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INLEIDING

I.
Beknopte geschiedenis van Ameide
De naam Ameide komt waarschijnlijk van het woord Hameide of Hameede, wat afsluiting betekent.
Gedacht moet worden aan een slagboom of een hek, dat bij een kasteel of stadspoort neergelaten
kon worden. Wellicht wijst het ook op de strategische positie die de plaats, gelegen aan de Lek,
innam.
De eerste vermelding van Ameide in de geschiedenis ligt rond het jaar 1021, wanneer Ameide onder
de naam Amuthum als leen van de bisschop van Utrecht wordt vermeld. Heer van Ameide was toentertijd de heer van Choor. De plaats is waarschijnlijk rond 900 ontstaan op de plaats waar de zogenaamde Broekse stroom uitkwam in De Lek. Twee eeuwen later, in 1266, behoorde Ameide tot het
graafschap Holland en hadden de heren van Herlaer het slot Ter Meij en omringende landen in leen.
Dirk van Herlaer verleende de plaats rond 1300 stadsrechten, op een moment dat Ameide een strategische plaats innam in de voortdurende oorlogen tussen Utrecht en Holland. Deze stadsrechten heeft
Ameide tot op de dag van vandaag behouden, met uitzondering van perioden van oorlog en bezetting,
wanneer het - vaak maar tijdelijk - van deze rechten werd beroofd. Dit gebeurde onder andere in 1388
toen de stad werd belegerd en ingenomen door Jan van Arkel en in 1527 toen het werd veroverd door
de Utrechtse bisschop. De rond 1300 aangelegde verdedigingswerken rond Ameide werden toen
geslecht om naderhand nooit meer te worden opgebouwd.
Stad en Land van Ameide of in de volksmond Ter Meij zijn evenals Stad en Land van Vianen
onlosmakelijk verbonden met het geslacht van de Brederodes. In 1365 trouwt Heilwich van Herlaer
met Hendrik van Vianen. Hun dochter Johanna van Vianen treedt later in de echt met Walraven van
Brederode en vanaf 1418 komt Ameide zodoende bij de Brederodes in leen. Het is hun zoon Reinout
van Brederode die in 1433 Ameide zijn handvest geeft, waarin hij de rond 1300 verleende
stadsrechten bevestigt. Tot het jaar 1672 zou de heerschappij van de Brederodes duren. In dat jaar,
op het moment dat alle Verenigde Provincies 'radeloos, reddeloos en redeloos' waren, werd de
verdediging door driehonderd Staatse troepen na verraad van enkele Hollanders overrompeld door de
Franse troepen. Ameide werd ingenomen, geplunderd en verwoest.
Het uit 1644 daterende stadhuis is toen gelukkig niet geheel in vlammen opgegaan en tot op de dag
van vandaag nog te bewonderen als erfenis van het roemrijke verleden van de stad. Het is gebouwd in
opdracht van Johan Wolfert van Brederode, heer van Vianen en Ameide en voorzien van een gedenksteen waarop staat vermeld dat drossaard Hendrik van Brederode de eerste steen op 7 april van dat
jaar heeft gelegd. Het stadhuis is voorzien van de wapenschilden van Johan Wolfert (1559-1655) en
zijn echtgenote Louise Christine van Solms-Braunfels (1606-1669) en de spreuk 'Etsi mortuus erit'
(Ofschoon gestorven, brandt hij). Boven deze spreuk is het devies van Johan Wolfert aangebracht in
de vorm van twee koppen van wildezwijnen en gekruiste brandende laurierstokken. Deze
wildezwijnskoppen vindt men trouwens ook terug in het wapen van de gemeente Lexmond. De
afbeelding van het zwijnshoofd valt terug te leiden tot het wapen van Willem, heer van Lumey, die ook
het 'wilde zwijn der Ardennen' werd genoemd. Ook Reinoud III van Brederode (1492-1556) en Hendrik
van Brederode (1531-1568) voerden het zwijnshoofd in hun wapen.
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Het Land van Ameide was dus een hoge heerlijkheid in leen van de bisschop, later de Staten van
Utrecht. Door de machtspositie van de Brederodes vormden Vianen en Ameide echter vrijwel
onafhankelijke staatjes, waar respectievelijk noch de Staten van Holland, noch die van Utrecht iets te
zeggen hadden. Dit veranderde in 1725 toen de Staten van Holland de hoge heerlijkheden van Vianen
en Ameide van Simon Hendrik Adolf Grave van der Lippe kochten voor een bedrag van ƒ 810.000,--.
Tot de heerlijkheid Ameide behoorden op dat moment de stad Ameide, het dorp Tienhoven en de polders Aaksterveld, Liesveld en Zevenhoven. De Staten verkochten in 1729 Ameide door aan Arnoud
Leers, schepen van Rotterdam. Deze kon als ambachtsheer alle ambtenaren aanstellen alsmede de
koster, schoolmeester en predikant. De Staten behielden echter de hogere rechtspraak.
Stad en omgeving werden in de achttiende eeuw nog regelmatig geconfronteerd met vijandelijkheden,
zoals in 1755 toen de Fransen tijdens de Spaanse Successieoorlog weer in ons land verschenen. De
nood steeg het stadsbestuur tot aan de lippen en de Staten van Holland verordoneerden dat het
stadhuis met de waag verkocht moesten worden in ruil voor financiële hulp van hun kant. Gelukkig is
het zover nooit gekomen. Na de Franse tijd, waarbij Ameide regelmatig door Franse en Pruisische
troepen werd aangedaan en bezet, brak een rustiger periode in de geschiedenis van Ameide aan.
In Ameide bleken uit een in 1815 gehouden volkstelling in totaal 797 personen te wonen (424 vrouwen
en 373 mannen). Iedereen behoorde tot de Hervormde kerk, met uitzondering van twee katholieken
(Hermanus van der Kroon en diens dochter Margaritha) en zes Hoogduitse Joden. Uit A.J. van der
Aa's Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden uit 1839 komt het beeld van een voornamelijk
agrarische gemeente naar voren, waar 1000 personen leven, die allen tot de Hervormde kerk behoren,
met uitzondering van zeven katholieken. Er staan 171 huizen, een korenmolen, een grutterij en een
brouwerij. In 1858 is het inwonertal gestegen naar 1130, in 1869 naar 1300.
De buitenhaven werd in 1820 gedempt en de ruïne van het voormalige slot Herlaer in 1873 definitief
gesloopt. Slechts het achttiende eeuwse hek van dit kasteeltje is in Tienhoven nog overgebleven.
Het stadhuis en de waag, beiden in bezit van de ambachtsheerlijkheid, kwamen drie jaar later, in
1876 onder de hamer en werden verkocht aan de heer Van Stolk uit Rotterdam. Het zou nog tot 1958
duren vooraleer het gemeentebestuur het stadhuis van de ambachtsheer kon terugkopen. Pas toen
kon een uitgebreid restauratieplan worden gestart, in 1960 en '61 uitgevoerd door architect T. van
Hoogevest en de firma Woudenberg.
In 1935 werd de Prinsengracht, als herinnering aan het stedelijk verleden, gedempt. Gelukkig bleven
de voorname huizen aan de Voorstraat wel van dit verleden getuigen. Ook het dijkhuis van het
hoogheemraadschap De Alblasserwaard uit 1760 is gespaard gebleven. Dit kan helaas niet gezegd
worden van de Nederlands Hervormde kerk uit 1365, die de ramp van 1672 had doorstaan en na
restauratie in 1830 nog in 1858 was uitgebreid. In 1953 ging zij in vlammen op om in de daarop
volgende jaren in een wat gewijzigd vorm weer te worden opgebouwd.
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Geschiedenis van de gemeente
De periode 1795-1813 betekende een breuk met het bestuurlijke verleden. De Statencolleges
verdwenen, evenals het stadhouderschap, de Ridderschap en het ambt van raadpensionaris. De
soevereiniteit van de gewesten werd beëindigd en nieuwe departementen werden gevormd. Een
periode van diverse grensveranderingen brak aan. Zo hoorde Ameide samen met Vianen, Leerdam en
Sommelsdijk van 1801 tot 1805 bij het departement Utrecht, waarna het weer bij het departement
Holland werd gevoegd. In 1807 werd Holland gesplitst in twee departementen: Amstelland en
Maasland. Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 werd Maasland omgevormd tot het Departement van de
Monden van de Maas. Na de bevrijding in 1813 duurde het tot 1815 vooraleer de provincie Holland
werd hersteld.
De door de schepenen uitgeoefende bestuurstaken waren trouwens al vanaf 1798 overgenomen door
de zogenaamde 'gemeente', onder leiding van een gemeentebestuur of municipaliteit. De leden van de
muncipaliteit voerden het dagelijks beheer van de gemeentelijke huishouding, maar hadden in de
praktijk nauwelijks bevoegdheden. Voor zover zij nog schepen waren zorgden zij nog voor de rechtspraak. De schout was voorzitter van de municipaliteit - in de functie van maire -, maar ook nog van
het schepencollege en in feite veranderde er weinig. Dit duurde tot in 1811 de schepenbanken of
schoutgerechten werden opgeheven aangezien vanaf dat moment de rechtspraak een rijksaangelegenheid werd. Ook de municipaliteiten verdwenen en werden vervangen door mairies, die in veel
gevallen samenvielen met de bestaande gemeenten. De vroegere schout kwam als maire aan het
hoofd van de mairie te staan en werd bijgestaan door een adjunct-maire en leden van een conseil
municipale. De mairie kreeg alle bestuurlijke taken opgedragen, met uitzondering van de waterstaat,
die was voorbehouden aan de vroegere ambachtsbewaarders. De schout bleef hier trouwens wel de
leiding houden, maar was verantwoording schuldig aan dijkgraaf en hoogheemraden. Het achttiende
eeuwse ambachtsbestuur bleef dus in functie voor zover het waterstaatsaangelegenheden betrof
evenals de aloude polderbesturen.
Na de slag bij Leipzig op 18 oktober 1813, die een eind maakte aan de Franse overheersing, werden
de maires ontslagen. In de plattelandsgemeenten werd een schout aan het hoofd van de gemeente
gesteld, terwijl de municipale raad voorlopig raad der gemeente zou heten.
De gemeente zoals wij die nu kennen begint dus in veel gevallen pas in 1813, het jaar waarin het
Koninkrijk der Nederlanden een aanvang neemt. Toch worden er in de archieven uit die tijd ook veel
stukken uit de jaren 1811 en 1812 aangetroffen, aangezien veel zaken die in 1811 waren gestart
gewoon werden voortgezet. De registers van de Burgerlijke Stand, de gemeentebegrotingen, het
repertorium van akten, die aan het recht van registratie onderworpen waren, en de registers van eigendomsovergang beginnen allen in het jaar 1811. Weliswaar zijn veel van deze series in de loop van de
negentiende en twintigste eeuw naar de rijksarchiefbewaarplaatsen overgebracht, toch duiden ze erop
dat de bestuurlijke verandering in 1811 groter was dan twee jaar later.
De gemeente vormde de voorloper van de gemeenten in de zin van de Gemeentewet 1851. De
schout, vanaf het jaar 1825 voornamelijk burgemeester genoemd, werd in zijn taak bijgestaan door
zogenaamde assessoren, die benoemd werden door de gouverneur.
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De gemeenteraad werd veelal nog tot 1817 als conseil municipale aangeduid. Haar leden werden
benoemd door gedeputeerden en, indien het heerlijkheden betrof, zelfs op voordracht van de
ambachtsheer. Vanaf 1851 stond in alle gemeenten een raad aan het hoofd, die rechtstreeks gekozen werd door de kiezers. De burgemeester werd door de koning benoemd en de wethouders werden
gekozen door en uit de raad.
De geschiedenis van Ameide is nauw verweven met die van het dorp Tienhoven. Tot en met het jaar
1841 was er één burgemeester voor beide gemeenten, maar bestonden er wel twee aparte
gemeenteraden, die echter veelal gezamenlijk vergaderden. De correspondentie van en aan de
gemeente Tienhoven uit de jaren 1813-1841 bevindt zich over het algemeen in het archief van Ameide.
Vanaf 20 mei 1852 zijn de ingekomen stukken van
Ameide en Tienhoven samengevoegd,
vooruitlopend op een voorgenomen vereniging van beide gemeenten. Dit duurde tot 1 januari 1856
toen Tienhoven alsnog als zelfstandige gemeente bleef voortbestaan. Er is op dat moment echter nog
wel één burgemeester voor beide gemeenten !
Geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur
Van oudsher was de armenzorg een taak die de kerk of andere instellingen van weldadigheid op zich
namen. Bij tijd en wijle kon een behoeftige ook wel bij het wereldlijk bestuur voor steun aankloppen,
maar als een echte taak werd dit niet gezien. Dit veranderde in de negentiende eeuw toen bij wet van
28 november 1818 geregeld werd welke gemeente voor de kosten van onderstand voor een armlastige
moest opdraaien. Domicilie van onderstand was die gemeente waar de behoeftige was geboren. Pas
wanneer de behoeftige vier jaar lang in een andere gemeente woonachtig was en daar regelmatig
belasting betaalde, werd deze gemeente verplicht hem in noodgevallen van steun te voorzien.
In 1854 werd deze regeling vervangen door de Wet van 28sten juni 1854 tot regeling van het
Armbestuur. De beginselen van deze wet waren dat de ondersteuning werd overgelaten aan kerkelijke
en bijzondere instellingen van weldadigheid, maar dat zij die daar buiten vielen onderstand mochten
ontvangen van een burgerlijk bestuur. De bijzondere instellingen werden als zodanig erkend, terwijl
voor de burgerlijke armbesturen regels werden opgesteld. Dit jaar vormt dan ook vaak het begin van
het archief van het plaatselijk Burgerlijk Armbestuur.
In 1870 werd van rijkswege bepaald dat de gemeente waar de armlastige woonde verplicht was hem
of haar onderstand te verlenen, indien althans andere instellingen geen bedeling verstrekten. In 1854
was het principe van de geboorteplaats als domicilie van onderstand namelijk niet opgeheven en in de
archieven treffen we dan ook vaak correspondentie aan over kwesties waarin gemeenten weigerden
voor hun voormalige inwoners te betalen. Zo rekende de gemeente de armenzorg in de loop van de
negentiende eeuw steeds meer tot taak in plaats van dat ze er alleen maar toezicht op uitoefende.
Werd in 1879 nog 46% van alle hulp door niet-gemeentelijke instellingen geboden, in 1942 was dit
nog slechts 17%.
De rol van het gemeentebestuur in het Burgerlijk Armbestuur strekte zich uit tot het bijwonen van de
vergaderingen, het goedkeuren van de begroting en rekening en het jaarlijks bepalen van het
maximum aan onderstand dat verleend mocht worden.
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De inkomsten van het Armbestuur werden verkregen uit de verpachting van gronden, de verkoop van
grond, hout, riet, gras etc. en de rente uit geldbeleggingen. Jaarlijks maakte het bestuur een
jaarverslag op.
Na 1945 breidde de taak van de burgerlijke armbesturen zich nog sterker uit en werd de naam
gewijzigd in Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg, dat als afzonderlijk orgaan bleef
functioneren. Pas met de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet op 1 januari 1965 ging de
taak weer volledig over naar de gemeentelijke organisatie en werd in het vervolg uitgevoerd door
bijvoorbeeld een afdeling Sociale Zaken.
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II. Geschiedenis van het archief
a. Archief van vóór 1813
Het oud-archief van Ameide daterend van voor 1813 maakte oorspronkelijk deel uit van het archief van
de gemeente, toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd besloten tot een inventarisatie van
het volledige archief. Deze werd uitgevoerd in de jaren 1876-1877 door de heer J.H. Hingman, die in
1877 een handgeschreven inventaris aan het gemeentebestuur kon overhandigen van zowel het oud waaronder het archief van de schepenen van Ameide - als het nieuw archief(1). De inventaris van dit
'nieuw archief' is tot het jaar 1924 bijgewerkt.
De archiefstukken met betrekking tot schout en schepenen (het rechterlijk archief) zijn in 1889 en
1904 naar het Rijksarchief in Den Haag overgebracht(2). Het betrof hier de inventarisnummers 14 t/m
27b. Uit het oud-archief werden toen ook de nummers 57 t/m 65 betreffende conditiën van verkoop en
verpachting overgedragen. Uit de nummers 28, 33-42, 43bis, 43c, 56, 78 en 80 werden de rechterlijke
stukken eveneens verwijderd en mee verstuurd. Tegelijkertijd werden door de toenmalige algemeen
Rijksarchivaris, Th.H.F. van Riemsdijk, een aantal in de nalatenschap van de heer Hingman
aangetroffen archiefbescheiden naar Ameide teruggestuurd. In de inventaris werd met rode pen
genoteerd welke stukken zich als rechterlijk archief in Den Haag bevonden en welke aan het archief
waren toegevoegd. In 1923 volgde de overbrenging van de doop-, trouw- en begraafboeken van Ameide
(inventarisnummers 81-94 en 96) naar het Rijksarchief. Bij Koninklijk Besluit van 20 juni 1919 werd
aan alle gemeenten opgedragen de kerkelijke Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de
schepentrouwboeken en de registers van ondertrouw samen met alle bijlagen over te brengen naar de
rijksarchiefbewaarplaatsen. Al deze registers treft men nu aan in het Rijksarchief in Zuid-Holland. In
1952 tekende de burgemeester van Ameide tenslotte voor de overdracht van vier archiefdelen. Het
betrof hier een register van de aanneming van familienamen en drie registers van eigendomsovergang.
Zoals we al zagen kwam er ook wel eens archief terug naar Ameide: in 1955 stuurde algemeen
rijksarchivaris, mr. H. Hardenberg, elf stukken terug met betrekking tot de geschiedenis van Ameide
en Tienhoven, die bij het oud-archief konden worden gevoegd. In 1971 was het de provinciaal archiefinspecteur, J.L. van der Gouw, die een groot aantal stukken behorend tot het archief van
Ameide, inventariseerde en als supplementinventaris liet toevoegen.
In het Rijksarchief Zuid-Holland bevinden zich momenteel de volgende archieven met betrekking tot
Ameide:
1. baljuw- en schoutgerecht, 1561-1811
2. register van aanneming van geslachtsnamen, 1811
3. weeskamerarchief, 1760-1811 (met inventaris uit 1943)
4. registers van eigendomsovergang, 1812-1832 (met plaatsingslijst)
5. Jachtgerecht, 1760-1786 (met plaatsingslijst)
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Het oudste stuk dat in het archief werd aangetroffen betreft een charter uit 1442 (25 juli, Sint Jacob),
waarin 'de kerkmeesters van Ameide de burgemeesteren en gemeene poorters van Ameide beloven
schadeloos te houden van twaalf Wilhelmus Hollandsche schilden, die zij beloofd en verkocht hebben
voor die heilige kerke van der Ameide aan Dirc van Nes'. Daarnaast bevi ndt zich ook nog een legger
van de bezittingen van de kerkfabriek en de armen van Ameide in het archief en diverse andere
vijftiende eeuwse stukken.
b. Archief na 1813
Het archief van de gemeente Ameide over de periode 1813-1952 is nauw verweven met dat van de
gemeente Tienhoven uit dezelfde periode. Het archief is voor de eerste maal geïnventariseerd door
J.H. Hingman in 1876/77. Zijn inventaris van het 'nieuw' archief van 1813-1877 is tot 1924 met de hand
aangevuld, waarschijnlijk door de toenmalige gemeentesecretarissen. Het archief kende tot 1929 een
chronologische ordening van de ingekomen en de minuten van de uitgaande stukken. De serie
ingekomen stukken begint in het jaar 1824, maar pas vanaf 1841 werden de ingekomen stukken
afzonderlijk genummerd en in een agenda van ingekomen stukken ingeschreven. Al in 1910 gaat men
een neveningang op de ingekomen stukken vervaardigen in de vorm van trefwoorden als Politie,
Brandweer, Wegen, etcetera. Een alfabetische trefwoorden- of rubriekenindex wordt vanaf 1925 tot
1929 gebruikt, wanneer besloten wordt over te stappen naar een ordening van de stukken op rubriek.
Het zogenaamde Bloemendaalse Stelsel werd hiervoor gehanteerd, waarbij de stukken naar onderwerp werden gerangschikt. Binnen iedere rubriek werden de stukken vervolgens weer chronologisch
geplaatst. Per jaar zijn alle stukken gebundeld en met behulp van een alfabetische klapper of index
op onderwerp toegankelijk. De gemeente hanteerde niet de originele nummers van het
Bloemendaalse registratuurplan (10 t/m 99) maar verving deze door de nummers 1 t/m 47. Een
overzicht van de onderwerpen die met deze nummers corresponderen vindt u in bijlage I van deze
inventaris.
Dit onderwerpsgewijs inrichten van de ingekomen en uitgaande stukken werd pas in 1953 verlaten.
Toen stapten Ameide en Tienhoven pas over op de zogenaamde zaaksgewijze ordening conform de
Archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het jaar 1953 vormt dan ook de
afsluiting van dit archiefgedeelte.
Het archief berustte tot 1 januari 1986 op de secretarie van Ameide, waarna het als uitvloeisel van de
gemeentelijke herindeling werd overgebracht naar het gemeentehuis van Zederik te Meerkerk. Hier
werd het geplaatst in de voormalige brandweerkazerne, die tot archiefbewaarplaats was verbouwd. Na
de inventarisatie van het archief volgde de tijdelijke overbrenging naar het politiebureau van
Hardinxveld-Giessendam, in afwachting van de oplevering van het nieuwe gemeentehuis van Zederik
in maart 1993. Vanaf dat moment is het hier voor geïnteresseerden ter inzage, met uitzondering van
die archiefstukken die door hun slechte materiële staat niet geraadpleegd mogen worden.
1.
Zie notulen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zomerzitting 1878, bijlage no. 5, blz. 1
en vlg.
2.
Zie archief Ameide na 1813, ingekomen stukken in 1897 (brief nr. 180, inv.nr. 172), in 1904 (brief
nr. 197, inv. nr. 179), in 1909 (brief nr. 136, inv.nr. 184) en in 1923 (rubrieknr. 22, inv.nr. 198).
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III. Verantwoording van de inventarisatie
In haar raadsvergadering van 26 juni 1989 besloot de gemeenteraad van Zederik aan het bureau
ODRP van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opdracht te verlenen tot het inventariseren van
de oude archieven van die gemeenten, die per 1 januari 1986 de gemeente Zederik vormden. Deze inventarisatie is door ondergetekende uitgevoerd in de jaren 1989-1991. Hierbij is het oud-archief van
Ameide niet opnieuw geïnventariseerd. De reden hiervoor was dat de inventaris van Hingman, samen
met de aanvulling van Van der Gouw als ingang op het archief kon blijven fungeren. Na beëindiging
van de inventarisatiewerkzaamheden in 1993 is het archief echter wel gecontroleerd op volledigheid
en is de handgeschreven inventaris in de computer ingevoerd. Ontbrekende stukken zijn genoteerd,
sommige inventarisnummers zijn nader toegankelijk gemaakt en elders aangetroffen, tot het archief
behorende, bescheiden zijn toegevoegd.
De archiefbescheiden zijn omgepakt in zuurvrije omslagen en in nieuwe dozen in de archiefbewaarplaats opgenomen. Veel aangetroffen materiaal is beschadigd en vuil; bij de meest ernstig beschadigde stukken is dit aangegeven. Deze kunnen beter niet ter inzage worden gegeven.
Uit het archief van na 1813 zijn de nodige stukken in de loop der tijd verdwenen. Wanneer een
vergelijking wordt gemaakt met de inventaris van Hingman valt direct op dat de agenda's van ingekomen stukken voor de jaren 1841-1911 ontbreken, zodat een nadere toegang op het archief in feite
ontbreekt. Echter ook andere bescheiden, vooral uit de periode vóór 1841, zijn verloren gegaan,
vermengd geraakt met stukken in het archief van Tienhoven of moedwillig vernietigd. Voor zover
mogelijk is de vermenging van archiefbescheiden teniet gedaan en zijn ook de in het archief van na
1952 verdwaalde stukken teruggebracht. Zoveel mogelijk is in de inventaris aangegeven welke
stukken ontbreken.
Bij de aanvang van de bewerking bedroeg de totale omvang van het archief, inclusief de financiële
administratie en het archief van het Burgerlijk Armbestuur, 55 meter. Na bewerking resteert een
archief van ongeveer 35 strekkende meter. Deze reductie in omvang is voornamelijk het gevolg van
het verwijderen van de vernietigbare bescheiden uit het bestand. De selectie vond plaats met behulp
van de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850', vastgesteld door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnnenlandse Zaken en in werking getreden op 1 december 1983. De
voor de geschiedenis en de cultuur van de gemeente van belang zijnde bescheiden zijn van
vernietiging uitgezonderd. Zo zijn ook de in leren banden gebonden serie ingekomen stukken van
Ameide niet verwijderd, zodat de serie ingekomen stukken vanaf 1925 nog volledig intact is. De vernietigbare bescheiden zijn inmiddels op last van de gemeentesecretaris van Zederik, hiertoe gemachtigd door het college van burgemeester en wethouders, vernietigd.
De te bewaren bescheiden bevinden zich in de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis van
Zederik, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.
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IV. Gebruikershandleiding
De voor u liggende inventaris vormt een ingang op de archiefbescheiden van de gemeente Ameide en
is als volgt ingedeeld:
a.
Allereerst treft u de inventaris van het archief van Ameide van vóór 1813 aan, waarvoor de
oorspronkelijke inventaris van J.H. Hingman uit 1877 is overgenomen. De volgende rubrieken zijn
hier door hem gebruikt:
- Resolutieboeken en notulen der opgevolgde besturen.
- Registers van schepenen en geregte.
- Octrooyen, accoorden, akten van erfpacht etc.
- Reglementen en publicatiën.
- Aanschrijvingen.
- Rekeningen en stukken betreffende de financiën.
- Kerkelijke zaken.
- Armenzaken.
- Militaire zaken.
- Diverse stukken.
- Doop-, trouw- en begrafenisregisters.
Deze rubrieken zijn veelomvattend en dekken niet steeds de inhoud. Ook zijn er in het verleden
stukken uit het archief verwijderd; dit staat in de inventaris aangegeven.
b.
Het archief van de gemeente Ameide van 1813-1952 is verdeeld in twee afdelingen. In afdeling I
zijn de 'stukken van algemene aard' opgenomen. Deze stukken betreffen het gehele bestuurlijke
terrein, wat tot uiting komt in de series notulen van gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders, de series ingekomen en uitgaande stukken, akten, bekendmakingen en
gemeenteverslagen. Afdeling II, 'stukken betreffende bijzondere onderwerpen', betreft de
gemeentelijke huishouding (organisatie, financiën, eigendommen, personeel) en de taakuitoefening door de gemeente.
c.
De archieven van de ambtenaar van de burgerlijke stand en van het Burgerlijk Armbestuur van
Ameide behoren eveneens tot de gemeentelijke archieven, maar zijn als zelfstandig archief
gevormd en zodoende afzonderlijk, met een eigen inventaris opgenomen.
Bij het verrichten van onderzoek in de archieven van Ameide dient de inventaris als ingang op de
diverse stukken. Echter: het stuksgewijs toegankelijk maken van de serie ingekomen stukken is niet
gebeurd. Als nadere ingang op deze serie dient gebruik gemaakt te worden van de agenda's op de
ingekomen stukken, waarin chronologisch van iedere inkomende brief de datum, afzender, onderwerp
en eventuele actie wordt vermeld. Ook is vaak een verwijzing naar voorgaande of vervolgstukken
gemaakt. Indien bepaalde stukken door u niet in de omslag van een bepaald jaar kunnen worden
teruggevonden, betekent dit dat het stuk bij de inventarisatie hetzij niet is aangetroffen, hetzij voor
vernietiging is geselecteerd, omdat het voor de geschiedenis van de gemeente van generlei waarde
was.

IX

INVENTARIS VAN HET OUD-ARCHIEF VAN
AMEIDE 1481-1813 (1817)
gemaakt door J.H. Hingman (1877)

OUD-ARCHIEF VAN DE GEMEENTE AMEIDE 1481-1813 (1817)
N.B. De omslag van inv.nr. 53 van het archief van
Meerkerk van na 1813 bestaat uit een openbare bekendmaking inzake een verkoping te
Ameide uit 1741.
1.

Resolutieboek van drossaart, mitsgaders schout, burgemeesteren en schepenen van
Ameide en Tienhoven, alsmede resolutiën concernerende de admodiatie, geappointeerde requesten, lijsten van regenten, 20 augustus 1705 - 5 january 1722.

2.

Tweede boek alsvoren 27 february 1722 - 13 february 1778.

3-5.

Registers der resolutiën van drossaart, schout, burgemeesteren en schepenen van
Ameide,
3. 23 july 1751 - 21 mei 1757.
4. 20 december 1755 - 23
mei 1767.
5. 27 mei 1767 - 30 september 1789,
N.B. (Folio 1-78) Vergadering van het plaatselijk bestuur der stede Ameide, 27 maart
1798 (Folio 135); Vergadering van de municipaliteit, 27 maart 1798 - 30 mei 1801 (Folio
136-278), vervolgt: 24 december 1801 - 13 maart 1802 (Folio 79-85 vso); Vergadering
van het gemeentebestuur, 25 mei 1802 - 12 mei 1804 (Folio 86 - 108); Vergadering van
schout en geregte, 30 juny 1804 - 13 november 1805 (Folio 108 vso - 133 vso).

--

Notulen van de vergaderingen van de schout en
gerechten van februari 1806 tot oktober 1807, van de schout en verdere leden van het
gemeentebestuur in 1810 en van de schout en de gemeenteraad van 1817 tot 1820,
1806-1807, 1810,
1817-1820.
N.B. in archief Ameide na 1813, inv.nr. 1.

5b.

Register van de notulen van het gemeentebestuur van Ameide en van een commissie uit
het gemeentebestuur van Tienhoven op het stadhuis te Ameide, 16, 18 en 23 April 1803;
28 en 31 maart 1804, 13 july- 10 december 1808.
N.B. Aan de achterzijde van dit register: "Stemregister" 1798-1805, verklaringen van
adhesie aan de constitutie.

6-7.

Registers van de vergaderingen gehouden op den stadhuize te Ameide bij schout,
burgemeesteren en schepenen van Ameide en Tienhoven, 1751-1772.
1

6. 6 october 1751 - 14 january 1757.
7. 23 september 1757 -13 april 1772.

2

8-9.

Resolutieboeken van burgemeesteren en schepenen van Ameide, 1772-1789.
8. 26 oktober 1772 - 17 juny 1775
9. 13 november 1775 - 26 september 1789

10.

Resolutieboek en aanschrijvingen van Zijne Excellentie voor het gemene land van
Ameide en Tienhoven beginnende met den 1en december 1705; alsmede weesboek van
Tienhoven. Resolutiën van drost en geregte van Ameide en Tienhoven; regeringslijsten
tot 30 december 1780.

11.

Registers van admissiën voor luiden, die waren van consumptie verkoopen, beginnende
met den jare 1752 alsmede electie der regering, 22 july 1773.

12.

Register van ordonnantiën, keuren en anders, gemaakt ende geordonneerd bij Zijne
Excelentie den heere van Brederode, mitsgaders de magistraat der stede Ameide,
1651-1707.

13.

Register van allerlei appointementen, commissiën, instructiën en acten van verhuring,
1692 - 1775; vervolgt met: Vergadering van schout, burgemeesteren en schepenen, 17
september 1777 tot 4 april 1789.

14-27b.

Deze inventarisnummers bevinden zich niet in het archief, maar in het
Rijksarchief Zuid-Holland.

14-18.

Registers van der stede van Ameide begrijpende zekere eigendomsbrieven, acten,
willecoren ende andere bekenningen, mitsgaders ontwaringen, pandingen en
verkoopingen, 1598-1650.
14. 21 july 1598 - 30 april 1608
15. 2 mei 1608 - 20 mei 1622
16. 4 juny 1622 - 11 mei 1634
17. 26 mei 1634 - 11 september 1644
18. 23 november 1644 - 25 july 1650, oude stijl

18b.

Register van minuten van opdragten en custingbrieven voor schout en schepenen van
Tienhoven, 9 july 1567 - 29 mei 1572.

19.

Register van procuratiën, obligatiën, uitcoopen, arresten en andere loopende acten, gepasseerd voor schout en schepenen van Ameide, 25 augustus 1654 - 14 april 1679.

20.

Register van testamenten en codicillen gepasseerd voor schout en schepenen van
Ameide, 18 april 1655 - 3 oktober 1717.
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21.

Register van sententien van preferentie beginnende 16 april 1653. Item consignatieboek
van penningen welke ter secretarie van Ameide geconsigneerd zijn, zoo van
weeskinderen als anders, beginnende 24 january 1722 - 10 november 1750.

22.

Register van pleidooyen gehouden voor den geregte van Ameide, 1 april 1679 - 11
october 1707.

23.

Officiersrolle gehouden door den geregte der stede Ameide van civiele en criminele
proceduren beginnende met den 29 july 1714 - 8 mei 1759.

24-27.

Minuten van procuratien, obligatien, attestatien en andere scabinale acten van Ameide
en Tienhoven,
24. 1650-1654
25. 1674-1702
26. 1705-1737
27. 1737-1750, hierbij een pakket verstrooid gevonden minuutacten, 1682-1744.

27b.

Register van scabinale acten, 1708-1744.

28.

Portefeuille bevattende de navolgende stukken:
a.
Walraven heer
van Brederode authoriseert burgemeesteren der stede van Ameide, dat zij ter
eerster gelegener tijd langs den noordoosthoek van de stad tot het einde der stede
haven zullen mogen leggen een keure, dat de erven aldaar liggende tegen den
inbraak van de Lek met palen, rijs en andere materialen zouden worden beslagen,
gepubliceerd 3 juny 1599. (orig. geteekend, cachet verloren)
b.

Wolfert van Brederode vergunt die van Ameide en Tienhoven het aangaan van eene
leening tot betaling van de gemeene landslasten waarmede zij bezwaard zijn, 27
juny 1663. (origineel geteekend)

c.

Apostille van Wolfert van Brederode op een request van drossaart en geregte van
Ameide, waarbij zij toestemming verkrijgen tot het quotieeren van hunne
ingezetenen voor een gulden 's jaars op het gemaal tot betaling van de gemeene
landslasten, die zij moeten opbrengen, 15 january 1676.

d.

Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor burgemeesteren en
geregte van Ameide en Tienhoven, alsmede heemraden mitsgaders de noodlijdende
op- en ingezetenen daaronder ressorterende, remissie van achterstallige verponding, 27 augustus 1755. (perkament, zegel gebroken). N.B. beschimmeld.
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e.

Octrooi als voren voor burgemeesters en schepenen van Ameide en Tienhoven,
houdende continuatie van subsidien en remissie van verpondingen, 2 february 1765.
(Origineel perkament; zegel gebroken). N.B. beschimmeld.

f.

Octrooi als voren voor schepenen der stede van Ameide tot continuatie van
subsidien en permissie tot het heffen van lasten, 17 mei 1775. (orig. perkament;
zegel verloren) N.B. beschimmeld.

g.

Continuatie van bovenstaand octrooi, 1 julij 1785.
(origineel perkament; zegel verloren). N.B. beschimmeld.

h.

Octrooi van de provisionele representanten van het volk van Holland voor
burgemeesters der stede van Ameide en dorpe van Tienhoven wegens subsidien,
13 july 1795.
(origineel perkament; zegel verloren). N.B. beschimmeld.

i.

Octrooi van het departementaal bestuur van Holland voor regenten van Ameide,
houdende approbatie van de ordonnantie op de brandspuit, 22 augustus 1805.
(origineel perkament; gezegeld). N.B. beschimmeld.

j.

Octrooi als voren tot het heffen van kaaigeld, 3 maart 1807. (origineel perkament;
gezegeld). N.B. beschimmeld.

k.

Uitspraak van de heeren mr. Johan de Wit en Jodocus Cornelis Montanus,
gequalificeerd tot het reguleren van de separatie en scheiding van de respective
polders van Ameide en Tienhoven, zoo wegens contribuerende huizen, landen en
andere goederen, alswegens de jurisdictien en gaderingen der ongelden en
verpondingen als anders, 30 december 1765. (origineel op papier; met approbatie
van de kamer van justitie te Vianen van 26 february 1766 en tevens van het compromis tusschen partijen van 26 january 1760). Alsmede overige stukken
betreffende deze aangelegenheid uit de jaren 1760-1761.

l.

Accoord tusschen den burgemeester van Ameide en Claes van Meerkerk te
Gorinchem omtrent het onderhoud van het horologie op het stadhuis te Ameide, 16
february 1731. (origineel)

m. Declaratoir van den burgemeester van Ameide ten behoeve van Frederik de Groot
met opzigt tot het beschaegen van de vaarsloot voor zeker erf, 't geen hij vermeende dat van wege en voor rekening der stad moest gedaan worden, 1 january
1732. (origineel)
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n.

Specifique lijsten van alle familien en huishoudingen binnen der stede van Ameide
en de landen van dien, 1742;
als boven van
Tienhoven, 1742.
(ampliatie op beide lijsten, 1743).

o.

Burgerlijsten van Ameide en Tienhoven opgemaakt naar aanleiding van de
aanschrijving van 27 juny 1811 van den prefect van het departement van de monden
der Maas.

p.

Acte van erfpacht groot f 13,- ten behoeve van het bestuur van Ameide, gevestigd
op een stuk land genaamd den Doelakker, 15 maart 1689; met retroacta uit 1616
en 1623 en latere transporten en overdragten.

q.

Acte van erfpacht groot jaarlijks f 4.25, aanvang nemende 1 january 1807 ten
behoeve van het bestuur van Ameide, gevestigd op een sniepje land, zijnde thans
griend, groot omtrent veertig roeden, gelegen binnen Ameide, strekkende van der
halver vaarsloot westwaarts op, langs en tot het akkerland, thans tuin en
boomgaard, groot een hond, en voorts ter halver dwarssloot van Arie Vendelo,
zuidwaarts tot gemeld akkerland; uitgegeven aan de gezusters Gerzelregt van Dijk
op 31 december 1806.

r.

Acte van verkoop door Pieter Jan Berends te Tienhoven aan Jan Cornelis Snouck
van dertieneneenhalf hond lands gelegen in Tienhoven aan den Tiendweg, 12
january 1653.

s.

Acte van verkoop door Pieter Gerritse Clein aan burgemeestern der stede van
Ameide van zes voeten lands, Zuidhollandsche maat, in den polder Liesveld aan de
Liesveldsche stege, 28 october 1656.

t.

Acte van verkoop aan de stad Ameide van zes voeten lands, Zuidhollandsche maat,
gelegen in den polder Liesveld aan de Oostzijde van de vaarsloot, met het
eigendom van de halve sloot, 12 augustus 1661.

u.

Conditien en voorwaarden van verkoop van een hofje gebruikt geweest zijnde bij
wijlen Adriaan van Dijll, 28 maart 1782.
v.
Rekest van
drossaard, schout en heemraden van Ameide en Tienhoven aan de Staten van
Holland en West-Vriesland om remissie van de achterstallige verponding, 1714. 1
stuk.
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w
Octrooi,
verleend door de Staten van Holland en West -Vriesland aan schouten en
gerechten van Ameide en Vianen, tot het heffen van lasten, 1751. Afschrift. 1 stuk.
N.B. Uittreksel uit de resolutien van de Staten van Holland en West-Vriesland.

29.

x.

Akte van eigendomsoverdracht voor rechter en schepenen door Jan van Bloemendael, rentmeester, van een stuk land gelegen te Ameide ten oosten van de hofstede
waar de rosmolen op staat en ten westen van het land van gerrit Rijchoutss., 13
januari 1488. (perkament; gezegeld).

y.

Octrooi, verleend door het Departementaal bestuur van Holland voor regenten van
Ameide inzake de impost op de paarden op de paardenmarkt te Ameide verkocht of
verruild voor den armen aldaar, 22 augustus 1805. (origineel perkament; gezegeld).
N.B. Zeer zwaar beschadigd.

z.

Aanbesteding van de raeparatie van het leien dak van het stadhuis te Ameide, 6
april 1748.

Portefeuille bevattende verschillende reglementen en publicatien:
3 december 1585. Verklaringen wegens oude costumen van Ameide.
25 maart 1597. Reglement en order op de brandspuit, met eenige stukken van
lateren tijd daartoe betrekkelijk.
29 mei 1675. Ordonnantie en reglement van Wolphert van Brederode op de
pachtcontracten, naar aanleiding van kwestien ontstaan in de jaren 1672, 1673 en
1674.
16 september 1681. Reglement van Hedwig Agnes van Brederode op het malen van
het koorn te Ameide.
14 mei 1683. Reglement van Hedwig Agnes van Brederode op het loslopen van
honden.
26 december 1683. Ampliatie op het reglement op het klein zegel van Hedwig
Agnes van Brederode.
14 april 1687. Ordonnantie van Simon Hendrik graaf van der Lippe, beroerende de
jagt.
14 april 1687. Ordonnantie van denzelfden tegen ongeoorloofde vleesselijke
conversatie.
16 july 1692. Reglement van derzelfden nopens het apprehenderen van
misdadigers.
19 maart 1709. Publicatie van Frederik Adolph graaf van der Lippe tegen het
vloeken, zweren, etc.
29 july 1712. Ordonnantie van derzelfden betreffende het regt van preferentie.
16 january 1714. Publicatie van derzelfden tot wering en stuiting van de
besmettelijke veeziekte.
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16 april 1777. Publicatie van de magistraat van Ameide tegen het afbreken van
huizen en gebouwen.
7 mei 1799. Reglement voor de gewapende burgerwagt.
1800. Instructie voor de gemeentebesturen.
18 february 1803. Publicatie van het Staatsbewind betreffende de verdeeling van het
Bataafsch Gemeenebest in ringen en grondvergaderingen.
24 september 1805. Ordonnantie en reglement op het behandelen van de
brandspuit, geapprobeerd door het Departementaal bestuur van Holland
Reglementen voor de Departementale besturen van Holland en Utrecht.
Een bundel manuscriptordonnantien en publicatien.

30-32.

Drie bundels publicatien zoo van het lands- als stadsbestuur, 1671-1803. 4 dozen.
N.B. Deze stukken behoren tot de serie stukken genoemd in inventarisnummers 33-43.
30. 1671-1795. Register 1671-1795; publicatiën 1680, 1714,
1784-1795
31. 1796-1797
32. 1798, 1802 en 1803

33-43.

Aanschrijvingen van de Staten van Holland en de latere provinciale- en landsbesturen
aan de magistraat van Ameide.
N.B. veel stukken in slechte staat.
33. no. 101- 289, 1756-1795.
34. no. 700- 900, 1798, jan
- 16 aug. 1799.
35. no. 900-1100, 1799, 17 aug. - 18 dec. 1800.
36. no. 1101-1225, 1800, 19 dec. - 11 feb. 1802.
37. no. 1301-1400, 1803, 15 maart - 19 july 1805.
no. 1401-1500, 1805, 20 july - 20 apr. 1806.
38. no. 1501-1700, 1806, 29 april - 29 mei 1807.
39. no. 1701-1755, 1807, 1 juny - 30 nov. 1807.
no. 1756-1800, 1807, 1 dec. - 16 feb. 1808.
no. 1801-1900, 1808, 17 feb. - 7 sept. 1808.
40. no. 1901-2100, 1808, 8 sep. - 28 mei 1809.
41. no. 2101-2300, 1809, 1 juni - 15 juli 1811.
42. no. 2301-2400, 1811, 16 juli - 21 mrt. 1811.
no. 2401-2500, 1811, 21 mrt. - 18 dec. 1811.
no. 2500-2599, 1811, 19 dec. - 20 aug. 1812.
43. no. 2601-2796, 1812, 20 aug. - 19 nov. 1813.
Registers op no. 1-2664 en 2665-2898, 1795-1812 en 1813.

43b.

Portefeuille met verschillende ingekomen stukken in chronologische orde gelegd, 16711813.
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N.B. zeer slechte staat.
43c.

Portefeuille van gelijken inhoud; N.B. deze hier en daar verspreid gevonden stukken wist
men niet beter als in chronologische orde, achter de ingekomen stukken, te zetten.
De stukken zijn gebundeld tot bepaalde onderwerpen als voogdij, rekening, waterstaat
etc.

43d.

Missive van de ambachtsheer van Tienhoven, 1777.
Concept. 1 stuk.

44-47.

Rekeningen, met bijlagen, van de thesauriers der stede van Ameide over de jaren 1695 1813,
N.B. bevat onder meer manuaal van de goederen en inkomsten behoorende aan de stad
van Ameide voor het jaar 1738 en vervolgens.

44. 1695-1767.
45. 1768-1782.
46. 1783-1803.
47. 1804-1813.
47b.

47c.

Volmacht, verleend door de ambachtsheer van Tienhoven aan W. Pornis, notaris en
procureur te Vianen, om hem, te vertegenwoordigen bij de vaststelling van de rekeningen
van Ameide en Tienhoven, 1796. 1 stuk.
Staat houdende opgave van de posten van de leges-, auditie- en verteringsgelden
staande inde rekeningen van Ameide en Tienhoven, z.j. (18e eeuw)

48.

Dorpsrekeningen met bijlagen van Tienhoven, 1776-1791.

49.

Rekeningen van de verponding onder Tienhoven over de jaren 1760-1805, opgemaakt in
1766-1806.
N.B. licht beschadigd.

50-50b

Rekeningen van de verponding onder Ameide,
1704-1708, 1710-1805.
50. 1704-1775.
50b. 1776-1805.

50c.

Eenige stukken rakende deelneming van Ameide en Tienhoven in de leening van drie
millioen gulden, 1808.
10

51.

Register of impostboek van al hetgeene binnen deze stad Ameide wordt verpacht,
tevens de heerlijkheid van Tienhoven aangaande, 1 october 1655-31 december 1731.
N.B. bevat tevens benoemingen van schepenen, heemraden, kerkmeesters en
armmeesters in 1651 en 1652. licht beschadigd.

52-53.

Registers waarin gesteld zijn de rekeningen der imposten, met bijlagen. beschadigd.
52. 1693-1715.
53. 1715-1759, maart 27.

54-55.

Collecteboeken van den impost,
54. 1769-1777.
55. 1794-1806.

55b.

Impostboek van Tienhoven, 1765-1772.

55c.

Impost op de wijnen en bieren aldaar, 1772-1776.

56-56b.

Diverse stukken rakende de ontvangst der imposten, eenige rekeningen, conditien van
verpachting, de paardenmarkt, 17e en 18e eeuw.
N.B. bevat onder meer een bundeltje stukken rakende het redres voor de in 1718
afgeschafte pachten.
56. 17e eeuw.
56b. 18e eeuw.

57-65
57.

Deze inventarisnummers bevinden zich niet in het archief, maar in het
Rijksarchief Zuid-Holland.
Register van memorien van de collaterale successie, 16 dec. 1796 - february 1811.
58.
Verpachtconditien van grienden, houtgewas en rietlanden onder Ameide, 1774-1806.
- Alsboven van tienden, 1772-1807.
- Diverse verpachtingen en verhuringen aldaar, 1772-1807.
59.
-

60-61.

en voorwaarden van verpachting van tienden onder Tienhoven, 1755-1782.
Diverse verpachtingen en verhuringen aldaar, 1752-1782.

Verschillende verpacht- en verkoopconditien onder Ameide,
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Conditien

60. 1751-1757.
61. 1758-1771.
62-64.

Verkoopconditien van roerende- en onroerende goederen onder Ameide,
62. 1705-1745.
63. 1746-1776.
64. 1777-1807.

65.

Alsvoren onder Tienhoven, 1751-1793.
66.

-

-

Consent
van Zijne Excellentie den heere van Brederode voor die van Ameide om te mogen
ligten f 3000,-- tot betaling van hunne achterstallige verponding, 3/13 february
1646.(origineel)
Verschillende omslagen bevattende aanslagen door de Staten van Holland en
Westfriesland in de ordinaire en extraordinaire verponding, 50e en 25e penningen en
andere gemeenelandslasten, 18e eeuw.
Lijste ende memorie van alle zoodanige huizen en andere gebouwen, als gevonden
worden binnen der stede en lande van Ameide opgeschreven, ingevolge de aanschrijving van commissarissen op het stuk van het redres der verponding, opgemaakt 9
november 1730.

66b.

Registre des mutations des proprietés non battus, 1811.

66c.

Idem, des portes et fenètres, 1811.

66d.

Aanslagen in de landsbelastingen, 1800 - 1805, 1809. 1 omslag.

67.

Portefeuille met het opschrift Kerkelijke Zaken bevattende de navolgende stukken,
a.

b.

c.

St. Jacob 1442 (25 july). Kerkmeesters van Ameide beloven burgemeesteren en gemeene poorters van Ameide schadeloos te houden van twaalf Wilhelmus Hollandsche schilden, die zij beloofd en verkocht hebben voor die heilige kerke van der
Ameide aan Dirc van Nes. (origineel voor schepenen; zegels gebroken)
11 october 1456. Lijsbeth Bruenis weduwe, geeft aan de kerk van Ameide eene
rente van een Beijersche gulden, en aan de armen aldaar drie gelijke guldens,
gevestigd op de helft van negen morgen lands op Tip. (voor regter en schepenen van
Ameide; drie brieven)
16 october 1566. Hendrik heer van Brederode schenkt aan de fabriek der kerk van
Ameide eene rente van 17 pond. (origineel met zijne handtekening)
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d.

Een perkamenten boekje met het opschrift "Item dit zijn alsulcke goederen, erven
ende renten, als die kerck van der Ameide in der tijt heeft ende jaerlicx opbuert,
ende die mede den armen gegeven es die men jaerlick deilt, ende mede als in der
tijt besproocken sijn totter memorie uytgeschreven bi der ghemeene gerecht, anno
een ende tachtig" (1481?)
N.B. door de heer B.J. van Es in 1991 afgeschreven en van commentaar voorzien.
e. Rekening van uitgaaf wegens het timmeren van het pastoorshuis op het kerkhof in
den jare 1596.
f. Stukken betreffende het beroepen van predikanten:
. Bernardus Herinckhuisen, 1682.
. Justus Schalkwijk a Velden, 1687.
. Johan Georg Barovius, 1692.
. Henricus Kappenberg, 1741.
. Johannes van Rossum, 1748.
. Henricus de Wilhem, 1750
. Emondus Jonckhout (hulpprediker), 1660.
. Johannes van Erp (Meerkerk), 1668.
van koster en schoolmeester:
. Andries van Lockhorst, 1707.
. Jacob van Kell, 1772.
van kerkedienaar: Crijn Jonckers, 1652.
g. Ordonnantie op het begraven in de kerk van Ameide, 6 december 1607
h. Publicatie rakende de impost op de stoelen. Ordonnantie van Simon Hendrik
Adolph graaf van der Lippe dienaangaande, 17 augustus 1718. (origineel).
i. Verzoek van het kerkbestuur aan het gerecht van de stad om de vloer van de kerk
te laten repareren, z.d.
j. Publicatie wegens het wegnemen der voetbanken in de kerk van Ameide, 29
september 1720.
k. Idem rakende de impost op de stoelen, 1 maart 1739.
l. Resolutie nopens de subsidie aan de pastorie van Ameide, 1 maart 1747.
m.Verschillende stukken rakende de pastorie, onder meer reke
ningen,
1607, 1768-1805.
n. Overdragt van een losrentebrief op de Staten van Holland en Westfriesland groot
ƒ 497 ten behoeve van de pastorie van Ameide en Tienhoven, 4 juny 1793, voor
schepenen van Dordrecht. (perkament; gezegeld)
o. Overdragt als voren groot ƒ 500, 24 july 1792.(perkament; gezegeld)
p. Overdracht als voren groot ƒ 1200, 6 mei 1790. (perkament; gezegeld)
q. Een bundeltje stukken rakende de school, requesten van schoolmeesters, etc.,
[1623]-1811.
r. Proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering van de kerkenraad van
Ameide en Tienhoven, betreffende het aangaan van een geldlening, groot ƒ 800,met Cornelis Koppelaar, schepen van Tienhoven, 1761.
13

s.
t.
u.
v.
w.

68-69b.

Akte van ontslag, aanstelling en beëdiging van twee kerkemeesters, z.j. (ca. 1813).
Concept.
Ordonnantie op het gebed, 28 juli 1709.
'Pligtbrief' (Schuldbrief) van de diaconiearmen van Ameide van ƒ 200 ten laste van
Hendrik van Woudenberg, 19 oktober 1719. (perkament; gezegeld).
Rentebrief van ƒ 150 van Adriaan Brouwer, in 1702 overgegaan op de diaconiearmen
ten laste van Jan Gerritsz. van Alem, 1689. (perkament; gezegeld).
Waarschuwing van de justitiekamer van Vianen inzake het naleven van het tapverbod op zondag vóór 16.00 en na 22.00 uur en het verbod op
samenscholing en gerucht rond de kerk tijdens de dienst, 1790.

Rekeningen van de armmeesteren der stede van Ameide over de jaren 1668-1814.
68. 1668-1725.
69. 1726-1780.
69b. 1781-1814.

70.

Rekeningen van de armmeesteren van de heerlijkheid Tienhoven, 1761-1787, 1791-1811.
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71.

Acten van indemniteit, 1700-1815; vooraan een omslag met eenige acten, waarop
gemeentezegels zijn afgedrukt, die in den cathalogus van die zegels in het Rijksarchief
zijn aangeteekend. N.B. bevat ook stukken betreffende verhuur van gronden.

71b.

Akten van ontslag, aanstelling en beëdiging van huisarmmeesters, 1816, 1817.
stukken

72-73.

Twee portefeuilles met het opschrift Militaire Zaken I en II.
3 dozen

2

72. 10 october
1574. Order van Julian Romero, wegens het opbrengen van een halve stuiver
per morgen door de ingezetenen van den Dortschen waard, tot wederopbouwing van het huis ter Ameide, dat in den Gelderschen oorlog vernield was.
1589.
Specificatie voor die van Ameide en Tienhoven, van alsulke gedebourseerde
en verschoten penningen sedert hare laatste rekening van 1788, ter oorzake
der reparatien der schansen, wachthuis en andere staande en leggende op
de Viaansche schanze aldaar, mitsgaders proviande als die voorzeide van
Ameide verstrekt hebben aan verscheiden soldaten int passeren en repasseren.
Lijsten
van weerbare mannen onder Ameide en Tienhoven, 1744, 1747, en andere
stukken betreffende de burgerwapening.
- 24 mei 1783. Contract tusschen die van Ameide ter eene en die van
Tienhoven ter andere zijde over de inkwartiering van militairen binnen
derzelver districten. (origineel)
- Een bundel lijsten en stukken rakende de inkwartiering:
. Regt. Lord Drumlanrig, 1748, 1749.
. Regt. Lord Majoribanks, 1750.
. Regt.
Switsers van Hirzel, 1750.
. Regt.
kavallerie Nassau Lalecq, 1756.
. Regt.
kavallerie van Regteren, 1762.
. Regt.
Malaprade, 1774.
. Regt.
Ruysch, 1 bataillon, 1774.
. Regt.
Infanterie Saxen Gotha, 1786, 1787.
15

-

Processen-verbaal van het verhandelde in de vergadering van schout en
gerecht van Tienhoven, betreffende het trekken van rebellerende regimenten
militairen door de Alblasserwaard, 1787. 2 stukken in 1 omslag.

72b - Rekeningen en andere stukken betrefende de proviandering en inkwartiering der
Pruissische troepen in 1787, met afrekenigen van latere jaren.
- Papieren rakende de detachementen infanterie en kavallerie in de jaren 1788
en 1789 te Ameide in cantonnement gelegen hebbende.
- Rekening van Warnardus Verhagen aangaande hetgeene door hem namens
het gemeene bestuur van Ameide en Tienhoven is gedaan ten aanzien van
de gerequireerde wagens en paarden ten dienste van de campagne in
Noordholland, bij den inval der Engelschen en Russen, alsmede van werfgelden, 1799.
- Registratielijsten van de inwoners van Ameide en Tienhoven, welke ingevolge
het gearresteerde plan van Burgerwapening op de rol van de wapendragende
burgers zijn ingeschreven in den jare 1799.
- Staten, opgaven, aanschrijvingen, etc. betreffende de conscriptie 1808-1813.
73.

-

Rekeningen
van den president Warnardus-Verhagen aan de municipaliteit van Ameide
afgelegd, aangaande de gelden van het gouvernement Zuid-Holland ontvangen voor vivres, fourage, etc. door de ingezetenen aan de Russische en Pruisische troepen geleverd in 1813.
Opgaven, reclamatien en andere stukken betreffende de leverantien aan
Fransche troepen, 1813, 1814.

74.

Verschillende stukken betreffende de conscriptie, 1808-1813.

75.

Stukken van verschillende aard rakende de inkwartiering van en leveranties aan
buitenlandse troepen, 1788-1815.

76-77b

Twee portefeuilles met het opschrift Dijk- en polderzaken I en II.
76

-

Cartularium
van akten betreffende dijkrechten en andere waterstaatszaken over de
periode 1277-1413, 17e eeuws afschrift. Beschadigd.
Lijsten van de personen, die op den dijk moeten komen bij watersnood onder
Ameide en Tienhoven 1745, 1752, 1754
Stukken rakende schadeloosstellingen en uitdeelingen bij innundatien 1726,
1741,1744.
Stukken betreffende het zanden van den dijk.
16

77

Een bundel
stukken betreffende de door schout en hoogheemraden van Ameide
aangevraagde kweldammen en de onderhandelingen daarover met die van
Tienhoven en Middelbroek, ingediende rapporten aan gecommitteerde raden,
etcetera, 1766, 1767.
- Liquidatien tussen die van Ameide en Tienhoven en Middelbroek en
Meerkerkerbroek voor den omslag voor de molens aldaar 1660-1742.
77b Correspondent
ie inzake de schouw, 1585-1789.

Drie portefeuilles met diverse stukken
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78. - Formulieren van Eeden, Nominatien van regenten 1746-1764, 1779-1788.
- Stukken betreffende de verandering der regering 1795-1798.
- Eenige stukken betreffende de stadsbeambten van Ameide 18e eeuw, veerschippers,
smid, zakkendragers, vroedvrouw, etcetera.
- Stukken rakende de verzegeling en verzending van de archieven van schepenen van
Ameide, naar aanleiding van de invoering der Fransche regering in 1811.
- Aanschrijvingen betreffende het Fransche passenstelsel 1811, 1812.
- Register van veiligheidskaarten afgegeven 1809-1811.
- Staten van varensgezellen onder Ameide en Tienhoven ter voldoening aan het
keizerlijk decreet van 10 february 1811 gezonden aan den onderprefect.
- Eenige oude inventarissen van archieven.
- Akte van commissie als marktschipper van Tienhoven op Schoonhoven, 1809.
1
stuk.
- Akte van commissie als marktschipper van Ameide op Schoonhoven, 1811, 1816. 2
stukken.
79. - Stukken betreffende den Yk, ordonnantien, publicatien, lijsten etc. 1626-1813.
- Stukken rakende eene in 1792 te Ameide gehoudene loterij van zilveren voorwerpen en
loterijen in Vianen.
79b.

Verschillende bestekken 1717-1772.

79c.

Stukken betreffende de quotificatie, 17e eeuw.
80.

-

-

- Hendrik van Brederode vergunt aan die van den geregte van Ameide eene
jaarlijksche paardenmarkt te mogen houden van twee dagen naast den anderen,
op dinsdag na Bamisse naar den ouden stijl, 11 mei 1657.
N.B. Origineel
getekend door Louise Christine douairiere van Brederode, zijne voogdes.
Wolfert van Brederode, vergunt aan die van den geregte van Ameide een tweede
jaarlijksche paarden- en beestenmarkt te mogen houden, mede van twee dagen op
dinsdag na Paaschen oude stijl, 29 october 1661. (Origineel; getekend als boven)
Stukken betreffende de paardenmarkt te Ameide 1804-1813.
Een bundeltje stukken rakende de tollen; zogenaamde brandtol te Ameide, 17e/18e
eeuw.
Papieren betreffende de jagt onder Ameide en Tienhoven, 18e eeuw.
Diverse stukken rakende de waag, waaronder verpachtcon ditien, 17e en 18e eeuw.
Ordonnantie en reglement op het behoud van de brandspuit te Ameide 1805 en andere
stukken rakende de brandweer uit het laatste der 18e en het begin der 19e eeuw.
Eenige boelhuiscedullen, 17e eeuw.
Memorie van een verzoek van de magistraat en gerecht van Ameide aan
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Vriesland, betreffende
18

het heffen van rechten voor het gebruik van een paardenmarkt, z.j. (ca. 1783). 1
stuk.
Inventarisnummers 81-94 bevinden zich niet in het archief, maar in het Rijksarchief ZuidHolland. Van nrs. 81,82 en 83 zijn afschriften vervaardigd.
Doop-, Trouw-, en Begrafenisregister
81.

Doopboeken van protestanten te Ameide en Tienhoven, 19 july 1663-26 december 1696;
hierop volgt " Memoriaal van alle zodanige personen welke bij mij Linuldus Jonckholt,
predikant deser stede Ameide in ondertrouw zijn opgenomen ", 10 november 1660 - 12
november 1701.
Ook trouwen in de kerk van Tienhoven.
Aan de andere zijde van het register "Register" der ledematen gevonden en de
bezoekingen te Ameide 20 juny 1687 - 15 december 1702.
Aantekening van de belijdenissen.

82.

Doopboek van Ameide en Tienhoven alsvoren, 14 january 1697 - 5 december 1728.
Trouwboek 3 februari 1704 - 21 mei 1728.
Ledematen 17 april 1702 - 4 april 1724.
Notitie van getrouwde of ondertrouwde vreemdelingen 1700 - 1711
Doopboek als voren 26 january 1729 - 14 january 1742.
Ondertrouwden en getrouwden 15 january 1729 - 22 december 1741.
Doopboeken van Ameide en Tienhoven als voren.

83.

84.

14 february 1742 - 24 december 1797.

85.

14 january 1798 - 8 maart 1812

86.

Trouwboek van Ameide en Tienhoven 23 february 1742 - 31 mei 1795.

87.

Trouwboek van Ameide gehouden ingevolge decreet van de Provisionele representanten
van het volk van Holland van 7 mei 1795 door of van wege de plaatselijke regering,
loopende van 12 july 1795 - 16 juny 1811.

88.

Trouwboek van Tienhoven als voren 8 december 1796 - 29 december 1811.

89.

Alphabetisch register van overleden personen te Ameide en Tienhoven 1730 - 1811.

90.

Register van begraven te Ameide 1789 - 1816.

91.

Register van aangegeven lijken onder Ameide 7 january 1806 - 10 october 1811.
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92.

Als voren onder Tienhoven 3 january 1806 - 10 october 1811.

93.

Register van overledenen gehouden door Warnardus Verhagen, gequalificeerd tot
invordering van het regt van successie te Ameide 3 january 1806 - 13 november 1811.

94.

Als voren onder Tienhoven 3 january 1806 - 7 oktober 1811.

95.

Register wegens het aannemen van familienamen 18 september 1812 - 8 september
1813.

96.
97.

Papieren behoorende tot het trouwregister van Ameide en Tienhoven 1795 en vervolgens.
Inventaris van het Oud Archief der gemeente Ameide.

98.

Inventaris van het archief van schepenen van Ameide.
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN SCHEPENEN
VAN AMEIDE
opgemaakt door J.H. Hingman
1877

21

ARCHIEF VAN SCHEPENEN VAN AMEIDE
De inventaris bevindt zich in het oud-archief van Ameide, inventarisnummer 98.
Het archief bevond zich in 1877 bij de arrondissementsrechtbank van Dordrecht. De
hieronder beschreven stukken zijn tijdens de inventarisatie van het oud-archief van Ameide aangetroffen.
1.

Register van het gerecht van Ameide (bevat verklaringen inzake schulden,
verpachtingen, eigendomsovergang, schattingen en verslagen van de rechtdagen), 1568-1571.
1 deel
N.B. zwaar beschadigd.

2-4.

Rechtboeken van schout en schepenen van Ameide, 1653-1656, 1661-1671, 1675-1678.
N.B. zwaar beschadigd.

--

Verzoekschrift van de respectievelijke schepenen,
heemraden en geërfden van Ameide, Tienhoven, Heycop,
Lexmond, Lakerveld en Meerkerk aan de heer van
Brederode om de belasting van 12 stuivers per morgen
te laten vervallen en de burgerlijke rechtspraak weer
door hun eigen gerechten te laten geschieden,
Z.d. [ná 1632]. Afschrift.
N.B. Zie archief Lexmond voor 1815, inv.nr. 155.
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1 stuk

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE AMEIDE
(1806) 1813 - 1952 (1973)
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ARCHIEF VAN DE GEMEENTE AMEIDE (1806) 1813-1952 (1973)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Notulen
1.

2-3.

Notulen van de vergaderingen van de schout en gerechten van februari 1806 tot oktober 1807, van de schout en
verdere leden van het gemeentebestuur in 1810 en van
de schout en de gemeenteraad van 1817 tot 1820,
1806-1807, 1810, 1817-1820.

1 deel

Notulen van de vergaderingen van de schout en de
gemeenteraad van 1824 t/m 3 juni 1832 en van de
gemeenteraad van 29 juni 1825 tot september 1851,
1824-1851.

2 delen

2. 1824-1832
3. 1836-1851
4-30.

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1851-1952.
4. 1851 okt.
5. 1856 juni
6. 1860 feb.

- 1856 mei
- 1859 dec.
- 1865 dec.

27 delen

7. 1866 jan.
1
8
7
0
a
u
g
.
1
3

8. 1870 aug. 25 - 1877 nov. 23
9. 1877 nov. 24 - 1889 dec.
18

10. 1890 jan.
- 1900 dec.
11. 1901 jan.
- 1913 sep. 2
12. 1913 sep. 24 - 1921 sep. 2
13. 1921 okt.
- 1927 nov.
14. 1927 dec.
- 1930 feb. 19
15. 1930 feb. 22 - 1930 aug. 22
16. 1930 nov.
- 1931 juli
17. 1931 aug.
- 1932 mei 6
18. 1932 mei 6 - 1933 juli
19. 1933 aug.
- 1935 apr. 11
20. 1935 apr. 11 - 1935 dec. 10
21. 1935 dec. 10 - 1937 apr. 8
22. 1937 apr. 8 - 1938 apr. 28
23. 1938 apr. 28 - 1938 dec. 1
24. 1938 dec. 1 - 1939 okt. 2
25. 1939 okt. 2 - 1941 apr. 26
26. 1941 apr. 26 - 1947 feb. 3
27. 1947 feb. 3 - 1948 okt. 27
28. 1948 okt. 27 - 1950 mei 4
29. 1950 mei 4 - 1951 aug. 3
30. 1951 aug. 3 - 1952 dec. 19
31-34.

Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1852-1914.

3 delen
1 omslag

31. 1852 okt. 27 - 1858 sep. 18
32. 1858 nov.
- 1861 sep.
33. 1862 maart - 1874 okt.
34. 1875 apr.
- 1914 okt.
35.

36-66.

Notulen van de vergaderingen van Burgemeester en
Assessoren van 23 sept. 1825 t/m 1 december 1827,
1825-1827. minuten

1 omslag

Notulen van de vergaderingen van Burgemeester en
Assessoren van 1842 jan. t/m sept. 1851 en van
Burgemeester en Wethouders van oktober 1851 t/m
februari 1953.

31 delen

36. 1842 jan. 8 - 1854 nov. 24
37. 1856 jan. 2 - 1865 dec. 29
38. 1866 jan. 10 - 1872 sep. 27
19

39. 1872 okt. 1 - 1881 dec. 31
40. 1882 jan. 7 - 1893 dec. 27
41. 1894 jan. 31 - 1910 apr. 16
42. 1910 mei 9 - 1921 juni 25
43. 1921 juni 29 - 1928 feb. 8
44. 1928 feb. 15 - 1931 juni 28
45. 1931 juli 17 - 1932 apr. 26
46. 1932 apr. 26 - 1932 aug. 30
47. 1932 sep. 10 - 1933 mei 4
48. 1933 mei 4 - 1933 dec. 14
49. 1933 dec. 21 - 1934 okt. 12
50. 1934 okt. 18 - 1935 aug. 15
51. 1935 aug. 15 - 1936 apr. 16
52. 1936 apr. 23 - 1937 jan. 21
53. 1937 feb. 4 - 1937 juli 8
54. 1937 juli 15 - 1938 juli 11
55. 1938 juli 11 - 1939 mei 9
56. 1939 mei 16 - 1940 mei 9
57. 1940 juni 20 - 1941 mei 30
58. 1941 juni 4 - 1941 aug. 26
59. 1945 mei 9 - 1947 jan. 31
60. 1947 feb. 27 - 1948 jan. 20
61. 1948 jan. 20 - 1949 apr. 30
62. 1949 mei 13 - 1950 apr. 5
63. 1950 apr. 17 - 1950 dec. 20
64. 1950 dec. 20 - 1951 sep. 14
65. 1951 sep. 26 - 1952 aug. 20
66. 1952 aug. 20 - 1953 feb. 25
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67.

Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van de
openbare vergaderingen van de gemeenteraad en van de
vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders, 1870-1923.

21

1 deel

68.

Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van de
openbare vergaderingen van de gemeenteraad,
1870-1876.
N.B. De inhoud is opgenomen in inv.nr. 67

22

1 katern

69.

Alfabetische trefwoordenindex op de notulen van de
vergaderingen van het College van burgemeester en
wethouders, 1872-1876.
N.B. De inhoud is opgenomen in inv.nr. 67

23

1 katern

70.

71-72.

Notulen van de gecombineerde vergaderingen van schout
en gemeenteraden van Ameide en Tienhoven van 8 december
1824 t/m 6 juni 1825 en van de gemeenteraden van
Ameide en Tienhoven van 5 okt. 1825 t/m 18 juli 1827,
1824-1827. Minuten.

1 omslag

Notulen van de vergaderingen van burgemeester en
wethouders van Ameide en Tienhoven van 1882 t/m 1928,
1882-1928.

2 delen

71. 1882 jan. 27 - 1920 jan. 23
72. 1920 maart 13 - 1928 feb. 2
73-78.

Presentielijsten van gemeenteraadsleden bij de vergaderingen van 1852 t/m 1946.

4 delen
2 katernen

73. 1852 juli 10 - 1863 dec. 24
74. 1864 jan. 14 - 1883 sep. 4
75. 1884 aug. 28 - 1909 sep. 7
76. 1909 okt. 8 - 1925 apr. 9
77. 1925 mei 8 - 1931 okt. 20
78. 1931 dec. 22 - 1946 sep. 2
79-85.

Presentielijsten van wethouders bij de vergaderingen
van 1862-1870 en 1925-1937.
79. 1862 jan. 1 - 1870 maart 4
80. 1925 apr. 16 - 1927 maart 30
81. 1927 mei 6 - 1928 dec. 29
82. 1929 jan. 10 - 1931 juli 17
83. 1932 okt. 21 - 1934 feb. 7
84. 1934 feb. 14 - 1935 nov. 14
85. 1935 nov. 21 - 1937 aug. 23

24

1 deel
6 katernen

Ingekomen stukken
86-106.

Ingekomen stukken Ameide en Tienhoven.
1824-1841.
86. 1824 (A 462 - 669)
96. 1831
87. 1824 ( 670 - 706)
97. 1832
88. 1825 ( 708 - 780,
98. 1833
chron. t/m 31 mei)
99. 1834
89. 1825 (3 juni - 31 dec.)
100. 1835
90. 1826 (jan. - juli)
101. 1836
91. 1826 (aug. - dec.)
102. 1837
92. 1827
103. 1838
93. 1828
104. 1839
94. 1829 (retroacta 1813,1814) 105. 1840
95. 1830
106. 1841

107-117.

Ingekomen
107. 1842
108. 1843
109. 1844
110. 1845
111. 1846
112. 1847

stukken Ameide, 1842-1852.
113. 1848
114. 1849
115. 1850
116. 1851
117. 1852

118-124.

Ingekomen stukken Ameide en Tienhoven.
N.B. Vanaf 20 mei 1852 t/m 1855 genummerd van (1-1013) en per
loopt de nummering voor Ameide door.
118. 1852 ( 1 - 139)
119. 1853 (140 - 299)
120. 1853 (301 - 454)
121. 1854 (455 - 600)

125-207.

21 omslagen

11 omslagen

7 pakken
1-1-1856

122. 1854 (601 - 800)
123. 1855 (801 - 900)
124. 1855 (901 - 1013)

Ingekomen stukken, 1856-1928.

75 pakken
8 delen

125. 1856 (1014 - 1199)
156. 1882
126. 1856 (1200 - 1420)
157. 1883
127. 1857 ( 1 - 99)
158. 1884
128. 1857 ( 100 - 292) 159. 1885 ( 1 - 100)
129. 1858 ( 1 - 100) 160. 1885 (101 - 235)
130. 1858 ( 101 - 251)
161. 1886
131. 1859
162. 1887
25

132. 1860
163. 1888
133. 1861 ( 1 - 260)
164. 1889
134. 1862 ( 261 - 792)
165. 1890
N.B. bevat inventaris
166. 1891
135. 1863 ( 796 - 999)
167. 1892
136. 1863 (1000 - 1247)
168. 1893
137. 1864 ( 1 - 411)
169. 1894
138. 1865 ( 1 - 416)
170. 1895
139. 1866 ( 1 - 300)
171. 1896
140. 1866 ( 301 - 519)
172. 1897
141. 1867 ( 1 - 527)
173. 1898
142. 1868
174. 1899
143. 1869
175. 1900
144. 1870
176. 1901
145. 1871
177. 1902
146. 1872
178. 1903
147. 1873
179. 1904
148. 1874
180. 1905
149. 1875
181. 1906
150. 1876
182. 1907
151. 1877
183. 1908
152. 1878 N.B. vocht !
184. 1909
153. 1879
185. 1910
154. 1880
186. 1911
155. 1881
187. 1912 (met agenda)
187A. Agenda van ingekomen en uitgegane stukken met alfabetische trefwoordenindex over de jaren 1912 - 1 juli
1925,
N.B. De agenda's voor de jaren 1822-1911 zijn niet
aangetroffen.
188. 1913
194. 1919
189. 1914
195. 1920
190. 1915
196. 1921
191. 1916
197. 1922
192. 1917
198. 1923
193. 1918
199. 1924
200. 1925 Brief: 1 - 300
201. 1925 Brief: 301 - 747
201A agenda van ingekomen stukken met alfabetische
rubriekenindex van 1-7-1925 t/m 31-12-1926
202. 1926 Brief: 1 - 319
26

1 deel

203. 1926 Brief: 320 - 606
204. 1927 Brief: 1 - 81
205. 1927 Brief: 82 - 236
206. 1928 Brief: 1 - 62
206A Agenda van ingekomen stukken met alfabetische
rubriekenindex van 1927 t/m 1928
207. 1928 Brief: 63 - 268
208-255.

Ingekomen stukken, 1929-1952.

48 delen

208. 1929 ( 1 - 9) 212. 1931 ( 1 - 18)
209. 1929 (10 - 40) 213. 1931 (19 - 47)
210. 1930 ( 1 - 14) 214. 1932 ( 1 - 18)
211. 1930 (15 - 47) 215. 1932 (19 - 47)
216. 1933 2 - 30
met agenda van ingekomen stukken met alfabetische
rubriekenindex van 2-1-1933 t/m 25-2-1936.
217. 1933 (31 - 47)
224. 1937 ( 2 16)
218. 1934 ( 2 - 17)
225. 1937 ( 17 47)
219. 1934 (18 - 47)
226. 1938 ( 2 36)
220. 1935 ( 2 - 19)
227. 1938 ( 37 47)
221. 1935 (20 - 47)
228. 1939 (2/1 - 9/1)
222. 1936 ( 1 - 20)
229. 1939 (9/7 - 25/2)
223. 1936 (21 - 47)
230. 1939 (8/1 - 47/17)
vanaf 1940
231. 1940 1 - 9/19
244. 1946 2/1 - 47/21
232. 1940 9/22 - 25/2
245. 1947 2/4 - 17/2
233. 1940 28/1 - 42/33
246. 1947 18/1 - 47/9
234. 1940 43/1 - 47/16
247. 1948 2/4 - 47/5
235. 1941 1/3 - 9/23
248. 1949 2/1 - 15/1
236. 1941 10/5 - 37/3
249. 1949 15/3 - 47/16
237. 1941 37/3 - 47/17
250. 1950 1/1 - 15/3
238. 1942 1 - 9/1
251. 1950 15/4 - 47/16
239. 1942 9/7 - 37/4
252. 1951 1/1 - 14/3
240. 1942 37/8 - 47/17
253. 1951 14/4 - 47/16
241. 1943. 2/4 - 46/1
254. 1952 2/4 - 17/1
242. 1944 2/4 - 43/56
255. 1952 17/1 - 47/16
243. 1945 2/1 - 47/19
Uitgaande stukken
27

28

256-281.

Kopieboeken van uitgaande brieven,
1822-1924.

26 delen

256. 1822-1824
257. 1825-1827
258. 1828-1833 maart 13
259. 1833 maart 22 - 1838
260. 1839-1841
261. 1842-1845
262. 1846-1847, N.B. mét inhoudsopgave
263. 1848-1850
264. 1851-1853 mei 3
265. 1853 mei 2 -1856 apr. 29
266. 1856 mei 2 - 1858
267. 1859-1864
268. 1865-1868
269. 1869-1872 mei 31
270. 1872 juni 1 - 1875
271. 1876-1879 jan 31
272. 1879 feb. 2 - 1883
273. 1883 apr. 23 - 1888
274. 1889-1894 okt. 5
275. 1894 okt. 5 - 1900 mei 4
276. 1900 mei 5 - 1906
277. 1907-1912
278. 1913-1916 apr. 7
279. 1916 apr. 7 - 1919 feb. 15
280. 1919 feb. 17 - 1921 juli 14
281. 1921 juli 14 - 1924

29

282-309.

Minuten van uitgaande brieven,
1925-1952.

28 banden

30

- 1925 t/m 1926: chronologisch, met register
- 1927 t/m 1952: per rubriek geordend
a. 1927 t/m 1929 nog rubriek: 1 - 82
b. 1930 t/m 1952 rubrieken: 1 - 47, volgens
Bloemendaalse Stelsel
N.B. Ontbreekt: 1944
282. 1925 1 - 249
296. 1938 2/11 - 47/5
283. 1925 250 - 534
297. 1939 2/4 - 47/16
284. 1926 1 - 303
298. 1940 2/2 - 47/5
285. 1927 1 - 76
299. 1941 1/3 - 47/17
286. 1928 1 - 82
300. 1942 2/2 - 47/17
287. 1929 1 - 77
301. 1943 2/8 - 43/42
288. 1930 1/1 - 47/8
302. 1945 2/1 - 43/50
289. 1931 1/3 - 47/8
303. 1946 2/4 - 47/16
290. 1932 2/1 - 47/7
304. 1947 1/2 - 47/16
291. 1933 2/1 - 47/5
305. 1948 1/4 - 47/21
292. 1934 2/1 - 47/10
306. 1949 1/3 - 46/4
293. 1935 2/4 - 47/13
307. 1950 1/1 - 47/1
294. 1936 2/10 - 47/5
308. 1951 1/1 - 47/7
295. 1937 2/3 - 47/5
309. 1952 4/12 - 43/34
Bekendmakingen
310-315.

Registers van bekendmakingen van burgemeester en
wethouders, afgekondigd in de gemeente Ameide,
1863-1886.

6 delen

310. 1863-1864
311. 1865-1867
312. 1868-1871 aug. 15
313. 1871 aug. 19 - 1876 maart 12
314. 1876 maart 18 - 1881 apr. 3
315. 1881 apr. 9 - 1886
316-323.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders, afgekondigd in de gemeente Ameide in de jaren
1887-1904.
N.B. met inhoudsopgaven
316. 1887-1889
320. 1896-1897
317. 1890-1891
321. 1898-1899
318. 1892-1893
322. 1900-1901
31

8 omslagen

319. 1894-1895
324.

325.

326.

327.

328.

323. 1902-1904

Inhoudsopgaven van de bekendmakingen van burgemeester
en wethouders, afgekondigd in de gemeente Ameide in
de jaren 1905-1924,
1905-1924.
N.B. Bekendmakingen zélf ontbreken, evenals het
afschriftenregister.

1 omslag

Register van afgekondigde verordeningen in de gemeente Ameide, waarin op overtreding straffen staan,
1868-1923.

1 deel

Register van afgekondigde belastingverordeningen in
de gemeente Ameide, 1870-1924.

1 deel

Verordeningen (reglementen, ordonnantiën, keuren)
voor de gemeente Ameide,
1805-1837.
N.B. Bevat dubbele exemplaren.
Verordeningen vastgesteld en afgekondigd in de gemeente Ameide,
1851-1874, 1892-1893.

1 pak

1 pak

Akten
329-338.

Repertoria van akten ingeschreven door de secretaris
van de gemeente Ameide, met akten (onvolledig),
1813-1891.
N.B. In hoofdzaak akten inzake aan- en verkoop, aanbesteding,
huur, verhuur en beëdiging
329. 1813-1855 no. 1 - 49
330. 1855-1859 no. 1 - 34
331. 1859-1863 no. 1 - 48
332. 1863-1867 no. 49 - 94
333. 1867-1871 no. 95 - 133
334. 1871-1874 no. 134 - 171
335. 1874-1877 no. 172 - 205
336. 1877-1881 no. 206 - 243
337. 1881-1886 no. 244 - 278
338. 1886-1891 no. 279 - 313
32

10 omslagen

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Bestuursinrichting
339.

Reglementen van orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad, met inhoudsopgave,
[19e eeuw].
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3 katernen

Personeel
340.

341.

Instructies voor de gemeenteontvanger en de gemeentebode, 1854-1885.

4 stukken

Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, van besturen, commissiën, instellingen,
stembureaux, etc. van de gemeenten Ameide en Tienhoven, 1922-1950.

1 deel

Inventarissen van het archief van schepenen van Ameide, van het oud-archief tot 1813 en het nieuw-archief
beginnend in 1814, met aantekening van stukken
betreffende de geschiedenis van Ameide berustend in
het ARA, opgemaakt door J.H.A. Hingman in 1877 en
gedeeltelijk bijgewerkt tot 1924,
1877-1923.

1 deel

Archief
342.

34

343.

Kopieboek van uitgaande brieven van de administrateur
van het levensmiddelenbedrijf van 21 nov. 1916 t/m
6 april 1921, 1916-1921.

35

1 deel

Eigendommen
In inv. nr. 726 van het archief van de gemeente
Ameide van ná 1952 bevinden zich akten van eigendom
vanaf 1866 !
344.

Staat van gemeente-eigendommen, 1852.

1 stuk

Bestek van voorwaarden voor de openbare aanbesteding
van de levering van steenkolen, petroleum en grintzand, 1891.

1 stuk

Processen-verbaal van verkoping van haardas, steenpuin, brandhout en andere materialen aan particulieren
1829-1911.

1 omslag

Processen-verbaal van huur van huizen door de gemeente om te gebruiken als cholerahospitaal en
tijdelijk gemeentehuis, 1832, 1844.

2 stukken

Processen-verbaal van verhuur van het hoekje land
gelegen aan de Zouwendijk over de jaren 1829-1852,
1829-1849.

1 omslag

Processen-verbaal van verpachting van het boomgaardje
van de Huisarmen aan A. Uittenbogaard en W. de GrootUittenbogaard voor de jaren 1832-1849,
1832, 1837.

2 stukken

Processen-verbaal van verpachting van de GroenenZouwendijk over de jaren 1824 t/m 1858,
1824-1855.

1 omslag

Aankoop
345.

Verkoop
346.

Huur/verhuur
347.

348.

Verpachting
349.

350.

351.

Processen-verbaal van verpachting van de publieke
Waag van Ameide aan Dirk Peterse voor de jaren 182836

1851, 1827-1848.

1 omslag

Openbare werken
352.

353.

Stukken betreffende herstellingen en vernieuwingen
aan de gemeentetoren en torenuurwerk,
1892, 1895. met tekening.

2 stukken

Stukken betreffende de aanbesteding van het afbreken
en wederopbouwen van een woning met veestal aan de
westzijde van de Zouwendijk, 1915.

5 stukken

Financiën
354-453.

Begrotingen 1853-1952 met memories van toelichting,
1852-1954.
N.B. Begrotingen 1811-1852 zitten bij de rekeningen,
(zie inv.nrs. 455-470)
354. 1853
355. 1854
356. 1855
357. 1856
358. 1857
359. 1858
360. 1859
361. 1860
362. 1861
363. 1862
364. 1863
365. 1864
366. 1865
367. 1866
368. 1867
369. 1868
370. 1869
371. 1870
372. 1871
373. 1872
374. 1873
375. 1874
376. 1875

388. 1887
389. 1888
390. 1889
391. 1890
392. 1891
393. 1892
394. 1893
395. 1894
396. 1895
397. 1896
398. 1897
399. 1898
400. 1899
401. 1900
402. 1901
403. 1902
404. 1903
405. 1904
406. 1905
407. 1906
408. 1907
409. 1908
410. 1909

421. 1920
422. 1921
423. 1922
424. 1923
425. 1924
426. 1925
427. 1926
428. 1927
429. 1928
430. 1929
431. 1930
432. 1931
433. 1932
434. 1933
435. 1934
436. 1935
437. 1936
438. 1937
439. 1938
440. 1939
441. 1940
442. 1941
443. 1942
37

100 omslagen

377. 1876
378. 1877
379. 1878
380. 1879
381. 1880
382. 1881
383. 1882
384. 1883
385. 1884
386. 1885
387. 1886
454-570.

411. 1910
412. 1911
413. 1912
414. 1913
415. 1914
416. 1915
417. 1916
418. 1917
419. 1918
420. 1919

444. 1943
445. 1944
446. 1945
447. 1946
448. 1947
449. 1948
450. 1949
451. 1950
452. 1951
453. 1952

Rekeningen 1811-1952, (met bijlagen tot 1859)
N.B. Begrotingen 1814-1852 zitten bij de rekening
van dat jaar, 1811-1952.
454. 1811-1813
466. 1846-1847
455. 1814-1819
467. 1848-1849
456. 1820-1824
468. 1850
457. 1825-1829
469. 1851
458. 1830-1831
470. 1852
459. 1832-1833
471. 1853
460. 1834-1835
472. 1854
461. 1836-1837
473. 1855
462. 1838-1839
474. 1856
463. 1840-1841
475. 1857
464. 1842-1843
476. 1858
465. 1844-1845
477. 1859
periode 1860-1952:
478. 1860
509. 1891
540. 1922
479. 1861
510. 1892
541. 1923
480. 1862
511. 1893
542. 1924
481. 1863
512. 1894
543. 1925
482. 1864
513. 1895
544. 1926
483. 1865
514. 1896
545. 1927
484. 1866
515. 1897
546. 1928
485. 1867
516. 1898
547. 1929
486. 1868
517. 1899
548. 1930
487. 1869
518. 1900
549. 1931
488. 1870
519. 1901
550. 1932
489. 1871
520. 1902
551. 1933
490. 1872
521. 1903
552. 1934
38

13 pakken
104 omslagen

491. 1873
492. 1874
493. 1875
494. 1876
495. 1877
496. 1878
497. 1879
498. 1880
499. 1881
500. 1882
501. 1883
502. 1884
503. 1885
504. 1886
505. 1887
506. 1888
507. 1889
508. 1890
--

522. 1904
523. 1905
524. 1906
525. 1907
526. 1908
527. 1909
528. 1910
529. 1911
530. 1912
531. 1913
532. 1914
533. 1915
534. 1916
535. 1917
536. 1918
537. 1919
538. 1920
539. 1921

553. 1935
554. 1936
555. 1937
556. 1938
557. 1939
558. 1940
559. 1941
560. 1942
561. 1943
562. 1944
563. 1945
564. 1946
565. 1947
566. 1948
567. 1949
568. 1950
569. 1951
570. 1952

Stukken betreffende de liquidatie van de schulden van
de gemeenten Ameiden en Tienhoven uit de jaren 1811,
1812 en 1813 door goedkeuring van de hiervoor opgestelde rekeningen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
1816-1821.

1 omslag

N.B. Zie Archief Tienhoven na 1813, inv.nr. 320
571-582.

Grootboeken, 1901-1950.
N.B. vanaf 1924 gesplitst in grootboeken van inkomsten en
van uitgaven.

571-574.

Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1901-1923.
N.B. met - tot 1920 - journalen van de ontvanger, kohieren
van de hoofdelijke omslag, opgaven vergunninghouders
kleinhandel sterke drank en maandstatenboek (vanaf
1913)

12 pakken

571. 1901-1907 573. 1913-1917
572. 1908-1912 574. 1918-1923
575-577.

Grootboeken van inkomsten, 1924-1950.

39

3 pakken

575. 1924-1934
576. 1935-1942
578-582.

Grootboeken van uitgaven, 1924-1950.
578. 1924-1930
579. 1931-1936
580. 1937-1941

583-585.

--

5 pakken

581. 1942-1946
582. 1947-1950

Registers van processen-verbaal van opneming der
boeken en kas van de ontvanger,
1826-1852.
583. 1826-1831
584. 1842-1848

586.

577. 1943-1950

3 delen

585. 1849-1852

Processen-verbaal van opneming der boeken en kas van
de ontvanger, 1852-1861.
Stukken betreffende de gerechtelijke procedure tegen
de in 1852 afgetreden gemeente-ontvanger van Ameide
en Tienhoven, Zacharias de Kleijn inzake het inleveren
van onder hem berustende gelden en papieren en het afleggen
van verantwoording over de rekening van 1851,
1852-1856.
N.B. Zie Archief Tienhoven na 1813, inv.nr. 330

1 omslag

1 pak

Belastingen
Kadaster
587-591.

Perceelsgewijze kadastrale leggers,
1832-1970.
N.B. Onderstaande getallen geven het artikelnummer
aan waaronder een perceel op de legger voorkomt.
587. 1 - 572 (N.B. zwaar beschadigd, los in de band)
588. 573 - 897
589. 898 - 1140
590. 1141 - 1388
591. 1389 - 1542

40

5 delen

592.

593.

Lijsten van de artikelen van de kadastrale legger
welke veranderingen hebben ondergaan in de dienstjaren 1877-1970, 1879-1971.
Alfabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers,
enz., met verwijzing naar het artikelnummer waaronder
zij op de legger voorkomen,
1875 - [1973].
N.B. Beschadigd.

41

1 omslag

1 omslag

594.

Register houdende verwijzing van de perceelnummers
van de secties A en B naar de artikelen waarop zij
voorkomen op de perceelsgewijze legger,
(1832)-1973.
N.B. Zwaar beschadigd, geheel los in band

42

1 deel

--

Raadsbesluiten van de gemeenten Ameide en Tienhoven
tot de heffing van schoolgelden, 1861.
N.B. Zie Archief Tienhoven na 1813, inv.nr. 345.

43

1 katern

Openbare orde
595.

Register van processen-verbaal opgemaakt door de
burgemeester van de gemeente Ameide,
1874-1908.
Register van processen-verbaal opgemaakt door de
veldwachter van Ameide en Tienhoven in de jaren
1879-1886, 1878-1886.

596.

597.

1 deel

1 deel

Besluiten van de gemeenteraden van Ameide en Tienhoven inzake de bezoldiging van de gemeenteveldwachter, 1874-1876.

7 stukken

N.B. De ongenummerde inventarisnummers inzake de bevolkingsre
gisters bevinden zich bij het bureau Burgerzaken van de gemeente
Zederik
Bevolkingsregisters van de gemeente Ameide,
1846-1921.

7 delen

Bevolking

--

1. Bevolkingsregister van de gemeente Ameide,
1846-(1850).
2. Bevolkingsregister van de gemeente Ameide met klapper, 1850-(1861).
3. Bevolkingsregister van de gemeente Ameide,
1861-(1869).
4. Bevolkingsregister van de gemeente Ameide,
1869-(1880).
5-7. Bevolkingsregister van de gemeente Ameide,
1880-(1921).
5. A - J 6. K - R 7. S - Z.
--

--

--

1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
3 delen

Alfabetisch register (= klapper) op het bevolkingsregister van de gemeente Ameide van
1861 - (1869).

1 deel

Klapper op de bevolkingsregisters van de gemeente
Ameide, 1869 - (1880).

1 deel

Alfabetisch register (= klapper) op het bevolkingsregister van de gemeente Ameide van
44

598.

599.

1880 - (1921).

1 deel

Registers van ingekomen personen,
1897-1953.

1 pak

Registers van vertrokken personen,
1897-1953.

1 pak
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600.

601.

602.

603.

604.

Staten van de inwoners van Ameide en Tienhoven, met
opgave van geboortedatum, burgerlijke staat, huisnummer, leeftijd en godsdienstige gezindte,
1815, 1825.
Bevolkingsstatistiek op 1 januari 1830, met opgave
van adres, namen, geboorteplaats, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, beroep en godsdienstige gezindheid, 1830.
Bevolkingsstatistiek van december 1839, met opgave
van huisnummer, namen, leeftijd, geboorteplaats,
burgerlijke staat, geslacht, beroep, godsdienstige
gezindheid en wijzigingen hierin in de jaren 18401846, 1839-1846.
N.B. Ligt los in de band.
Paspoorten afgegeven door de burgemeester van Ameide,
voor Adrianus en Hendrik de Gans en C.A. Timmerman,
1889-1897.
Huizenregister met opgave van de bewoners en hun
vorige woonplaats, 1880-1930.
N.B. Zwaar beschadigd.

1 katern
2 delen

1 deel

1 deel

1 omslag

1 deel

Openbare veiligheid
605.

606.

Instructies voor de nacht- of klapwaker in de gemeente
Ameide van 1863 en 1877,
1863, 1877.

3 stukken

Stukken betreffende de vaststelling van het Reglement
en keuren op de schouwen over de brandspuit en brandgereedschappen door de vergadering van schout en raad
van Ameide,
1815-1819.

1 omslag

Openbare zedelijkheid
607.

Raadsbesluiten tot toelating en machtiging van A.A.
Blok als debitant van de Koninklijke Nederlandse
Loterij, 1847, 1849.
46

2 stukken

--

Registers van vergunningen voor de verkoop van sterke
drank in het klein in Ameide en Tienhoven,
1881-1923.

2 delen
en 1 katern

N.B. Zie archief Tienhoven na 1813, inv.nrs. 353-354.
353. 1882-1923 Tienhoven
354. 1881-1913 Ameide
Openbare gezondheid
608.

609.

--

Instructies voor de plaatselijke geneesheer en verloskundigen, met wijzigingen,
1866-1899.

1 omslag

Akten van beëdiging van A. Brouwer, W.B. de Jongh en
A. van der Ham tot schatters van aan longziekte
gestorven vee, 1840, 1841.

2 stukken

Besluit van gemeenteraden van Ameide, Lexmond,
Meerkerk en Leerbroek tot vaststelling van een
instructie voor de veearts, 1882.
N.B. Zie archief Lexmond na 1815, inv.nr. 447.

1 stuk

Begraven
610.

611.

612-613.

Stukken betreffende de aankoop, het onderhoud en de
uitbreiding van de burgerlijke begraafplaats te Ameide,
1828-1831.

5 stukken

Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van
een lijkhuisje op en een muur rond de burgerlijke
begraafplaats te Ameide,
1873-1874. Met 3 tekeningen.

1 omslag

Registers van de eigen- of koopgraven, de huurgraven
en de graven voor de armen op de burgerlijke begraafplaats te Ameide, 1829-1879.

2 delen

612. 1829-1869

613. 1829-1879

Milieuzorg
47

--

Een serie hinderwetvergunningen van de gemeente Ameide
bevindt zich als apart bestand in de archiefbewaarplaats
5 dozen

Drinkwatervoorziening
614.

Stukken betreffende de plannen voor de aanleg van een
centrale drinkwatervoorziening in Zuid- en NoordHolland en Utrecht,
1912-1916. Met 5 kaarten.

Huisvesting
De serie bouwvergunningen van de gemeente Ameide vanaf plm.
1905 bevindt zich in de kluis.
N.B. Zie ook inv.nr. 652 betreffende de bouw van een woonhuis.

48

1 omslag

--

Notulen van de vergaderingen van de huurcommissie
Ameide en Tienhoven van 7 november 1917 t/m 26
februari 1920, 1917/1920.
N.B. Zie Archief Tienhoven na 1813, inv.nr. 360.

1 deel

Waterstaat
615.

Stukken betreffende het onderhoud van de schutsluis
in de Oude Zederik door de gemeenten Ameide en Meerkerk, 1874.

1 omslag

Verkeer en vervoer
Wegen
616.

617.

618.

619.

Processen-verbaal van aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Ameide,
1825-1829.

3 stukken

Stukken betreffende de aanleg van een riolering in
en het plaatsen van een muur op het gedempte gedeelte
van de brandsloot aan de Fransche Straat en de bezwaren hiertegen van mevr. A. Lakerveld,
1887-1890. Met 4 tekeningen.

1 omslag

Bestekken en voorwaarden inzake de aanbesteding van
de aanleg en het onderhoud van enkele straten in
Ameide, 1898-1924.

1 omslag

Stukken betreffende het verbeteren van de los- en
laadplaats aan de Lek en het verrichten van baggerwerk in de rivier, 1913-1926. Met 1 kaart en 1 tekening
1 omslag

620.

621.

Proces-verbaal van aanbesteding van de reparatie van
de stoep of afrit naar de Lek en de hoge schoeiing
aldaar, 1827.

1 stuk

Proces-verbaal van aanbesteding van het verlichten
van de straten en wegen in Ameide door het aansteken
en onderhouden van 14 lantaarns,
1828.

1 stuk

49

Veer
622.

Stukken betreffende de vaststelling van de ordonnantie en reglement op het marktschippersveer van de
stede en heerlijkheid Ameide op Rotterdam door schout
en raad en de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, 1819.

50

2 stukken

--

Bijzonder reglement voor het kleine voetveer,
genaamd het Kersbergsche Veer over de rivier De Lek,
opgemaakt in 1849 door A.H.E. Ram, vrouwe van Ameide
en Tienhoven, 1850.
N.B. Zie archief Lexmond na 1815, inv.nr. 469.

1 stuk

Economische zaken
623.

624.

625.

626-629.

Stukken betreffende de vaststelling van het reglement
voor de broodbakkers en daarmee verwante bedrijven
door schout en raad en de goedkeuring door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, 1818-1819.

5 stukken

Processen-verbaal van verpachting van de invordering
van het wik- en weegloon van alle voorwerpen, die ter
gemeentewaag worden gewogen,
1892-1916.

1 omslag

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het besluit
van de gemeenteraad tot heffing en invordering van
marktgeld van paarden en veulens,
1859. Afschrift.

1 katern

Stukken betreffende de verpachting van de invordering van marktgeld van paarden en veulens, koek- en
poffertjeskramen en kermisattracties ter gelegenheid
van de jaarlijkse paardenmarkt,
1874-1926.

4 omslagen

626. 1874-1890
627. 1891-1899
630.

628. 1900-1905
629. 1906-1926

Stukken betreffende de levering van electriciteit aan
Ameide door het electriciteitsbedrijf van Dordrecht
en de aanleg van de hiervoor benodigde leidingen en
straatverlichting,
1920-1924. Met 4 kaarten.

Sociale zaken
631.
Stukken betreffende de instelling van een subcommisie
van de Maatschappij van Weldadigheid te Ameide en de
werving van contribuanten en leden,
51

1 omslag

632.

1818-1827.

1 omslag

Stukken betreffende het overbrengen van bedelaars
naar de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid te Hoorn of Ommerschans en de hiervoor te ontvangen vergoedingen, 1818-1925.

1 omslag

52

53

633.

Goedgekeurde raadsbesluiten tot vaststelling van het
reglement voor het burgerlijk armbestuur en wijziging
van het reglement voor de Dienst Maatschappelijke Zorg,
1913, 1951.

54

2 stukken

Armenzorg

55

634-636.

637.

638.

Kopieboeken van uitgaande brieven inzake het armwezen,
1859-1871.
634. 1859-1864
635. 1865-1868
636. 1869-1871
N.B. Zie ook het Archief van het Burgerlijk Armbestuur.

3 delen

Notulen van de vergaderingen van het Plaatselijk
Crisis-comité "B" van 8 september 1933 t/m 21 januari
1938, 1933-1938.

1 deel

Brieven van de burgemeester aan het plaatselijke
comité voor bijzondere noden en het Crisis-Comité "B"
inzake de samenstelling van deze comités,
1937.

3 stukken

Onderwijs
N.B. zie voor onderwijs ook Archief van Tienhoven na 1813 !
639.

Reglement voor het schoolwezen en het onderwijs voor
de gemeenten van Ameide en Tienhoven, vastgesteld
door de schout en beide gemeenteraden op 28 december
1824, 1824.

4 katernen

Lager onderwijs
640.

641-642.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van
de verordening regelende het openbaar lager onderwijs
in de gemeenten Ameide en Tienhoven,
1858-1892.
Verslagen inzake het lager onderwijs van de plaatselijke schoolcommissie over de jaren 1858-1874,
1858-1875.
N.B. Het jaar 1870 bevindt zich in het archief van
Tienhoven van na 1813, inv. nr. 67.
641. 1858-1859

643.

642. 1860-1874

Staten houdende opgave van de toegelaten kinderen op
de lagere school en zij die gratis of tegen betaling
56

6 stukken

2 pakken

dag- of avondonderwijs volgen in de jaren 1861-1923,
1861-1924.

57

1 omslag

644.

645.

646.

647.

Stukken betreffende de goedkeuring door burgemeester en wethou
ders van Ameide en Tienhoven en de schoolopziener in het distict Dordrecht van de leerplannen (onder meer roosters,
schooltijden, vakanties) van de gemeenschappelijke lagere
school, 1884-1916.

1 pak

Lijsten van boeken aanwezig in de gemeenschappelijke
openbare lagere school van Ameide en Tienhoven,
(1875) - 1909.

3 stukken

Stukken betreffende de opgave en bestelling van
schoolbehoeften voor de gemeenschappelijke openbare
lagere school te Ameide, 1874-1911.

1 omslag

Proces-verbaal van aanbesteding van het gedeeltelijk
afbreken van het oude en het bouwen van een nieuw
schoollokaal te Ameide, 1827.

1 katern

648.

Processen-verbaal van aanbesteding van de aanleg van
een pomp in de schoolonderwijzerswoning en de bouw
van de nieuwe schoolonderwijzerswoning te Ameide,
1827, 1840.

649.

Stukken betreffende het onderhoud van de schoolonderwijzerswoning en het schoollokaal in Ameide,
1843, 1858.

2 stukken

Stukken betreffende het afbreken van de bestaande en
het bouwen van een nieuwe gemeenschappelijke school
met inbegrip van de levering van schoolmeubelen en
het herstellen van de onderwijzerswoning door J.I.
van Waning, 1876-1878. Met 7 tekeningen.

1 pak

Brieven van aannemer J.I. van Waning aan burgemeester
De Kleijn inzake de bouw van de gemeenschappelijke
school te Ameide, 1875-1878.

1 omslag

650.

651.

652.

Stukken betreffende de wijziging van de riolering van
de onderwijzerswoning door de bouw van een huis naast
de school door de dames Kriellaert, 1913.
N.B. Met retroactum uit 1841 en 2 tekeningen.
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1 omslag

653.

Dossier inzake de verbouwing van de gemeenschappelijke lagere school te Ameide in 1910 door aannemer
G.H. Diepenhorst,
1909-1912. Met 6 tekeningen.
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1 pak

Onderwijzend personeel
654.

Stukken betreffende de benoeming, ontslag, staat van
dienst, salariëring en waarneming van het onderwijzend personeel aan de gemeenschappelijke openbare
lagere school te Ameide, 1876-192.

1 omslag

Toezicht lager onderwijs
655.

656.

657.

658.

659-660.

Verordening regelende inrichting en samenstelling van
de commissie van plaatselijk toezicht op het lager
onderwijs in de gemeenten Ameide en Tienhoven,
1921. Afschrift.

1 stuk

Notulen van de commissie van plaatselijk toezicht
op het lager onderwijs in de gemeenten Ameide en
Tienhoven van 29 augustus 1921 t/m 17 oktober 1933,
1921-1933.

1 deel

Register van ingekomen stukken bij de Commissie tot
Wering van Schoolverzuim in de gemeenten Ameide en
Tienhoven van 6 mei 1901 t/m 16 november 1955,
1901-1955.

1 deel

Register van uitgegane stukken bij de Commissie tot
Wering van Schoolverzuim in de gemeenten Ameide en
Tienhoven van 30 mei 1901 t/m 14 maart 1956,
1901-1956.

1 deel

Notulen van de vergaderingen van de Commissie tot
Wering van Schoolverzuim in de gemeente Ameide en
Tienhoven, 1924-1953.

2 delen

659. 1924 juni 2 - 1938 sep. 19
660. 1938 okt. 10 - 1953 jan. 30
Vervolgonderwijs
661.

Stukken betreffende vaststelling, goedkeuring en
wijziging van de verordening tot regeling van het
herhalingsonderwijs, 1901-1909.

60

7 stukken

662.

Stukken betreffende de vaststelling van het leerplan
voor de cursus voor vervolgonderwijs aan de openbare
lagere school te Ameide en Tienhoven door burgemeester en
wethouders van beide gemeenten en de inspecteur van het lager
onderwijs, 1921-1922.

61

5 stukken

ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
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ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
N.B. De registers staan opgesteld bij het bureau Burgerzaken van de gemeente Zederik.
--

Registers van Geboortenakten,
1812-1980.
1. 1812-1822
2. 1823-1832
3. 1833-1842
4. 1843-1852
5. 1853-1862
6. 1863-1872
7. 1873-1882
8. 1883-1892
9. 1893-1902

--

10. 1903-1912
11. 1913-1922
12. 1923-1932
13. 1933-1940
14. 1941-1950
15. 1951-1960
16. 1961-1970
17. 1971-1980

Registers van Huwelijksakten,
1812-1980.
18. 1812-1822
19. 1823-1832
20. 1833-1842
21. 1843-1852
22. 1853-1862
23. 1863-1872
24. 1873-1882
25. 1883-1892
26. 1893-1902

--

17 banden

17 banden

27. 1903-1912
28. 1913-1922
29. 1923-1932
30. 1933-1940
31. 1941-1950
32. 1951-1960
33. 1961-1970
34. 1971-1980

Registers van Overlijdensakten,
1812-1980.
35. 1812-1822
36. 1823-1832
37. 1833-1842
38. 1843-1852
39. 1853-1862
40. 1863-1872
41. 1873-1882
42. 1883-1892
43. 1893-1902

17 banden

44. 1903-1912
45. 1913-1922
46. 1923-1932
47. 1933-1940
48. 1941-1950
49. 1951-1960
50. 1961-1970
51. 1971-1980

39

--

Register van geboorten- , huwelijks- en overlijdensakten, 1981-1985.

40

1 band

ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN AMEIDE
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ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR VAN AMEIDE
N.B. De begroting en rekening van het Burgerlijk
Armbestuur bevinden zich in een aparte serie.
--

1.

2.

3.

4.

5-10.

Kopieboeken van uitgaande brieven van burgemeester en
wethouders van Ameide inzake het armbestuur,
1859-1871.
N.B. Zie archief Ameide na 1813, inv.nrs. 634-636
Stukken betreffende de gerechtelijke procedure van de
door het Burgerlijk Armbestuur ondersteunde M. Verwolf
Houwelingen inzake het in de toekomst zorg
dragen voor haar onderhoud,
1880-1881.

3 delen

tegen B. van

7 stukken

Bouwvergunning verleend door de minister van Binnenlandse Zaken aan het Burgerlijk Armbstuur tot het
bouwen van een bergplaats voor asch aan de binnenzijde van de dijk te Ameide, 1875.

1 stuk

Akte van verkoop van een stuk grond aan de binnenzijde
van de sluizendijk door het Burgerlijk Armbestuur aan
J.D. van der Poel ten behoeve van de bouw van een aschhok,
1875.

1 stuk

Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht van grond
gelegen aan de Peperstraat aan C. de Jongh en vervolgens Th. van den Berg door het Burgerlijk Armbestuur,
1875, 1884.

4 stukken

Registers van besluiten van de burgemeester van
Ameide tot het machtigen van het Burgerlijk Armbestuur om aan inwoners van de gemeente (financiële)
steun te verlenen, 1860-1870.

6 delen

5. 1860 dec. 29 - 1862 jan. 14
6. 1862 jan. 14 - 1863 maart 5
7. 1863 maart 5 - 1864 okt. 28
8. 1864 okt. 28 - 1866
9. 1867
- 1869 mei 12
10. 1869 mei 22 - 1870 juli 7
40

11.

Lijsten van behoeftigen uit Ameide die elders bedeeld
worden en van behoeftigen in Ameide afkomstig uit
overige gemeenten, 1863-1870.

41

1 omslag

BIJLAGE
BLOEMENDAALSCHE REGISTRATUURSTELSEL
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BLOEMENDAALSCHE REGISTRATUURSTELSEL
Lijst der hoofdstukken van het registratuurplan
1. De gemeente en haar gebied
2. Samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur
3. Gemeente-ambtenaren
4. Handelingen en benoodigdheden van het gemeentebestuur
5. Plaatselijke verordeningen
6. Gemeente-eigendommen
7. Belastingen en heffingen
8. Financiën/Comptabiliteit
9. Politie, openbare orde en zedelijkheid
10. Openbare veiligheid en brandweer
11. Straatverlichting
12. Parken en plantsoenen
13.Wegen, verkeer en vervoer
14. Volkshuisvesting
15. Volksgezondheid
16. Begraafplaatsen, begraven van lijken
17. Armwezen, ondersteuning
18. Sociale instellingen
19. Krankzinnigen
20. Drankwet/drankbestrijding
21. Bevolking en burgerlijke stand
22. Pensioenen der ambtenaren en van hun weduwen en weezen. Wachtgelden
23. Bedrijven
24. Waterleiding. Drinkwatervoorziening
25. Electriciteitsvoorziening
26. Gasvoorziening
27. Grondbedrijf
28. Levensbehoeftenvoorziening. Distributiewet
29. Kiesverrichtingen
30. Hinderwet
31. Waterstaat
32. Landbouw, tuinbouw, boschbouw en veeteelt
33. Handel
34. Nijverheid
35. Jacht en Visscherij
36. Arbeid
37. Sociale verzekeringen
38. Kerkgenootschappen
1

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Justitie
Strandvonderij
Kunsten en wetenschappen, volksontwikkeling
Onderwijs
Landsverdediging. Dienstplicht
Onteigeningen
Provinciaal bestuur
Staatsbestuur
Alle andere zaken niet tot de vorenstaande behoorende
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Registratuurplan
1.
1.1
1.2
1.3

De gemeente en haar gebied
Ontstaan en geschiedenis der gemeente
Verdeeling der gemeente in wijken. Straatnamen. Huisnummering
Gemeentewapen

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Samenstelling en inrichting van het gemeentebestuur
Gemeenteraad. Algemeen dossier
Commissiën uit den Raad
College van Burgemeester en Wethouders
Burgemeester
Wethouders
Secretaris
Ontvanger
Gemeentesecretarie
Samenwerking van gemeenten

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Gemeente-ambtenaren
Gemeenteambtenaren. Algemeen dossier
Tijdelijke gemeenteambtenaren
Instructiën voor gemeenteambtenaren
Personeele dossiers der gemeenteambtenaren
Rechtstoestand, ambtenaren- en werkliedenreglementen. Georganiseerd overleg
Wedden, toelagen en huisvesting der gemeenteambtenaren
Ongevallen-, ziekten- en invaliditeitsverzekering van gemeenteambtenaren

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.
5.1
5.2

Handelingen en benoodigdheden van het gemeentebestuur
Gemeenteverslag
Aanbestedingen en leveringen
Inlichtingen en uitreiking van stukken
Gemeentearchief. Uitvoering Archiefwet
Benoodigdheden van het gemeentebestuur
Vrijdom van briefport
Abonnementen op het Staatsblad, Provinciaal blad en andere periodieken
Lidmaatschap der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
Plaatselijke verordeningen
Plaatselijke verordeningen. Algemeen dossier
Strafverordeningen

6.
6.1

Gemeente-eigendommen
Gemeente-eigendommen. Algemeen dossier
3

6.2
6.3
6.4

Afzonderlijke dossiers der verschillende gemeente-eigendommen
Staat van gemeente-eigendommen
Brand-, inbraak- en glasverzekering.
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7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

Belastingen en heffingen
Gemeentelijke belastingen. Algemeen dossier
Plaatselijke belasting naar het inkomen
Opcenten op 's Rijks directe belastingen
Hondenbelasting
Belasting op tooneelvoorstellingen en andere opnebare vermakelijkheden
Belastingen en heffingen als bedoeld in de artikelen 238 en 239 der Gemeentewet
Belastingen krachtens bijzondere wetten
Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen en van bouwterreinen,
bedoeld in de artt. 242b, c en d der Gemeentewet
Zakelijke belasting op het bedrijf
Logeergastenbelasting
Belasting op openbare aankondigingen
Belasting op de verzekering tegen brandschade
Rijksbelastingen. Algemeen dossier
Zetters en schatters
Grondbelasting. Kadaster
Personeele belasting
Rijksinkomstenbelasting
Vermogensbelasting
Dividend- en tantièmebelasting
Successiebelasting

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Financiën/Comptabiliteit
Gemeentefinanciën. Algemeen dossier
Begrootingen
Rekeningen
Controle op de ontvangsten en uitgaven. Kasopneming
Geldleeningen
Gemeentelijke subsidies
Rijksuitkeeringen
Verjaring van schuldvorderingen
Belegging van gemeentegelden

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Politie, openbare orde en zedelijkheid
Politie. Algemeen dossier
openbare orde. Uitoefening van het politietoezicht
Oproeren, werkstakingen. Vordering van krijgsvolk
Zedenpolitie
Tuchteloosheid
Bedelarij en landlooperij
Houden van loterijen. Dobbelen en wedden
5

9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

Vereeniging en vergadering
Woonwagens en woonschepen
Politieverordening. Algemeen dossier
Het innnemen van een standplaats op of aan openbare gronden en wateren
Het hebben van voorwerpen of werken boven, op, aan of in openbare gronden en
wateren

6

9.
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18

Politie, openbare orde en zedelijkheid (vervolg)
Paspoorten
Bewijzen van goed gedrag
Toezicht op vreemdelingen
Wettelijke tijd
Wapenwet. Vervoer ontplofbare stoffen
Burgerwacht

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Openbare veiligheid en brandweer
Openbare veiligheid. Algemeen dossier
Ongelukken. Redding
Vervoer van buskruit
Stoomwet
Brandweer. Maatregelen tegen brandgevaar. Algemeen dossier

11.
11.1

Straatverlichting
Straatverlichting. Algemeen dossier

12.
12.1

Parken en plantsoenen
Parken en plantsoenen. Algemeen dossier

13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15

Wegen, verkeer en vervoer
Wegen. Algemeen dossier
Wegen, bijzondere dossiers voor de verschillende wegen
Kilometerpalen, wegwijzers, waarschuwingsborden, enz.
Verkeer te land
Motor- en rijwielwet
Spoorwegen
Tramwegen. Autobussen
Verkeer te water. Scheepvaart
Havens.
Kaden
Overzetveren
Bruggen
Telegraaf en telefoon
Posterijen. Postchèque- en girodienst
Luchtverkeer

14.
14.1
14.2
14.3

Volkshuisvesting
Volkshuisvesting. Algemeen dossier
Stichting van woningen
Woningbouw met rijkspremie
7

14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

Verbetering van woningen, onbewoonbaarverklaringen
Bouwverordening. Algemeen dosssier
Bouwvergunningen en bewoonbaarverklaringen
Uitbreidingsplan. Bouwverbod
Rooilijnen
Woningnoodwet
Huurcommissiewet, Huuropzeggingswet en Huuraanzeggingswet
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15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18

Volksgezondheid
Volksgezondheid. Algemeen dossier
Gemeentelijke gezondheidsdient
Keuring van waren
Keuring van vee en vleesch
Bad- en zweminrichtingen
Wijkverpleging
Uitoefening der geneeskunde
Ziekenhuizen en klinieken, inrichtingen voor kraamvrouwen en zuigelingen
Besmettelijke ziekten
Ziekenbarakken
Inenting
Ontsmeting en reiniging
Lucht- en bodemverontreiniging. Stofbestrijding
Verontreiniging van openbare wateren
Rioleering
Gemeentereiniging; ophalen van haardasch en vuilnis
Herstellingsoorden en Sanatoria
Rijkstoezicht op de volksgezondheid. Gezondheidscommissie

16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

Begraafplaatsen, begraven van lijken
Algemeene begraafplaatsen
Uitgifte van graven
Stichting van kelders en grafteekenen
Bijzondere begraafplaatsen
Begraven, vervoeren en opgraven van lijken; kennisgevingen van begraven van lijken uit
andere gemeenten
Geneeskundigen voor de doodschouw

17.
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10

Armwezen, ondersteuning
Armwezen. Algemeen dossier
Collecten
Statistiek Armwezen
Burgerlijke Armenzorg
Geneeskundige armenverzorging
Ondersteuning. Algemeen dossier
Steun aan werkloozen
Belgische en andere vluchtelingen
Weeshuizen
Legaten, makingen en schenkingen

18.

Sociale instellingen
9

Inrichtingen voor zwakzinnigen, idioten, achterlijken, blinden,
spraakgebrekkigen en stichtingen voor ouden van dagen, enz.
19.
19.1

Krankzinnigen
Krankzinnigen. Algemeen dossier
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doofstommen,

20.
20.1
20.2
20.3

Drankwet/drankbestrijding
Drankbestrijding. Drankwet. Algemeen dossier
Vergunningen tot verkoop van sterke drank in 't klein
Verloven

21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7

Bevolking en burgerlijke stand
Bevolking. Algemeen dossier
Bevolkingsstatistiek
Kennisgevingen van geboorten
Kennisgevingen van overlijden
Volkstelling
Nederlanderschap, naturalisatie, nationaliteitsbewijzen
Burgerlijke Stand. Algemeen dossier

22.

Pensioenen der ambtenaren en van hun weduwen en weezen. Wachtgelden

23.
23.1

Bedrijven
Bedrijven. Algemeen dossier

24.
24.1
24.2
24.3
24.4

Waterleiding. Drinkwatervoorziening
Gemeentewaterleiding. Algemeen dossier
Verordeningen op het waterleidingbedrijf
Personeel van het bedrijf
Financieel beheer van het bedrijf

25.
25.1

Electriciteitsvoorziening
Electriciteitsvoorziening. Algemeen dossier

26.
26.1

Gasvoorziening
Gasvoorziening. Algemeen dossier

27.
27.1

Grondbedrijf
Grondbedrijf. Algemeen dossier

28.
28.1
28.2
28.3
28.4

Levensbehoeftenvoorziening. Distributiewet
Distributiebedrijf. Algemeen dossier
Levensmiddelen
Kleeding, schoeisel, dekking
Licht en brandstoffen

29.
29.1

Kiesverrichtingen
Kiesverrichtingen. Algemeen dossier
11

29.2
29.3
29.4
29.5

Kiezerslijst
Verkiezing van leden van den Gemeenteraad
Verkiezing van leden van de Provinciale Staten
Verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
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30.
30.1
30.2

Hinderwet
Hinderwet. Algemeen dossier
Vergunningen tot oprichting van inrichtingen. Voor elke vergunning wordt een afzonderlijk
dossier aangelegd

31.
31.1
31.2

Waterstaat
Waterstaat. Algemeen dossier
Waterschappen, veenschappen en veenpolders

32.
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.7
32.8
32.9
32.10
32.11

Landbouw, tuinbouw, boschbouw en veeteelt
Landbouw. Algemeen dossier
Landbouwverslag
Landarbeiderswet
Tuinbouw
Plantenziekten
32.6
Boschbouw
Boschwet
Veeteelt. Algemeen dossier
Besmettelijke veeziekten
Hondsdolheid
Bescherming van nuttige en uitroeiing van schadelijke dieren

33.
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7

Handel
Handel. Algemeen dossier
Kamer van koophandel en fabrieken
Markten en veilingen
Spaar- en leenbanken. Pandhuiswet
Kermissen
IJk en herijk van maten en gewichten
Consulaire dienst

34.
34.1

Nijverheid
Nijverheid. Algemeen dossier

35.
35.1

Jacht en Visscherij
Jacht en Visscherij. Algemeen dossier

36.
36.1
36.2
36.3
36.4

Arbeid
Arbeid. Algemeen dossier
Arbeidswet
Veiligheidswet
Werkloosheid, arbeidsbemiddeling en arbeidsbeurs
13
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37.
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
37.7
37.8

Sociale verzekeringen
Sociale verzekeringen. Algemeen dossier
Ongevallenwet
Ziektewet
Invaliditeitswet
Ouderdomswet
Radenwet
Beroepswet
Werkloosheidsverzekering

38.
38.1

Kerkgenootschappen
Kerkgenootschappen. Algemeen dossier

39.
39.1

Justitie
Justitie. Algemeen dossier

40.
40.1

Strandvonderij
Strandvonderij. Algemeen dossier

41.
41.1
41.2
41.3
41.4
41.5
41.6
41.7

Kunsten en wetenschappen, volksontwikkeling
Monumenten van geschiedenis en kunst
Behoud van natuurmonumenten
Bouwkunst
Musea
Bibliotheken en leeszalen
Sport
Volksontwikkeling

42.
42.1
42.2
42.3

Onderwijs
Lager onderwijs. Algemeen dossier
Statistiek lager onderwijs
Tegemoetkoming in de vervoerkosten van schoolkinderen, krachtens art. 13 der Lageronderwijswet
Openbaar lager onderwijs. Algemeen dossier
Schoolgebouwen
Onderwijzend personeel. Algemeen dossier
Tijdelijk onderwijzend personeel
Jaarwedden en belooningen
Leerlingen
Kosten van het openbaar lager onderwijs. Rijksbijdragen
Leerplans, roosters van lessen, scholreisjes, vacanties en feestdagen, bijzondere vakken
Leermiddelen, schoolbehoeften en schoolbibliotheken

42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
42.10
42.11
42.12
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42.13
42.14
42.15
42.16
42.17
42.18
42.19
42.20
42.21
42.22
42.23
42.24

Schoolmeubelen
Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoollokalen
Openbaar vervolgonderwijs
Bijzonder lager onderwijs. Algemeen dossier
Schoolgebouwen. (Stichting, uitbreiding en verbetering)
Gemeentelijke uitkeeringen inzake het bijzonder lager onderwijs, krachtens de artt. 33.
86, 100, 101, 102, 104, 205 en 205bis der Lager-onderwijswet 1920.
Afgifte van bewijzen als bedoeld in art. 107c der wet
Middelbaar onderwijs. Algemeen dossier
Bijdrage in de kosten voor hoogere burgerscholen, krachtens art. 36quater der
Middelbaar-onderwijswet
Hooger onderwijs. Algemeen dossier
Bijdrage in de kosten van gymnasia, krachtens art. 8quater der Hooger-onderwijswet
Vakonderwijs. (Landbouw-, Nijverheids- en Handelsonderwijs). Algemeen dossier
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42.
42.25
42.26
42.27
42.28
42.29
42.30
42.31
42.32
42.33

Onderwijs
Vergoedingen aan andere gemeenten,
Nijverheidsonderwijswet
Leerplicht. Algemeen dossier
Commissie tot wering van schoolverzuim
Voorbereidend onderwijs. Algemeen dossier
Schoolkleeding en -voeding
Toezicht op het onderwijs. Algemeen dossier
Rijkstoezicht op het onderwijs
Plaatselijk toezicht op het onderwijs
Geneeskundig schooltoezicht

43.
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
43.10
43.11
43.12
43.13
43.14
43.15
43.16
43.17
43.18
43.19
43.20
43.21
43.22
43.23
43.24
43.25
43.26
43.27
43.28
43.29

Landsverdediging. Dienstplicht
Landsverdediging. Algemeen dossier
Vergoeding wegens kostwinnerschap
Weerbaarheidsvereenigingen
Vrijwillige dienst
Dienstplicht. Algemeen dossier
Inschrijving
Keuring
Vrijstellingen
Uitsluiting
Loting
Voorgeoefendheid
Toewijzing en inlijving
Achtergebleven lotelingen
Uitstel van eerste oefening
Dienstplichtigheid in Ned.-Indië
Gewone dienstplichtigen. Algemeen dossier
Opkomst in werkelijken dienst
Verlofgangers en verlofgangersregisters
Jaarlijksch onderzoek
Herhalingsoefeningen
Veranderingen
Vestiging en vertrek
Ontslag en overlijden
Buitengewone dienstplichtigen. Algemeen dossier
Inschrijving
Vestiging en vertrek
Ontslag en overlijden
Veranderingen
Inkwartiering
17

krachtens

art.

25,

lid

4,

der

43.30
43.31
43.32
43.33
43.34

Vordering ten behoeve van het leger
Staat van oorlog en beleg
Mobilisatie
Luchtbeschermingsdienst
Bijzonder Vrijwillige Landstorm

44.
44.1

Onteigeningen
Onteigeningen. Algemeen dossier

45.
45.1

Provinciaal bestuur
Provinciaal bestuur. Algemeen bestuur

46.
46.1
46.2
46.3
46.5
46.6

Staatsbestuur
Staatsbestuur. Algemeen dossier
Koninklijk Huis
Staten-Generaal
46.4
Ridderorden
Rijksambtenaren
Wetgeving

47.
47.1

Alle andere zaken niet tot de vorenstaande behoorende
Algemeen dossier
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