 

Gasthuissloot 

Geesteer;: 

utiienbeek, F.A. van 
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AANVULLING ARCHIEF HARMELEN 

Overige bescheiden: 

Inv. 2239 Stukken betreffende het verbod aan Jan Maartensz de Bruijn om de 
vacature van veerschipper van Harmeien naar Utrecht en andere plaatsen, 
ontstaan na het overlijden van diens vader, in te nemen zonder 
toestemming van de ambachtsheer van Harmeien, 1702. 2 stukken 

NB de stukken zijn in juni 2006 geschonken aan het streekarchief 


