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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Stukken van algemene aard

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 Notulen

1.1 NOTULEN

1 Notulen van de vergaderingen van het Conseil Municipal,
1811 december 8 - 1813 augustus 18. 1 omslag

2 Notulen van de vergaderingen van het Provisioneel Bestuur,
1813 november 25 - 1814 januari 21. 1 stuk

3-12 Notulen van de vergaderingen van het Gemeentebestuur, sinds 21 oktober 
1851 de Gemeenteraad,
1817-1919. 11 delen
3 1817 april 2 - 1829 juni 11
4 1829 juni 20 - 1831 februari 24
5 1831 juni 21 - 1843 december 23
6 1843 december 23 - 1849 mei 8
7 1849 juni 28 - 1862 oktober 29
8 1862 december 10 - 1876 juli 19
9 1876 augustus 2 - 1884 december 23
10 1885 februari 6 - 1899 maart 11
11 1899 mei 1 - 1907 oktober 25
12 1907 december 14 - 1915 april 24

13-15 Indices op de notulen van de vergaderingen van het Gemeentebestuur, 
sinds 1851 de Gemeenteraad,
1817-1921. 3 delen
13 1817 maart 25 - 1840 december 28
14 1841 maart 10 - 1871 december 21
15 1871 oktober 30 - 1921 december 30

16-19 Notulen van de vergaderingen van het College van Burgemeester en 
Wethouders,
1871-1921. 5 delen
16 1871 december 21 - 1884 november 6
17 1883 januari 12 - 1897 december 17
18 1898 januari 20 - 1909 februari 26
19 1909 maart 3 - 1916 oktober 16

20 Index op de notulen van de vergaderingen van B.& W,
1871 december 21 - 1919 februari 10. 1 deel

21 Notulen van besloten Raadsvergaderingen,
1908 april 22 - 1918 februari 2. 1 katern
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1.2 Correspondentie

1.2 CORRESPONDENTIE

22 Circulaires, met minuutantwoorden,
z.d., 1814-1898. 1 omslag

23-27 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van Jhr. mr. J .W. van 
Vredenburch als maire respectievelijk president en schout,
1810-1819. 5 pakken
23 1810-1812
24 1813
25 1814
26 1815, 1816
27 1817-1819

28 Stukken betreffende kennisgevingen van de juiste wijze van verzenden en 
portvrij versturen, alsmede betreffende adressering en vermelding van 
briefnummers,
1814-1881. 1 pak

29-51 Agenda's van ingekomen en minuten van uitgegane stukken, vanaf 30 juni 
1876 uitsluitend van ingekomen stukken, met indices op trefwoorden,
1816-1818, 1831-1853, 1855-1916. 31 delen
29 1816-1818, zonder index
30 1831 januari 1 - 1836 september 5
31 1836 september 12 - 1842 december 12
32 1842 december 12 - 1847 april 17
33 1847 april 20 - 1850 september 15
34 1850 september 17 - 1853 september 27
35 1855 januari 2 - 1857 juli 30
36 1857 augustus 1 - 1860 december 31, zonder index
37 1861 januari 1 - 1863 december 31
38 1864 januari 2 - 1866 augustus 26, zonder index
39 1866 augustus 25 - 1868 november 9, zonder index
40 1868 november 9 - 1871 augustus 14, zonder index
41 1871 augustus 15 - 1873 december 30
42 1874 januari 2 - 1876 mei 1, zonder index
43 1876 april 1 - 1878 januari 8
44 1878 januari 1 - 1881 januari 7
45 1881 januari 4 - 1883 november 8
46 1883 november 8 - 1887 juli 30
47 1887 augustus 1 - 1891 maart 14
48 1891 maart 21 - 1893 maart 31
49 1893 april 1 - 1901 december 31
50 1902 januari 7 - 1911 juli 14
51 1911 juli 14 - 1916 november 10

52-68 Registers van minuten van uitgegane stukken, met alfabetische indices,
1876-1917. 17 delen
52 1876 juni 1 - 1877 december 31
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53 1878 januari 2 - 1880 december 31
54 1881 januari 4 - 1883 december 31
55 1884 januari 3 - 1887 december 31
56 1888 januari 3 - 1892 april 27
57 1892 mei 1 - 1894 september 29
58 1894 oktober 10 - 1897 december 31
59 1898 januari 1 - 1899 november 30
60 1899 december 1 - 1902 oktober 20
61 1902 oktober 20 - 1905 februari 21
62 1905 februari 21 - 1907 maart 30
63 1907 april 2 - 1909 oktober 2
64 1909 oktober 1 - 1911 oktober 10
65 1911 oktober 10 - 1913 mei 5
66 1913 mei 6 - 1914 oktober 12
67 1914 oktober 7 - 1916 maart 15
68 1916 maart 14 - 1917 juni 1

1.3 Verordeningen

1.3 VERORDENINGEN

69 Stukken betreffende de verordening, vermeldende de titels van de 
plaaatselijke strafverordeningen, alsmede de verordening houdende 
voorschriften op het afkondigen van strafverordeningen,
1856-1901. 1 omslag

70 Register van de in de periode 1884-1921 afgekondigde strafverordeningen,
1884-1921. 1 deel

71 Register van de belangrijkste Raadsbesluiten en verordeningen uit de jaren 
1851-1910, met alfabetische index,
1898-1910. 1 deel
N.B. Opgenomen zijn de nog geldende verordeningen uit de periode 1851-1898.

1.4 Acten

1.4 ACTEN

72-73 Onderhandse overeenkomsten tussen de Gemeente en derden alsmede 
verklaringen van de gemeente ten behoeve van derden, geregistreerd door 
de Ontvanger van de Administratie van Gerechtelijke en Administratieve 
Acten, met bijlagen en tekeningen,
1851-1912. 2 pakken
N.B. Met aantekeningen van mutaties tot en met 1942.
72 1851, 1857, 1875-1890
73 1890-1910, 1912

74 Repertoria op de acten die door de Ontvanger van de Administratie van 
Gerechtelijke en Administratieve Acten zijn geregistreerd,
1817-1821, 1876-1908. 5 katernen

75 Missive waarbij de Gouverneur het geparafeerde repertoire voor de actens 
retourneert,
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1817. 1 stuk

1.5 Verslagen

1.5 VERSLAGEN

76 Algemene verslagen van de staat der gemeente, samenstelling van de 
bevolking, economische bedrijvigheid e.d.,
1815-1849. 1 omslag

77-83 Verslagen van de toestand van de gemeente over de jaren 1821-1917, met 
bijlagen en begeleidende missive,
1821-1918. 7 pakken
77 1821-1851
78 1851, 1852, 1855, 1870
79 1871-1880
80 1881-1890
81 1891-1900
82 1901-1910
83 1911-1918

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1 Bestuur

2.1 BESTUUR
2.1.1. Reglementen en voorschriften

84 Proclamatie waarin F. van der Duyn van Maasdam en G.K. Hogendorp 
oproepen tot vorming van provisionele besturen,
z.d. [1813]. 1 stuk

85 Minuutbrief waarbij de burgemeester de Gouverneur de processen-verbaal 
ingevolge artikels 58, 61-63 en 70 van het reglement op het bestuur van 
platteland stuurt.
z.d., 1828-1847. 1 omslag

86 Stukken betreffende reglementen van orde voor de vergaderingen van het 
Provisioneel bestuur, van burgemeester en wethouders en van de raad,
1813-1874. 1 omslag

87 Stukken betreffende reglementen, voorschriften en bepalingen voor de 
plattelandsbesturen,
1813-1825. 1 omslag

88 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage een circulaire met 
betrekking tot heerlijkheden stuurt,
1814. 2 stukken

89 Misive waarbij de Commissaris van het district 's-Gravenhage de publikatie 
van de Koning stuurt betreffende vaststelling van de bijzondere Commissie 
tot ontwerp van een grondwet,
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1814. 2 stukken

90 Missive waarin de Gouverneur zijn ontslag bekend maakt, alsmede missive 
waarin dhr. van der Duyn zijn benoeming tot Gouverneur meedeelt,
1817. 2 stukken

91 Missive waarin de Gouverneur opgeeft welke staten op welke tijdstippen 
toegezonden moeten worden,
1819. 1 stuk

92 Missive waarin de Gouverneur verzoekt en missive waarin deze maant tot 
opgave van reglementen van polderbesturen, met aantekening van negatief 
antwoord,
1820-1821. 2 stukken

93 Minuutbrief waarin de burgemeester de griffier van de Staten van Holland 
meedeeldt dat bij de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde en 
geretourneerde rekeningen geen rekening van de Oudwateringse polder is 
gevonden,
1833. 1 stuk

94 Circulaire waarin de officier bij de rechtbank van eerste aanleg te 's-
Gravenhage meedeelt dat de schouten of secretarissen geen taken van de 
gerechtelijke ambtenaar of diensten als een notaris mogen verrichten,
1837. 1 stuk

95 Briefwisseling met de Gouverneur over het recht van voordracht of 
benoeming van bestuursfunctionarissen door de ambachtsheer van Rijswijk,
1844. 1 omslag

96 Circulaire waarin de Commissaris des Konings benadrukt dat burgemeester 
en wethouders en de Raad verplicht zijn te vergaderen en daarvan notulen 
bij te houden,
1872. 1 stuk

97 Missiven waarin Gedeputeerde Staten hun goedkeuring van een 
raadsbesluit medelen (ingevolge artikel 194 van de gemeentewet),
1877-1906. 1 omslag

98 Missive waarbij de Commissaris des Konings een afschrift van een missive 
van de Minister van Binnenlandse zaken stuurt inzake het afleggen van de 
eed door benoemde raadsleden,
1884. 1 stuk

99 Missive waarbij de Ontvanger Registratie gerechtelijke Acten een vergunning 
retourneert en meedeelt dat op de dag van opmaak in het repertoire geboekt 
moet worden waarna de goedkeuring later bij die boeking aangetekend 
wordt,
1889. 1 stuk
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100 Verordening betreffende de taken en bevoegdheden van een vaste 
Commissie inzake gemeentewerken en -bedrijven, met adviesnota van 
burgemeester en wethouders,
1916. 2 stukken

101 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om de handtekening van de 
schouten-secretarissen en van de schout ter legalisatie,
1817. 1 stuk

2.1.2 Bestuursfunctionarissen

2.1.2 BESTUURSFUNCTIONARISSEN

102 Correspondentie betreffende het aftreden van Jhr. mr. J.W. van Vredenburch 
als lid van het Conseil Municipal van Delft vanwege zijn functie als maire te 
Rijswijk,
1812. 2 stukken

103 Stukken betreffende assesoren/wethouders,
1817-1920. 1 omslag

104 Stukken betreffende de schout respectievelijk burgemeester,
1817-1917. 1 pak

105 Stukken betreffende de jaarwedde van de burgemeester, de secretaris, de 
wethouders/assesoren en de gemeente-ontvanger, met staten van 
jaarwedden,
1814-1917. 1 omslag

106 Rooster van aftreding van gemeenteraadsleden over de periode 1834-1923,
1834-1915. 1 katern

107 Minuutbrief waarin de Gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten meedeelt 
dat tot aankoop van een ambtsketen voor de burgemeester is besloten,
1852 december 20. 1 stuk

108 Stukken betreffende het geschil over het verlies van het Raadslidmaatschap 
van J.H.F. Le Comte door diens verandering van woonplaats,
1870-1871. 1 omslag

2.1.3 Verkiezingen

2.1.3 VERKIEZINGEN

109-111 Kiezerslijsten en stukken betreffende het kiesrecht en verkiezingen van 
leden van provinciaal en landelijke bestuursorganen,
1817-1907. 3 pakken
109 1817-1850 september
110 1851-1859
111 1860-1879, 1891-1898, 1907
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112 Staten van belastingbetalers ten behoeve van de opmaak van kiezerslijsten, 
alsmede stukken betreffende plaatsing en bezwaarschriften tegen plaatsing 
van personen op de kiezerslijsten,
1820-1896. 1 omslag

113-114 Stukken betreffende verkiezingen van gemeenteraadsleden,
1813-1897. 2 pakken
113 1813-1851
114 1852-1897

115 Minuutbrief waarin de voorzitter van de gemeenteraad van Rijswijk de 
Commissaris des Konings de opgaven en afschriften van de lijsten volgens 
artikel 10 van de gemeentewet stuurt,
1854. 1 stuk

116 Staten van het aantal kiesgerechtigden,
1855-1876. 1 omslag

117 Stukken betreffende regelingen voor de verkiezingen,
1857-1897. 1 omslag

118 Minuutbrief waarbij de staat van hoogst aangeslagenen in de belasting ten 
behoeve van de kiezerslijsten aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden, 
met opmerkingen over de aangeslagenen en minuut waarbij de 
verbeteringen worden gemeld,
1864. 1 omslag

119 Stukken betreffende bepalingen voor en opgaven van kiesgerechtigden naar 
aanleiding van het besluit tot wijziging van de Kieswet en herziening van de 
kiezers lijsten,
1887-1900. 1 omslag

120 Missive waarbij Gedeputeerde Staten een afschrift van een missive van de 
Minister van Binnenlandse Zaken stuurt inzake de verdeling van de 
kiesdistricten in stemdistricten,
1896. 2 stukken

121 Kiezerslijst van kiesgerechtigden voor landelijke en provinciale organen en 
gemeenteraad,
1899-1900. 1 katern

2.1.4 Toezicht op het bestuur

2.1.4 TOEZICHT OP HET BESTUUR

122 Stukken betreffende inspectiebezoeken door de Gouverneur van Zuid-
Holland, vanaf 1851 de Commissaris des Konings,
1845-1895. 1 omslag
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2.2 Archief en gemeentewapen

2.2 ARCHIEF EN GEMEENTEWAPEN
2.2.1 Archiefbeheer

2.2.1 ARCHIEFBEHEER

123 Stukken betreffende de deponering door de ontvanger der directe 
belastingen van archief, alsmede betreffende de overdracht door de 
gemeente aan de ontvanger,
1828-1847. 1 omslag

124 Inventaris van de door J.W. Schuurman bij zijn aantreden als secretaris in 
1831 in het archief aangetroffen archieven, bijgehouden tot en met 1873, 
met lijst van stukken afkomstig van de Heilige Geest armen, door hem 
overgedragen aan het gemeentebestuur,
1831-1873. 1 omslag

125 Stukken betreffende de toestand en de wijze van beheer van de archieven 
van en door de gemeente,
1851-1888. 1 omslag

126 Stukken betreffende het onderzoek door de Algemene Commissie van 
Liquidatie van Zaken betreffende voormalige Wees- en Momboirkamers naar 
de weeskamer te Rijswijk en betreffende de overname door deze commissie 
van in 1875 teruggevonden stukken,
1852-1880. 1 omslag

127 Stukken betreffende de inventarisatie door J.H. Hingman, commies-
chartermeester bij het Rijksarchief, van de in het raadhuis aanwezige 
archieven van voor 1811, alsmede betreffende de overbrenging van 
bescheiden uit deze archieven naar het Rijksarchief,
1874, 1876, 1896, 1901, 1920. 1 omslag

128 Aantekeningen van J.H. Hingman betreffende de geschiedenis van Rijswijk, 
opgetekend uit archieven berustende in het Rijksarchief, met begeleidende 
missive van Gedeputeerde Staten,
1876. 1 katern en 1 stuk

2.2.2 Gemeentewapen

2.2.2 GEMEENTEWAPEN

129 Stukken betreffende de vaststelling van het gemeentewapen door de Hoge 
Raad van Adel, met schetsontwerp en wapendiploma, met stukken 
betereffende het voeren van het wapen,
1815-1818, 1911. 1 omslag

130 Missive waarin de burgemeester van 's-Gravenhage verzoekt om een afdruk 
van het zegel van de gemeente, met minuut-brief waarbij de afdruk gestuurd 
wordt,
1854. 2 stukken
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2.3 Grondgebied

2.3 GRONDGEBIED

131 Stukken betreffende de wijziging van de gemeentegrens tussen Rijswijk en 
Voorburg, met landmeterkaarten,
1813-1827. 1 omslag

132 Proces-verbaal van grensbepaling,
1826. 1 katern

133 Stukken betreffende grenswijzigingen,
1829-1834. 1 omslag

134 Stukken betreffende de wijziging van de gemeentegrens tussen Rijswijk en 
's-Gravenhage van de Hoefkade naar de Laakkade, met kaarten,
1842-1854. 1 omslag

135 Stukken betreffende een onderzoek door Gedeputeerde Staten of de 
gemeentegrenzen in de provincie Zuid-Holland op elkaar aansluiten,
1873. 1 omslag

136 Stukken betreffende de wijziging van de gemeentegrens tussen Rijswijk en 
's-Gravenhage van de Laakkade naar de Broeksloot,
1896-1901. 1 pak

137 Stukken betreffende niet tot uitvoer gebrachte plannen tot wijziging van de 
gemeentegrenzen van 's-Gravenhage en Delft waardoor Rijswijk vrijwel 
volledig geannexeerd zou worden, met kaarten,
1913-1917. 1 omslag

2.4 Eigendommen

2.4 EIGENDOMMEN
2.4.1 Algemeen

2.4.1 ALGEMEEN

138 Missive waarbij Gedeputeerde Staten haar besluit stuurt inzake autorisatie 
van verruiling, uitgifte van erfpacht e.d. van vaste gemeentegoederen, 
alsmede missive waarbij Gedeputeerde Staten het Koninklijk Besluit stuurt 
dat de aanvraag om autorisatie aan de sanctie van de Koning is 
onderworpen,
1816, 1817. 1 omslag

139 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave van de jaarlijkse kosten 
van onderhoud van alle publieke gebouwen en werken welke (gedeeltelijk) 
voor rekening komen van het rijk, alsmede van diegene die voor en na 1794 
het onderhoud bekostigde, en hoe de bekostiging nu wordt geregeld,
1818. 1 stuk
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140 Missive waarin de griffier van de Staten van Holland het Koninklijk Besluit 
bekend maakt over de scheiding van gemeente-eigendommen
1818. 1 stuk

141 Minuutbrief waarin de secretaris de Gouverneur meedeelt dat er geen 
ordonnantie van autorisatie verleend zijn voor verkoop of afstand van 
onroerende goederen ten behoeve van openbare werken,
1847. 1 stuk

142 Missive waarin de Gouverneur verzoekt alsnog te voldoen aan de circulaire 
inzake verkoop of afstand van onroerende goederen, en missive waarin 
verzocht wordt de brief als niet verstuurd te beschouwen,
1849. 2 stukken

143 Missive waarin Gedeputeerde Staten om opgave van de gemeentelijke 
eigendommen verzoeken, met staten,
1852, 1873, 1878, 1914. 1 omslag

144 Missive waarin de Commissaris der Koningin aandringt op nauwkeurigheid 
bij opgaven ten behoeve van de staatsalmanak,
1899. 1 stuk

2.4.2 Aaan- en verkoop, ruiling en schenking

2.4.2 AAAN- EN VERKOOP, RUILING EN SCHENKING

145-158 Stukken betreffende verwerving van eigendommen,
1809-1915. 14 omslagen
145 Het reeds als gemeentehuis in gebruik zijnde voormalig 

rechthuis, met erf, stallen, koetshuis en tuin, van J.D. Viruly, 
met retroacta, 1809, 1818
.146De uitweg of laan van de Herenstraat in het dorp noordwaarts tot aan 
de Broeksloot, sectie A nr. 6330, en de bermen en de weg tussen de 
Herenstraat en de oprijlaan van het voormalige Huis te Blotinge (sectie A nr. 
593), van de erfgenamen van mw. J.M. De Drevon-Dutry, 1841, 1872-1875

147 Het Krochtje, beginnende in de Herenstraat, noordwaarts 
654,657 tot voorbij het schoollokaal tussen sectie A nrs. 588, 
792 en nrs. 565, 635, 731, 749 en 750,De Schoollaan, 
noordelijk gelegen van sectie A nrs. 290, 565, 572, 573, 588, 
709, 724 en 836 en een gedeelte van de zuidwest hoek van de 
buitenplaats Masthof met de laan aan de westzijde en de berm 
van de Schoollaan aan de zuidzijde, sectie A nr. 263 en 
gedeeltes van sectie A nrs. 755 en 854 van J. van der Salm, 
met landmeterkaart van het gebied Kerkstraat-Schoollaan-
Tollensstraat, 1874-1876

148 Diverse percelen bestemd voor openbare straat of voetpad van 
diverse particulieren en instellingen, met plattegronden, 1883, 
1902-1917.

149 Het water het Mallegat, sectie D nrs. 1204, 1205, van de 
gezamenlijke eigenaren (tevens gedeeltelijke verkoop aan J.H. 
Valk), met landmeterkaart, 1892, 1893
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150 Een gedeelte van de tuin behorende bij de pastorie, zuidelijk 
gelegen in sectie A nr. 1168 van Domineeslop tot aan 
Katenburg, van de Nederduits Hervormde Gemeente Rijswijk, 
1892

151 Het oostelijk deel van het Kerkplein gelegen in sectie A nr, 
1392, van de Nederduits Hervormde Gemeente Rijswijk, met 
landmeterkaart, 1897

152 Een winkel, met woon- en bovenhuis en erf aan de Herenstraat 
11K, en 11L, sectie A nr. 1513 van W.H. Schuurman, 1901

153 Een perceel (sectie D nr. 1570), van Karel de Jong, zich 
noemende en schrijvende Karel Meijer de Jong, 1908, z.d.

154 Een weiland aan de Klei- of Grindweg, sectie A nrs. 602, 33 en 
34, van Jhr. O.A. Repelaer, met verhuurovereenkomst lopende 
tot 1915 door Jhr. Repelaer aan J. van der Eijk, 1909, 1910

155 Een erfpacht rustende op de wijk Leeuwendaal, van de 
gemeente 's-Gravenhage, 1910, 1911

156 De tuinderswoning De Steenplaats met toebehoren, een 
perceel tuinland en een laan, sectie G nrs. 603 en 624 van de 
erfgenamen van C. Sablerolle sr, met landmeterkaart en 
plattegrond, 1912, 1913

157 Gedeelte grond aan de Steenlaan, sectie A nr. 1147 (later nr. 
1893) en sectie A/I nr. 189, water sectie A/I nr. 428, gelegen te 
's Gravenhage, van J.J. en J.C. Hamers, met een verzoek om 
een verbindingsdam van de Steenlaan naar deze percelen te 
mogen aanleggen, met plattegronden, 1912

158 Grond gelegen in sectie A nrs. 2628 en 2631, van de weduwe 
van L.G. van der Klugt en van H.A.C. Vermeulen, met 
plattegrond, 1913, 1915, z.d.

159-165 Stukken betreffende de verkoop van eigendommen,
1862-1914. 7 omslagen
159 Bomen op diverse plaatsen in de gemeente, (tevens 

betreffende het rooien van bomen), 1862, 1868-1917
160 Gedeeltes van percelen uit sectie F nr. 494, sectie G nr. 347 en 

sectie G en D ongenummerd, aan de provincie Zuid-Holland, 
1891

161 Circa 4,5 mý (of 5 centiare) in de Smidsslop naast sectie A nr. 
42, aan J. van Reeven, 1891

162 Een gedeelte voormalig Jaagpad bij de Hoornbrug gelegen in 
sectie D nr. 1316 aan G.H. Zaat, 1893

163 Grond gelegen langs de Lange Kleiweg bij het Haantje sectie 
H nrs. 708, 739-742, aan B. Bruigom, met landmeterkaart, en 
winkelpand aan de Herenstraat, sectie D nr 1124, aan C. 
Hooijmans, 1911

164 Percelen grond in sectie D nrs. 2410-2416 aan C. van 
Horssen, met plattegrond,1912

165 Een gedeelte berm in de Kerklaan, grenzend aan de percelen 
sectie D nrs. 2524 en 2525, aan J.P. Tasseron, met 
plattegrond, 1914
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166 Stukken betreffende het verzoek van A. Zegveld, P.J. de Heij en A.C. 
Nieuwkoop om de percelen sectie D nrs. 1262 en 1387 volledig van de 
gemeente in eigendom te krijgen,
1892. 1 omslag

167 Missive waarbij het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde raadsbesluit 
tot aanbesteding van de bouw van een burgemeestershuis geretourneerd 
wordt,
1896. 2 stukken

168 Raadsbesluiten tot verlening van het recht voor onbepaalde tijd om lijken te 
begraven in een grafruimte op de algemene begraafplaats, ondertekend 
door burgemeester en wethouders en de rechtverkrijgende,
1906-1916. 1 omslag

169 Stukken betreffende de verkoop door de gemeente van sectie D nrs. 2493-
2495 aan L.G. van der Klugt, alsmede betreffende de aankoop en 
verwerving door de gemeente van een gedeelte straat, sectie D nr. 1568 van 
H.A.C. Vermeulen en een gedeelte straat sectie D nr. 2519 benevens 
bouwterrein sectie D nrs. 2660, 2662 en 2666, van de weduwe van L.G. van 
der Klugt,
1913-1916. 1 omslag

170 Stukken betreffende de overdracht van een schilderij van W.C. Nakken door 
een comit_ ter ere van de 80e verjaardag van de kunstschilder W.C. Nakken 
aan de gemeente, die het vervolgens onder protest van het comit_ aan de 
gemeente 's-Gravenhage overdraagt,
1915, 1916. 1 omslag

171 Stukken betreffende de overdracht om niet door R.C. Kock aan de gemeente 
van de percelen sectie G nrs. 605 en 606 aan het Jaagpad in ruil voor het 
laten vervallen van het servituut van de gemeente van vrij en ongehinderd 
uitzicht voor het perceel sectie G nr. 624, met drie plattegronden,
1916. 1 omslag

2.4.3 Huur en verhuur

2.4.3 HUUR EN VERHUUR

172-180 Stukken betreffende de verhuur van eigendommen aan derden,
1811-1923. 9 omslagen
172 Circa 100 roeden land aan J.van Meenen, 1811-1812
173 Gedeelten van het raadhuis -aan H. Schuurman, 1819-1834, -

aan J.W. Schuurman, 1853-1857,-aan [M.C.] van Daalen-
Wetters, 1858-1860, -aan J.M. Palm-Pilaar, 1860-1862, -aan 
A.L. Palm, 1862-1864, -aan G. van Welie, 1864-1868, -aan 
J.W. en A.M.C. van Alphen, 1869-1874

174 Het Bleekersveld, sectie D nr. 289, gelegen achter het 
raadhuis, aan mw Pronk-de Jager, 1875-1880 -aan W. 
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Hoogendam met sectie D nrs. 892, 1880-1895 Grond sectie D 
nr. 230 -aan H. van Eijk, 1835-1845 -aan H. van Horssen, 
1861-1874 -aan L. van der Kleij, 1890 -kosteloos aan de 
aannemer van het ophalen van as en vuilnis, vanaf 1890

175 Een huis en erf sectie A nr. 1513, aan het Rijk (voor een 
postkantoor), 1901-1916, en een weiland sectie G nrs. 33, 789 
en 799 aan A. van Vliet, 1916-1920

176 De ambtswoning van de burgemeester aan de weduwe van 
burgemeester Verhagen Metman, 1909

177 Een weiland aan de Kleiweg, sectie G nrs. 602, 33 en 34, aan 
L. van der Eijk, 1913-1915

178 De tuinderswoning de Steenplaats, met erf, koetshuis, stalling, 
tuin en boomgaard, gelegen in sectie G nr. 624, aan J.J. 
Rodenburg, 1914-1923

179 De niet als begraafplaats in gebruik zijnde gedeelten van de 
percelen sectie G nrs. 602, 33 en 34, aan A.J.H. Borsboom, 
1914, en A.P.H. Borsboom, 1915

180 Percelen sectie G nrs. 605 en 606, aan de R.C. Kock, 1916

181 Onderhandse acte waarin het gemeentebestuur van Rijswijk van de 
Nederduits Hervormde Gemeente de voormalige pastorie, (sectie A nr. 236) 
huurt als hospitaal of barak voor choleralijders,
1892. 1 stuk

2.4.4 Onderhoud en verzekering

2.4.4 ONDERHOUD EN VERZEKERING

182 Stukken betreffende de aanbesteding van werkzaamheden aan het raadhuis 
en uitbreiding van de inventaris,
1819, 1852. 1 omslag

183 Stukken betreffende de verzekering van gemeentelijke eigendommen tegen 
brandschade en blikseminslag,
1823, 1832, 1887, 1914. 1 omslag

184 Stukken betreffende onderhoudswerken aan gemeentelijke eigendommen 
(waaronder de dorpstoren), met staten en een ontwerptekening van een 
lantaarnpaal,
1827-1905. 1 omslag

185 Stukken betreffende de plaatsing en de keuring van een merk op de 
kerktoren ten behoeve van de nauwkeurigheidswaterpassing,
1883-1912. 1 omslag

186 Stukken betreffende het geschil tussen het gemeentebestuur en het 
kerkbestuur van de Nederduits Hervormde gemeente over de afwatering van 
de kerktoren,
1914. 1 omslag
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2.5 Financiën

2.5 FINANCIËN
2.5.1 Algemeen

2.5.1 ALGEMEEN

187 Stukken betreffende de voorschriften voor de opmaak van begrotingen en 
rekeningen,
1814-1872. 1 omslag

2.5.2 Raming inkomsten en uitgaven

2.5.2 RAMING INKOMSTEN EN UITGAVEN

188-292 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, met bijlagen,
1811-1917. 105 omslagen
188 1811-1813
189 1814
190 1815
191 1816
192 1817
193 1818
194 1819
195 1820
196 1821
197 1822
198 1823
199 1824
200 1825
201 1826
202 1827
203 1828
204 1829
205 1830
206 1831
207 1832
208 1833
209 1834
210 1835
211 1836
212 1837
213 1838
214 1839
215 1840
216 1841
217 1842
218 1843
219 1844
220 1845
221 1846
222 1847
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223 1848
224 1849
225 1850
226 1851
227 1852
228 1853
229 1854
230 1855
231 1856
232 1857
233 1858
234 1859
235 1860
236 1861
237 1862
238 1863
239 1864
240 1865
241 1866
242 1867
243 1868
244 1869
245 1870
246 1871
247 1872
248 1873
249 1874
250 1875
251 1876
252 1877
253 1878
254 1879
255 1880
256 1881
257 1882
258 1883
259 1884
260 1885
261 1886
262 1887
263 1888
264 1889
265 1890
266 1891
267 1892
268 1893
269 1894
270 1895
271 1896
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272 1897
273 1898
274 1899
275 1900
276 1901
277 1902
278 1903
279 1904
280 1905
281 1906
282 1907
283 1908
284 1909
285 1910
286 1911
287 1912
288 1913
289 1914
290 1915
291 1916
292 1917

293-295 Stukken betreffende begrotingswijzigingen, voornamelijk overboekingen op 
de post onvoorziene uitgaven,
1814-1817, 1822, 1823, 1834-1838, 1848-1917. 3 pakken
293 1814-1817, 1822, 1823, 1834-1838, 1847-1869
294 1870-1899
295 1900-1912, 1914-1916

2.5.3 Boekhouding

2.5.3 BOEKHOUDING

296-297 Stukken betreffende aan derden verschuldigde bedragen,
1813-1904. 2 pakken
296 1813-1839
297 1840-1904

298 Missive waarin de boekhouder van de Algemene Landsdrukkerij meedeelt 
dat brieven aan het staatssecretarij geadresseerd moeten worden onder 
vermelding van staatsblad,
1819. 1 stuk

299 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat een zaakwaarnemer bij het 
verevenen van schuldvorderingen vrijwillig en deels overtollig is,
1824. 1 stuk

300 Missive waarbij de griffier bij het provinciaal gerechtshof een nota wegens 
gedane voorschotten stuurt, met missive waarbij de Ontvanger Registratie 
Gerechtelijke Acten een nota wegens gemaakte kosten van rechtelijke 
vervolging door de gemeente stuurt,
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1840, 1858. 1 omslag

301 Missive waarbij de burgemeester de Gouverneur een staat zendt en 
meedeelt een jaarboekje van Zuid-Holland te willen ontvangen,
1846. 1 stuk

302 Grootboek over het dienstjaar 1917, opgemaakt door de 
gemeenteontvanger,
1917. 1 katern

2.5.4 Verantwoording

2.5.4 VERANTWOORDING

303-407 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, met bijbehorende correspondentie,
1811-1917. 105 omslagen
303 1811-1813
304 1814
305 1815
306 1816
307 1817
308 1818
309 1819
310 1820
311 1821
312 1822
313 1823
314 1824
315 1825
316 1826
317 1827
318 1828
319 1829
320 1830
321 1831
322 1832
323 1833
324 1834
325 1835
326 1836
327 1837
328 1838
329 1839
330 1840
331 1841
332 1842
333 1843
334 1844
335 1845
336 1846



26 Gemeentebestuur Rijswijk 702

337 1847
338 1848
339 1849
340 1850
341 1851
342 1852
343 1853
344 1854
345 1855
346 1856
347 1857
348 1858
349 1859
350 1860
351 1861
352 1862
353 1863
354 1864
355 1865
356 1866
357 1867
358 1868
359 1869
360 1870
361 1871
362 1872
363 1873
364 1874
365 1875
366 1876
367 1877
368 1878
369 1879
370 1880
371 1881
372 1882
373 1883
374 1884
375 1885
376 1886
377 1887
378 1888
379 1889
380 1890
381 1891
382 1892
383 1893
384 1894
385 1895
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386 1896
387 1897
388 1898
389 1899
390 1900
391 1901
392 1902
393 1903
394 1904
395 1905
396 1906
397 1907
398 1908
399 1909
400 1910
401 1911
402 1912
403 1913
404 1914
405 1915
406 1916
407 1917

408-512 Bijlagen bij de rekeningen
1815-1919. 105 omslagen
408 1815
409 1816
410 1817
411 1818
412 1819
413 1820
414 1821
415 1822
416 1823
417 1824
418 1825
419 1826
420 1827
421 1828
422 1829
423 1830
424 1831
425 1832
426 1833
427 1834
428 1835
429 1836
430 1837
431 1838
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432 1839
433 1840
434 1841
435 1842
436 1843
437 1844
438 1845
439 1846
440 1847
441 1848
442 1849
443 1850
444 1851
445 1852
446 1853
447 1854
448 1855
449 1856
450 1857
451 1858
452 1859
453 1860
454 1861
455 1862
456 1863
457 1864
458 1865
459 1866
460 1867
461 1868
462 1869
463 1870
464 1871
465 1872
466 1873
467 1874
468 1875
469 1876
470 1877
471 1878
472 1879
473 1880
474 1881
475 1882
476 1883
477 1884
478 1885
479 1886
480 1887
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481 1888
482 1889
483 1890
484 1891
485 1892
486 1893
487 1894
488 1895
489 1896
490 1897
491 1898
492 1899
493 1900
494 1901
495 1902
496 1903
497 1904
498 1905
499 1906
500 1907
501 1908
502 1909
503 1910
504 1911
505 1912
506 1913
507 1914
508 1915
509 1916
510 1917
511 1918
512 1919

513 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt om 
informatie betreffende plaats gevonden hebbende afwijkingen in de 
financiële administratie wegens buitengewone omstandigheden,
1813. 1 stuk

514 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt om opgave 
van buitengewone uitgaven en van de plaatselijke omslag waarmee deze 
uitgaven betaald moeten worden,
1814. 1 stuk

515 Missiven waarbij namens de directeur de rol batis en de rol non-batis aan de 
president van het gemeentebestuur gestuurd worden voor uitreiking aan de 
gemeenteontvanger,
1814. 2 stukken

516 Minuutbrief waarbij de burgemeester een afschrift het proces-verbaal van 
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kasopname van de gemeente- ontvanger aan de Commissaris des Konings 
stuurt, en minuten van processen-verbaal van kas-opname van de te-
ontvanger, opgemaakt per kwartaal door de Commissie tot onderzoek naar 
de administratie van de te-ontvanger,
1837-1865, 1871, 1880-1881, 1900. 1 pak

517-581 Verzamelstaten van inkomsten en uitgaven, gespecificeerd per hoofdstuk 
van de begroting,
1852, 1854-1917. 65 omslagen
517 1852
518 1854
519 1855
520 1856
521 1857
522 1858
523 1859
524 1860
525 1861
526 1862
527 1863
528 1864
529 1865
530 1866
531 1867
532 1868
533 1869
534 1870
535 1871
536 1872
537 1873
538 1874
539 1875
540 1876
541 1877
542 1878
543 1879
544 1880
545 1881
546 1882
547 1883
548 1884
549 1885
550 1886
551 1887
552 1888
553 1889
554 1890
555 1891
556 1892
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557 1893
558 1894
559 1895
560 1896
561 1897
562 1898
563 1899
564 1900
565 1901
566 1902
567 1903
568 1904
569 1905
570 1906
571 1907
572 1908
573 1909
574 1910
575 1911
576 1912
577 1913
578 1914
579 1915
580 1916
581 1917

582 Minuutbrief waarin de burgemeester de Commissaris des Konings het besluit 
van de Raad tot aankoop van een verzameling circulaires (zie Prov blad nr 
50 , circulaire 15-4-1854) meedeelt,
1854. 1 stuk

583 Missiven waarin Gedeputeerde Staten hun goedkeuring raadsbesluiten 
meedelen ingevolge artikel 213 van de gemeentewet (inzake uitgaven buiten 
de begroting met machtiging van Gedeputeerde Staten),
1877-1907. 1 omslag

584 Missiven waarin Gedeputeerde Staten hun goedkeuring een raadsbesluit 
meedelen ingevolge artikel 214 van de gemeentewet (inzake af- en 
overschrijving op de posten van de begroting),
1877-1899, 1905-1907. 1 pak

585 Missiven waarin Gedeputeerde Staten hun goedkeuring een raadsbesluit 
meedelen ingevolge artikels 204, 205, 207 en 213 van de gemeentewet 
(inzake inkomsten, uitgaven, inwerkingstelling),
1877-1907. 1 pak

586 Missive waarin Gedeputeerde Staten hun goedkeuring raadsbesluiten 
meedelen ingevolge artikels 213 en 214 van de gemeentewet,
1906. 1 stuk
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587 Missiven waarin Gedeputeerde Staten hoogte en wijze van de rijksuitkering 
uit het Gemeentefonds bekend maken,
1898-1911. 1 omslag

2.5.5 Geldleningen en schuldbewijzen

2.5.5 GELDLENINGEN EN SCHULDBEWIJZEN

588 Stukken betreffende de hypothecaire inschrijving van een jaarlijkse 
recognitie uit de gemeentekas ten behoeve van J.J. Rijvers, ten laste van de 
gemeente,
1824, 1843. 1 omslag

589 Stukken betreffende door de gemeente aangegane geldleningen,
1850-1917 en z.d. [1935]. 1 pak

2.6 Personeel

2.6 PERSONEEL
2.6.1 Algemeen

2.6.1 ALGEMEEN

590 Missive waarin de Officier bij de Vierschaar van 1e aanleg meldt dat volgens 
vigerende wetten de bestaande functies moeten continueren, met missive 
waarin de Commissaris district 's-Gravenhage meldt dat de politieke ambten, 
zo deze niet vervallen zijn, continueren, met afschrift van de inrichting van 
het plaatselijk bestuur en vermelding van leden,
z.d., 1813. 1 omslag

591 Missive van de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt om opgave van 
tijdens Franse overheersing ontslagen ambtenaren die nog niet schadeloos 
gesteld zijn, met staat,
1814. 1 omslag

592 Missive waarin de Officier bij de Vierschaar van 1e aanleg verzoekt om de 
naam van de officier in cas simpele politie in de gemeente, met aantekening 
antwoord,
1814. 1 stuk

593 Minuutstaten van het ambtelijk personeel en bestuursfunctionarissen, met 
bijbehorende correspondentie,
1818-1917. 1 omslag

594 Missive waarbij Provinciale Staten mededeling doet van het Koninklijk 
Besluit betreffende handelswijzen voor plattelands besturen bij benoemingen 
en voordrachten,
1822. 1 stuk

595 Missive waarbij de Gouverneur mededeling doet van het Koninklijk Besluit 
betreffende bepalingen voor vervanging tijdelijk afwezige ambtenaren,
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1823. 1 stuk

2.6.2 Aanstelling, ontslag, instructie, honorering en pensioen

2.6.2 AANSTELLING, ONTSLAG, INSTRUCTIE, HONORERING EN 
PENSIOEN

596 Missive waarin de Controleur directe belastingen informeert of en wie 
aangesteld is als ambtenaar ingevolge Koninklijk Besluit van 14 april, nr. 32,
z.d. 1 stuk

597 Missiven van de Commissaris en van de Commissaris-Generaal met 
betrekking tot tractamenten van veldwachters en bodes,
1814. 1 omslag

598 Stukken betreffende de gemeente-ontvanger,
1815-1917. 1 pak

599-603 Stukken betreffende het onderwijzend personeel,
1817-1917. 5 omslagen
599 1817, 1824
600 1840-1866
601 1867-1882
602 1884-1889
603 1892-1917

604 Missive waarin de burgemeester van 's-Gravenhage mededeling doet van de 
benoeming van J.C.O. van Gogh tot bode de ambachtsheerlijkheid Rijswijk,
1817. 1 stuk

605 Stukken betreffende het personeel van de politie, met staten,
1818-1917. 1 pak

606 Briefwisseling tussen de schout en de directeur van de Registratie der 
Domeinen van Zuid-Holland betreffende de aanstelling van G. Kuis tot 
gemeente-bode,
1822. 2 stukken

607 Stukken betreffende het plan van de Raad om de pensioen-uitkering aan 
voormalig veldwachter W. Horn te verminderen,
1830. 1 omslag

608 Stukken betreffende de gemeente-secretaris,
1831-1908. 1 pak

609 Stukken betreffende de ambtenaar van de burgerlijke stand,
1834-1917. 1 omslag

610 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt om opgave van de 
naam en het salaris van de gemeentearchitect,
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1877. 1 stuk

611 Ontslag- en sollicitatiebrieven betreffende de functie ambtenaar ter 
secretarie, tevens opzichter van de algemene begraafplaats,
1891-1897. 1 omslag

612 Stukken betreffende de gemeente-opzichter,
1892-1915. 1 omslag

613 Brief waarin de doodgraver P. Nelemaat verzoekt om eervol ontslag en een 
pensioen,
1900. 1 stuk

614 Akten van aanstelling van achtereenvolgens H. Ruijven en J.H. van Zijl als 
ambtenaren belast met de betekening van stukken betreffende vervolging ter 
invordering van plaatselijke belastingen,
1906. 2 stukken

615 Nota's waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren over de 
aanstelling en honorering van personeel voor het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf,
1912-1917. 1 omslag

616 Stukken betreffende pensioenbijdragen voor het personeel,
1913-1917. 1 pak

617 Stukken betreffende de aanstelling, instructie en honorering van de 
vroedvrouw en schoonmaaksters van scholen,
1915-1917. 1 omslag

618 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren J. Schmal aan 
te stellen voor de invordering van kadegeld aan de Geestbrug,
1915. 1 stuk

619 Nota waarin burgemeester en wethouders personen aan de Raad 
voordragen voor de functie van gemeente-architect,
1915. 1 stuk

620 Instructie voor de controleur der gemeentebelastingen en nota's waarin 
burgemeester en wethouders personen aan de Raad voordragen voor deze 
functie,
1915-1917. 1 omslag

621 Nota's waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren over een 
duurtetoeslag voor gemeentepersoneel,
1916-1917. 1 omslag

622 Nota's waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren over de 
aanstelling en honorering van personeel voor het distributiebedrijf en voor de 
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brandstoffendistributie,
1916-1917. 1 omslag

623 Nota van burgemeester en wethouders aan de Raad betreffende de 
honorering van de bode C. Bakker,
1916. 1 stuk

624 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren om niet in te 
gaan op het verzoek van de Nederlandse Bond van Gemeente-ambtenaren 
om verhoging van de jaarwedden gemeenteambtenaren,
1916. 1 stuk

625 Reglement betreffende de dienst der gemeentewerklieden in Rijswijk,
1917. 2 katernen

626 Verordening betreffende de dienst der gemeenteambtenaren en-beambten 
te Rijswijk, (niet van toepassing voor onderwijzend personeel, personeel van 
de politie en de brandweer en werklieden),
1917. 3 katernen

627 Brief van de directeur van de gemeentelijke schoolartsendienst waarin hij 
burgemeester en wethouders adviseert om een (beroeps-)schoolarts aan te 
stellen,
1917. 1 stuk

628 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad voorstellen te besluiten 
conform de aangehechte missive van de directeur van het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf betreffende herziening van de salarissen van het 
personeel,
1917. 2 stukken

2.7 Belastingen

2.7 BELASTINGEN
2.7.1 Algemeen

2.7.1 ALGEMEEN

629 Stukken betreffende de staten van inning van belastingen, met staten
1814-1856, 1875. 1 omslag

630 Stukken betreffende de voorschriften ten aanzien het indienen en 
behandeling van reclames tegen belastingaanslagen,
1814-1816, 1826. 1 omslag

631 Minuutbrief waarbij namens de burgemeester de beslissing en op reclames 
met de reclames aan de Ontvanger worden geretourneerd, met missiven 
waarin de Controleur hierom verzoekt,
1815, 1840. 1 omslag

632 Missive waarin de Inspecteur meedeelt de Controleur te sturen voor 
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bijwerking van de stukken, met aantekening waarin de Controleur zijn komst 
aankondigt,
1830. 1 stuk

633 Missive waarin de Ontvanger een verandering in de zitdagen voor de directe 
belastingen meedeelt en verzoekt dit bekend te maken, alsmede missiven 
betreffende zittingsdagen voor directe belastingen en voor accijnsen,
1830, 1845, 1877. 1 omslag

634 Minuutbrieven waarbij de burgemeester de Commissaris tot de conversie der 
Nationale Schuld extracten van het journaal van de Ontvanger der directe 
belastingen alsmede nog enige geviceseerde recepissen stuurt,
1831. 2 stukken

635 Stukken betreffende inschrijvingen in het grootboek der Nationale Schuld,
1830-1853. 1 omslag

636 Stukken betreffende belastingdruk,
1898. 1 omslag

2.7.2 Functionarissen

2.7.2 FUNCTIONARISSEN

637 Minuutbrief waarin de president van het gemeentebestuur van Rijswijk de 
Gouverneur verzoekt de veldwachters speciaal te belasten om alle fraudes 
inzake belasting te beletten,
1814. 1 omslag

638 Stukken betreffende de ontvanger der directe belastingen en accijnsen van 
Rijswijk, alsmede missive waarbij de Gouverneur meedeelt dat bij 
combinatie met de functie van plaatselijke ontvanger geen afzonderlijke 
borgtocht betaald hoeft te worden voor de laastgenoemde functie, met 
missive waarin de voorschriften toegelicht worden,
1814-1826, 1830, 1837, 1839, 1849. 1 omslag

639 Stukken betreffende de Controleur der directe belastingen (2e afdeling 's-
Gravenhage),
1814, 1834, 1835, 1845, 1879. 1 omslag

640 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage een besluit van de 
Commissaris generaal stuurt betreffende de advocaat fiscaal,
1814. 2 stukken

641 Missive waarin de Commissaris verzoekt de plaatselijke ontvangers die nog 
achterstallige belasting van 1812 en 1813 moeten innen te ondersteunen, 
alsmede een missive waarin de ontvanger de raadgevingen van de 
Gouverneur ter invordering achterstallige belasting meedeelt, en waarin hij 
bijstand verzoekt van de plaatselijke schutterij,
1814, 1830. 2 stukken
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642 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave van aan de domeinen 
van de staat vervallen huizen die wegens achterstallige verponding zijn 
geveild maar die niet verkocht zijn,
1814. 1 stuk

643 Missive waarin de Gouverneur het Koninklijk Besluit bekend maakt waarin 
de Gouverneur belast wordt met zicht op behoorlijke huisvesting van de 
ambtenaren van in- en uitgaande rechten en accijnsen,
1823. 1 stuk

644 Stukken betreffende de samenstelling en benoeming van de Commissie, 
bedoeld bij artikel 58 van de wet op het personeel,
1824-1831. 1 omslag

645 Missive waarin de Ontvanger verzoekt om opgave van de ambtenaren en 
personen in de gemeente volgens artikel 8 van het reglement van 
schattingen,
1823. 1 stuk

646 Missive waarin de Gouverneur een brief van de Minister van Financiën 
betreffende regeling van de nieuwe borgtochten voor comptabele 
ambtenaren bekend maakt, met een brief waarin de Ontvanger der directe 
belasting en accijnsen meedeelt dat de regeling niet van toepassing is op de 
gemeente, en minuut waarin de burgemeester de Gouverneur meedeelt dat 
de regeling niet van toepassing is,
1825. 1 omslag

647 Missive waarin de Gouverneur raadsleden per gemeente voor de dienst van 
1824 benoemt tot tekenen en afgeven van attesten en certificaten,
1825. 1 stuk

648 Missive waarin de gouverneur meedeelt dat het schatten van slachtvee 
voortaan door een schatter gedaan wordt en waarin hij de instructie voor de 
schatters meedeelt, alsmede missive waarin directeur der directe 
belastingen de naam van de benoemde schatter meedeelt,
1823, 1825. 2 stukken

649 Missive waarbij de Gouverneur het Koninklijk Besluit betreffende zijn taken 
ten aanzien van plaatselijke belasting ambtenaren, belast met toezicht op 
rijksmiddelen toestuurt,
1826. 1 stuk

650 Stukken betreffende de benoeming van tegenschatters bedoeld bij (artikel 29 
paragraaf 2 van de wet op personele belasting),
1833-1890. 1 omslag

651 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat de resolutie inzake de 
afkoop van tienden niet op de te van toepassing is,
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1845. 1 stuk

652 Missive waarin de Controleur 's Rijks directe belastingen, in- en uitgaande 
rechten en accijnsen zijn verplaatsing naar de 2e afdeling mededeelt,
1857. 1 stuk

653 Missive waarin de Secretaris Generaal het afwijzend besluit van de Minister 
van financiën meedeelt op het verzoek van B. van Gelder om benoeming tot 
Commies bij de administratie van Rijksbelastingen,
1857. 1 stuk

654 Missive waarin de Commissaris des Konings mededeling doet van 
waarneming van de controle der directe belasting en kadaster door de 
Controleur der directe belastingen in- en uitgaande rechten en accijnsen,
1877. 1 stuk

2.7.3 Heffing

2.7.3 HEFFING

655 Stukken betreffende regelingen, voorschriften en besluiten ten aanzien van 
belastingen,
1813-1861. 1 omslag

656 Stukken betreffende kennisgevingen van de afkondiging en aangifte van 
[door de controleur] executoir verklaarde kohieren van directe belastingen,
1814-1888. 1 omslag

657 Missive waarbij Gedeputeerde Staten het Koninklijk besluit sturen over 
betaling door gemeente, armengestichten en godshuizen van aan de 
domeinen verschuldigde tijnsen, erfpachten e.d., alsmede missive waarin de 
Gouverneur opgave verzoekt van de verschuldigde tijnsen e.d, met minuut 
van opgave van torens, kerk-, pastorie en schoolgebouwen in (gedeeltelijke) 
eigendom van 's rijks domeinen,
1817, 1819. 1 omslag

658 Missive waarbij de Gouverneur de publikatie stuurt betreffende de 
verplichting van schatplichtigen om zelf de waarde van het slachtvee aan te 
geven,
1822. 2 stukken

659 Missive waarin de Ontvanger directe belastingen en accijnssen verzoekt af 
te kondigen dat de biljetten voor personele belasting verspreid worden, en 
waarin hij verzoekt om de afkondiging van de beschrijving van het 
patentrechten,
1823-1829. 1 omslag

660 Missive waarin de Gouverneur aandringt op maatregelen tegen misbruik van 
handmolens ter ontduiking van de impost op het gemaal,
1824. 1 stuk
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661 Missiven waarin de Controleur der 2e afdeling informeert of het college van 
zetters bijeengeroepen kan worden,
1816-1899. 1 omslag

662 Stukken waarin opgave van gegevens verzocht en gedaan wordt ten 
aanzien van belastingen,
1814-1858. 1 omslag

663 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om medewerking aan de Controleur 
inzake bijzonderheden van invloed op de directe belastingaanslag voor de 
gemeente, alsmede een bevestiging van de Gouverneur van de ontvangst 
van de aanslag voor de gemeente volgens dispositie Gedeputeerde Staten 
van 19 juli 1825,
1814, 1825. 2 stukken

664 Stukken betreffende adviezen van het college van zetters op requesten 
wegens hoogte van belastingaanslagen, met bezwaarschriften,
1828-1886. 1 pak

665 Stukken betreffende het benodigde materieel voor de belastingen,
1830. 2 stukken

666 Verklaring van W. Verhagen van ontvangst van een proces verbaal van 19 
maart 1845 opgemaakt door de ambtenaren der directe belastingen,
1845. 1 omslag

667 Missive waarbij de Rijksontvanger de lijst van opgaven van 
belastingschuldigen volgens de kohieren van directe belastingen stuurt, 
alsmede missive waarbij de Gouverneur de opgave retourneerd na gebruik 
voor de samenstelling van de lijst van hoogst aangeslagen,
1853-1857. 1 omslag

668 Circulaire waarin de Gemeenteraad van NieuwLeusen de Koning oproept tot 
wijziging van artikel 242 van de gemeentewet,
1877. 1 stuk

669 Missive waarin de Ontvanger van Delft het bedrag van de opcenten voor de 
gemeente bekend maakt,
1878. 1 stuk

670 Missive waarbij Gedeputeerde Staten de goedgekeurde kohieren van 
hoofdelijke omslag en hondenbelasting retourneert,
1885, 1888. 2 stukken
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2.7.4 Rijksbelastingen

2.7.4 RIJKSBELASTINGEN
2.7.4.1 Algemeen

2.7.4.1 ALGEMEEN

671-672 Stukken betreffende de aanslagen voor de gemeente in de 
grondbelastingen, de personele en mobilaire belastingen en het recht op 
deuren en vensters,
1814-1822. 2 omslagen
671 1814-1819
672 1820-1822

673 Missiven waarin de openingstijden van het kantoor van de ontvanger der 
directe belastingen bekend gemaakt worden,
1877, 1881, 1898, 1902. 1 omslag

2.7.4.2 Grondbelasting

2.7.4.2 GRONDBELASTING

674 Stukken betreffende verzending van kadastrale kaarten en stukken voor 
bijwerking door de Landmeter bij de bewaring van kadaster,
1835-1908. 1 omslag

675 Staten waarin opgave wordt gedaan van gegevens over onbebouwde en 
bebouwde eigendommen ten behoeve van de belasting, met bijbehorende 
correspondentie,
1814-1817, 1826-1905. 1 omslag

676 Stukken betreffende regelingen, voorschriften en kennisgevingen 
betreffende de grondbelasting,
1815-1839, 1874, 1877, 1882, 1885. 1 pak

677 Stukken betreffende opgave van gegevens met betrekking tot 
grondbelasting,
1816-1880. 1 omslag

678 Stukken betreffende verdubbelde grondbelasting voor turfhandelaren 
wegens opbrengsten, verkregen door uitvening,
1818, 1833-1836, 1852. 1 omslag

679 Stukken betreffende reclames betrekkelijk het kadaster,
1818-1893. 1 omslag

680 Missive waarin de ontvanger registratie gerechtelijk acten informeert naar de 
grondbelasting en de namen secretarissen van administraties binnen de 
gemeente,
1818. 1 stuk

681 Stukken betreffende huisnummering ten behoeve belastingheffing,
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1822-1869. 1 omslag
N.B. Staat op wijkletter en huisnr., met vermelding soort huis en de naam hoofdbewoner.

682 Missive waarbij de Ontvanger directe belastingen en accijnsen te Rijswijk 
lijsten volgens besluit van de Gouverneur van 7 maart nr 544/61 aan de 
burgemeester stuurt,
1823. 1 stuk

683-684 Stukken betreffende inspraakcommissies inzake belastingontwerpen op 
bebouwde en onbebouwde eigendommen,
1829, 1844. 2 omslagen
683 1829
684 1844

685 Missive waarbij de burgemeester van Hof van Delft verzoekt twee 
taxatatiebulletins uit te reiken met verzoek deze te retourneren,
1831 juli 21. 1 stuk

686-688 Missiven waarin de Controleur van het kadaster zijn komst aankondigt voor 
de opneming van de veranderingen in de vaste eigendommen, en missiven 
waarin hij verzoekt de kennisgevingen van opneming en van hermeting aan 
de belanghebbenden uit te reiken, alsmede missive waarbij hij een staat van 
de verrichtte opneming en veranderingen ter ondertekening stuurt,
1835, 1840-1894. 3 omslagen
686 1835
687 1840-1855
688 1856-1894

689 Missive waarin de landmeter verzoekt om opgave percelen waar hermeting 
moet plaatsvinden, met minuut van antwoord en missiven waarin de 
landmeter zijn komst aankondigd,
1838, 1852. 1 omslag

690 Missiven waarin de Gouverneur verzoekt om alsnog te voldoen aan een 
circulaire van 1839 Provinciaal Blad nummer 125 inzake hermeting van 
veranderingen in grond eigendommen,
1840, 1841. 1 omslag

691 Verzoekschrift van J.J. Rijvers om een schriftelijk bewijs van gedane aangifte 
van bijbouw van een woonvertrek bij het 'Huis op de Blijk', ten behoeve van 
vrijstelling van belasting,
1843. 1 stuk

692 Minuutbrieven waarin de burgemeester meedeelt dat de bij hem ingekomen 
aangiften volgens artikel 7 van de wet van 24 april 1843 in het bedoelde 
register zijn ingeschreven, alsmede missive waarbij de Controleur de 
stukken retourneert ter ondertekening door de zetters,
1844-1851. 1 omslag

693 Missive waarbij de Controleur twee kennisgevingen tijdelijke vrijstelling van 
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grondbelasting ter uitreiking aan de belanghebbenden stuurt, met 
aanmaning tot melding van de uitreiking van de biljetten, en minuut waarin 
de burgemeester de gedane uitreiking meedeelt,
1845-1857. 1 omslag

694 Missive waarin de Controleur directe belastingen en kadaster verzoekt de 
verzoekschriften tot kwijtschelding van grondbelasting te retourneren, onder 
voorwaarde dat de opneming der schadebegroting aan de vruchten op het 
land nog kan geschieden, met minuut van antwoord,
1846. 1 stuk

695 Minuutbrief waarin de Burgemeester de Controleur van het kadaster 
mededeling doet van een aangifte van stichting hetgeen in het daarvoor 
bestemde register is ingeschreven, met afschrift,
1853. 2 stukken

696 Minuutbrieven waarbij de burgemeester de Controleur der directe 
belastingen en van het kadaster een verklaring tot bekoming van tijdelijke 
vrijdom van belasting en een rekest inzake plaats gehad hebbende 
opneming stuurt,
1855. 2 stukken

697 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat er geen veranderingen in 
de vaste eigendommen in het afgelopen jaar zijn geweest,
1858. 1 stuk

698 Minuutbrieven waarbij de burgemeester Gedeputeerde staten de aangiften 
ter bekoming van vrijdom grondbelasting stuurt, met briefwisseling 
Gedeputeerde staten over onbelastbaar worden van het raadhuis, alsmede 
missive waarin Gedeputeerde Staten mededeling doet betreffende drie 
ontheffingen van grondlasten waarvoor de gemeente een aandeel in de 
kosten voor heeft te betalen,
1870-1873. 1 omslag

699 Missive waarbij de bewaarder [hypotheken en kadaster] de minuutmeting en 
-schattingstaten met kennisgevingen stuurt ingevolge artikel 15 van de wet 
van 26 mei 1870, en minuutbrief waarin de goede ontvangst bevestigd 
wordt,
1874-1879. 1 omslag

700 Minuutbrief waarbij burgemeester en wethouders de voorzitter van de 
commissie tot herziening van het kadaster de opgave van de herziening van 
belastbare opbrenst na ter inzage ligging op de secretarie retourneerd, 
alsmede missiven waarbij de voorzitter de commissie kennisgevingen ter 
uitreiking en ter inzage te leggen stuurt,
1875, 1885. 1 omslag

701 Missive waarin de landmeter meedeelt de registers bij te moeten werken en 
adviseert nieuwe registers en een naamlijst het kadaster op te laten maken, 
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met minuutbrief waarin meegedeeld wordt niet over te gaan tot vernieuwing,
1875. 2 stukken

702 Missive waarin de Controleur der directe belastingen en kadaster restitutie 
van grondbelasting meedeelt,
1878, 1881. 2 stukken

703 Missive waarin de benoeming van dhr. G.C.F. Scheffel tot Schatter van 's-
Rijks wege inzake herziening van een Schatting meegedeeld wordt, met 
eedverklaring van dhr. Scheffel tot onpartijdigheid en het opmaken van een 
verslag aan Gedeputeerde Staten,
1879. 2 stukken.

704 Missive waarin de voorzitter van het schattingsdistrict brielle verzoekt een 
stuk betreffende aftrek polderlasten bij herziening van belastbare opbrengst 
van de ongebouwde eigendommen uit te reiken en het ontvangstbewijs te 
retourneren,
1885. 1 stuk

705 Missiven waarin de Landmeter alsmede de Ontvanger te delft verzoeken om 
staat nummer 32, opgaven van stichting, bijbouw etc. te mogen willenen,
1885-1894. 1 omslag

706 Missive waarbij de Controleur van het Kadaster twee staten nummer 75 ter 
ondertekening door de zetters stuurt en om retournering verzoekt en 
meedeelt dat een foutieve tenaamstelling met een verklaring volgens artikel 
100 van de instructie van het kadaster gewijzigd kan worden,
1886. 2 stukken

707 Missive waarbij de Voorzitter van de commissie schattings district 's-
Gravenhage de staat van belastbare eigendommen, biljetten voor 
afkondiging, een register bezwaarschriften en opgaven van de aftrek 
wegens polderlasten, uit te reiken aan de polderbesturen, alsmede missive 
waarin de voorzitter meedeelt de staat met kennisgevingen en biljetten voor 
afkondiging te sturen en verzoekt dit met de ondertekende kennisgevingen 
te retourneren,
1888-1889. 2 stukken

708 Missive waarin Gedeputeerde Staten dhr. W.H. Schuurman verzoeken met 
Gedeputeerden een commissie te vormen voor een onderzoek alvorens in te 
gaan op een verzoek van P. van Eldik om herschatting van zijn gebouw op 
kosten van ongelijk,
1893. 1 stuk

709 Missive waarin de Voorzitter van het schattingsditrict delft verzoekt om 
medewerking bij haar werkzaamheden inzake herziening van belastbare 
opbrengst van gebouwde eigendommen van ingezetenen van Rijswijk,
1898. 1 stuk
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710 Missive waarin burgemeester en wethouders verzoeken om een staat van 
percelen waaruit artikel 68 van de perceelsgewijze legger bestaat,
1900. 1 stuk

711 Missiven waarin Gedeputeerde Staten de benoeming schatters meedeelt en 
verzoekt de besluiten uit te reiken, met verklaringen van de benoemden naar 
eer en geweten de schattingen te verrichten,
1904, 1909. 1 omslag

712 Missive waarin de Tiendcommissie mededeling doet over het tiendrecht op 
percelen in de ambachtsheerlijkheid Rijswijk, gezonden ter controle van het 
tiendplicht,
1909. 1 stuk

2.7.4.3 Personele belasting

2.7.4.3 PERSONELE BELASTING

713 Stukken betreffende reclames tegen aanslagen in belasting voor personele 
belasting, mobilair en voor paarden,
1825-1897. 1 omslag

714 Stukken betreffende de opgave van gegevens ten behoeve van de 
invordering en betreffende de invordering personele belasting en mobilair,
1814, 1819-1850. 1 omslag

715-716 Stukken betreffende verordeningen en voorschriften op de heffing en 
invordering van personele belasting,
1814-1847, 1875-1916. 2 omslagen
715 1814-1847
716 1875-1916

717 Missive waarbij de Controleur kohieren stuurt, wegens belastingverhoging 
voor te leggen aan de zetters, met aantekeningen, en missive waarbij de 
Controleur een register stuurt van een ambtshalve te verhogen aanslag,
1840, 1850. 2 stukken

718 Minuut waarin de burgemeester bij de Controleur der directe belasting 2e 
afdeling 's-Gravenhage informeert of de ambtenaren der directe belasting te 
Rijswijk de opneming van de varkens moet mede-opnemen,
1847. 1 stuk

719 Stukken betreffende schattingen en tellingen ten behoeve van personele 
belasting, verricht op aanvraag van de belastingschuldigen door 
rijksambtenaren,
1858-1884. 1 omslag

720 Staten van percelen, vanaf 1893 van bewoners van huizen waarvan de 
huurwaarde geen recht op vrijstelling of vermindering van personele 
belasting biedt,
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1882-1897. 1 omslag

721 Missive waarin de Commissaris der Koningin een circulaire van de Minister 
van buitenlandse zaken betreffende opgave van verhuizingen, vestigingen 
aan de rijksontvanger in verband met de wet op personele belasting,
1897. 1 stuk

722 Missive waarbij de directeur der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen een lijst van weldadigheids instellingen stuurt met vrijstelling van 
belasting,
1897. 1 stuk

723 Missive waarin de inspectie te Delft het college van zetters verzoekt om een 
persoon en een eventuele plaatsvervanger op te geven om met de 
rijksambtenaar opneming te doen voor vaststelling van de huurwaarde, 
alsmede missiven waarin de direkteur der directe belastingen de namen van 
ambtnaren voor de opneming bekend maakt,
1898. 1 omslag

2.7.4.4 Patent- en accijnsbelasting

2.7.4.4 PATENT- EN ACCIJNSBELASTING

724 Register van uitgegeven gezegelde patenten en afschriften over het jaar 
1818,
z.d. [1819]. 1 stuk

725 Stukken betreffende aanslagen volgens het patentrecht, met 
bezwaarschriften,
1836-1891. 1 pak

726 Missiven waarin regels en voorschriften ten aanzien van patentrecht 
gegeven worden,
1814-1890. 1 omslag

727 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage een reglement voor 
belasting op wijn (stuurt),
1814. 2 stukken

728 Missive waarbij de vrederechter een extract van de verhandelingen van de 
Procureur-generaal stuurt over verlening van patent aan vreemde 
kooplieden,
1814. 2 stukken

729 Stukken betreffende het materieel, benodigd voor opneming van patentrecht,
1814-1860. 1 omslag

730 Missive waarin dhr. de Jonge van Ellemeet de President van de gemeente 
om informatie verzoekt over beurt- en pontveren, eigenaren en hun 
aanslagen voor grond- belasting,
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1814. 1 stuk

731 Stukken waarin opgave van gegevens verzocht en gedaan wordt ten 
behoeve van patentbelasting,
1814-1888. 1 pak

732 Missiven waarin de Gouverneur mededeling doet van de hoogte de 
geldelijke beloning voor het werk van de zetters,
1816-1839. 1 omslag

733 Missive waarbij de Controleur 2e afdeling 's-Gravenhage 1698 verzoekt om 
een beëdigd persoon om de deurwaarder der directe belasting te begeleiden 
bij opneming van de patenten aan huis volgens artikel 35 van de patentwet 
(21 mei 1819), met lastgeving tot opname en processen-verbaal van 
opname,
1819-1864, 1885. 1 omslag

734 Stukken betreffende de opgave aan de Controleur der directe belastingen 
van het aantal door patentplichtigen veraccijnste voorwerpen (drank en 
vlees), opgemaakt ten behoeve van de klassificatie van de patent plichtigen,
1822-1851. 1 omslag

735 Missiven waarbij de Controleur beslissingen op reclames tegen 
patentaanslag ter uitreiking stuurt,
1823, 1842. 2 stukken

736 Missive waarbij de Controleur de legger der patenten over 1826 stuurt ten 
behoeve van de opneming der patenten aan huis, met verzoek deze na 
gebruik te retourneren,
1826 augustus 19. 1 stuk

737 Stukken betreffende opgave aan de Controleur der directe belastingen van 
patentplichtigen die hun bedrijf of beroep uitoefenen in gemeenten van 
hogere rang dan die van hun woonplaats,
1838-1844. 1 omslag

738 Minuutbrieven waarbij de burgemeester de Controleur der directe 
belastingen 2e afdeling 's-Gravenhage declaratiën door eigenaren van 
schuiten en vaartuigen stuurt,
1839, 1844. 2 stukken

739 Missive waarbij de Ontvanger der gemeentelijke opcenten op het 
gedistilleerd te Deventer twee biljetten stuurt wegens uitvoer van 
gedistilleerd naar Rijswijk en verzoekt deze met verklaringen terug te 
zenden,
1840. 1 stuk

740 Missive waarin de Ontvanger van 's-Gravenhage verzoekt om eerder 
gestuurde biljetten wegens levering van drank aan belastingschuldigen te 
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Rijswijk ondertekend te retourneren,
1844. 1 stuk

2.7.4.5 In- en uitgaande rechten

2.7.4.5 IN- EN UITGAANDE RECHTEN

741 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage als mede de 
Gouverneur publikaties sturen betreffende in-en uitgaande rechten,
1813-1815, 1820. 1 omslag

742 Missive waarin het provisioneel bestuur van 's-Gravenhage meedeelt dat 
vlees niet zonder meer de stad mag worden ingevoerd, op straffe van 
verbeurt verklaring, met afschrift,
1814. 2 stukken

743 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage een publikatie van 
het Koninklijk Besluit op het recht van garantie op de gouden en zilveren 
werken stuurt, en missive waarbij de Gouverneur de wet op gouden en 
zilveren werken stuurt,
1813-1815. 1 omslag

744 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat men de ambtenaren en 
geëmployeerden bij de convooijen en licenten behulpzaam moet zijn,
1816. 1 stuk

745 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de wet van 26 januari 1815 
betreffende voorzorgsmaatregelen bekend te maken, met missive waarbij de 
Commissaris des Konings de instructies ten aanzien verbod voor uit- en 
doorvoer van munitie, buskruid en paarden voor de ambtenaren der in- en 
uitgaande rechten stuurt,
1818, 1870. 2 stukken

746 Missive waarin de Inspecteur der accijnsen verzoekt om de wet van rechten 
op suiker en van consumptie van koffie bekend te maken, met missive 
waarin de Ontvanger der accijnsen district 's-Gravenhage een missive van 
de Inspecteur over te nemen maatregelen voor de invoering bekend maakt,
1819. 2 stukken

748 Stukken betreffende verzoeken om restitutie van belasting bij uitvoer van 
vlees,
1831. 1 omslag

750 Verklaringen van ontvangst van tegen ondertekenaars opgemaakte 
processen-verbaal inzake in- en uitgaande rechten en accijnssen,
1842. 2 stukken

751 Missive waarin de Ontvanger 's-Gravenhage verzoekt om de bijgevoegde 
uitvoerbiljetten na ondertekening direct te retourneren,
1850. 1 stuk
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2.7.4.6 Veebelasting

2.7.4.6 VEEBELASTING

752 Missiven van de Gouverneur betreffende de belasting op runderen, schapen 
en paarden,
1814, 1818, 1821. 1 omslag

753 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage mededeling doet over 
de werkzaamheden voor de invoering en het inwerking stellen van een 
veefonds,
1814. 1 stuk

754 Missive waarbij de Controleur der directe belastingen de kohieren voor het 
veefonds stuurt en verzoekt een recu te sturen,
1815. 1 stuk

755 Staten van het aantal stuks vee per veehouder, opgemaakt ten behoeve van 
de belasting en de kohieren van het veefonds,
1817-1854. 1 omslag

756 Missive waarin de Controleur der directe belastingen verzoekt om 
beschrijvingen van het veefonds,
1821. 1 stuk

757 Vierjaarlijkse opgave van het aantal trekpaarden, -ossen en voertuigen, met 
bijbehorende correspondentie,
1821-1842. 1 omslag

758 Missiven waarin de Gouverneur verzoekt om opgave voor 
Schadeloosstelling van de kosten van beschrijvingen voor de belasting van 
het veefonds en missiven waarin de Gouverneur de vermoedelijke 
tegemoetkoming voor de kosten meedeelt,
1841-1843. 1 omslag

2.7.4.7 Vermogensbelasting

2.7.4.7 VERMOGENSBELASTING

759 Stukken betreffende de vermogensbelasting, met staat belastingplichtigen 
over 1898,
1893-1900. 1 omslag

2.7.4.8 Successiebelasting en heffing van leges en zegelrecht

2.7.4.8 SUCCESSIEBELASTING EN HEFFING VAN LEGES EN 
ZEGELRECHT

760 Missive waarin de Gouverneur mededeling doet van de te volgen 
handelswijze met de lege gezegelde paspoorten,
1814. 1 stuk
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761 Stukken betreffende voorschriften van tarieven voor afschriften van acten 
van de Burgerlijke Stand, met stukken betreffende opgave aan de 
Gouverneur van het aantal benodigde zegels voor de registers van de civiele 
staat, alsmede betreffende de bekostiging van de zegels,
1814-1844. 1 omslag

762 Stukken betreffende voorschriften en besluiten ten aanzien van het leges- en 
zegelrecht,
1814-1899. 1 omslag

763 Missive waarin de Regulateur van de belasting op het recht van successie 
zijn benoeming meedeelt en herinnert aan de plicht na een overlijden een 
memorie van aangifte te zenden, alsmede missive waarin de Gouverneur 
verzoekt burgers te wijzen op de verplichting tot aangifte,
1814, 1818. 2 stukken

764 Missive waarin de Ontvanger registratie en gerechtelijke acten verzoekt om 
opgave van de namen van plaatselijke ontvangers en hem te informeren of 
de door de onvanger gehouden registers en quitantien behoorlijk zijn 
gezegeld,
1815. 1 stuk

765 Verzoekschriften van de Ontvanger van successierechten om inlichtingen 
over boedels en over personen, alsmede missiven waarbij de Regulateur 
waarschuwingsbrieven en sommatiebiljetten ter uitreiking stuurt,
1816, 1825-1827, 1843-1890. 1 omslag

766 Missive waarin de Ontvanger registratie verzoekt om onderhevige acten en 
reperoria van 1 januari 1814 tot circa december 1817 voor de verificateur op 
te sturen,
1818. 1 stuk

767 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat van Gedeputeerde Staten 
ontvangen en goedgekeurde processen-verbaal of acten van openbare 
verhuring, verkoping etc. op tijd ter registratie moeten worden bezorgd,
1824. 1 stuk

768 Missive waarin de Gouverneur herinnert aan de bepalingen voor registratie 
van bepaalde acten, alsmede missive waarin de Gouverneur herinnert aan 
contra-signering en registratie door de secretaris van door de burgemeester 
afgegeven certificaten,
1825-1826. 2 stukken

769-770 Minuten waarbij de kwartaalstaten van overledenen aan de ontvanger van 
de successierechten verzonden worden, met missive waarin de Ontvanger 
verzoekt de geboorte data op de staten te vermelden,
1849-1859. 2 omslagen
769 1849-1855
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770 1856-1859

771 Missive waarin de ontvanger van successierechten verzoekt om het register 
nr 11 met betrekking tot het kadaster te mogen willenen van de 
burgemeester,
1866. 1 stuk

2.7.4.9 Oorlogsbelasting

2.7.4.9 OORLOGSBELASTING

772 Stukken betreffende de oorlogsbelasting,
1815-1817, 1831. 1 omslag

2.7.5 Plaatselijke belastingen

2.7.5 PLAATSELIJKE BELASTINGEN
2.7.5.1 Algemeen

2.7.5.1 ALGEMEEN

773 Stukken betreffende de in Rijswijk geheven plaatselijke belastingen,
1812-1917. 1 pak

774 Stukken betreffende de zetters der directe belastingen, de 
Schattingscommissie en de ambtenaar voor de plaatselijke belastingen,
1814-1916. 1 pak

775 Stukken betreffende rechtsvervolgingen wegens overtredingen van 
verordeningen op plaatselijke belastingen, met repertoire,
1815, 1826-1884. 1 pak

776 Missive waarbij Gedeputeerde Staten het Koninklijk besluit bekend maken 
van toestemming tot het heffen plaatselijke middelen bij verpachting, na 
goedkeuring door Gedeputeerde Staten,
1817. 2 stukken

777 Stukken betreffende de benoeming van de rijksambtenaar belast met de 
surveillance op de plaatselijke belastingen en betreffende de tijdelijke 
waarneming door L.E. Uijttenhoven,
1845-1865. 1 omslag

2.7.5.2 Heffing van begrafenisrechten

2.7.5.2 HEFFING VAN BEGRAFENISRECHTEN

778 Stukken betreffende verordeningen op de heffing en invordering,
1815-1905. 1 pak

2.7.5.3 Opcenten op rijksbelastingen

2.7.5.3 OPCENTEN OP RIJKSBELASTINGEN

779 Missiven waarin de Commissaris district 's-Gravenhage en de ontvanger 
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generaal de afrekening van de opcenten over het patent ten behoeve van de 
gemeente stuurt,
1814, 1820. 1 omslag

780 Missive waarbij Gedeputeerde Staten een besluit sturen dat de omslagen 
ten behoeve van gemeentelijke kosten alleen op het personeel mogen 
drukken,
1816. 2 stukken

781 Missiven over de invordering door de gemeente van de opcenten op de 
rijksbelastingen ten behoeve van het onderhoud van de provinciale 
waterstaatswerken,
1821-1822. 1 omslag

782-783 Stukken betreffende heffing en invordering van opcenten op de 
rijksbelastingen,
1823-1915. 2 omslagen
782 1823-1835
783 1836-1915

784 Missive waarin de Ontvanger der belastingen te Rijswijk kwitanties van 
gemeente-opcenten op de directe belastingen en op de accijnssen ter 
ondertekening stuurt aan de Ontvanger van de te Rijswijk
z.d. [1826]. 1 stuk

785 Missive waarin de verificateur der comptabiliteit Noord- en Zuid-Holland 
mededeling doet van te veel verantwoorde gemeentelijke opcenten en 
belasting op het geslacht,
1841. 1 stuk

786 Missive waarin de Ontvanger van Galen verzoekt om overmaking van het 
ontvangstloon voor de geheven opcenten op grond- en personele belasting,
1866. 1 stuk

2.7.5.4 Belasting op gedistilleerd en wijn

2.7.5.4 BELASTING OP GEDISTILLEERD EN WIJN

787 Missive waarin Gedeputeerde Staten mededeling doen de plicht tot 
invoering per plaats van plaatselijke belasting op binnen- en buitenlands 
gedistilleerd,
1823. 1 stuk

788 Stukken betreffende de plaatselijke verordening tot heffing belasting en 
accijnsen op gedistilleerd en wijn, alsmede betreffende restitutie van de 
accijnsen wegens in- en uitvoer,
1826-1864. 1 omslag

789 Missive waarin de Ontvanger van plaatselijke belasting te Rijswijk de 
Ontvanger der accijnssen van Rotterdam verzoekt om gegevens ter 
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opsporing van drankbelastingplichtigen,
1829. 1 stuk

790 Minuutbrief waarbij de burgemeester de Officier bij de rechtbank een Proces-
verbaal stuurt van overtreding het reglement op gedistilleerd en likeur,
1830. 1 stuk

791 Missiven waarin de Controleur van de 2e afdeling (indirecte belastingen) de 
toezending van staten met betrekking tot plaatselijke belasting op wijn en 
gedistilleerd meldt en staten van de te betalen beloningen opgeeft,
1863-1866. 1 omslag

2.7.5.5 Belasting op grondstoffen

2.7.5.5 BELASTING OP GRONDSTOFFEN

792-793 Stukken betreffende verzoeken van A. Kerkhof en A. Sterkman via 
gedeputeerde Staten om vrijstelling en restitutie van plaatselijke belasting op 
respectievelijk turf en steenkolen,
1830, 1843. 2 omslagen
792 1830
793 1843

794 Missive waarbij de Gouverneur een publikatie reglementen op de aanpeil op 
turf en steenkolen stuurt,
1834. 1 stuk

2.7.5.6 Hondenbelasting

2.7.5.6 HONDENBELASTING

795 Stukken betreffende de verordening tot het heffen van belasting op honden,
1853-1875. 1 omslag

796 Kohieren van de hondenbelasting,
1897-1917. 1 omslag

2.7.5.7 Hoogdelijke omslag of belasting naar inkomen

2.7.5.7 HOOGDELIJKE OMSLAG OF BELASTING NAAR INKOMEN

797 Bezwaarschriften tegen aanslagen van hoofdelijke omslag en 
verzoekschriften om ontheffing en kwijtschelding, met stukken betreffende 
de beschikkingen van Gedeputeerde staten op het bezwaarschrift van J.E. 
Koechlin,
1861-1898. 1 omslag

798 Stukken betreffende verordeningen tot heffing van hoofdelijke omslag,
1876, 1901. 1 pak

799 Missive waarbij Gedeputeerde Staten het goedgekeurde suppletoir kohier 
van hoofdelijke omslag retourneren,
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1878. 1 stuk

800 Missive waarin de Controleur verzoekt om het kohier plaatselijke omslag 
naar inkomen of een afschrift daarvan over 1893,
1894. 1 stuk

801 Kohieren van de hoofdelijke omslag en directe plaatselijke belasting naar 
inkomen, met supplementen en staten van de aanslagen per hoofd, de 
aantallen contributabelen en het bedrag per klasse,
1894-1917. 1 omslag

802 Stukken betreffende de wijziging van de verordening tot heffing plaatselijke 
directe belasting naar inkomen,
1917-1918. 1 omslag

2.7.5.8 Heffing van het vergunningsrecht op de kleinhandel in sterke drank

2.7.5.8 HEFFING VAN HET VERGUNNINGSRECHT OP DE KLEINHANDEL 
IN STERKE DRANK

803 Stukken betreffende vergunningen voor kleinhandel in, sterke drank, met 
statistische opgaven van verleende vergunningen, alsmede betreffende 
schattingen van de huurwaarde van de localiteiten, met bezwaarschriften,
1881-1917. 1 omslag

804 Processen-verbaal van eedaflegging door H.N. Caster als schatter van de 
huurwaarde van localiteiten waar sterke drank in het klein wordt 
geschonken,
1895, 1905. 2 stukken

2.7.5.9 Heffing vanwege bijzondere werken in, op of over gemeentegrond

2.7.5.9 HEFFING VANWEGE BIJZONDERE WERKEN IN, OP OF OVER 
GEMEENTEGROND

805 Stukken betreffende de wijziging van de verordeningen tot heffing op het 
hebben van bijzondere werken in, op of over openbare gemeentegrond en 
wegens het tijdelijk innemen van die grond,
1905. 1 pak

2.7.5.10 Bedrijfsbelasting

2.7.5.10 BEDRIJFSBELASTING

806 Missive waarbij Gedeputeerde Staten een missive van de minister van 
Financiën bekend maken over aanslag ambtenaren ingevolge de belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten, met brief waarin de Inspecteur der directe 
belastingen de openingstijden van zijn kantoren te delft en te Rijswijk 
meedeelt voor de belanghebbenden inzake bedrijfsbelasting,
1894. 2 stukken
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2.8 Openbare orde, veiligheid en justitie

2.8 OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN JUSTITIE
2.8.1 Opgelegde voorschriften en plaatselijke verordeningen

2.8.1 OPGELEGDE VOORSCHRIFTEN EN PLAATSELIJKE 
VERORDENINGEN

807 Missive waarbij de Gouverneur een proclamatie van de vaststelling van de 
grondwet ter bekendmaking stuurt, alsmede missive waarbij de Commissaris 
een publikatie inzake de troonopvolging ter bekendmaking stuurt, en 
publikatie waarin de grondwetswijziging bekend gemaakt wordt,
1815, 1884, 1887. 1 omslag

808 Missive waarin de Gouverneur een brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken bekend maakt inzake afgifte certificaten door gemeentebesturen, 
alsmede missive waarin de Gouverneur aanmaant tot zorgvuldigheid,
1817, 1819. 2 stukken

809 Missiven waarin de Gouverneur herinnert aan de voorschriften ten aanzien 
van verevening van de pretentiën bij het rijk, met missive waarin de 
voorgeschreven handelswijze bij overleden rechthebbenden meegedeelt 
wordt,
1819-1824. 1 omslag

810 Missive waarin Gedeputeerde Staten het Koninklijk Besluit betreffende het 
uitkeren van goederen in de dode hand overgaand bekend maken,
1825. 1 stuk

811 Missive waarin de officier bij de rechtbank meedeelt ontdekt te hebben dat 
sommige gemeenten geen nachtlijsten bijhouden, en verzoekt tegen de 
nalatigen proces-verbaal op te maken,
1841. 1 stuk

812 Missive waarin de Burgemeester van Sloten verzoekt om een exemplaar van 
de politieverordening van Rijswijk,
1889. 1 stuk

2.8.2 Politie, rijksveldwachters, burger- en nachtwacht

2.8.2 POLITIE, RIJKSVELDWACHTERS, BURGER- EN NACHTWACHT

813 Brief van G. Wijkamp en A. van Ham aan de president van het provisioneel 
Bestuur betreffende de bekostiging van een burgerwacht,
z.d. [c 1813]. 1 stuk

814 Missiven waarin de benoeming van de Directeur van politie meegedeeld 
wordt,
1814-1852. 1 omslag

815 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage zijn benoeming 
meedeelt,
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1814. 1 stuk

816-817 Stukken betreffende politie en onbezoldigde rijksveldwachters alsmede 
betreffende voorschriften en regels voor uitvoering politietaken,
1814-1830, 1844-1910. 2 omslagen
816 181401830
817 1844-1910

818 Missive waarin de Gouverneur informeert naar de toestand van lokalen voor 
bewaring van arrestanten, met ingevulde vragenlijst,
1822. 2 stukken

819-820 Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde bij nacht door een 
nachtwacht,
1825-1845. 2 omslagen
819 1825-1930
820 1931-1845

821 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de burgerwachten op gericht 
ingevolge circulaire 6 april 1848 te verzoeken zich te ontbinden,
1849. 1 stuk

822 Minuutstaten van de kosten van de politie, met begeleiden de brieven,
1850, 1857. 2 stukken

2.8.3 Toezicht openbare grond en water

2.8.3 TOEZICHT OPENBARE GROND EN WATER

823 Missive waarin de Gouverneur mededeling doet over de te verrichten 
opnemingen,
1825. 1 stuk

824 Minuutbrief waarbij de burgemeester de repertoires de polder-administraties 
ter parafering stuurt, met missive waarbij de Gouverneur repertoires 
retourneert, alsmede minuutbrief waarbij de burgemeester processenverbaal 
schouw en opneming stuurt,
1827. 1 omslag

2.8.4 Vergunningen

2.8.4 VERGUNNINGEN

825 Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor harddraverijen en 
ter beschikking stellen van lokalen aan verenigingen,
z.d., 1849-1907. 1 omslag

826 Missive waarin de luitenant Kolonel directeur der (Pyra)technische school 
verzoekt om toestemmimg tot het nemen van proeven op de plassen van 
Rijswijk bij Delft,
1865. 1 stuk
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827 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan J.Th. Mouton voor 
het houden van een houten schutting op de grasberm, grenzend aan de 
margarinefabriek Geestbrug sectie D nr. 602,
1889. 1 omslag

828 Verzoekschriften van C. de Krijger en van het hoofd der Utrechtsche en 
Rotterdamsche Stadzending om vergunning voor het maken van muziek,
1888-1900. 1 omslag

829 Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan H. Keeken-
Roodhorst voor het plaatsen van een drankkiosk nabij Witsenburg, alsmede 
betreffende het overschrijven van de vergunning op naam van haar 
echtgenoot F.J.Th. van Keeken,
1898-1899. 1 omslag

830 Brief waarin K.C. Bazuin verzoekt om toestemming tot het plaatsen van 
stoelen en tafels op de stoep van zijn café Nieuw petersburg aan de 
Geestbrug,
1904. 1 stuk

831 Verzoekschrift van D. van der Spiegel en P. Vermeyden om een verklaring 
van de gemeente voor de kadasterbewaarder, ten behoeve van de 
overschrijving van een gedeelte van percelen genaamd openbare weg 
(zonder eigenaar), als uitrit voor achtergelegen percelen sectie D nrs. 2193-
2195, met memorie van toelichting en plattegrond,
1909. 1 omslag

832 Missive waarin de commanditaire vennootschap conserven-fabriek heijn Olie 
& Co verzoekt om een vergunning voor het gebruik vijf vierkante meter 
gemeentegrond, gelegen voor de fabriek, met aantekening van positief 
advies van J.J. Dolkens,
1912. 1 stuk

2.8.5 Collectes en loterijen

2.8.5 COLLECTES EN LOTERIJEN

833-834 Stukken betreffende de jaarlijkse collecte voor het fonds ter aanmoediging 
en ondersteuning van de gewapende dienst in Nederland,
1813-1893. 2 omslagen
833 1813-1830
834 1831-1893

835 Stukken betreffende eenmalige collectes,
1813-1902. 1 pak

836 Stukken betreffende voorschriften en uit te voeren regels voor collectes en 
loterijen,
1814-1829. 1 omslag
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837 Stukken betreffende gekwalificeerde collectanten der (Koninklijke) 
Nederlandse Loterijen,
1819-1897. 1 omslag

838 Missiven waarbij de Gouverneur een lijst van prijzen stuurt, welke door 
collecteurs, splitters en debitanten mogen worden uitgegeven,
1831. 1 omslag

839 Missive waarin de burgemeester van 's-Gravenhage op verzoek van de 
Gouverneur meedeelt dat zij loten de Tentoonstelling van Nationale 
Nijverheid te Brussel distribuëren op aanvraag,
1830. 1 stuk

840 Stukken betreffende het verzoek van J. Peterse aan de Koning tot stemming 
voor verloting van zijn koffiehuis en andere goederen,
1834. 1 omslag

841 Verzoekschriften tot bekendmaking van collectes en intekenlijsten voor de 
oprichting van standbeelden, gedenktekens een museum en andere 
huldeblijken voor bekende Nederlanders,
1848-1899. 1 omslag

842 Stukken betreffende een monument voor het Metalen Kruis en voor een 
Atjeh-monument,
1854, 1875. 1 omslag

843 Missive waarin het begrafenisfonds Tot Nut van 't algemeen haar 
verzekering aanbeveelt, met missive waarin J. Salomons een circulaire met 
collectebus stuurt voor niet of slecht verzorgde wezen,
1837, 1887. 1 omslag

844 Verzoekschriften van het bestuur van het Delftsche studentencorps om 
toestemming voor een jaarlijkse vrijtocht rijtuigen door Rijswijk,
1885-1900. 1 omslag

845 Missive waarin de Haagse visclub Medusa verzoekt om stemming voor een 
jaarlijkse gondelvaart met muziek door de trekvliet,
1889. 1 stuk

846 Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor collectes ten 
behoeve van Transvaal en Vrijstaat en ten behoeve van de De Unie School 
met den Bijbel,
1896-1899. 1 omslag

2.8.6 Toezicht horeca

2.8.6 TOEZICHT HORECA

847 Missive waarin de vrederechter een brief bekend maakt waarin de officier bij 
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de rechtbank wijst op de plicht voor logementhouders om een register te 
houden,
1822. 1 stuk

848 Stukken betreffende verordeningen op sluitingstijden van 
horecagelegenheden,
1833-1856. 1 omslag

2.8.7 Handhaving openbare orde

2.8.7 HANDHAVING OPENBARE ORDE

849 Briefwisseling tussen de gemeentebesturen van Rijswijk en delft over een 
bevel van hogerhand om een wacht te plaatsen bij de herberg de (Gouden) 
Koetswagen,
1813. 1 omslag

850 Stukken betreffende voorschriften en maatregelen tegen verstoring van de 
openbare orde en de zondagsrust en tot spoedige en krachtige beteugeling 
van onrust en kwaadwilligheid, met minuut waarin de houding van de 
bevolking geprezen wordt,
1813-1824. 1 omslag

851 Missiven waarin de Gouverneur verzoekt maandelijks exemplaren van alle 
gedrukte plaatselijke ordonnaties, publikaties en afkondigingen van het 
bestuur te sturen en buitengewone ongelukken, bijzondere gebeurtenissen 
of bijzondere daden op te geven,
1814-1826. 1 omslag

852 Stukken betreffende de organisatie en handhaving van de openbare orde 
tijdens de jaarlijkse kermis of jaarmarkt,
1814-1886. 1 pak

853 Missiven waarin de Commissaris district 's-Gravenhage het bezoek van de 
Keizer aller Russen aankondigt en meedeelt dat de Keizer met alle 
mogelijke eerbied en luister ontvangen moet worden,
1814. 1 omslag

854 Missive waarbij de Gouverneur de wet stuurt houdende bepalingen en 
voorzorgsmiddelen omtrent vervoer buskruid, oorlogsbehoeften en 
brandstoffen,
1814-1815, 1881. 1 omslag

855 Missive waarbij de Gouverneur de wet inzake het statuëren van gepaste 
straffen en boeten bij keuren en ordonnanties van besturen stuurt,
1815. 2 stukken

856 Missive waarbij een besluit van Gedeputeerde Staten gestuurd wordt over 
een plaatselijke verordening op het broeien van hooi, met missive waarin de 
burgemeester van Loosduinen verzoekt om inlichtingen betreffende de 
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praktijk van de plicht tot jaarlijkse hooischouw, met minuutbrief waarin de 
burgemeester Rijswijk op het reglement op het bestuur van het platteland 
wijst,
1815, 1839. 1 omslag

857-858 Missive waarin Gedeputeerde Staten het Koninklijk Besluit bekend maken 
dat de plaatselijke besturen zelf een bepaling van plaatselijke politie kunnen 
vaststellen, met stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van de 
algemene politie verordening,
1819, 1827, 1873-1917. 2 omslagen
857 1819, 1827
858 1873-1917

859 Stukken betreffende de plaatselijke verordening op het loslopen honden,
1820, 1832-1866. 1 omslag

860 Missive waarin de vrederechter een afschrift stuurt een bericht van de officier 
bij de rechtbank waarin gewaarschuwt wordt voor het ronselen van mannen 
door colonel Dollet van de Engelse cavallerie,
1822. 1 stuk

861 Missive waarin namens de Gouverneur erop gewezen wordt dat de 
ambtenaren der administratie van in- en uitgaande rechten en accijnsen 
indien nodig bescherming moeten krijgen bij hun (invorderings-) 
werkzaamheden,
1823. 1 stuk

862 Missive waarin de Gouverneur mededeling doet omtrent het laten van 
commissie- of kaperschepen of schepen onder Franse of Spaanse vlag in 
Nederlandse havens,
1823. 1 stuk

863 Missive waarin de Gouverneur en de Procureur-generaal en de 
kantonrechter verzoeken om afschriften plaatselijke verordeningen en 
verordeningen waar bij overtreding met straf wordt gedreigd, met minuten 
antwoord van de burgemeester,
1827-1883. 1 omslag

864 Verzoekschrift van J. van der Kun om politie-assistentie bij het verwijderen 
van een ontslagen dienstmeid,
1827. 1 stuk

865-867 Missiven waarin de luitenant kwartiermeester bij de schutterij te 's-
Gravenhage alsmede de Gouverneur mededeling doen van de doortocht 
van buskruit en munitie over de Vliet en de daarvoor te nemen maatregelen,
1829-1889. 3 omslagen
865 1829-1832
866 1841-1849
867 1850-1889
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868 Missive waarbij de Gouverneur een proclamatie ter afkondiging stuurt inzake 
bemoediging en vermaning door de Koning,
1830. 1 omslag

869 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om inlichtingen over een ongeval 
aan de Geestbrug, met minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat 
het ongeval op Voorburgs grondgebied is gebeurt,
1832. 2 stukken

870 Missive waarin dhr. Munnay uit Wateringen verzoekt om een afschrift van 
een Koninklijk Besluit, met minuutbrief waarin verwezen wordt naar een 
Provinciaal Bladnummer,
1834. 2 stukken

871 Missive waarbij de Gouverneur de voorschriften stuurt over het handelen bij 
stranding,
1839. 2 stukken

872 Missive waarin de Gouverneur de burgemeester aanmaant te voldoen aan 
de circulaire van 21 mei 1844, met minuut brief waarin de burgemeester 
ingevolge de circulaire verzoekt om exemplaren van van kracht zijnde 
circulaires en instructies,
1844. 2 stukken

873 Missive waarin de Commissie uit de Raad voor de regeling der feesten bij de 
verjaring van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden verzoekt om de 
harddraverijen te 's-Gravenhage bekend te maken,
1852. 1 stuk

874 Missive waarin de officier van Justitie aandacht vraagt voor een circulaire 
van de Minister van Justitie in het algemeen politieblad,
1855. 1 stuk

875 Missive waarin de kantonrechter te Voorburg mededeling doet over de 
bezoeken die de Commandant van marechaussee zal brengen en over de 
afgelopen bezoeken van manschappen die de kantonrechter zal 
onderzoeken,
1855. 1 stuk

876 Brief waarin Gedeputeerde Staten meedelen dat zij zich niet uitspreken ten 
aanzien van een verzoekschrift van het bestuur de Nieuwe Broekpolder om 
opheffing van het verbod om voorafgaande aan hun afkondigingen klokken 
te luiden,
1862. 1 stuk

877 Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde tijdens een 
algemene paardententoonstelling met internationale ploegwedstrijd en 
verloting,
1866. 1 omslag
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878 Missive waarin het bestuur van de Delftsche IJsclub burgemeester en 
wethouders en de secretarie uitnodigen aanwezig te zijn bij een rijderij op 
schaatsen bij de plassen bij Reineveld, met missive betreffende afzegging,
1868. 2 stukken

879 Brief waarin mw. Caan van Neck haar toestemming geeft voor het plaatsen 
van een aanplakbord,
1876. 1 stuk

880 Missive waarin de Hoofdcommissaris van politie meedeelt dat een bepaalde 
buitengewone maatregel kan worden gestaakt,
1878. 1 stuk

881 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt wegens het overlijden 
van de Prins van Oranje alle openbare vermakelijkheden een week te 
sluiten,
1884. 1 stuk

882 Missiven waarin de Commissaris der Koningin en de hoofdcommissaris van 
politie mededeling doet over aanstaande reizen van de Koningin en de 
kroonprinses,
1890, 1898. 2 stukken

883 Missive waarin de secretaris penningmeester van Trouw aan Koning en 
Vaderland 1830-1831 3e sectie 's-Gravenhage meedeelt dat de oud-strijders 
uit 1830 en 1831 over drie dagen de gemeente zullen passeren,
1897. 1 stuk

884 Missive waarin de Zuidhollandsche Ijsvereniging verzoekt om bepalingen in 
de politieverordening op te nemen voor de regeling van de orde op de 
ijsbanen, met statuten de vereniging, en missive waarin Gedeputeerde 
Staten wijzigingen voorstellen in de tekst van de verordening op de ijsbanen,
1893, 1908. 1 omslag

2.8.8 Bevolking

2.8.8 BEVOLKING
2.8.8.1 Algemeen

2.8.8.1 ALGEMEEN

885 Gelegaliseerd afschrift van de verordening van 31 maart 1852 op het 
geregeld bijhouden van de bevolkingsregisters in de gemeente Rijswijk en 
de daarmede in verband staande nummering der huizen,
z.d. 1 stuk

886 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage meedeelt dat alles 
wat de civiele staat betreft moet voortduren, en verzoekt om opgave van de 
benodigde registers,
1813. 1 stuk
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887 Stukken betreffende toezicht op vreemdelingen, alsmede de verstrekking 
van werkvergunningen aan buitenlanders voor het geven van onderwijs op 
scholen in Rijswijk en opgaven aan de directeur van politie van aanwezige 
vreemdelingen,
1813-1882. 1 pak

888 Stukken betreffende voorschriften en regels ten aanzien van opmaak en 
verschaffing van paspoorten, militaire verlofpassen en veiligheidskaarten, 
alsmede betreffende bestelling en terugzending van materiaal voor 
paspoorten,
1813-1885. 1 pak

889-890 Staten van bevolkingsomvang en -opbouw, met bijbehorende 
correspondentie,
1814-1909. 2 omslagen
889 1814-1850
890 1851-1909

891-892 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen over personen en over hun 
verblijfplaats, met berichten van arrestatie,
1814-1896. 2 omslagen
891 1814-1849
892 1850-1896

893 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat Hannoveranen zonder paspoort 
alsnog één kunnen verkrijgen door zich bij de agent van de Raad van 
Legatie en president het Keurvorstendom Hannover in 's-Gravenhage te 
melden,
1814. 1 stuk

894 Missive waarbij de griffier het besluit van Gedeputeerde staten stuurt inzake 
het aanstellen van beëdigde wijnverkopers, bierwerkers en korenmeesters,
1815. 2 stukken

895 Missive waarbij Gedeputeerde Staten hun besluit tot aanschrijving 
meedelen, opdat geen benamingen gebruikt worden ter onderscheid van 
Christen- en van Joodse onderdanen van de Koning en medeling dat leden 
van het israëlische kerkgenootschap een eed met bedekt hoofd mogen 
afleggen,
1816, 1818. 2 stukken

896 Stukken betreffende volkstellingen,
1818-1900. 1 omslag

897 Stukken betreffende inlichtingen over personen in verband met 
voorgenomen militaire huwelijken en in verband met huwelijkdispensatie 
wegen bloedverwantschap, onbekende verblijfplaatsen,
1818-1878. 1 omslag
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898 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om inlichtingen over J.A. lohdorff in 
verband met afbetaling van een Koninklijk voorschot voor een 
kousenweverij, met missive waarin de Gouverneur mededeling doet over 
pogingen voor uitstel of kwijt schelding en missive waarin de kwijt schelding 
van de afbetaling meedeelt voor bekendmaking aan de belanghebbende,
1819-1820. 1 omslag

899 Missiven waarbij stukken ter uitreiking aan inwoners Rijswijk toegezonden 
worden aan het gemeentebestuur,
1822-1900. 1 pak

900 Brieven waarin geinformeerd wordt naar de financiële draagkracht van 
inwoners van Rijswijk die hebben ingeschreven op aanbestedingen,
1823, 1871-1900. 1 omslag

901 Missive waarbij de griffier der Staten van Holland een adviesbrief ter 
legalisering en voor kwitantie stuurt,
1824. 1 stuk

902 Verklaring van de Schout betreffende W. van Hatten als enige erfgenaam 
van zijn ouders,
1825. 1 stuk

903 Verklaring van drie personen dat A.M. van der Burg sinds juli 1825 
onafgebroken in Rijswijk heeft gewoond,
1826. 1 stuk

904 Missiven waarin de Gouverneur en de schoolopziener verzoeken om opgave 
van het aantal gelovigen per gezindte, met minuutstaten van antwoord,
1826-1847. 1 omslag

905 Verzoekschriften aan de burgemeester om advies inzake sollicitanten voor 
functies bij de rijksoverheid, met minuten van antwoord,
1826, 1839. 1 omslag

906 Missive waarin de Officier bij de rechtbank verzoekt om inlichtingen over de 
begraafplaats van de verdronken J. Bellekom, met briefwisseling tussen de 
burgemeester en de kerkmeesters van de R.K. Kerk en minuutbrief waarin 
de burgemeester meedeelt dat J. Bellekom in 's-Gravenhage begraven is,
1830. 1 omslag

907 Missive waarin de officier bij de rechtbank verzoekt om dhr. Middelkoop te 
willen ondervragen of hij hout heeft zien stelen, met minuut van antwoord,
1831. 2 stukken

908 Missive waarin de Controleur te 's-Gravenhage 2e afdeling verzoekt om het 
aantal inwoners van Rijswijk tijdens de laatste volkstellingen behoeve van de 
statistieke tabellen voor de patenten, met minuut antwoord,
1833. 1 stuk



64 Gemeentebestuur Rijswijk 702

909 Minuutbrief waarin de burgemeester de ontvanger gerech- telijk gerechtelijk 
te 's-Gravenhage meedeelt geen informatie te kunnen geven over overleden 
officieren en manschappen in overzeese bezettingen,
1834. 1 stuk

910 Stukken betreffende het verzoek en de afwijzing van het verzoek A. van der 
Straten van der Hill om herziening van de verklaring van Gedeputeerde 
Staten van Rijswijk als zijn domicilie, zoals besloten door Gedeputeerde 
Staten en de Burgemeester,
1835. 1 omslag

911 Minuutbrief waarin de burgemeester opgeeft aan de ontvanger der 
registratie dat er geen overledenen zijn met overzeese bezittingen,
1836. 1 stuk

912 Missive waarin de burgemeester van Puttershoek verzoekt om legalisatie 
van een handtekening, met missive waarbij zegels ter bekostiging gestuurd 
worden,
1837. 2 stukken

913 Minuutbrief waarin de burgemeester de Gouverneur ver- zekert dat P. van 
Leeuwen en P.C. van Leeuwen dezelfde zijn,
1842. 1 stuk

914 Missive waarin de luitenant ter zee der 1e klasse verzoekt de handtekening 
op het bijgevoegde eed-formulier van trouw aan de Koning te legaliseren,
1849. 1 stuk

915 Missive waarin de burgemeester van Houtwijk en Polanen verzoekt T. 
Holleman te sturen om toestemming voor een huwelijk te komen geven,
1854. 1 stuk

916 Missive waarbij de burgemeester van Schoorl stukken betreffende P. van 
Galen retourneert aangezien zij daar niet is benoemt tot vroedvrouw,
1855. 1 stuk

917 Missive waarin de burgemeester van Wateringen de burgemeester van 
Rijswijk informeert over de nabestaanden van Gerardus Henricus Zout,
1857. 1 stuk

918 Missive waarin de Controleur 2e afdeling verzoekt om het aantal wettige 
inwoners in de kom of agglomeratie op 1 januari 1860,
1860. 1 stuk

919 Missive waarin de burgemeester van Haarlemmerliede en spaarnwoude 
verzoekt om legalisatie van een handtekening op de bijgevoegde procuratie 
in het Frans, met bedankbrief voor de snelle afhandeling,
1863. 2 stukken
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920 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen over in woners van Rijswijk 
die het koninklijk wapen willen voeren, alsmede betreffende de uitreiking van 
wapendiploma's,
1875, 1893-1895. 1 omslag

921 Missive waarin P. von Fisenne verzoekt om een verklaring van burger met 
burgerrechten als inwoner en Nederlander,
1877. 1 stuk

922 Missive waarin de Generaalmajoor buitengewoon adjudant des Konings 
commandant der 1e divisie infanterie verzoekt de inwoners te bedanken 
voor de bijdragen tijdens de oefenenmanouvres van de troepen,
1884. 1 stuk

923 Missive waarin (J.W.) Slicher, volontair ter secretarie uit Voorburg zijn dank 
uitspreekt voor een hem toegekende gratificatie wegens werkzaamheden 
aan de 7e algemene tienjaarlijkse volkstelling,
1890. 1 stuk

924 Verzoekschrift van E. Rossing, Prinses Charlotte L.F. van Pruisen (Prinses 
Marianne) om opgave van de bezittingen van haar vader Prins Albert van 
Pruisen in Rijswijk,
1891. 1 stuk

925 Missive waarin dhr. van Vredenburch het gemeentebestuur bedankt voor de 
gebrachte hulde aan de nagedachtenis zijn overgrootvader,
1898. 1 stuk

926 Missive waarin de Minister van Binnenlandse zaken verzoekt geen 
paspoorten aan zigeuners te verstrekken,
1904. 1 stuk

927 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om inlevering van 
schetskaarten van de wijkverdeling de gemeente,
1907. 1 stuk

2.8.8.2 Uitreiking aan personen

2.8.8.2 UITREIKING AAN PERSONEN

928 Missive waarin de officier van Justitie van Zierikzee meedeelt dat A. 
Leijdekkers benoemt is tot buitengewoon gerechtsdienaar bij het Provinciaal 
gerechtshof te Zierikzee en dat hij zijn benoeming kan afhalen en de eed 
afleggen,
z.d. 1 stuk

929 Missive waarin de Militie-commandant voor het 15e mil. ontv. verzoekt A. 
Haket aan te zeggen zich bij hem te melden,
1816. 1 stuk
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930 Missive waarin de Gouverneur mededeling doet van de zending van een 
certificaat ten behoeve van P. stampezius,
1818. 1 stuk

931 Missive waarbij de Gouverneur een afschrift van de overlijdensacte stuurt 
van de militair J. van Dorp ter uitreiking aan de nabestaanden, met missive 
waarin dhr. Schuurman informatie over directe familie stuurt en minuutbrief 
betreffende verzending van de acte aan de familie,
1823. 1 omslag

932 Missiven waarin burgemeesters van diverse gemeenten verzoeken de 
bijgevoegde paspoorten uit te reiken,
1826-1860. 1 omslag

933 Missive waarin de Gouverneur meedeelt een lijst van in franse dienst 
overleden Hollandse militairen toe te zenden met verzoekt de nabestaanden 
in te lichten,
1827. 1 stuk

934 Missive waarin dhr. Schuurman aan dhr. Dijkshoorn meedeelt dat hij zijn 
schuit kan [laten] ophalen mits de knecht een bewijs van ontvangst met een 
gelegaliseerde handtekening van Dijkshoorn inlevert, met verklaring van 
ontvangst,
1835. 2 stukken

935 Stukken betreffende verzoekschriften om een paspoort,
1835. 1 omslag

936 Missiven waarbij de commissie voor administratie van de gevangenissen 
verzoekt overgeschreven geld aan de ex-gevangenen te overhandigen, met 
minuutbrieven waarin overhandigingen gemeld worden, alsmede minuutbrief 
waarin gemeldt wordt dat genoemde persoon onbekend is,
1838-1842, 1855. 1 omslag

937 Missive waarin de Gouverneur verzoekt drie stukken aan G. Dijkshoorn te 
overhandigen, met verklaring ontvangst door G. Dijkshoorn,
1839. 2 stukken

938 Missive waarin de Officier van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam 
verzoekt om een sleutel te overhandigen aan de huisvrouw van dhr. van der 
Meijden,
1839. 1 stuk

939 Missiven waarbij de burgemeester van Voorburg een eigendomsovergang 
bericht en verzoekt deze (aan de gemeentesecretaris uit te reiken en) over 
te boeken in de ambachts of polderregister, met bijlage,
1841. 2 stukken
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940 Missive waarbij de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het 
kantongerecht te Voorburg twee waarschuwingen tot afdoening van 
politieovertredingen stuurt ter uitreiking aan de belanghebbenden, met 
afschrift van de waarschuwingen en minuutbrief waarin de uitreiking 
medegedeelt wordt,
1843. 2 stukken

941 Missive waarin de Gouverneur verzoekt een antwoord uit te reiken op een 
verzoek van J.W. Sesseler om verhoging van zijn pensioen en benoeming 
als Militaire Commissaris,
1845. 1 stuk

942 Missive waarin de burgemeester van Overschie de burgemeester verzoekt 
een bijgevoegde rekening aan het armbestuur uit te reiken,
1850. 1 stuk

943 Missive waarin de burgemeester van Woubrugge verzoekt een 
oproepingsbrief en stembiljet uit te reiken aan H. Hozee,
1854. 1 stuk

944 Missive waarin de minister van marine verzoekt de bijgevoegde soldijbrieven 
aan degene op wiens naam ze gesteld zijn, uit te reiken,
1855. 1 stuk

945 Missive waarin de kolonel kommanderende het koloniaal werfdepot verzoekt 
een brief aan de 2e luitenant Daalen Wetters, met verlof in Rijswijk, te 
overhandigen,
1855. 1 stuk

946 Missive waarin de burgemeester van Bergschenhoek verzoekt een 
geboorte-extract aan de notaris Schuurman uit te reiken,
1855. 1 stuk

947 Missiven waarin het Ministerie en de Minister van oorlog en de raad van 
administratie van het invalidenhuis Leiden verzoeken mandaten en een stuk 
uit te reiken aan gewezen militairen te Rijswijk,
1857-1877. 1 omslag

948 Missive waarbij dhr. van der Wetering een bewijs ongegoedheid ter 
ondertekening stuurt aangezien de justitiële proceskosten niet verhaalt 
zullen kunnen worden op de betreffende persoon,
1859. 1 stuk

949 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoekt om een afschrift van een 
besluit op een beroep tegen een hinderwetvergunning voor de oprichting van 
een huidenzouterij in 's-Gravenhage uit te reiken aan een bezwaarmaker,
1882. 1 stuk

950 Missive waarin de Commissaris der Koningin verzoekt om een beschikking 
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inzake vervoer van hooi aan C. Leeuwen uit te reiken en op de naleving van 
de gestelde voorwaarden toe te zien,
1897. 1 stuk

2.8.8.3 Verklaringen en inlichtingen over personen

2.8.8.3 VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN OVER PERSONEN

951 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage de verplichtingen tot 
opgave van Franse eigendom in Nederlandse handen bekend maakt,
1814. 1 stuk

952 Staten van signalementen van op te sporen deserteurs,
1818-1831. 1 omslag

953 Missiven waarbij de Gouverneur staten met signalementen van personen 
stuurt met het verzoek deze personen niet in het land toe laten of een pas te 
verstrekken, maar dadelijk te arresteren en op te zenden,
1818-1844. 1 omslag

954 Missive waarin de rechter ter instructie bekend maakt dat er vals geld in 
Rijswijk in omloop wordt gebracht, met missiven waarin de rechter ter 
instructie en de politie te Delft verzoeken bepaalde personen wegens 
valsemunterij in de gaten te houden,
1818, 1826, 1870. 1 omslag

955 Missive waarin de Gouverneur mededeling doet van twee ontdekte personen 
en meedeelt dat voor de overigen, vermeld in een circulaire van 5 januari 
1822 de circulaire kracht blijft,
1822. 1 stuk

956 Missive waarin de Directeur der politie verzoekt om A. Ren_ aan te sporen 
huiswaarts te keren indien hij zich in de gemeente bevindt,
1829. 1 stuk

957 Missive waarin de veldmaarschalk opperbevelhebber het leger verzoekt om 
advies over een bijgevoegd af- Schrift, met minuutbrief waarin de 
burgemeester meedeelt gegronde redenen te vinden voor toestemming aan 
P. ler voor het passeren van de voorposten van het leger onderweg naar 
Rijssel,
1837. 1 omslag

958 Stukken betreffende opgaven van overzeese bezittingen van overleden 
militairen,
1838, 1841. 2 stukken

959 Missive waarin gepensioneerd majoor Logeman meedeelt waar hij in 
garnisoen is geweest alvorens zich aan de geestbrug te vestigen,
1854. 1 stuk



702 Gemeentebestuur Rijswijk 69

960 Missive betreffende ex-gevangenen, verzoek van de bewaarder van de 
hypotheken en het kadaster om opgave van gegevens van personen 
wegens kadastrale overboeking, met aantekening van het antwoord, en 
signalement van een vermiste militair,
1859, 1863 en 1880. 3 stukken

961 Brieven waarin dhr. Koechlin om stukken betreffende naturalisatie verzoekt, 
met brief waarin hij de ontvangst bevestigd,
1885. 2 stukken

2.8.8.4 Bevolkingsregistratie

2.8.8.4 BEVOLKINGSREGISTRATIE

962 Missiven waarbij woonplaatsverandering naar Rijswijk meegedeeld wordt, 
alsmede missive waarin burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage 
waarschuwt tegen opgave van woonplaatsverandering ter ontduiking van de 
schutterijplicht,
1819-1899. 1 omslag

963-985 Bevolkingsregisters,
1825-1922. 30 delen
963 1825, wijk A
964 1825, wijk B
965 1834-1840, wijk A
966 1834-1840, wijk B
967 1834-1840, wijk C
968 1834-1840, wijk D
969 1845, wijk A
970 1850-1860, wijk A, met alfabetische naamlijst
971 1850-1860, wijk B, met alfabetische naamlijst
972 1850-1860, wijk C, met alfabetische naamlijst
973 1861-1869, wijk A, met alfabetische naamlijst
974 1861-1869, wijk B, met alfabetische naamlijst
975 1861-1869, wijk C, met alfabetische naamlijst
976 1869-1880, wijk A, met alfabetische naamlijst
977 1869-1880, wijk B, met alfabetische naamlijst
978 1869-1880, wijk C, met alfabetische naamlijst
979 1880-1900, persoonsnamen A-H
980 1880-1900, persoonsnamen I-Q
981 1880-1900, persoonsnamen R-Z
982 1900-1914, persoonsnamen A-Reh
983 1900-1914, persoonsnamen Rem-Z, met supplement tot 1903
984 1903 mei 25-1906 november 21
985 1906 november 28-1909 september 21

986 Stukken betreffende de bevolkingsregistratie en -registers,
1850-1903. 1 omslag

987-992 Klappers op de bevolkingsregisters,
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1870-1922. 6 delen
987 1870-1880
988 1880-1890
989 1890-1900
990 1900-1907 april
991 1910-1913 oktober 2
992 1919 september 29-1922

993-996 Dienstbodenregisters,
1873-1922. 4 delen
993 1880-1890
994 1890-1900
995 1900-1910
996 1916-1922

997-1001 Registers van ingekomen personen,
1893-1922. 6 delen
997 1893-1902 juni
998 1902 juli - 1908 augustus
999 1908 september - 1913 mei 20
1000 1913 mei 20 - 1917 mei 21
1001 1917 mei 21 - 1920 juli 26

1002-1005 Registers van vertrokken personen,
1893-1922. 4 delen
1002 1893-1902
1003 1903-1909 december 13
1004 1909 december 13 - 1914 oktober
1005 1914 november - 1918 oktober 29

1006-1010 Registers bevattende de namen van opeenvolgende hoofdbewoners van 
woningen, met alfabetische indices op straatnaam per wijk en met index op 
persoonsnaam,
z.d. [c 1900-1922]. 5 delen
1006 z.d. [c 1900-1907], met index op persoons- en straatnaam
1007 z.d. [c 1907-1912], met index op persoons- en straatnaam
1008 z.d. [c 1903-1912]
1009 z.d. [c 1914-1920]

N.B. Dit register betreft volgnummer V in een serie, opgenomen in archief 
704, inv nrs 2213-2218.

1010 z.d. [c 1908-1922], met index op straatnaam

1011-1013 Registers van kamerverhuur, tevens vermeldende de namen en beroepen 
van de huurders,
z.d. [1901-1906]. 3 delen
1011 wijk A
1012 wijk B
1013 wijk C

1014-1016 Registers van bewoners per wijk op straat en huisnummer, tevens 
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vermeldende de dienstboden,
z.d. [c 1908-1920]. 3 delen
1014 z.d. [c 1908-1912]
1015 z.d. [c 1912-1918]
1016 z.d. [c 1918-1922], met index op straatnaam

2.8.9 Overige aangelegenheden

2.8.9 OVERIGE AANGELEGENHEDEN
2.8.9.1 Diefstal en verloren goederen

2.8.9.1 DIEFSTAL EN VERLOREN GOEDEREN

1017 Stukken betreffende verzoeken tot opsporing en aangifte gestolen en 
verloren goederen, met beschrijvingen van de goederen, alsmede verzoeken 
Rijswijkse inwoners ter ondervraging of voor uitreiking van de goederen te 
sturen,
1821-1900. 1 pak

1018 Missiven waarbij de rechter ter instructie te 's-Gravenhage voorschriften 
stuurt voor de opmaak van een aangifte van diefstal,
1814-1822. 1 omslag

1019 Missive waarin de kantonrechter verzoekt om onderzoek te doen naar de 
eventuele vermissing van een schaap,
1817. 1 stuk

1020 Verklaringen van overname van loslopende koeien, met belofte de koeien 
aan de eigenaar terug te bezorgen,
1819, 1844. 2 stukken

1021 Missive waarin de Gouverneur waarschuwt tegen diefstal van koffers van 
rijtuigen door het afsnijden bevestigingsriemen,
1822. 1 stuk

1022 Missive waarin de burgemeester van Loosduinen waarschuwt voor 
inbrekers, die in zijn gemeente actief geweest zijn,
1830. 1 stuk

1023 Missiven waarin de Officier van Justitie herhaaldelijk om antwoord vraagt op 
zijn verzoek om toelichting op de klacht betreffende diefstal van Jhr. van der 
Straten van den Hill, met minuut van antwoord,
1843. 1 omslag

1024 Missiven waarin de Hoofdcommissaris verzoekt om een onderzoek naar 
aanleiding van een bijgevoegde nota over Van Dam,
1880. 1 stuk

1025 Stukken betreffende een onderzoek vanwege diefstal-aangifte door de 
Zwitsersche wasch- en strijk inrichting Rijswijk,
1897. 1 omslag
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2.8.9.2 Klachten

2.8.9.2 KLACHTEN

1026 Stukken betreffende klachten over het gedrag van ingezetenen door 
burgemeesters, Commissaris-generaal en door de Commissaris politie,
1814, 1857, 1859, 1884. 1 omslag

1027 Stukken betreffende de klacht van de smid Th. Bijsterveld dat hem geen 
smidswerk van gemeentewegen wordt gegund, en dat de toren hoognodig 
onderhoud behoeft,
1827. 1 omslag

1028 Stukken betreffende behandeling rekest,
1830. 1 stuk

1029 Minuutbrieven waarin de burgemeester klaagt over het gedrag militairen, 
met missiven waarin de Generaalmajoor en de kolonelcommandeur van het 
regiment Grenadiers en Jagers hun maatregelen meedelen,
1837-1846. 1 omslag

1030 Stukken betreffende klachten van ingezetenen over ingegooide ruiten, 
misleiding, en overlast van o.a. straatjongens,
1837-1882. 1 omslag

1031 Stukken betreffende de klacht van K.W. Bus over mishandeling van zijn 
vader,
1840. 1 omslag

1032 Missive waarin de Officier van Justitie een klacht bekend maakt en verzoekt 
de klager te beantwoorden,
1861. 1 stuk

1033 Missive waarbij de burgemeester een brief retourneert en meedeelt dat de 
weduwe Jansen niet van de brief wist en geen klachten over de inwonende 
J. de Leede heeft of deze verwijderd wenst,
1880. 2 stukken

2.8.10 Justitie

2.8.10 JUSTITIE
2.8.10.1 Vordering

2.8.10.1 VORDERING

1034 Stukken betreffende aanzegging aan personen tot voldoening van hun 
vonnis (m.n. gevangenisstraf) op te komen, alsmede betreffende 
overbrenging van personen naar huizen van bewaring,
1822-1884. 1 omslag

1035 Correspondentie over aanzegging van personen een kwitantie voldoening 
van boete te tonen op straffe van overbrenging naar het huis van bewaring, 
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alsmede betreffende verstrekking certificaten van onvermogen tot betaling,
1815-1885. 1 omslag

1036 Stukken betreffende transport en transportkosten arrestanten, met 
voorschriften voor transport per spoor,
1818-1877. 1 omslag

2.8.10.2 Rechterlijke macht en notariaat

2.8.10.2 RECHTERLIJKE MACHT EN NOTARIAAT

1037 Stukken betreffende de organisatie van Justitie, alsmede betreffende het 
strafrecht,
1813-1865. 1 omslag

1038 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage vraagt of er 
gebouwen in gebruik zijn voor de rijksadministratie van het departement van 
Binnenlandse zaken of van Justitie,
1814. 1 stuk

1039 Missive waarin de rechter van de rechtbank van eerste aanleg informeert 
naar de aanwezigheid van een griffier bij de rechtbank van simpele politie in 
de gemeente, naar diens vaste tractement en wie hem eventueel benoemd 
heeft,
1815. 1 stuk

1040 Missive waarin meegedeeld wordt dat de gerechtdienaren zich niet meer 
met politiebezigheden zullen bemoeien,
1820. 1 stuk

1041 Stukken betreffende notaris G. Boomer,
1823, 1842. 2 stukken

1042 Stukken betreffende bekendmaking van benoeming en ontslag van de 
Officier bij de rechtbank,
1833-1844. 1 omslag

1043 Missive waarin de kantonrechter bij het kanton Voorburg zijn benoeming 
meedeelt, met minuut van antwoord,
1838, 1854. 1 omslag

1044 Missive waarin dhr. Bijleveld zijn benoeming tot president van de rechtbank 
te 'a-Gravenhage meedeelt,
1840. 1 stuk

1045 Missiven waarin Gedeputeerde Staten haar besluit inzake de begroting voor 
het huis van bewaring te Voorburg meedelen, alsmede stukken betreffende 
aandeel in de kosten van Huizen van bewaring en beambten aldaar,
1843-1878. 1 omslag
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1046 Missive waarin de Ontvanger registratie en domeinen verzoekt om opgave 
van een persoon, te belasten met de invordering van boeten in strafzaken,
1864. 1 stuk

2.8.10.3 Voorschriften

2.8.10.3 VOORSCHRIFTEN

1047-1049 Stukken betreffende voorschriften en regelingen voor het gratis procederen 
en voor vrijstelling van betaling boetes en justitiekosten wegens 
onvermogen,
1815-1856. 3 omslagen
1047 1815-1817
1048 1821-1827
1049 1852-1856

1050 Missive waarin de Gouverneur een model stuurt waarop de premie voor 
aanhouding van deserteurs bekend gemaakt wordt,
1817. 1 stuk

1051 Missive waarbij de Gouverneur de afstanden tussen verschillende plaatsen 
met de justitiële hoofdplaats (van de provincie) meedeelt ten behoeve van 
reisvergoedingen ambtenaren en deurwaarders,
1822-1824. 1 omslag

1052 Stukken betreffende voorschriften bij overlijden waarbij minderjarige of 
afwezige erfgenamen zijn, met missive waar in de griffier bij het 
kantongerecht verzoekt personen voor de belangen van minderjarige 
erfgenamen te doen aanzeggen ter griffie te verschijnen,
1823-1825, 1844, 1854. 1 omslag

1053 Missive waarin de Griffier der Staten van Holland het besluit van 
Gedeputeerde Staten meedeelt tot toestemming om alle veroordelingen in 
correctionele en policiezaken op kosten van de gemeente te vervolgen,
1825. 1 stuk

1054 Missive waarin Gedeputeerde Staten het Koninklijk Besluit bekend maakt 
over wijze van handelen bij geschillen tussen gemeentebesturen,
1825. 1 stuk

1055 Missiven waarin de Gouverneur en waarin de ambtenaar bij het Openbaar 
Ministerie voorschriften stuurt geeft voor beambten belast met het opmaken 
van processen-verbaal,
1826, 1895. 2 stukken

1056 Missive waarin de Officier bij de rechtbank te 's- Gravenhage meedeelt dat 
de gevraagde acten bij de staats-secretarie op te vragen zijn, met 
minuutbrief waarin de burgemeester om retournering van toegezonden acten 
verzoekt,
1831. 2 stukken
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1057 Missive waarin de rechter van het kanton Voorburg waarschuwt tegen 
toenemende onveiligheid en klachten over diefstal, en aandringt op 
verscherpte waakzaamheid,
1836. 1 stuk

1058 Briefwisseling betreffende eventuele instelling van een huis bewaring in de 
gemeente,
1841. 2 stukken

1059 Missive waarin de Officier van Justitie de bepalingen voor huwelijken tussen 
Nederlanders en Pruissen bekend maakt,
1848, 1870. 2 stukken

1060 Missive waarin de officier van Justitie aandringt op waakzaamheid tegen 
open hekken van de spoorwegovergangen bij het passeren van de trein,
1861. 1 stuk

1061 Missive waarin de Procureur-generaal verzoekt om een plaatselijke 
politieverordening betreffende de tapperijen,
1862. 1 stuk

1062 Missive waarin de officier van Justitie meedeelt dat vreemdelingen niet 
gedwongen kunnen worden de Nederlandse wet in zijn land uit te voeren,
1868. 1 stuk

1063 Missive waarin de Commissaris der Koningin de voorschriften omtrent de 
arrestantenlokalen en de behandeling van de gevangenen meedeelt,
1900. 1 stuk

2.8.10.4 Onderzoek en vonnissen

2.8.10.4 ONDERZOEK EN VONNISSEN

1064 Stukken betreffende de verdenking van twee broers van de Kooij van diefstal 
van zware palen, elsestielen en jonge iepen,
1819. 1 omslag

1065-1066 Extracten uit de uitgesproken arresten van het Hof Assises, met 
begeleidingsmissive,
1821-1833. 2 omslagen
1065 1821-1828
1066 1832-1833

1067 Statistische opgaven van wetsovertredingen en maatregelen daartegen,
1822-1871. 1 omslag

1068 Missive waarbij de Auditeur Militair van Zuid-Holland verzoekt een premie 
aan veldwachter S. Hamerling uit te reiken wegens arrestatie van een 
deserteur,



76 Gemeentebestuur Rijswijk 702

1824. 1 stuk

1069 Missive waarin de Procureur-generaal bij het Hooggerechtshof mededeelt 
dat J.H. Konk in staat van beschuldiging is gesteld, met verzoekschrift van 
de rechter ter instructie om enige achtergebleven goederen van J.H. Konk te 
sturen,
1825. 2 stukken

1070 Afschrift van het vonnis van gevangenisstraf voor J Oostendorp waarbij de 
deurwaarder meedeelt dat J. Oostendorp voortvluchtig is en het afschrift bij 
de Schout deponeert,
1825. 1 stuk

1071 Missive waarin de Officier bij de rechtbank personen verzoekt om ter griffie 
of op het parket te verschijnen,
1826-1882. 1 omslag

1072 Missive waarin de Auditeur Militair verzoekt om opgave van de 
omstandigheden omtrent het arrest van twee deserteurs wegens het verzoek 
van de veldwachter om premie voor arrestatie van deserteurs, met 
minuutbrief waarin de burgemeester het proces-verbaal toelicht,
1826. 1 omslag

1073 Afschrift van het vonnis van de rechtbank tot verbetering van de inschrijving 
in het Rooms doopregister van de doop van Cornelis Meijeren,
1827. 1 stuk

1074 Verklaring van ontvangst namens de griffier bij de rechtbank van eerste 
aanleg te 's-Gravenhage van drie zakken met aardappels, kool en appelen,
1829. 1 stuk

1075 Missive waarin de Officier bij de rechtbank verzoekt om inlichtingen omtrent 
het ongeval met een paard en wagen waarbij drie mensen verongelukt zijn, 
met twee minuutbrieven van antwoord,
1829. 1 omslag

1076 Missive waarin de officier ter instructie verzoekt Catharina van Es aan hem 
op te zenden,
1829. 1 stuk

1077 Missive waarin de houtvester in het 2e part. district provincie Zuid-Holland 
mededeling doet van het vonnis van een visser zonder vergunning, met 
verklaring van deponering in beslag genomen goederen van een visser 
alsmede verklaring van ontvangst van de gedeponeerde goederen,
1834. 1 omslag

1078 Missive waarin de Gouverneur en de administrateur aan de burgemeester 
meedelen dat er korting op wachtgelden ten behoeve van schuldeisers 
plaats zal vinden,
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1838, 1858. 2 stukken

1079 Missive waarin de Gouverneur informeert of de gemeente of de 
burgemeester zelf nog tot aanschaf van het periodiek Nederlandse 
Rechtspraak is over gegaan,
1839. 1 stuk

1080 Missive waarbij de Procureur-generaal bij het Provinciaal gerechtshof in 
Zuid-Holland extracten van uitgesproken arresten stuurt,
1840-1863. 1 omslag

1081 Minuutbrief waarin de burgemeester aan de kantonrechter meedeelt dat de 
weduwnaar G. Luijten wenst te hertrouwen en een kind uit zijn eerste 
huwelijk heeft,
1842. 1 stuk

1082 Missive waarin de auditeur militair de burgemeester een sententie stuurt 
betreffende het appel van het Militair gerechtshof tegen L.J. van der Salm,
1843. 1 stuk

1083 Missive waarbij de Gouverneur de staat stuurt van bij Koninklijk Besluit 
vrijgestelden om bij een huwelijk een bewijs van voldoening van Militie te 
tonen, met staat,
1845. 2 stukken

1084 Missive waarin de burgemeester aan de kantonrechter kennis geeft van een 
tweede huwelijk van een vrouw met een minderjarig kind,
1848. 1 stuk

1085 Missive waarin de ontvanger registratie gerechtelijke acten meedeelt dat 
over de ontvangen politieboeten beschikt kan worden, met verklaring van de 
Ontvanger dat er overgestort is naar de gemeente-ontvanger,
1855. 2 stukken

1086 Missive waarin de burgemeester van Loosduinen de burgemeester bedankt 
voor het doen begeleiden van twee kinderen naar huis en waarin hij 
informatie geeft over de kinderen, met afschrift van de geleidebrief van de 
burgemeester van Rijswijk,
1856. 2 stukken

1087 Missiven waarin de Procureur-Generaal bij het Provinciaal gerechtshof 
verzoekt aan de belanghebbenden mee te delen dat hun verzoek om gratie 
voor met name hun echtgenoten afgewezen is,
1856-1881. 1 omslag

1088 Missive waarbij de Officier bij Justitie te 's-Gravenhage aan de te-ontvanger 
van Rijswijk zijn missive stuurt waarin hij mededeling doet van het verzoek 
om gratie van het echtpaar Lukas, met missive waarin de officier de afwijzing 
van gratie meedeelt, alsmede brief waarin de gemeenteontvanger het 
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eindigen van het betalingstermijn van de boeten meedeelt,
1861. 1 omslag

1089 Staat waarin de cipier van het huis van bewaring te Delft de gevangenen en 
hun detentiedagen ten laste de gemeente opgeeft,
1862. 1 stuk

1090 Minuutbrief waarin de burgemeester de officier Justitie mededeling doet van 
het door mw. Palm-Pilaar aan de bode J.J. Duval meegegeven geld 
waarmee haar rekeningen niet betaald zijn,
1862. 1 stuk

1091 Missive waarin de officier van Justitie verzoekt om inlichtingen betreffende 
een hem toegezonden stuk, met minuutbrief waarin de burgemeester een 
klacht betreffende beschuldiging van diefstal toelicht,
1862. 2 stukken

1092 Missive waarin de Griffier bij het arrondissementsrecht-bank verzoekt een 
oproep om te komen getuigen uit te reiken,
1862. 1 stuk

1093 Missive waarin de officier van Justitie het vonnis van A. Janssen meedeelt,
1877. 1 stuk

1094 Missive waarin de officier van Justitie bij de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand P. Verhagen Metman aandringt het bedrag van de vonniskosten over 
te maken, ten einde een rechtszaak te beeindigen, alsmede missive waarin 
de rechter-commissaris de burgemeester verzoekt de journalen en 
grootboeken ter waarmerking naar de rechtbank te komen brengen,
1878-1881. 2 stukken

1095 Missive waarbij de ambtenaar bij het Openbaar Ministerie een vonnis 
bekend maakt en een verzoek om gratie ter advies stuurt,
1878. 1 stuk

1096 Missiven waarin de officier van Justitie verzoekt om adviezen over een 
meegezonden request en een meegezonden missive,
1880-1881. 2 stukken

1097 Missive waarin de ambtenaar bij het Openbaar Ministerie een staat stuurt 
van vonissen wegens jacht, met name zonder acte,
1881. 1 stuk

1098 Missive waarbij de officier van Justitie een stuk stuurt en verzoekt dit na het 
horen van de veldwachter met advies te retourneren,
1884. 1 stuk

1099 Missive waarin de officier van Justitie meedeelt dat zijn collega die de zaak 
behandelt enige dagen afwezig is,
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1889. 1 stuk

1100 Missive waarbij de ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerechten te 's-
Gravenhage en Delft een verbaal stuurt en verzoekt de verbalisant mee te 
delen dat de eendenkooi van herten onder Loosduinen in plaats Rijswijk 
geregistreerd is,
1889. 1 stuk

1101 Stukken betreffende registratie van gevonnisten,
1896. 1 omslag

1102 Missive waarin de ambtenaar bij het Openbaar Ministerie aan de 
burgemeester meedeelt dat hij de bouwgrondmaatschappij laakkwartier 
wegens het proces-verbaal van de opzichter gemeentewerken J.L. Kriens 
zal vervolgen zonder veel hoop,
1899. 1 stuk

2.8.10.5 Processen-verbaal en verklaringen

2.8.10.5 PROCESSEN-VERBAAL EN VERKLARINGEN

1103 Missive waarin de burgemeester van Zoetermeer mededeling doet van een 
zaak betreffende verschuldigd geld en het eigendom van een knip met geld,
z.d. 1 stuk

1104-1115 Processen-verbaal van verklaringen en van aangifte van misdrijven, gericht 
aan Justitie en politie, met bijbehorende correspondentie inzake justitile 
afhandeling,
1813-1900. 12 omslagen
1104 1813-1821
1105 1822-1826
1106 1827-1831
1107 1832-1836
1108 1837-1839
1109 1840-1842
1110 1843-1845
1111 1846-1850
1112 1851-1856
1113 1857-1866
1114 1867-1872
1115 1873-1900

1116 Processen-verbaal door de deurwaarder van in beslagname goederen en 
levende have ingevolge vonnissen van de rechtbank, alsmede afschriften 
van de vonnissen en processen-verbaal gedeponeerd bij de schout door de 
deurwaarder wegens afwezigheid van gedaagden,
1814-1833. 1 omslag

1117 Stukken betreffende aangetroffen lijken,
1818-1889. 1 omslag
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1118 Verklaring van de chirurgijn A. Hern dat L. Koks door hem verbonden is met 
een gebroken linker sleutelbeen door een ander toegebracht,
1822. 1 stuk

1119 Missive waarin de Auditeur-generaal verzoekt om een proces-verbaal van 
arrestatie van een deserteur door een veldwachter, met minuut waarin de 
burgemeester verzoekt de arresstatie van de militair als niet gebeurd te 
beschouwen,
1826. 2 stukken

1120 Notificatie waarin Gedeputeerde Staten een besluit over herijking van maten 
en gewichten van handel- en nering- doenden bekend maken, met missive 
waarin de Gouverneur herinnert aan de plicht inzake ijk van vaatwerk voor 
handel in het groot, met minuutbrief van antwoord,
1828, 1833. 2 stukken

1121 Verklaring van ontvangst van kledingstukken uit handen van veldwachter R. 
Strang,
1829. 1 stuk

1122 Missive waarin de rechter ter instructie verzoekt om een huiszoeking en het 
proces-verbaal daarvan,
1831. 1 stuk

1123 Missive waarin de officier van Justitie verzoekt om opgave van de staat van 
bekeuringen van rijksveldwachter van Groenewegen, alsmede missive 
waarin de Controleur 2e afdeling 's-Gravenhage vraagt of het Koninklijk 
Besluit van 17 oktober 1820 betreffende bekeuringen behoorlijk is 
uitgevoerd,
1834, 1857. 2 stukken

1124 Verklaringen van ontvangst van processen-verbaal wegens overtreding voor 
bevonden overmaal van ongebuild tarwemeel,
1836. 2 stukken

1125 Verklaringen van personen die dronken zijn gearresteerd, met aantekening 
van plaats van tijdelijke bewaring,
1840-1841. 1 omslag

1126 Verklaring van ontvangst van een proces-verbaal van bekeuring P. Baas, 
molenaar te Voorburg,
1849. 1 stuk

1127 Missive waarbij de griffier bij het Provinciaal gerechtshof een nota wegens 
gedane voorschotten stuurt, alsmede missive waarbij de ontvanger 
registratie gerechtelijke acten een nota wegens gemaakte van rechtelijke 
vervolging door de gemeente stuurt,
1840, 1858. 1 omslag
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1128 Missive waarbij de officier van Justitie te 's-Gravenhage een proces-verbaal 
van overtreding van het Provinciaal reglement retourneert en meedeelt dat 
het naar de ambtenaar bij het openbaar Ministerie van het betreffende 
ressort gestuurd moet worden, met minuutbrief van de burgemeester,
1859. 2 stukken

1129 Missive waarbij de burgemeester van Katwijk een proces verbaal ter inzage 
stuurt inzake het stukrijden van een karretje, met missive waarbij de 
burgemeester van Katwijk de kwitantie van W. van Egmond voor de door 
Vermeulen te betalen herstellingskosten ter uitreiking stuurt,
1879. 2 stukken

1130 Missive waarin de officier van Justitie verzoekt om eerst proces-verbaal op te 
maken alvorens iemand herwaarts in hechtenis te zenden,
1879. 1 stuk

1131 Missive waarin dhr I.J. Bergsma namens mw. de weduwe Romijn-Dietz 
meedeelt dat zij van een stuk land in kwestie geen eigenaresse is, maar 
slechts het vruchtgebruik heeft,
1883. 1 stuk

2.8.11 Brandweer

2.8.11 BRANDWEER

1132-1134 Processen verbaal betreffende brand- en stormschade, alsmede stukken 
betreffende declaraties voor bij blus-werkzaamheden gemaakte onkosten, 
gratificaties en verleningen van onderstand wegens onvoorziene rampen,
1814-1889. 3 omslagen
1132 1814-1831
1133 1841-1843
1134 1849-1889

1135-1137 Stukken betreffende reglementen, dienstroosters en materieel voor de 
brandweer,
1815-1907. 3 omslagen
1135 1815-1825
1136 1826-1840
1137 1841-1907

2.9 Openbare gezondheid

2.9 OPENBARE GEZONDHEID
2.9.1 Algemeen

2.9.1 ALGEMEEN

1138 Circulaire waarin de Bijzondere Commissie voor Groep XVI verzoekt om 
beantwoording van vragen betreffende arbeiderswoningen (ten behoeve van 
de wereldtentoonstelling te parijs van 1900), met klad-antwoorden,
1898. 1 stuk
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1139 Missive waarin de Commissaris der Koningin verzoekt om opgave over 1899 
die aansluiten op blz. 30 van het provinciaal verslag, hfd. VI van het tweede 
gedeelte betreffende de gemeente is meegedeeld,
1900. 1 stuk

2.9.2 Geneesheren, vroedvrouwen en apothekers

2.9.2 GENEESHEREN, VROEDVROUWEN EN APOTHEKERS

1140 Stukken betreffende geneeskundigen, vroedvrouwen en apothekers in 
Rijswijk,
1815-1895. 1 omslag

1141 Missive waarbij de Gouverneur de instructies voor Geneesheren en 
'geneeskunstoefenaren' stuurt, met missive waarin een maatregel voor 
inachtneming geneeskundige verordeningen gestuurd wordt, met staat van 
verordeningen,
1818-1819. 1 omslag

1142 Missive waarin het besluit van Gedeputeerde Staten meegedeeld wordt dat 
geneesheren en apothekers aangespoord moeten worden het nieuwe 
medicinale gewicht te gebruiken,
1821. 1 stuk

1143 Bijvoegsel van tarieven voor geneeskunst-oefenaren,
z.d. [c 1821]. 1 stuk

2.9.3 Bevordering volksgezondheid en wering besmettelijke ziekten

2.9.3 BEVORDERING VOLKSGEZONDHEID EN WERING 
BESMETTELIJKE ZIEKTEN

1144 Staten van gevaccineerden tegen (besmettelijke) kinderziekten, opgemaakt 
ten behoeve van het geneeskundig staatstoezicht,
1814-1900. 1 omslag

1145 Stukken betreffende maatregelen tegen verspreiding hondsdolheid, met 
verzoekschrift tot opheffing van een verbod op het loslopen en het zonder 
muilkorf lopen van honden,
1814-1889. 1 omslag

1146 Missive waarbij Gedeputeerde Staten haar besluit tot verplichting van 
minerale beroking bij een epidemie of besmettelijke ziekte sturen,
1815. 2 stukken

1147 Stukken betreffende regelingen en voorschriften ten aanzien vaccinatie,
1818-1831. 1 omslag

1148 Missive waarin Gedeputeerde Staten een Koninklijk Besluit bekend maken 
over betalingen uit de schatkist in het belang van de volksgezondheid van 
inwoners,
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1824. 1 stuk

1149 Staat van gevaccineerde kinderen of kinderen die de kinderziekte gehad 
hebben en te Rijswijk naar school gaan,
1824. 1 deel

1150 Missive waarin de Gouverneur de wijze van behandeling van drenkelingen 
meedeelt, met publikatie,
1826. 2 stukken

1151 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat er geen doofstommen in 
Rijswijk zijn, met missive waarin de Gouverneur maant tot het sturen van 
een opgave,
1828, 1830. 2 stukken

1152 Stukken betreffende maatregelen tegen cholera,
1831-1893. 1 pak

1153 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat de circulaire betreffende 
opgave van krankzinnigen in Rijswijk niet van toepassing is, met aanmaning 
van de Gouverneur tot opgave volgens de circulaire,
1838. 2 stukken

1154 Missive waarin het Instituut tot Onderwijs van Blinden verzoekt om opgave 
van blinden en zeer slechtzienden in Rijswijk, met staten van blinde en 
bijziende inwoners,
1850. 1 omslag

1155 Missive waarin de burgemeester de burgemeester Berkel verzoekt een 
bewijs van vaccinatie van Adriana hulst te sturen, met missive waarin de 
burgemeester Berkel meedeelt dat Adriana niet is gevaccineerd,
1853. 2 stukken

1156 Staten met opgaven van de gezondheidstoestand,
1860-1863. 1 omslag

1157 Stukken betreffende de onteigening van kleding en beddegoed vanwege 
besmettingsgevaar voor angina dipherina, typhus abdominalis of pokken,
1872-1874. 1 omslag

1158 Stukken betreffende de verordening tot bevordering van de volksgezondheid 
bij het voorkomen van besmettelijke ziekten,
1872. 1 omslag

1159 Stukken betreffende de inrichting van een lokaal voor lijders aan 
besmettelijke ziekten, alsmede een missive waarin de Commissaris des 
Konings verzoekt om opgave van aanwezige ziekeninrichtingen,
1873, 1885. 1 omslag
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1160 Minuutbrief waarin lastgeving aan huurkoetsier De Wolf uit Delft wordt 
gegeven tot het verwijderen van een dood paard op de spoorbaan aan het 
Haantje,
1875. 1 stuk

1161 Verslag van de staat van de 's-Gravenhaagse vereniging voor 
koepokinenting,
1892. 1 katern

1162 Stukken betreffende de instelling van een Gezondheids commissie zetelend 
te Naaldwijk, alsmede verslagen de bevindingen van de commissie,
1902-1908, z.d. [1914]. 1 omslag

1163 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren de 
ziekenbarak in orde te brengen en een eerste hulpdienst bij ongelukken in te 
richten achter het raadhuis,
1916. 1 stuk

2.9.4 Toezicht volksgezondheid

2.9.4 TOEZICHT VOLKSGEZONDHEID

1164 Missiven waarin de Subcommissie geneeskundig onderzoek en toezicht 
Departement Zuid-Holland haar komst wegens inspectie aankondigd,
1816-1847, 1851. 1 omslag

1165 Missive waarin de Provinciale geneeskundige commissie verzoekt de 
vroedmeester en de vroedvrouw jaarlijks een verslag alle moeilijke gevallen 
te laten sturen, en erop toe te zien dat geen leerling(e) aangenomen worden, 
dan na het verkrijgen van een bewijs van erkenning of inschrijving bij de 
commissie,
1818. 1 stuk

1166 Missive waarin de Provinciale geneeskundige commissie verzoekt om 
opgave van de wijze en de kosten geneeskundige verzorging van H. Geest 
en Diaconie-armen van verschillende godsdiensten over de afgelopen tien 
jaar,
1819. 1 stuk

1167 Stukken betreffende opgaven aan de Gouverneur en aan de provinciale 
commissie van geneesheren, apothekers en drogisten in de gemeente,
1819-1843. 1 omslag

1168 Stukken betreffende opgaven aan de Gouverneur en aan de provinciale 
commissie van gevallen van kinderziekte,
1825-1843. 1 omslag

1169 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om melding indien er zich een ziekte 
van meer dan gewone betekenis openbaart, met missive waarin de 
Gouverneur verzoekt om in dat geval voorzieningen te treffen,
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1826. 2 stukken

1170 Missive waarin de Provinciale geneeskundige commissie verzoekt om 
opgave in het verslag van de bevolkingsgrootte en het aantal geboorten, en 
missive waarin de Gouverneur meedeelt dat de vroedvrouwen en 
vroedmeesters geen verloskundige tabellen meer in hoeven te zenden,
1839, 1843. 2 stukken

2.9.5 Begraven, begraafplaats, verhuur en verkoop grafruimte

2.9.5 BEGRAVEN, BEGRAAFPLAATS, VERHUUR EN VERKOOP 
GRAFRUIMTE

1171 Plattegrond van de burgerlijke begraafplaats,
z.d. 2 tekeningen

1172 Uittreksel uit het holografisch testament van B. Onderwater met betrekking 
tot de bepaling waarin hij _ 4000,- gulden aan de te legateert in ruil waarvoor 
de gemeente verplicht is het graf te onderhouden,
z.d., 1842. 1 omslag

1173 Stukken betreffende voorschriften ten aanzien van het begraven,
1813-1915. 1 pak

1174 Stukken betreffende de overeenkomst met de Nederduits Hervormde 
Gemeente te Rijswijk waarbij een gedeelte van het kerkhof wordt 
overgedragen aan de gemeente ten behoeve van de inrichting van een 
algemene begraafplaats, met landmeterkaart,
1827-1864. 1 omslag

1175 Stukken betreffende de aanleg van de Rooms-Katholieke begraafplaats,
1827-1828. 1 omslag

1176 Stukken betreffende verzoeken van particulieren om grafruimten te mogen 
kopen,
1829-1907. 1 pak

1177 Verklaring van de arts J.H. Kruger dat N.N. [Vesheid] zo snel mogelijk 
begraven moet worden,
1843. 1 stuk

1178 Stukken betreffende het van hogerhand voorgeschreven verbod tot het 
begraven op de algemene burgerlijke begraafplaats, alsmede betreffende de 
onderhandelingen met derden ter verkrijging van percelen voor een nieuwe 
begraafplaats,
1870-1876. 1 omslag
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2.9.6 Levensmiddelentoezicht en drinkwatervoorziening

2.9.6 LEVENSMIDDELENTOEZICHT EN DRINKWATERVOORZIENING

1179-1180 Stukken betreffende de kwaliteit van het drinkwater en de concessie aan de 
Voorburgsche Waterleiding Maatschappij voor levering van drinkwater,
1880-1916. 2 omslagen
1179 1880-1897
1180 1898-1916

1181 Missive waarin de rijks-veearts melding maakt van zijn keuring waarbij de 
koe wegens tuberculose niet voor consumptie geschikt was, en waarin hij 
verzoekt om inlichtingen over de plaatselijke verordeningen,
1890. 1 stuk

1182 Stukken betreffende toezicht op voedingsmiddelen en gebruiksartikelen,
1908-1910. 1 omslag

1183 Stukken betreffende de keuring van vee en vlees,
1909-1916. 1 omslag

2.9.8 Toepassing hinderwet

2.9.8 TOEPASSING HINDERWET

1184 Stukken betreffende regelingen en verordeningen ten aanzien fabrieken en 
werkplaatsen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken,
1824-1912. 1 pak

1185-1268 Stukken betreffende vergunningen tot oprichting of wijziging van inrichtingen 
die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken,
1820-1917. 84 omslagen
1185 Bokkingrokerij, aan de Delftweg verpondingsnrs. 305 en 306 

(Tapperij
Pasbuiten), van A. en R. Zuurmond en D. en J. Hogenraad, 1820

1186 Kachelfabriek, in de Noordpolder, van A. Sterkman, 1840, 
1860-1861

1187 Bereiding van paarden- en koehaar, aan de Geestbrug wijk D 
nr. 242, door L.
L'Heureux, 1846

1188 Bakoven, in de Heerenstraat wijk A nr. 61, van J.C. Ginkel, 
1855

1189 Korenwijnstokerij, op sectie F nr. 395 op het terrein van 
Logement De Gouden
Koetswagen, L. van Pelt, 1856

1190 Snelazijnfabriek, op sectie F nr. 395 (Huize Schiedam), van L. 
van Pelt, 1857

1191 Glasbrandschildersfabriek, in wijk A nr. 5 sectie A nr. 285, van 
C. Westerbeek,
H. Hoz_e en Cie, 1858

1192 Stoommachine voor meelbereiding, aan de Geestbrug wijk C 
nr. 78, sectie D nr.
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577, van P.P. Burgerman, 1858
1193 Stoomketels voor suikerbereiding, in wijk C nr. 39 sectie F nr. 

430
(Kraayenburg, later N.V. Suikerfabriek Kraayenburg), G.G. Couperus,
1860-1876

1194 Gasfabriek voor verlichting in Rijswijk en Voorburg, van B. Linn 
en J.E.
Vreede, 1866

1195 Tweede bakoven, in de Heerenstraat wijk A nr. 62 sectie D nr. 
681, van C.J. van
Ginkel, 1867

1196 Smederij, aan de Haagsche straatweg wijk C nr. 34, van J. 
Boon, 1869

1197 Stoom-, later electrisch gemaal, sectie F nr. 229 (later sectie F 
nr. 582), van
A.J.G. Bekking, 1870-1888, 1905, 1914

1198 Scheprad en stoomgemaal, aan de Broeksloot sectie A nr. 232, 
van het bestuur
van de Noordpolder, 1871

1199 Stoommachine voor de kleerblekerij, aan de Zandweg sectie D 
nr. 749, van
W.L. de Bruijn, 1873, 1883

1200 Stoommachine voor het gemaal, sectie G nr. 396, van het 
bestuur van de
Plaspoelpolder, 1874, 1898

1201 Stoommachines voor de Likeurstokerij en distilleerderij, aan de 
Delftsche
straatweg sectie F nr. 500 (Schiedam), van J.A. van der Ven, met
landmeterkaart sectie F nr. 200 en tekening de stoommachines, 1875-1890

1202 Stoommachine en kleerblekerij, aan de Geestbrug wijk C nr. 96 
sectie D nrs.
606, 607 (Huis Burchvliet), van F.W.Braat en H. Fangman, 1875-1876

1203 Roomboterfabriek op stoom, in sectie G nr. 275 (Buitenplaats 
pasgeld), van
Lensvelt Nicola, 1880-1881

1204 Verffabriek met stoommachines, aan de Delftsche straatweg 
sectie F nrs.
520-522 (Fabriek Kraayenburg), van F.A.W. Gelder, met plattegrond,
1881-1912

1205 Locomobile voor de Grutmolen, in de Heerenstraat wijk A nr. 
82, sectie D nr.
287, van W. Hoogendam, met tekening van de stoommachine, 1882

1206 Ovens voor de Schelpkalkfabriek, aan het Jaagpad sectie G 
nrs. 81, 83, 84, 338
en 339, van A.Y. haagen, met plattegrond en landmeterkaart, 1883, 1885

1207 Koekbakkerij, in de Heerenstraat wijk A nr. 15, sectie A nr. 319, 
van W.D. van
der Heijden, met plattegrond, 1885

1208 Stoommachine voor graanmaling, aan de Geestbrug wijk C nr 
118, sectie D nr.
725, van W.P.B. Verhagen, met plattegronden, 1885-1888

1209 Darmzouterij, in wijk A nr 194, sectie A nr. 935, van J. de vries, 
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met
landmeterkaart sectie A nr. 935, 1886

1210 Beerput en vuilnisstaal, aan het Haantje wijk C nr. 19, sectie H 
nrs. 104 en 330,
van J.W. Hesse, met plattegrond en landmeterkaart sectie H nr. 104,
1886, 1903-1904

1211 Runder- en varkensslachterij, in de Heerenstraat wijk A nr. 68, 
sectie D nr. 286,
van G.J. de kroes, met tekening, 1887

1212 Margarinefabriek met stoommachine, aan de Geestbrug sectie 
D nr. 602 (huize
Westerburgh), J.Th. Mouton, 1888-1916

1213 Stoommachine voor het ontvanglokaal voor melk, in sectie F 
nr. (Buitenplaats
's-Gravenmade), van C.H. Hummelinck, met plattegrond, 1889, 1893

1214 Schietbaan voor flobertbuksen, aan het Haantje wijk C nr. 19, 
sectie H nrs. 268,
269 en 288, van J.W. Hesse, met plattegrond, 1889

1215 Stoomketel en cacaofabriek, aan de Delftsche weg sectie F nr. 
788, van M.L.
Haselhoff Lich, met plattegrond, 1891

1216 Stoomketel en kapokfabriek, aan de Geestbrug sectie D nr. 
922 later sectie D nr.
1348 (Huis Trekvliet), van N. Baltus, met plattegrond en tekening van de
stoomketel, 1892-1903

1217 Stoommachine, in wijk B nr 6, sectie A nr. 1139 (Huis 
welgelegen), van A.J.
Storm de Grave, met plattegrond, 1892, 1895

1218 Stoomketel voor korenmaling, aan de Haagweg, van C.M. 
Verhoeff, 1894, 1895

1219 Windhoutzaagmolen, aan het Jaagpad sectie G nrs. 562 en 
563, van H.P. de
Swart, met tekening, 1894

1220 Metaalwarenfabriek, in sectie G nrs. 550 en 558 (Huize 
Pasgeld), van L.G. Kok,
met plattegrond, 1894

1221 Stoomketel voor de machinale wasinrichting, aan de Zandweg 
sectie D nrs.
1083-1085 (Inrichting Nieuwburg), van W. van der heijden, met plattegrond,
1895-1914

1222 Stoommachine voor de tricotagefabriek, aan de Delftweg 
sectie F nr. 788, van
A.Ph. van der Ploeg, met plattegrond, 1895-1896

1223 Slachterij en rokerij, in de Heerenstraat wijk A nr. 104 sectie D 
nr. 1142, van
G.J. de Kroes, met plattegrond, 1895

1224 Zeepziederij met stoomketel aan de Delftweg sectie F nr 864, 
van A.
Rijsterborgh, met tekening, 1896

1225 Stoom-, was-, bleek- en strijkinrichting, aan de Geestbrug 
sectie D nr. 1350, van
A. Volker en A.M. van der Schalk, met plattegrond, 1896
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1226 Brood-, koek-, en banketbakkerij, in de Schoolstraat wijk A nr. 
330 sectie A nr.
1453, van D.J. Zwart, met plattegrond, 1899

1227 Smederij, in de Torenstraat wijk A nr. 260, van J.L. Werner, 
1899

1228 Brood-, koek-, en beschuitbakkerij, in de Heerenstraat nr. 183 
sectie D nr. 1445,
van A. Spronsen, met plattegrond, 1900

1229 Harssmelterij en houten loods, nabij het Jaagpad in sectie G 
nr. 627, van J. van
der Donk, met tekening, 1900

1230 Varkensslachterij en -rokerij en electromoter voor een 
vleessnijmachine, in de
Heerenstraat wijk A nr. 89 sectie D nr, 1107 (later sectie D nr. 1658), van 
A.J.
Wiel, met plattegrond, 1902, 1907

1231 Brood- en beschuitbakkerij, in de Heerenstraat sectie D nr, 
1150, van A.P. van
der Meer, 1903

1232 Huis- en kachelsmederij, aan de Geestbrug sectie D nr. 1420 
(later sectie D nr.
1981), van J. Schmal, met tekening, 1903, 1907

1233 Banketbakkerij, in de Heerenstraat sectie D nr. 1528, van C. 
van der Heide, met
plattegrond, 1903

1234 Electromoter voor de smederij, in de Heerenstraat nr. 31 sectie 
D nr. 1214 (later
sectie D nr. 1807), van A.J. Zegveld, met plattegronden, 1903, 1909

1235 Zeepfabriek, kuiperij en stoommachine, aan de Delftweg sectie 
F nr. 888, van
de Nederlandsche Cooperatieve Bond, met plattegronden, 1905-1909

1236 Benzineopslagplaats, in de wijk Leeuwendaal sectie D nrs. 
1586 en 1730, van
J.M. Bomans, met plattegronden, 1905

1237 Smederij, in de Heerenstraat nr. 51, sectie A nr. 1250, C.J. 
Klumper, met
plattegronden, 1905

1238 Gasmotoren voor gasexhausters, aan de van Vredenburchweg 
sectie D nr. 1597,
van M.A. van der wielen, met tekening, 1905

1239 Slachtplaats voor vee, in sectie D nr. 1525, van de Gebroeders 
de Mol, met
plattegronden, 1905

1240 Zuiggasmoter voor de korenmolen, nabij de Hoornbrug sectie 
D nr. 1394,
van H.A. Verhagen, met tekening, 1905

1241 Benzinemoter voor electrisch licht voor Villa Johanna, aan de 
Delftweg sectie F
nr. 790, J. Hayen, met plattegrond, 1906

1242 Stoomketel en inrichting voor het koken van olie en stoken 
lakken en vernissen,
in sectie F nr. 916, van R.F. Reuter, met plattegrond, 1906, 1909
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1243 Verfmolen, mengmachine, electro- en gasmoter, nabij de 
Heerenstraat en
Tollensstraat in sectie A nr. 1426, van A.P. van Eldik, met plattegronden,
1906, 1908-1909

1244 Loodpletterij, buizenperserij, stammiolinrichting en 
metaalgieterij op
stoomkracht, aan de Delftweg nabij Delft in sectie F nrs. 919 en 927, van 
D.A.
Hamburger, met plattegrond, 1906-1907

1245 Varkensslachterij en -rokerij, in de Heerenstraat nr. 25, sectie D 
nr. 1217, van P.
Klok, met plattegrond, 1907

1246 Stoommachine-wasinrichting, aan het Jaagpad nr. 29c sectie 
G nr. 649, van
A.H. van Zon, met plattegronden, 1907, 1913-1914

1247 Stoommachine en vijlenfabriek, aan de Delftweg sectie F nr. 
788, van de N.V.
Delftsche Vijlen fabriek, met plattegronden, 1907-1908

1248 Stoomketel, machine-wasinrichting, aan de Delftweg sectie E 
nr. 749, van J.J.
Opten, met plattegrond, 1908, 1912

1249 Verfmalerij met gas en petroleummotoren, olie en lakstokerij, 
op Geestbrug nr.
18, sectie D nr. 2105, van de Commanditaire copaline verffabriek Kolk en 
Co,
met plattegrond en tekening, 1908-1913

1250 Brood-, koek-, en beschuitbakkerij, in de Heerenstraat nr. 22, 
sectie A nr. 1354,
van J. van der Sijs, met plattegrond en tekening, 1908

1251 Smederij, in de Heerenstraat nrs. 77 en 79 sectie D nrs. 1130 
en 1131, van A.
Hausen, met plattegrond, 1908

1252 Bakkerij, in de Stadhoudersstraat sectie A nrs. 1205 en 1807, 
van M. de Wild,
met bouwtekening, 1910

1253 Gasfabriek, waterleiding en pompinrichting, in sectie G nrs. 
633 en 634, van de
gemeente Hof van Delft, 1910

1254 Smederij, in sectie D nr. 1381, van A.J. Zegveld, met 
bouwtekening, 1910-1911

1255 Huidenzouterij, aan de van Vredenburchweg sectie D nr. 1525, 
van J.H.H. de
Mol, met bouwtekeningen, 1912-1913

1256 Slachtplaats annex rokerij, ijszouterij en bergplaats, in de 
heerenstraat nr. 25
(later nr. 17) sectie D nrs. 1219 en 1220 (later nr. 2651), van A. Groeneweg,
met drie bouwtekeningen, 1912, 1917

1257 Fabriek voor speelgoed en houtwaren en kisten met gasmoter 
en stoomketel,
aan de Delftweg nr. 32 sectie F nr. 957, van O.P. kroll, met bouwtekeningen,
1912-1914

1258 Tabaksvochterij en electromoter, aan de Delftweg nr. 16 sectie 
E nr. 749, van
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N.V. Beltiston, met bouwtekeningen, 1913
1259 Electromoter voor de smederij, in de Smidsstraat nr. 2 sectie D 

nr. 1093, van J.
van Reeven, met plattegrond, 1913

1260 Electrische installatie, aan de Delftweg nr. 65 sectie F nr, 1006, 
van de N.V.
Delftsche Machine fabriek, met bouwtekeningen, 1913-1917

1261 Steenhouwerij, aan de Bleekerslaan in sectie A nr. 1902, G. 
van Nijf en Co, met
bouwtekening, 1913-1914

1262 Scheepswerf, creosoteerinrichting en stoommachine, aan de 
geestbrug in sectie
D nr. 2475, van L. Kooyman, met zeven bouwtekeningen, 1914

1263 Berging voor petroleum en benzine, aan de Kerkstraat in sectie 
A nr. 1349, van
de Maatschappij tot detailverkoop van petroleum De Automaat, met
bouwtekening, 1914

1264 Opslagplaats voor petroleum, aan de Willemstraat en 
Emmastraat in sectie D nr.
1721, van de Coöperatieve Winkelvereniging voorheen district s'-
Gravenhage
Vereniging Eigen Hulp, met plattegrond, 1915

1265 Veeslachterij en -rokerij met electromotoren, aan de Geestbrug 
nr. 22 sectie D
nr. 2119, van F. van den Muysenberg, met vijf bouwtekeningen, 1915-1916

1266 Groentendrogerij met electromotoren, aan de Delftweg nr. 58 
sectie F nr. 888,
van J.J. van Raalt, met drie bouwtekeningen, 1916

1267 Inrichting tot bewaring en verwerking van afval, nabij het 
Jaagpad in sectie G
nrs. 605 en 606, van de gemeente, met vier bouwtekeningen, 1916

1268 Electromoteren voor de stoomkorenmolen, aan de delftweg nr. 
72 sectie F nr.
827, van L.P.W. van der Meer, met bouwtekening, 1917

1269 Processen-verbaal waarin burgemeester en wethouders aan de Gouverneur 
van Zuid-Holland melden dat er geen overtredingen op de verordeningen op 
de inrichting smederijen, ovens, schoorstenen en andere vuurstookplaatsen 
hebben plaatsgevonden,
1840-1851. 1 pak

1270 Verzoekschrift van D. van der Molen aan de burgemeester om een 
broodbakkerij op te mogen richten achter het huis wijk A nr 19, met door J. 
Overdorp en A. de Heij ondertekend en aan hun gericht verzoekschrift D. 
van der Molen,
1842. 2 stukken

1271 Circulaire waarin de Gouverneur een aanbeveling doet tot handhaving van 
de wettelijke bepaling tegen het opdelven, verkopen en verbruiken van 
beenderen of andere dierlijke overblijfselen,
1846. 1 stuk
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1272 Minuutbrieven waarin opgave wordt gedaan van al dan niet aanwezige 
stoomketels (vanaf 1857 daadwerkelijke opgave), met missive waarin de 
Commissaris des Konings waarschuwt dat alle stoomwerktuigen met 
uitzondering van die van boten gemeld moeten worden,
1853-1878. 1 omslag

1273 Missive waarin de Commissaris des Konings informeert of er een 
stoomgemaal in de Broekpolder aanwezig is,
1877. 1 stuk

2.9.8 Reiniging, riolering en onbewoonbaarverklaring

2.9.8 REINIGING, RIOLERING EN ONBEWOONBAARVERKLARING

1274 Stukken betreffende het ophalen van haardas en vuilnis,
1812-1909. 1 pak

1275 Verzoekschrift van J. Sigmond om een dwangbevel voor zijn buurman om 
het riool uit te diepen ten behoeve van de afwatering van Sigmond's huis,
1838. 1 stuk

1276 Overeenkomst tussen J. Overdorp, J. van Rhijn, P. de Heij, A. van der 
Heijden, L. Carriére en de weduwe Riem om gezamenlijk de sloot en het 
riool te onderhouden in ruil voor het recht van vrije waterlozing van de 
executeur dirigerende de boedel en nalatenschap van wijlen mw. de 
douairiere de Drevon-Dutry,
1838. 1 stuk

1277 Stukken betreffende de aanbesteding van de aanleg riolering in een 
gedeelte van het Achterslop (later Doelenstraat),
1846-1850. 1 omslag

1278 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt om advies, met 
minuutbrief waarin de burgemeester adviseert over een geschil tussen 
derden inzake rioolafwatering,
1851. 2 stukken

1279 Brief waarin L. en J.F. Harden[mij] informeren naar een aan de vorige 
eigenaren van het huis wijk A nr. 43 verleende en benodigde vergunning 
voor uitlozing van secreten,
1876. 1 stuk

1280 Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en P. Romijn- dietz 
over de bekostiging van slootdemping en aanleg van riolering tussen de 
Bleekerslaan sectie A nr. 924 en de boomgaard sectie A nr. 798,
1883-1885. 1 omslag

1281 Stukken betreffende de bekostiging van de aanleg van riolering op de plaats 
van de bermsloot vanaf de Herenstraat tot bij Witsenburg vanwege het 
bouwplan van A.C.A. Blaauw-Koch op sectie A nr. 242 (tussen Hofrust en de 
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Herenstraat), met tekening,
1886. 1 omslag

1282 Verzoekschrift van J.Th. Mouton om een vergunning voor de aanleg van 
riolering en rails vanaf de Haagsche Margarine Boterfabriek tot aan de Vliet,
1889. 1 stuk

1283 Stukken betreffende slootdemping en aanleg van riolering aan de 
Geestbrugweg en de Geestbrugkade alsmede betreffende aanleg van 
riolering in de wijk Leeuwendaal,
1892-1906. 1 omslag

1284 Stukken betreffende de verontreiniging van de Rijswijksche vaart,
1895-1900. 1 omslag

1285 Missive waarin de Commissaris der Koningin toestemming geeft voor de 
aanleg van een riool door de rijksweg van 's-Gravenhage naar de 
Hoornbrug,
1903. 1 stuk

1286 Briefwisseling tussen de Gezondheidscommissie en de gemeente inzake 
(het riool) bij Reineveld, alsmede betreffende het onderzoek om tot demping 
over te kunnen gaan,
1903-1905. 1 omslag

1287 Brief waarin de Gezondheidscommissie adviseert om de eigenaar grond 
gelegen tussen de Stadhoudersstraat en de Bleekerslaan te doen stoppen 
met het dempen van een vijver, met plattegrond,
1906. 1 stuk

1288 Brief waarin de Gezondheidscommissie aandringt op een bevel aan G. 
langeveld om een derde beerput aan te leggen bij zijn opgeleverde huizen 
aan het Jaagpad, en verzoekschrift van de betrokkene om vrijstelling van de 
hem opgelegde verplichting,
1909. 2 stukken

1289 Raadsbesluit tot onbewoonbaarverklaring van de woning Delftweg 65 van 
W.L. Guurink, alsmede besluit tot opheffing van deze verklaring,
1912. 2 stukken

1290 Stukken betreffende een klacht over stank veroorzaakt door de riolering van 
het pand Heerenweg nr 8 van P. van Wigcheren,
1917. 1 omslag

2.10 Openbare zedelijkheid

2.10 OPENBARE ZEDELIJKHEID

1291 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt aan Gedeputeerde staten dat 
er in Rijswijk geen huizen van ontucht zijn,
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1860. 1 stuk

1292 Missive waarin de Commissaris des Konings om steun voor de Vereniging 
tot Bescherming van Dieren oproept, met stukken betreffende de 
verordening tegen dierenmishandeling, alsmede stukken inzake uitreiking 
van premies van de vereniging wegens goede verzorging van dieren,
1869-1899. 1 omslag

1293 Missiven van Gedeputeerde Staten en de Commissaris des Konings 
betreffende verordeningen, vergunningen en voorschriften ter voorkoming 
van drankmisbruik en ten aanzien van wetten met betrekking tot 
drankverkoop,
1880-1884. 1 omslag

1294 Verzoekschrift van een aantal inwoners van Rijswijk om een verordening 
tegen het in grote getale houden van honden,
1896. 1 stuk

1295 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren om afwijzend 
te beschikken op het verzoek van Patrimonium en de Anti-Revolutionaire 
Kiesvereniging Nederland en Oranje om een verordening op publieke 
vermakelijkheden teneinde te voorkomen dat de zondag niet worde 
ontheiligd,
1914. 1 stuk

1296 Verordening op het gebruik van tabak door kinderen,
1917. 1 omslag

2.11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.11 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
2.11.1 Verordeningen

2.11.1 VERORDENINGEN

1297 Stukken betreffende verordeningen op de volkshuisvesting, alsmede 
betreffende bouw- en woningverordeningen,
1894-1917. 1 omslag

1298 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om opgave van eventuele 
bestaande plaatselijke bepalingen inzake het bouwen van molens in de 
nabijheid van openbare wegen,
1822. 1 stuk

2.11.2 Bestemmings- en uitbreidingsplannen

2.11.2 BESTEMMINGS- EN UITBREIDINGSPLANNEN

1299 Toelichting op het ontwerpplan dat zich geheel naar de woorden en de 
bedoeling van de wet uit over die gronden die in de naaste toekomst voor 
bouwterrein in aanmerking zouden kunnen komen benevens enige 
straatverbindingen die in de verdere toekomst wenselijk zouden zijn,
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z.d. [1909]. 1 stuk

1300 Stukken betreffende de vaststelling van het uitbreidingsplan Delftweg-
Vlietweg-Jaagpad, met plattegronden,
z.d., 1911-1912. 1 omslag

1301 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het uitbreidingsplan van 
de gemeente, met plattegronden,
1904-1913. 1 pak

2.11.3 Bouw- en stratenplannen en -vergunningen

2.11.3 BOUW- EN STRATENPLANNEN EN -VERGUNNINGEN

1302 Missive waarbij de Gouverneur het besluit van Gedeputeerde Staten over 
het slopen van fortificatiewerken en het bouwen van huizen in de nabijheid 
van vestingen stuurt,
1814. 2 stukken

1303 Missive waarin de Gouverneur wijst op de bepalingen bij het slopen van 
gebouwen binnen steden en plaatsen, met missive waarbij Gedeputeerde 
Staten het reglement op het slopen van gebouwen in Zuid-Holland sturen, 
alsmede missive waarin gedeputeerde Staten het besluit tot wijziging van 
artikel 7 van het reglement meedelen,
1814, 1825, 1835. 1 omslag

1304 Missive waarin burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage hun plan 
voorleggen over een plein waarvoor sloten en weiland die gedeeltelijk onder 
Rijswijk liggen veranderd moeten worden en waarin zij om toestemming 
verzoeken,
1827. 1 stuk

1305 Stukken betreffende aanvragen voor en verleningen bouwvergunningen,
1852-1917. 1 omslag

1306 Stukken betreffende bekendmakingen van door Gedeputeerde staten 
verleende bouwvergunningen,
1887-1909. 1 omslag

1307 Stukken betreffende de aanleg van straten in het bouwplan kruijswijk (later 
bouwplan Corver) door B.J. Kruijswijk, J. Corver en andere mede-eigenaren 
alsmede betreffende de overdracht van de straten aan de gemeente, met 
kaart,
1897-1917. 1 omslag

1308 Stukken betreffende het stratenplan Laakkwartier van de 
Bouwgrondmaatschappij Laakkwartier, met tekeningen en plattegronden,
1898-1904. 1 omslag

1309 Stukken betreffende de bouwplannen van de Bouwgrondmaatschappijen 
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Leeuwendaal en Nieuw Rijswijk, met plattegronden,
1900-1910. 1 pak

1310 Stukken betreffende de aanleg en de overdracht van straten door de 
Bouwgrondmaatschappij Rijswijk en het geschil over de overdracht van het 
perceel sectie D nr. 1569, met tekening en twee kadastrale plattegronden,
1902-1908. 1 omslag

1311 Stukken betreffende de aanleg van straten in het bouwplan Mon Plaisir door 
J.H.H. en H.B. de Mol, met kaart het stratenplan,
1904-1909. 1 omslag

1312 Stukken betreffende het bouwrijp maken van bouwterrein in sectie D nr. 
2098 aan de Van Vredenburchweg ten behoeve van W.J. Heel,
1907. 1 omslag

1313 Stukken betreffende de voorgenomen bouw van twintig arbeiderswoningen 
op sectie D nr. 2248, gelegen bij de kerklaan sectie D nr. 1860 door de 
Woningbouwvereniging De Goede Woning,
1911. 1 omslag

1314 Stukken betreffende de bouw van achtendertig woningen en de aanleg van 
straten op sectie G nr. 623 door de Woningbouwvereniging Volksbelang,
1911-1918. 1 pak

1315 Nota's waarin burgemeester en wethouders de straatnamen valkruststraat, 
Valkrust, Ottoburgstraat, Voorstraat, Dwarsstraat en Julianastraat voorstellen 
aan de Raad,
1912-1917. 1 omslag

1316 Notitie van de uitspraken van wethouder C.P. Consemulder in de 
raadsvergadering van 15 februari 1913, naar aanleiding van een brief van 
Woningbouwvereniging Volksbelang over zijn ontwerpplan voor 
arbeiderswoningen aan de Julialaantjes,
z.d. [1913]. 1 stuk

1317 Afschrift van een missive waarin burgemeester en wethouders gelasten 
overeenkomstig de beschrijving waarop een Bouwvergunning is verleend 
voor een huis in de Emmastraat sectie D kadasternummer 2579 te werken 
en de gebruikte specie van slechte samenstelling te verwijderen,
1916. 1 stuk

2.11.4 Volkshuisvesting

2.11.4 VOLKSHUISVESTING

1318 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat de Secretaris van Staat voor de 
Financiën klachten krijgt dat ambtenaren geen woonruimte kunnen krijgen, 
en waarin de Gouverneur voorschrijft dat bij een aanschrijving door een 
beambte de gemeente verplicht is voor woonruimte te zorgen,
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1814. 1 stuk

1319 Missive waarin L.J. van der Stap verzoekt op kosten de gemeente drie 
rollagen of dorpels door A. Kraan te laten maken, terwijl het pas maken van 
de deuren voor zijn rekening zal zijn,
1881. 1 stuk

1320 Verklaring van verlening van een vergunning door de te voor de aanleg van 
een riool door sectie A nr. 1306 en door de Steenlaan,
1903. 1 stuk

2.12 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.12 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
2.12.1 Algemeen

2.12.1 ALGEMEEN

1321 Minuten van de vierjaarlijkse processen-verbaal van schouw openbare 
wegen en wateren,
1841-1851. 1 omslag

2.12.2 Middelen van vervoer

2.12.2 MIDDELEN VAN VERVOER

1322 Stukken betreffende opgaven van beurt- en veerschepen, -schippers en 
-reglementen,
1814-1860. 1 omslag

1323 Missive waarbij Gedeputeerde Staten het Koninklijk Besluit en het 
goedgekeurde reglement op de diligence tussen 's-Gravenhage en 
Rotterdam toezenden,
1823-1824. 1 omslag

1324 Missive waarin de Gouverneur aandringt op verzending van de staat van 
openbare rij- en vaartuigen, met minuut van antwoord,
1827. 2 stukken

1325 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om advies, met minuutbrief waarin 
de burgemeester meedeelt geen bezwaar tegen een benoeming van G. 
Dijkshoorn als tol- of sluiswachter te weten, missive van burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage betreffende klachten over de brugwachter 
van de Geestbrug en missive waarbij zij een sollicitatiebrief van F. Harsen 
voor de functie van brugwachter doorzenden,
1836, 1881-1882. 1 omslag

1326 Stukken betreffende de spoorweg,
1841-1899. 1 omslag

1327 Minuutbrief waarbij de burgemeester de staat van de samenstelling van de 
gemeente stuurt en meedeelt dat er geen overvaar-veren aanwezig zijn, met 
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model van de staat,
1845. 2 stukken

1328 Minuutbrief waarin de burgemeester de Commissaris des Konings meedeelt 
dat er geen veranderingen hebben plaats gevonden voor de opgaven over 
middelen van vervoer,
1854. 1 stuk

1329 Stukken betreffende de paarden-, respectievelijk stoomtramdiensten tussen 
Rotterdam, Delft en 's-Gravenhage en tussen Rijswijk en Voorburg,
1863-1916. 1 pak

1330 Stukken betreffende stoombootdiensten,
1865-1896. 1 omslag

1331 Missive waarin de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond informeert naar 
een ongeval waarbij een wielrenner omvergereden werd,
1892. 1 stuk

1332 Stukken betreffende de omnibusdienst tussen Rijswijk en Scheveningen,
1897-1908. 1 omslag

1333 Stukken betreffende de berging van de gezonken schepen,
1870-1897. 1 omslag

1334 Stukken betreffende de vaststelling van verordeningen regelende het 
verkeer op de wegen en de verlening van vergunningen tot vrijstelling op die 
verordeningen,
1899-1916. 1 omslag

1335 Stukken betreffende de financiering van de kosten het wegbreken van een 
schuurtje van B.W. Roos en de aanleg van een oprit van de kleiweg bij de 
Hoornbrug, met tekeningen,
1908. 1 omslag

1336 Missive waarin Gedeputeerde Staten meedelen dat J. Kool geen vergunning 
nodig heeft voor het in gebruik nemen van een overhaalpontje voor 
voetgangers bij de Delftse Vliet ter hoogte van het Haantje, alsmede nota 
waarin burgemeester en wethouders de raad adviseren de subsisie-
aanvragen voor het pontje en een omnibusdienst af te wijzen,
1911. 1 stuk

1337 Missive waarin burgemeester en wethouders van Hof Delft informeren of het 
electrisch bedrijf Rijswijk nog gebruik zal maken van de vergunning voor het 
plaasten van een verdeelkast op het terrein van de watertoren Hof van Delft 
en wanneer de werkzaamheden daarvoor beginnen,
1914. 1 stuk
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2.12.3 Wegen, straatverlichting en bruggen

2.12.3 WEGEN, STRAATVERLICHTING EN BRUGGEN

1338 Stukken betreffende straatverlichting, met plattegrond het uitbreidingsplan 
van een kabelgeleidingsnet Delftweg-Jaagpad,
z.d., 1836-1916. 1 omslag

1339 Stukken betreffende het beheer van en onderhoudswerk- zaamheden aan 
wegen, voetpaden en bruggen,
1813-1916. 1 omslag

1340 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage op last van de 
Minister van Binnenlandse zaken voorschrijft dat al het mogelijke gedaan 
moet worden om de grote doorgaande wegen naar Breda begaanbaar te 
houden,
1814. 1 stuk

1341 Missive waarij de Gouverneur voorschriften meedeelt ten aanzien van 
beplanting langs wegen en sloten,
1815. 1 stuk

1342 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om inzending van oude 
keuren en ordonnanties tegen het weiden en grazen van schapen langs 
wegen en dijken,
1818. 1 stuk

1343 Stukken betreffende tolheffing en vrijstelling van tol op wegen en bruggen 
binnen de gemeente, alsmede betreffende vrijstellingen van tol,
1814-1915. 1 pak

1344 Missive met staat waarin burgemeester en wethouders opgave doen aan 
Gedeputeerde Staten van de voetpaden en polder- en buurtwegen, en 
briefwisseling met de Commissaris des Konings waarin burgemeester en 
wethouders meedelen dat deze wegen in goede staat verkeren,
1850-1851. 1 omslag

1345-1346 Leggers van wegen en voetpaden, met supplementen,
1853-1854, 1873, 1895, 1904. 2 omslagen
1345 1853-1854, 1873
1346 1895, 1904

1347 Jaarverslagen, vanaf 1899 jaarlijkse processen-verbaal van schouw, van de 
toestand van wegen en voetpaden binnen Rijswijk, opgemaakt door 
burgemeester en wethouders voor Gedeputeerde Staten,
1856-1917. 1 pak

1348 Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op het weiden of 
doen grazen van vee op of langs de openbare weg,
1860-1861. 1 omslag
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1349 Stukken betreffende het rooien van bomen langs wegen,
1862-1917. 1 omslag

1350 Minuutbrief waarin burgemeester en wethouders aan de Commissaris des 
Konings meedeelt geen voornemens te hebben om het verzoek van mw. 
A.H. van Vredenburch en dhr. W. van der Voort om een weg in onderhoud te 
nemen te honoreren,
1864. 1 stuk

1351 Missive waarin J. Keukenmeester zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de 
burgemeester voor zijn order tot strooien van zand wegens de vorst,
1876. 1 stuk

1352 Missiven waarin A. Koper een offerte voor luikse keien op geeft, en 
bedankbrief voor het plaatsen van een een opdracht,
1878-1879. 1 omslag

1353 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt om opgave van het 
gedeelte van een bedrag op de rekening van 1880 dat voor aankoop en 
plaatsing van twee nieuwe lantaarnpalen met toebehoren is uitgegeven,
1882. 1 stuk

1354 Verordening op gas-, water-, electra- en straatverlichtingswerken in 
openbare wegen en straten,
1912. 2 stukken

1355 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren om het 
verzoek van de Buurtcommissie Stadhoudersstraat en omgeving om 
subsidie voor een brug over de Broeksloot en het plaatsen van een lantaarn 
af te wijzen,
1917. 1 stuk

2.12.4 Waterstaat

2.12.4 WATERSTAAT

1356 Missive waarin de Commissaris des Konings vragen stelt over bruggen, met 
rapport en een staat van vaarten,
z.d., 1880. 2 stukken

1357 Missive waarbij Gedeputeerde Staten en besluit sturen van maatregelen 
tegen onder- en bovenpeil malen door molens,
1816. 2 stukken

1358 Stukken betreffende het beheer van polders in Rijswijk,
1819-1877, 1908. 1 pak

1359 Missive waarbij de Gouverneur een publikatie stuurt de regeling van de wijze 
van toezicht over zee- en waterkerende dijk-, sluis-, en andere waterwerken 
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stuurt, met missive waarin Gedeputeerde Staten verzoekt om zich aan 
bestaande verordeningen een voorschriften over dijken te houden en de 
polderbesturen van de regelingen kennis te geven,
1819-1820. 1 omslag

1360 Missive waarin Gedeputeerde Staten het Koninklijk Besluit bekend maken 
waarin verplicht wordt tot opgave buitengewone waterstaatwerken bij 
bekostiging uit gewone middelen aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
en bekostiging uit buitengewone middelen aan de Koning,
1820. 1 stuk

1361 Missive waarin de Gouverneur het reglement meedeelt omtrent de 
voorzieningen, werkzaamheden en verrichtingen in geval van ijsgang, hoog 
water of watervloed en circulaires waarin de gouverneur de stations en de 
namen van beambten voor correspondentie bij ijsgang en hoog water 
meedeelt,
1821, 1832, 1849. 1 omslag

1362 Stukken betreffende de vijfjaarlijkse aanbesteding door de 
gemeentebesturen van Delft en 's-Gravenhage onderhoudswerken aaan de 
Vliet,
1822-1845. 1 omslag

1363 Missive waarbij de Gouverneur de publicatie van bepalingen omtrent een 
algemene rivier- of waterrecht stuurt,
1826. 1 omslag

1364 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken het besluit betreffende de 
richting welke de stoom- en zeilvaartuigen bij het tegemoetkomen en 
langsvaren moeten nemen, nogmaals kenbaar te maken en meedeelt dat 
een afschrift van het besluit aan boord van vaartuigen dient te zijn,
1826. 1 stuk

1365 Missive waarin burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage stemming 
verzoeken om een boom ter afsluiting van de vaart ter hoogte van 
Nieuwveen op de grens met Rijswijk te mogen plaatsen en door beambten 
te laten openen en sluiten, met minuutbrief waarin de burgemeester van 
Rijswijk meedeelt geen bezwaar te hebben,
1836. 2 stukken

1366 Missive waarin J.J. Ruyvers zich beklaagt over vuilnis en lozing van secreten 
op het boezemwater en verzoekt om dhr. Loisset te verplichten de duikers, 
schuren en Schuttingen van de buitenplaats Veldzigt te herstellen,
1841. 1 stuk

1367 Proclamaties van keuren en verodeningen, verkiezingen, vergaderingen en 
bekendmakingen van het Hoogheemraadschap Delfland,
1824, 1850-1854, 1879-1906. 1 pak



102 Gemeentebestuur Rijswijk 702

1368 Missive waarin de Minister van Staat, Gouverneur Zuid- Holland de dijk- en 
polderbesturen wijst op de verplichting hun rekeningen van de administratie 
bijtijds ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zenden,
1843. 1 stuk

1369 Missive waarbij Gedeputeerde Staten een dispositie de Minister van 
Binnenlandse Zaken sturen inzake de materialen die bij zee- en rivierwerken 
mogen worden gebruikt,
1850. 1 stuk

1370 Missive waarbij Gedeputeerde Staten het reglement tot regeling der 
belangen van de gemeenschappelijke uitwatering enige polders sturen,
1858. 1 stuk

1371 Stukken betreffende het onderhoud van de Rijswijkse Vaart,
1863-1909. 1 omslag

1372 Stukken betreffende de droogmaking van de Oude en Nieuwe broekpolder 
en de vaststelling van de grondwaarde van de drooggevallen percelen voor 
het kadaster,
1870-1876. 1 omslag

1373 Opgave betreffende de stichting van een schepradstoomgemaal in de 
noordpolder,
1871. 1 stuk

1374 Missive waarin de Generaal-Majoor chef van de generale staf verzoekt om 
opgave in de bijgevoegde staat schepen van 20 tot 40 ton in de gemeente, 
met minuutbrief van de burgemeester dat het grootste schip 14 ton groot is,
1871. 1 omslag

1375 Missive waarin Gedeputeerde Staten het verzoek van de minister meedelen 
om voorzichtig te zijn bij uitvoering van bagger- en andere werken in de 
nabijheid van tele graafkabels,
1875. 1 stuk

1376 Missive waarin burgemeester en secretaris van Loosduinen verzoeken 
bekend te maken dat er hoorzitting gehouden zullen worden voor eventuele 
bezwaren tegen de oprichting van een stoomgemaal voor de oost- en west-
Eskamppolder,
1877. 1 stuk

1377 Verzoekschrift van [J.E]. Nicola Koechlin tot ondersteuning van diens 
verzoek aan burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage om uitdieping 
van de Haagse Trekvliet ter hoogte van zijn fabriek,
1883. 1 stuk

1378 Stukken betreffende de verbreding van de Vliet,
1884-1897. 1 pak
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1379 Missive waarin het Hoogheemraadschap van Delfland informeert of er 
bezwaar is tegen vergunningverlening aan L.G. van der Klugt voor het 
vervangen van een brug sectie D nrs. 959, 963 en 966 en het leggen van 
een dam, met afschrift van het verzoek en met vergunning,
1884. 1 omslag

1380 Verzoekschrift van E. Moll om vergunning voor het dempen van een sloot 
tussen wijk A nrs. 116 en 117 bij de Kerklaan,
1890. 1 stuk

1381 Verzoekschrift van K.F. van Bijlevelt om demping van een sloot dienende tot 
afscheiding van de tuin van de Doelen en de aangrenzende laan,
1895. 1 stuk

1382 Missive waarin burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage meedeelt 
toestemming te hebben de scheepvaart bij de loosduinsche vaart tijdelijk te 
stremmen, en verzoeken de bijgevoegde bekendmaking aan te plakken,
1899. 1 stuk

1383 Brief waarin door J.W. (Prinssen) inlichtingen worden gevraagd over een 
plan om een sloot langs de Laan Hofrust te dempen,
1900. 1 stuk

1384 Missive waarin de Hoofd-ingenieur van Provinciale waterstaat meedeelt dat 
het politietoezicht op de sluitingstijd wegens de zondagsrust voor het 
personeel van het Rijn-Schiekanaal van 8 tot 12,5 uur moet zijn, met 
aanwijzingen voor de regeling van de eerstkomende zondag,
1906. 1 stuk

1385 Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de fa. Elshout voor het 
uitkleien, ontgronden en vervoeren van afgegraven zandgrond uit de 
percelen sectie D nrs, 1290-1296 en 936, met plattegrond,
1908-1909. 1 omslag

1386 Afschrift van door het Hoogheemraadschap van Delfland verleende 
stemming voor dempen van een boezemsloot in sectie D nrs. 2494-2495, 
2516-2518 aan de Kerklaan,
1914. 1 stuk

1387 Brief waarin toestemming wordt verleend door de Noordpolder en 's-
Gravenhage om de bestaande uitlozing in de poldersloot naast de 
Bleekerslaan te verleggen,
1915. 1 stuk

1388 Missive waarin het Ministerie van Waterstaat toestemming verleent voor 
demping van een gedeelte van de bermsloot langs de Rijksweg van 's-
Gravenhage naar de Hoornbrug en de aanleg van een straat in dat traject en 
op de aangrenzende wegberm sectie D nrs. 1395, 1414 en 2719,



104 Gemeentebestuur Rijswijk 702

1916. 1 stuk

1389 Afschrift van de door het Hoogheemraadschap van Delfland verleende 
toestemming aan de gemeente tot demping van een gedeelte van een 
boezemsloot sectie D nrs. 1394-1395 en 1544 voor de aanleg van een 
straat,
1916. 1 stuk

1390 Brief waarin (de gemeente-opzichter) burgemeester en wethouders 
adviseert vergunning te verlenen voor de aanleg van een waterkerende dam 
bij de begraafplaats, met plattegrond,
1917. 2 stukken

2.13 Economische aangelegenheden

2.13 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
2.13.1 Landbouwcommissie en -verslagen

2.13.1 LANDBOUWCOMMISSIE EN -VERSLAGEN

1391 Opgave van het aantal varkens in de slachttijd en het gewicht 1 mud tarwe 
en van 1 mud rogge,
z.d. 1 stuk

1392 Missiven waarin Gedeputeerde Staten informeren naar de economische 
stand van de landbouw, handel en nijverheid als bronnen welvaart, met 
minuutbrief van antwoord,
1816. 1 omslag

1393 Missive waarbij de Gouverneur de exemplaren stuurt de instructie voor de 
bestaande en nog op te richten Commissies van Landbouw,
1818. 2 stukken

1394 Missive waarin de Gouverneur verzoekt medewerking te geven aan de 
Commissie van landbouw die zich beklaagd heeft over het gebrek aan 
beantwoording van vragen door gemeenten,
1819. 1 stuk

1395 Missive waarin de secretaris uit naam der commissie Landbouw mededeelt 
dat Mr. G.L.H. Hooft te 's-Gravenhage benoemd is tot lid van deze 
commissie en belast is met het district waarin Rijswijk is gelegen,
1832. 1 stuk

1396-1397 Landbouwverslagen en staten van opgaven van de uitkomsten van de 
landbouw, met bijbehorende correspondentie,
1842-1898, 1907-1910. 2 pakken
1396 1842-1898
1397 1907-1910

1398 Missive waarin de burgemeester aan de Gouverneur meedeelt dat er geen 
meldingen van varkensziekte zijn en dat de grond van de gemeente uit klei 
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en zand bestaat,
1845. 1 stuk

1399 Missive waarin de Hollandse Maatschappij van Landbouw verzoekt om 
voordracht van een persoon voor het rondbrengen vragenformulieren voor 
een onderzoek, met minuut waarin de burgemeester verzoekt om informatie 
over de taken en de kosten,
1854. 2 stukken

2.13.2 Land-, tuin- en bosbouw

2.13.2 LAND-, TUIN- EN BOSBOUW

1400 Missive waarin de commissaris district 's-Gravenhage de namen van 
benoemde opperhoutvester en houtvesters meedeelt, alsmede 
verzoekschrift van de houtvester om inlichtingen over de particuliere 
jachtopziener J. van Kesteren, met briefwisseling tussen de Gouverneur en 
de burgemeester over een verzoek F. van Dam om tot opziener benoemd te 
worden,
1814-1834. 1 omslag

1401 Missive waarin de Controleur der veenderijen verzoekt om opgave verleende 
vergunningen voor uitvening in de gemeente,
1815. 1 stuk

1402 Missive waarin de Controleur der venerijen verzoekt om opgave van 
octrooien of vergunningen voor vervening in de gemeente,
1815. 1 stuk

1403 Missive waarbij Gedeputeerde Staten hun aanschrijving sturen tot verzoek 
om een rapport over de oogst, in- en uitvoer en consumptie van 
aardappelen,
1817. 2 stukken

1404 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave aanwezige bossen en 
eigenaren daarvan, met conceptstaat,
1819. 2 stukken

1405 Missiven waarin de Ontvanger successie en domeinen verzoekt om de 
bijgevoegde publikaties over houtverkoop op Ter nieuwburg en in het 
Haagsche Bosch aan te plakken, met acten van de verkoop op Ter 
Nieuwburg,
1820-1827, 1841, 1877-1878. 1 omslag

1406 Stukken betreffende voorschriften en de plaatselijke verordening tot 
bestrijding van insecten en rupsen,
1827, 1853-1854. 1 omslag

1407 Missive waarin de Gouverneur de goede reslutaten proeven met het kweken 
van moerbeziebomen meedeelt en verzoekt deze zijdeteelt te ondersteunen, 
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met afschrift van een missive waarin de Minister van Waterstaat, Nationale 
nijverheid en Koloniën de Gouverneur hierover inlicht,
1830. 2 stukken

1408 Missiven waarin de ontvanger der Domeinen verzoekt bijgevoegde biljetten 
betreffende verkopen van Domeinen aan te plakken, met voorwaarden, 
verklaring en minuut van bevestiging van aanplakking,
1846, 1850. 1 omslag

1409 Missive waarbij de burgemeester van Utrecht verzoekt een bijgevoegde 
publikatie inzake verkoop van kersen bekend te maken,
1847. 2 stukken

1410 Circulaire waarin de Gouverneur voorschriften meedeelt voor inzending van 
vorderingen ten laste van het fonds voor landbouw,
1850. 1 stuk

1411 Minuutstaat waarin burgemeester en wethouders opgave doen aan 
Gedeputeerde Staten van plaats hebbende uitvening in de oude en Nieuwe 
Broekpolder waarvoor octrooi is verleend door het Hoogheemraadschap van 
Delfland,
1865. 1 stuk

1412 Missive waarbij de Commissaris des Konings aandacht vraagt voor de 
Lutherse Tuinbouwvereniging die de looftboomteelt wil bevorderen, met 
advertentie van de vereniging,
1876. 2 stukken

1413 Missive waarbij het dagelijks bestuur van het Nederlandsch landbouw 
Comit_ een formulier voor een onderzoek over landbouwverzekeringswezen 
stuurt met verzoek deze ingevuld te retourneren,
1893. 2 stukken

1414 Missive waarin de Majoor-intendant verzoekt om adressen van personen die 
interesse kunnen hebben in de verkoop van oud ligstro,
1897. 1 stuk

2.13.3 Veeteelt

2.13.3 VEETEELT

1415-1423 Stukken betreffende besmettelijke ziekten bij vee, alsmede betreffende 
schadevergoedingen uit het veefonds,
1814-1909. 8 pakken
1415 1814-1820
1416 1821-1835
1417 1836-1840
1418 1841-1855
1419 1856-1860
1420 1861-1866
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1421 1867-1872
1422 1873-1876
1423 1877-1909

1424 Circulaires waarin de Gouverneur de namen van rijksveeartsen en hun 
standplaatsen bekend maakt, met instructie voor de veeartsen alsmede een 
kennisgeving van de voorschriften bij indiening verzoeken om 
schadevergoedingen uit het veefonds,
1816-1850. 1 omslag

1425 Missive waarin de Gouverneur de voorwaarden meedeelt betreffende 
toelating van kwekelingen in 's-Rijks veeartzenijschool, alsmede missiven 
waarin de Gouverneur verzoekt het volgen van de opleiding op eigen kosten 
doelmatig aan te moedigen,
1821-1822. 1 omslag

1426 Missive waarin dhr Serl_ als verzekeringsagent zijn veeverzekering onder de 
aandacht brengt, met missive waarin dhr. L, metman meedeelt dat hij in 
plaats dhr. Serl_ Rijswijk onder zijn ressort heeft, met reglement van de 
veeverzekering,
1835. 1 omslag

1427 Missive waarbij de Gouverneur een stuk ter rectificatie retourneert, met 
minuutbrief waarbij de burgemeester stukken met de aanvraag van de 
veehouder stuurt,
1841. 2 stukken

1428 Minuutbrief waarbij de burgemeester een tabel van opgave van de 
beoefenaars van veeartsernijkunde stuurt,
1846. 1 stuk

1429 Stukken betreffende de rijks- en districtveearts,
1851-1883. 1 omslag

1430-1431 Wekelijkse minuutstaten van veetyphus aan de Commissaris des Konings en 
aan de Commissie wegens Veeziekte,
1865-1867. 2 omslagen
1430 1865-1866
1431 1867

1432 Stukken betreffende toestemming tot vervoer van vee uit en naar wegens 
veeziekte afgesloten gebieden,
1866, 1892. 1 omslag

1433 Missive waarin de districtsveearts meedeelt dat het paard van de weduwe 
Vermeulen volkomen hersteld is,
1877. 1 stuk

1434 Missive waarin de Commissaris der Koningin de benoemingen tijdelijk 
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veeopzichters meedeelt voor bijstand van de districtsveearts tijdens 
besmettelijke veeziekten, met missive waarbij de Comissaris intrekking van 
een benoeming meedeelt,
1899. 2 stukken

2.13.4 Paardenfokken

2.13.4 PAARDENFOKKEN

1435 Stukken betreffende reglementen ter bevordering paardenfokkerijen in de 
provincie,
1817-1822. 1 omslag

1436 Missive waarin de commissie van Landbouw verzoekt om opgave van alle 
hengstenhouders en verzoekt hun mee te delen dat de hengstenkeuring te 
Hillegersberg zal plaatsvinden,
1818. 1 stuk

1437 Missive waarin de Commissie van Landbouw verzoekt alle 
fokhengstenhouders te willen wijzen op de verplichting jaarlijks het 
signalement van de hengsten aan het Commissielid van het betreffende 
district op te geven,
1822. 1 stuk

1438 Stukken betreffende opgaven ten behoeve van de dekboekjes alsmede 
extracten uit de dekboekjes van aan particulieren toebehoren de merries 
wegens dekking door te Naaldwijk gestationeerde hengsten van de Stoeterij 
te Borculo,
1839-1846. 1 omslag

1439 Missive waarin de commissie van landbouw verzoekt de Bouwman Van 
Paassen te wijzen op zijn verplichting de merrie te laten dekken of anders de 
merrie terug te geven, met minuten van antwoord waarin de burgemeester 
opgaven doet over de merrie en het veulen,
1838. 1 omslag

1440 Missive waarin de commissie van Landbouw verzoekt C. van Rhoon kennis 
te geven van een jaar uitstel voor zijn afgekeurde hengst, alsmede missive 
waarin de commissie verzoekt C. van Rhoon aan te zeggen de dek- of 
springlijst van zijn hengst te sturen, met missive waarin de commissie 
verzoekt de boete wegens niet sturen te vorderen,
1838-1841. 1 omslag

1441 Missive waarin de voorzitter van de commissie tot aankoop van 
remontepaarden voor de korpsen kavallerie verzoekt aankondigingen te 
publiceren tot aankoop van paarden alsmede missive waarin de Gouverneur 
verzoekt de verkoop van paarden als remontpaarden voor het buitenland 
tegen te gaan,
1838-1840. 2 stukken
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1442 Missive waarin verzocht wordt de bouwman C.van Roon mee te delen zich 
te melden om een landsmerrie over te nemen voor gebruik,
1840. 1 stuk

2.13.5 Jacht en visserij

2.13.5 JACHT EN VISSERIJ

1443-1445 Stukken betreffende opening en sluiting van visserij en verschillende soorten 
jacht,
1813-1850. 2 pakken
1443 1813-1816
1444 1817-1820
1445 1821-1850

1446 Stukken betreffende reglementen en bepalingen voor de jacht en visserij 
alsmede instructies voor de opzieners,
1814-1822. 1 pak

1447 Missive waarbij de Gouverneur de wet over vangstpremies voor Groenland- 
en Straat Davidvaarders stuurt,
1815. 2 stukken

1448 Missiven waarin de Gouverneur verzoekt certificaten ten behoeve van 
consenten van de Houtvester aan beroepsvissers af te geven na tonen van 
recht volgens pacht, eigendom of vergunning,
1817, 1824. 2 stukken

1449 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de veldwachter-buitengewoon 
opziener der jacht te verzoeken tegen overtredingen inzake jacht en visserij 
te waken,
1830. 1 stuk

1450 Stukken betreffende de jacht en visserij alsmede betreffende de aanstelling 
door de Commissaris des Konings van (jacht-) opzieners,
1848-1900. 1 pak

2.13.6 Handel, markten en export

2.13.6 HANDEL, MARKTEN EN EXPORT

1451 Publikatie waarin het Koninklijk Besluit betreffende de opheffing van de 
staatsmonopolie in de handel van tabak bekend gemaakt wordt,
1813. 1 stuk

1452 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage de komst van 
gekwalificeerde agenten aankondigt voor aankopen ten behoeve van het 
leger, en waarin hij om bijstand verzoekt zodat niet boven de marktprijs 
aangeboden wordt,
1814. 1 stuk
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1453 Missive waarbij het Provisioneel bestuur van Delft een advertentie van de 
condities voor de verpachting van de Stadsbank van willening van Delft ter 
bekendmaking stuurt,
1815. 2 stukken

1454 Missive waarbij de Gouverneur een wet stuurt tot bevordering de handel met 
de eilanden en het vaste land van Noord- en Zuid-Amerika en de kust van 
Guinea,
1815. 2 stukken

1455 Missive waarin Gedeputeerde Staten meedelen dat de wet tot verbod van 
uitvoer van boekweit en distilleren van sterke dranken uit aardappels wordt 
ingetrokken,
1818. 1 stuk

1456 Missive waarin de Gouverneur het Koninklijk Besluit over de condities voor 
de verkopingen van domeingoederen bekend maakt,
1819. 1 stuk

1457 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat op Java en madura geen 
heffing van inkomende en uitgaande rechten op goederen uit Nederland 
wordt geheven, als deze voorzien zijn van een certificaat van oorsprong,
1819. 1 stuk

1458 Missiven waarbij burgemeesters, college's van B. & W. en de Gouverneur 
publikaties inzake aanbesteding werken ter aanplakking sturen,
1823-1842. 1 omslag

1459-1460 Stukken betreffende de verstrekking van certificaten van oorsprong voor 
exportgoederen naar Nederlands-Indie,
1823-1873. 2 omslagen
1459 1823-1849
1460 1852-1877

1461 Missiven waarin de Gouverneur meedeelt dat ook provincies, gemeenten en 
partculieren alleen inlandsche materialen bij uitvoering van werken 
gebruiken mogen,
1825. 2 stukken

1462 Missive waarbij de agent der domeinen te 's-Gravenhage een publikatie 
stuurt ter bekendmaking van de aanbestedingen werken in het Westland,
1829. 2 stukken

1463 Stukken betreffende publikaties en kennisgevingen afschaffing en schorsing 
van bestaande markten en instelling van (vrije) markten buiten Rijswijk,
1839-1890. 1 omslag

1464 Missive waarin burgemeester en wethouders van Delft verzoeken bijgaande 
kennisgevingen te willen aanplakken,
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1849. 1 stuk

1465 Minuutbrief waarin de burgemeester aan Gedeputeerde staten meedeelt dat 
er geen spaarkassen in de gemeente aanwezig zijn,
1850. 1 stuk

1466 Missive waarin de bewaarder der hypotheken en het kadaster verzoekt 
afschriften van verstrekte certificaten van oorsprong in te zenden aan het 
Departement Koloniën,
1851. 1 stuk

1467 Missive waarin burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage verzoeken 
de aanbesteding van levering van stro bekend te maken,
1852. 1 stuk

1468 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt extra toezicht te 
houden op tuinbouwinrichtingen in de gemeente in verband met de 
stemming van Zwitserland voor export van planten en heesters naar 
Zwitserland,
1880. 1 stuk

1469 Missive waarin de Commissaris des Konings meedeelt dat de bepalingen op 
in- en doorvoer van planten en heesters ingevolge de overeenkomst tot 
wering van druifluis bij export naar Frankrijk voorzien moeten zijn van een 
certificaat van oorsprong, met missive waarin de commissaris meedeelt dat 
de bepalingen ook gelden bij export naar Portugal,
1880, 1882. 2 stukken

1470 Missive waarin de Commissaris des Konings de burgemeesters verzoekt 
geen verklaringen af te leggen over herkomst van vee dat naar Pruisen 
geëxporteerd wordt wanneer geen daadwerkelijk onderzoek gedaan is,
1881. 1 stuk

1471 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt om opgave 
tuinbouwbedrijven gericht op de export,
1883. 1 stuk

1472 Missive waarin dhr. van der Valck aan burgemeester en wethouders 
meedeelt genoegen te nemen met de aanbesteding van de grensscheiding 
en de kosten te zullen voldoen zodra de machtiging bij de rechtbank 
verkregen is,
1885. 1 stuk

1473 Verklaring volgens de internationale druifluisovereenkomst 1881 voor de 
export van rozen, met verzoekschrift van H. Post en missive van de 
Commissaris der Koningin hieromtrent,
1894-1895. 1 omslag

1474 Missiven waarbij burgemeester en wethouders van Rotterdam een publikatie 
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ter bekendmaking sturen inzake opheffing van de tijdelijke schorsing van de 
beestenmarkt voor respectievelijk varkens en schapen,
1865-1866. 2 stukken

1475 Missive waarin Gedeputeerde Staten meedelen dat de jaarmarkt of kermis 
van Voorburg wegens inhuldiging de Koningin niet plaats vindt en verzoekt 
eventueel bezwaar kenbaar te maken, alsmede missive waarin 
Gedeputeerde staten het voornemen van Voorburg om de kermis af te 
schaffen bekend maken en verzoeken tijdig bezwaarschriften in te dienen, 
en missive waarin Gedeputeerde Staten meedelen het voornemen van 
Voorburg goed te keuren,
1898-1899. 1 omslag

1476 Missive waarin Gedeputeerde Staten meedelen dat de verordening inzake 
een bloemenmarkt van afgesneden bloemen te 's-Gravenhage goedgekeurd 
is,
1905. 1 stuk

2.13.7 Nijverheid en industrie

2.13.7 NIJVERHEID EN INDUSTRIE

1477-1478 Stukken betreffende de zetting van brood, grutten en meel alsmede 
betreffende de vaststelling van verordeningen op korenmolenaars, grutters, 
bakkers, brood- en meelverkopers en neringen, alsmede betreffende 
afscheiding en hereniging broodbakkers en koekebakkersneringen,
1813-1875. 2 omslagen
1477-1813-1825
1478 1826-1875

1479 Missive waarbij de commissaris district 's-Gravenhage, het besluit van de 
commissaris-generaal ten aanzien van het recht van malen stuurt, alsmede 
missive waarin de Gouverneur herinnert aan het Koninklijk Besluit van 15 
juni 1814 betreffende recht van malen en ter molen gaan en verzoekt de 
voorschriften te volgen,
1813-1814. 2 stukken

1480 Stukken betreffende het verplicht gebruik van Amsterdams kunstcement van 
octrooihouders,
1814-1819. 1 omslag

1481 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt om opgave 
van alle gebruikte namen en watermerken papierfabrieken alsmede 
monsters,
1814. 1 stuk

1482 Missive waarin de Gouverneur mededeling doet over de procedure tot het 
beëdigen van korenmolenaars,
1814. 1 stuk

1483 Stukken betreffende het recht van waag, alsmede betreffende de 
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waagmeesters en de verpachting van de dorpswaag,
1814-1857. 1 omslag

1484 Missive waarin de Gouverneur regels meedeelt voor de vermenging van 
roggebrood met grent om de kosten voor minvermogenden te laten dalen, 
met missive waarin de Gouverneur het besluit intrekt,
1816, 1819. 2 stukken

1485 Missive waarbij Gedeputeerde Staten het Koninklijk besluit stuurt inzake 
bevordering van het trekken salpeter,
1818. 2 stukken

1486 Missiven waarin Gedeputeerde Staten het reglement op het branden en de 
tarra der botervaten alsmede de publikatie inzake handeling met voor 1 mei 
1819 nog niet gebrande botervaatwerken ter aanplakking sturen, met 
missive waarin zij verzoeken om opgave over het branden van botervaten,
1818-1822. 1 omslag

1487 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave van de in de gemeente 
benodigde hoeveelheden graan als veevoer te bemalen,
1823. 1 stuk

1488 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat aan W.F. dornseiffen een 
premie wegens het uitvinden van de molen met horizontale wieken 
toegekend wordt en waarin om opgave bij oprichting van dergelijke molens 
wordt verzocht,
1823. 1 stuk

1489 Missive waarin Gedeputeerde Staten voor interpretatie van de benaming 
grofsmederijen uit het Koninklijk Besluit van 31 januari 1824 verwijst naar het 
Koninklijk Besluit van 5 oktober 1824,
1824. 1 stuk

1490 Afschriften van processen-verbaal van speciale gecommiteerden 
Gedeputeerde Staten en van plaatselijke besturen van proeven het bakken 
van brood,
1827. 1 omslag

1491 Stukken betreffende verzoeken van molenaars om op zondag te mogen 
malen,
1846-1887. 1 omslag

1492 Circulaire waarin de Gouverneur de bezichtigingsmogelijkheid het reukloos 
filtreer-secreet en andere door H. Berail uitgevonden stellen bekend maakt,
1848. 1 stuk

1493 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om een tabel in te sturen als er 
pijpenfabrieken in de gemeente aanwezig zijn,
1849. 1 stuk
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1494 Circulaire waarin de Gouverneur verzoekt de aandacht van besturen van 
stichtingen van weldadigheid te richten op de nieuwe brandstof besparende 
draagbare keuken en waterkooktoestel,
1849. 1 stuk

1495 Missive waarin de nieuwe eigenaren van de molen De stier verzoeken het 
patent op naam van J.D. Viruly over te schrijven op hun naam en waarin J.D. 
Viruly verklaart de molen aan hen verkocht te hebben en het patent af te 
willen staan,
1859. 1 stuk

1496 Stukken betreffende keuring door de Provinciale commissie Geneeskundig 
onderzoek en toevoorzicht van bij plaatselijke winkeliers te koop zijnde 
anijszaad,
1859. 1 stuk

1497 Missiven waarin de Commissaris des Konings verzoekt om opgave papier- 
en van suikerfabrikanten, met minuten van antwoord,
1861, 1871. 1 omslag

1498 Minuutbrief waarin de burgemeester het aantal wind-, water- en 
roskornmolens opgeeft,
1866. 1 stuk

1499 Brief waarin de Hofmaarschalk des Konings informatie vraagt over H. 
Emans, wonende te Rijswijk, die zich als gepatenteerd koper- en blikslager, 
zinkverwerker, kachel- en slotenmaker heeft aanbevolen bij de Koning,
1877. 1 stuk

1500 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt bijgaande 
aanplakbiljetten bekend te maken inzake de voorschriften ter uitvoering van 
artikel 2 van de wet op (voorkoming van bedrog in de boterhandel) van 23 
juni 1889,
1889. 1 stuk

1501 Brief waarin de molenaars W.P.B. en H.A. Verhagen verzoeken om aftopping 
van de bomen bij hun molen aan de Hoornbrug,
1890. 1 stuk

1502 Missive waarin het hoofdbestuur van de Algemene Nederlandse 
Timmerlieden Bond verzoekt om bepalingen voor minimum loon en 
maximum werktijd in gemeentelijke bestekken op te nemen, alsmede nota 
waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren de 
Werkliedenvereniging Eerbied voor het gezag te berichten dat in de 
bestekken geen bepalingen over uurlonen van verschillende arbeiders of 
voorkeur voor Rijswijkse arbeiders opgenomen worden, maar dat er 
rekening gehouden zal worden met deze wensen,
1893, 1914. 2 stukken
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1503 Missive waarin de Officier van Justitie de burgemeester meedeelt dat het 
faillissement van A. Rijsterborgh, fabrikant te Rijswijk is geëindigd,
1900. 1 stuk

1504 Missiven waarbij het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aangifte-bescheiden betreffende de overschrijving van de 
levensmiddelenfabriek Westenburch op naam van de N.V. Nieuwe 
margarine Fabrieken toezendt, met plattegrond,
1911-1912. 1 omslag]

2.13.8 Maten en gewichten

2.13.8 MATEN EN GEWICHTEN

1505 Missiven waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage het Koninklijk 
Besluit over de koers van de dollar en de publikatie over de koersen van 
Pruisische en Russische geldstukken ter bekendmaking stuurt, met missive 
waarin de commissaris de omloop en waarde van het gouden vijf thalenmunt 
bekend maakt,
1813-1814. 1 omslag

1506 Stukken betreffende het ijken van maten en gewichten, met processen-
verbaal waarin burgemeester en wethouders aan de Gouverneur meedelen 
dat er geen overtredingen de verordeningen op het gebruik van nieuwe 
maten en gewichten bekend zijn,
1814-1881. 1 pak

1507 Circulaires betreffende munten,
1822-1826. 1 omslag

1508 Missive waarin de Gedeputeerde Staten mededeling doet van de executie 
van het Koninklijk Besluit tot algemeen gebruik van de wisse (kubieke el),
1823. 1 stuk

1509 Circulaires van de Gouverneur inzake het inwisselen en buiten omloop 
stellen van Nederlandse muntsoorten,
1846, 1849. 2 stukken

1510 Circulaire waarin de Commissaris des Konings mededeling doet over de 
commissie van onderzoek nopens de circulatie van vreemde muntspecien 
hier te Lande,
1855. 1 stuk

1511 Stukken betreffende inwisseling bij het muntcollege van Utrecht slecht 
gefabriceerde munten,
1873, 1885, 1890. 1 omslag

1512 Missive waarin de Commissaris des Konings meedeelt dat oude koperen en 
halve centen ingewisseld moeten worden,
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1883. 1 stuk

2.13.9 Post, telefoon, telegraaf en energievoorziening

2.13.9 POST, TELEFOON, TELEGRAAF EN ENERGIEVOORZIENING

1513 Stukken betreffende de verlening van een concessie aan de (Eerste) 
nederlandsche Electriciteitsmaatschappij, voor de aanleg en exploitatie van 
electriciteitnet en openbare straatverlichting, alsmede betreffende de 
wijzigingen in de concessie, en missiven waarin Gedeputeerde Staten 
vergunning verlenen voor de aanleg kabels in en rond de Vliet, met tekening,
z.d., 1899-1908. 1 omslag

1514 Stukken betreffende de overeenkomsten met de stoommeelfabriek nicola 
Koechlin & Co en later ook met de gemeente Delft voor levering van 
electriciteit, mede ten behoeve van de uitbreiding van de straatverlichting,
z.d., 1913-1917. 1 pak

1515 Missive waarin de Gouverneur mededelingen doet over de organisatie van 
het postvervoer,
1817. 1 stuk

1516 Missive waarbij Gedeputeerde Staten hun besluit sturen inzake het ter 
kennis brengen van het juiste rijkswapen voor posthuizen en diligences,
1817. 2 stukken

1517 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de oprichting een Nederlandsche 
Spaarbank door de Maatschappij tot nut van het Algemeen te ondersteunen 
en opgave te doen van de beste wijze om gelden op de bank in te leggen,
1818. 1 stuk

1518 Missive waarbij de Gouverneur een publikatie over de aanbesteding door de 
adminitrateur der Posterijen en verdere middelen van vervoer inzake 
vervoeren brievenmalen stuurt, met missive waarin de Gouverneur verzoekt 
controle te houden op de uitvoering,
1826. 1 omslag

1519 Stukken betreffende brievengaarders en post- en telegrambestellers,
1827, 1849, 1872-1878. 1 omslag

1520 Stukken betreffende de post- telefoon- en telegraaf, alsmede betreffende de 
kantoorhouders,
1845-1916. 1 pak

1521 Brief waarin burgemeester en wethouders van Hoogezand informeren naar 
te stellen voorwaarden voor gasverlichting door particulieren, met concept-
antwoord op de achterzijde,
1861. 1 stuk

1522 Missive waarbij Gedeputeerde Staten een missive van de burgemeester 
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sturen en verzoeken om aanmoediging deelneming in de 
Rijkspostspaarbank,
1881. 2 stukken

1523 Verzoekschriften om concessie voor aanleg van een centraal station, voor 
electriciteitslevering en voor aanleg electriciteitsleidingen in de gemeente, 
met tekening,
1894-1900. 1 omslag

1524 Stukken betreffende de concessie aan J.M. Bomans (later M.A. der Wielen) 
voor gaslevering en gasverlichting en de oprichting van een gasfabriek, met 
tekening en plattegronden,
1897-1910. 1 pak

1525 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om hun een beschikking op 
een verzoekschrift van de firma Volker & Co betreffende het leggen van 
buisgeleidingen uit te reiken aan de betrokken firma,
1897. 1 stuk

1526 Stukken betreffende de overname van de Electriciteitsmaatschappij Rijswijk 
N.V.,
1908-1914. 1 pak

1527 Begroting met toelichting van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, 
opgemaakt voor 1911 op basis van de bijgevoegde winst- en verliesrekening 
van het Electriciteitsbedrijf Rijswijk van 1909, met proefbalans en proefwinst- 
en verliesrekening per 31 december 1910,
1909-1910. 1 omslag

1528 Jaarlijkse beredeneerde verslagen van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 
over de jaren 1911-1917, met balans en winst- en verlies rekening en 
rapporten van de accountant D.J. Bonnerman,
1912-1917. 1 pak

1529 Stukken betreffende het geschil tussen het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 
en F. Schenkkan over de kosten van de Electriciteitsaansluiting van zijn 
woning Prins Hendriklaan 40,
1917. 2 stukken

2.13.10 Arbeid

2.13.10 ARBEID

1530 Missive waarin de Gouverneur de plaatsen bekend maakt waar in de winter 
aan forticatien gewerkt zal kunnen worden door werkelozen wegens het 
winterseizoen,
1816. 1 stuk

1531 Missive waarbij Gedeputeerde Staten hun verzoekschrift om opgave van de 
bedragen van daglonen sturen,
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1817. 2 stukken

1532 Verzoekschrift van de molenaar Verhagen om op zondag graan te mogen 
malen voor drie genoemde bakkers, met verklaring van de bakkers het 
graan nodig te hebben,
1847. 1 stuk

1533 Minuutbrief waarin aan de Commissaris des Konings wordt medegedeeld 
dat er in Rijswijk geen fabrieken zijn waarin vrouwen en kinderen werken,
1861. 1 stuk

1534 Stukken betreffende de invoering en verstrekking arbeidskaarten, met 
minuten van opgave van het aantal werkzame vrouwen en kinderen,
1874-1899. 1 omslag

1535 Beschikkingen van de Commissaris der Koningin op verzoekschriften van 
bestuurders van werkplaatsen en fabrieken om vergunning voor overwerk 
door vrouwen en kinderen,
1891-1903. 1 omslag

1536 Missive met vragenlijst van de Commissaris der Koningin met betrekking tot 
een arbeidsenquete, met conceptantwoord,
1891. 2 stukken

1537 Stukken betreffende de melding van bedrijfsongevallen door bedrijven aan 
de gemeente en door de gemeente aan de arbeidsinspectie,
1893-1900. 1 omslag

1538 Missiven waarin de Commissaris der Koningin verzoekt om een uitgebreid 
rapport betreffende (winter)werkeloosheid en daar tegen genomen 
maatregelen,
1893. 1 stuk

1539 Brief waarin de Centrale Commissie voor de Statistiek verzoekt om opgave 
van (arbeiders-) verenigingen,
1893. 1 stuk

1540 Missive waarin de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid informeert 
of en waarom de gemeente al dan niet tot het gebied van de op te richten 
Kamers van Arbeid te 's-Gravenhage zou moeten behoren,
1898. 1 stuk

1541 Missive waarin de Commissaris der Koningin meedeelt dat het Rijk in negen 
arbeidsinspecties is verdeeld en waarin de namen van de abmtenaren 
vermeld worden,
1900. 1 stuk

1542 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren als gemeente 
toe te treden tot een centraal advieslichaam met betrekking tot 
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werkwerkschaffing,
1915. 1 stuk

1543 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren 10 gulden 
beschikbaar te stellen als districtsbeurs en bijdrage voor de exploitatiekosten 
van de gemeentelijke arbeidsbeurs te 's-Gravenhage,
1916. 1 stuk

1544 Verordening op het tegengaan van nachtarbeid in broodbakkerijen,
1917. 1 omslag

1545 Verzoekschrift van de directeuren T. Huisman en K. Koning van de 's 
Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan om vrouwen te mogen laten 
werken in hun winkel aan de Heerenweg nr. 18,
1917. 1 stuk

2.14 Maatschappelijke zorg

2.14 MAATSCHAPPELIJKE ZORG

1546-1548 Stukken betreffende regelingen en voorschriften voor de plaatselijke 
instellingen van armenzorg,
1814-1898. 3 pakken
1546 1814-1854
1547 1855-1876
1548 1877-1898

1549 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de plaatselijke armbesturen de 
instelling te Fijenoord voor opleiding en verzorging kinderen naar hun stand 
bij de armbesturen aan te bevelen,
1814. 1 stuk

1550 Stukken betreffende opgaven en uitreiking van attestatien de vita, lijfrentes 
en pensioenen, met staten overleden gepensioneerden,
1814-1891. 1 omslag

1551-1564 Stukken betreffende de verlening van onderstand en de bekostiging van 
geneeskundige hulp aan inwoners van Rijswijk, alsmede betreffende de 
verstrekking van certificaten van onvermogen,
1815-1893. 14 pakken
1551 1815-1833
1552 1834-1840
1553 1841-1845
1554 1846-1847
1555 1848
1556 1849-1850
1557 1851-1852
1558 1853
1559 1854
1560 1855
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1561 1856
1562 1857
1563 1858
1564 1859-1893

1565 Missive waarbij de Gouverneur de resolutie van Gedeputeerde Staten 
betreffende verlening van onderstand met en zonder acte indemniteit 
mededeelt, alsmede missive waarin de Gouverneur voorschriften geeft voor 
onderstand bij twijfel over het recht,
1815, 1819. 2 stukken

1566 Stukken betreffende krankzinnigen,
1816-1905. 1 pak

1567 Missive waarbij Gedeputeerde Staten een aanschrijving stuurt over de 
uitvoering van het Koninklijk Besluit van 7 november 1816 inzake 
tegemoetkoming wegens hoge prijzen van levensmiddelen,
1816. 2 stukken

1568 Missive waarbij de vrederechter bij het kanton Voorburg het Koninklijk Besluit 
meedeelt inzake uitzetting buitenlandse landlopers en bedelaars over de 
Pruisische grens, alsmede missive waarin de Gouverneur oproept tot 
waakzaamheid tegen bedelarij,
1817, 1824. 1 omslag

1569 Stukken betreffende de aanvaarding van legaten en donaties door de 
plaatselijke arm- en kerkbesturen, alsmede betreffende de verkoop door de 
Hervormde diaconie van een inschrijving op het Grootboek van Nationale 
Schuld,
1817-1905. 1 pak

1570 Stukken betreffende opgaven van opgenomen en op te nemen arme 
kinderen en bedelaars in de Maatschappij Weldadigheid en het 
Bedelaarsgesticht, alsmede voorschriften en regelingen voor het opnemen,
1817-1830. 1 omslag

1571 Missiven waarin Gedeputeerde Staten, de Gouverneur en de 
Hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage verzoeken om opgaven met 
betrekking tot de plaatselijke instellin- gen van armenzorg,
1818-1826, 1835. 1 omslag

1572-1574 Stukken betreffende kostendeclaraties van de Maatschappij Weldadigheid 
en van het Bedelaarsgesticht te Hoorn wegens opgenomen bedelaars uit 
Rijswijk, alsmede betreffende controle, wering en onderstand van bedelaars 
en landlopers,
1818-1851. 3 pakken
1572 1818-1837
1573 1838-1847
1574 1848-1851
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1575 Stukken betreffende hulp bij overstromingen,
1820. 1 omslag

1576 Stukken betreffende het toezicht op de (financiële) huishouding van de 
armbesturen,
1822-1874. 1 pak

1577-1578 Correspondentie met de Thesaurier van het Huis des Konings betreffende 
door inwoners van Rijswijk ingediende verzoeken om gratificaties, en 
missiven waarin de Gouverneur mededeling doet van de toekenningen,
1822-1899. 2 pakken
1577 1822-1843
1578 1844-1899

1579 Missive waarin de Gouverneur verzoekt een staat te sturen van 
doofstommen in de gemeente, met aantekening van negatief antwoord,
1822. 1 stuk

1580 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de armbesturen mee te delen dat de 
fabrikant Budde en zn. te Deventer pij (stof) voor winterkleding kunnen 
leveren,
1822. 1 stuk

1581 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om opgave van 
liefdadigheidsinstellingen die geen informatie willen verstrekken voor het 
jaarlijks verslag van het armwezen door de minister en waarin een missive 
van de minister over maatregelen daartegen bekend gemaakt wordt,
1822. 1 stuk

1582 Stukken betreffende de het Nederlandsch Genootschap ter zedelijke 
verbetering van de gevangenen,
1823, 1843. 1 omslag

1583 Missive waarin P. Goudwaard de Maatschappij Tot Heil der Vrouwen 
aanbeveelt en verzoekt om ondersteuning en aanplakking van publicaties, 
met ciculaires en reglement,
1825. 1 omslag

1584 Missive waarin de ontvanger registratie voor gerechtelijke acten om opgave 
verzoekt van het aantal en de aard publieke administraties, met minuut van 
antwoord,
1826. 1 stuk

1585 Missive waarin de Gouverneur mededelingen doet over de voorschriften en 
handelswijze voor onderstand wegens verlies van veldvruchten,
1826. 1 stuk

1586 Missive waarin de Gouverneur de handelswijze bekend maakt voor 
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onderstand van zieke buitenlandse gras- en korenmaaiers,
1826. 1 stuk

1587 Missive waarin de Gouverneur om advies vraagt inzake een verzoekschrift 
om een pensioen van de weduwe Baerle, en minuutbrief waarin de 
burgemeester meedeelt dat haar man geen functie in de gemeente 
uitgeoefend heeft, maar dat haar wel een pensioen gegunt mag worden,
1827. 2 stukken

1588 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt aan een circulaire niet te 
kunnen voldoen aangezien de bedoelde inrichtingen niet in de gemeente 
aanwezig zijn,
1828. 1 stuk

1589 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat er geen gestichten van 
weldadigheden in Rijswijk bestaan die niet voldoen aan de voorschriften van 
15 juli 1828 nr. 13,
1829. 1 stuk

1590 Missive waarin de subcommissie der Maatschappij Weldadigheid te 's-
Gravenhage verzoeken de namen van de gekozen kiezers ter benoeming 
van leden van de jaarlijkse Commissie van toevoerzicht op te geven,
1831. 1 stuk

1591 Missive waarbij de Gouverneur een verzoekschrift voor advies stuurt, met 
minuutbrief waarin de burgemeester de Gouverneur adviseert bij de debiteur 
Dhr. Willer te informeren over het verzoek om een korting op zijn wachtgeld 
ter betaling van een rekening van de arts J.H. Kruger,
1837. 2 stukken

1592 Proces-verbaal van het verhandelde van de gecombineerde vergadering van 
het gemeentebestuur met de kerkelijke Commissie van de Hervormde 
gemeente en de pastoor en armmeesteren van de Rooms Katholieke 
gemeente over de Scheiding en verdeling van de goederen van de Heilige 
geest Armen,
1837. 1 stuk

1593 Missive waarin de Gouverneur maant een circulaire te beantwoorden inzake 
oprichting van werk- of industrieel instituut voor blinden, met minuutbrief 
waarin de burgemeester meedeelt dat de circulaire niet van toepassing is 
voor de gemeente,
1841. 2 stukken

1594 Missive waarin burgemeester en wethouders van Delft de rekening sturen 
van de begrafeniskosten van T. Vermeulen, met missive waarin aangemaant 
wordt tot betaling,
1845. 2 stukken

1595-1596 Stukken betreffende onderstand wegens mislukking van de oogst door 
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gewasziektes,
1845-1850. 2 omslagen
1595 1845
1596 1846-1850

1597 Minuutbrief waarin de burgemeester meedeelt dat de het Koninklijk Besluit 
van 9 december 1845 inzake deelnamen in maatschappijen voor 
levensverzekeringen niet voor de gemeente van toepassing is,
1846. 1 stuk

1598 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om de afwijzing het verzoek 
van J.R. Smeengh om toestemming voor de oprichting een inrichting voor 
spaarzaamheid en hulpbetoon mee te delen aan de requestrant,
1850. 1 stuk

1599-1600 Stukken betreffende de overbrenging van personen naar 
weldadigheidsinstellingen door de (hulp)marechaussé,
1852-1874. 2 omslagen
1599 1852-1854
1600 1859-1874

1601 Stukken betreffende de organisatie en de toelatingsregels van de 
weldadigheidsinstelling Onderwatershof,
1854-1855, 1878. 1 omslag

1602 Missive waarin de Commissaris des Konings een stuk retourneert en 
burgemeester en wethouders verzoekt alsnog te voldoen aan het besluit van 
26 maart 1859 provinciaal blad nr 38 inzake de bevordering van de wet op 
het armbestuur,
1860. 1 stuk

1603 Missive waarin Gedeputeerde Staten het besluit tot overschrijving inkomsten 
en kapitaal van de vervallen Heilige Geest Armen naar het Burgerlijk 
Armbestuur te Rijswijk meedeelt, alsmede missive waarin burgemeester en 
wethou ders de bewaarder der hypotheken en van het kadaster twee 
hypothecaire inschrijvingen ten behoeve de Heilige geest armen, 
overgegaan op de gemeente ter vernieuwing stuurt,
1864, 1879. 2 stukken

1604 Missive waarbij de burgemeester van Reek een nota voor begrafeniskosten 
van P.G. Muller stuurt, met minuutbrief waarin de burgemeester van Rijswijk 
meedeelt dat de kosten boven _ 8,- niet verhaalbaar zijn, met missive waarin 
de burgemeester van Reek verzoekt tegemoet te komen in de kosten,
1871. 1 omslag

1605 Brief waarin het Rooms Katholiek parochiaal kerkbestuur van de Heilige 
Bonifatius mededeelt dat G. Bol en N. Boek zijn benoemd tot armmeesters 
en waarin het bestuur motiveert waarom het niet op de vergadering op het 
Raadhuis aanwezig kan zijn,
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1872. 1 stuk

1606 Missive waarin de Minister van Financien verzoekt om inlichtingen over de 
weduwe Steijn-Schellinger wegens pensioen voor behoeftige predikanten en 
officiersweduwen, met minuut van antwoord,
1874. 2 stukken

1607 Missive waarin Gedeputeerde Staten verzoeken om opgave van aanwezige 
fondsen en verdere bezittingen van voormalige gilden,
1877. 1 stuk

1608 Stukken betreffende de plannen tot afkoop van erfpacht op huizen ten 
behoeve van de Heilige Geest Armen, ten laste van de nalatenschap van 
mw. de Drevon-Dutry, later ten laste van de gemeente,
1878, 1880. 1 omslag

1609 Verzoekschrift van de Predikant J. Vonk uit naam van de weduwe van A. de 
Graff om bijstand, met dankbrief en kwitantie,
1887. 1 omslag

1610 Missive waarin de Minister van Financi_n verzoekt om een akte van 
overlijden van mw. J.M.S. Gaumont voor stopzetting van haar jaarlijkse 
rijkstoelage,
1889. 1 stuk

1611 Stukken betreffende de instelling van een Armenraad voor Delft en een 
gedeelte van Rijswijk, alsmede betreffende de vaststelling de begrotingen en 
rekeningen van de Armenraad over de jaren 1914-1917,
1913-1917. 1 omslag

1612 Verordening regelende het beheer van het tijdelijk levensmiddelenbedrijf, 
met missive waarbij Gedeputeerde Staten de goedkeuring van de 
verordening meedelen,
1916. 1 omslag

1613 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren een krediet 
van _ 3000 gulden te verlenen ten behoeve van de exploitatie van een 
Centrale Keuken,
1917. 1 stuk

1614 Nota waarin burgemeester en wethouders de Raad voorstellen een subsidie 
van ten hoogste _ 2000 gulden toe te kennen aan het Plaatselijk 
Steuncomité,
1917. 1 stuk

1615 Nota's waarin burgemeester en wethouders de Raad adviseren de 
voorkamer van A. van de Ham [Schoolstraat 63] te huren ten behoeve van 
de uitbreiding van het distributiebedrijf, alsmede C.J. van de Dungen en J.H. 
van Zijl ten laste van het distributiebedrijf te betalen voor verrichtte 
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werkzaamheden,
1917. 2 stukken

2.15 Onderwijs

2.15 ONDERWIJS
2.15.1 Algemeen

2.15.1 ALGEMEEN

1616-1617 Staten, tabellen en opgaven van scholen, onderwijzers en aantallen 
leerlingen, opgegeven aan Gedeputeerde Staten, met minuten van 
begeleidingsbrieven,
1824-1909. 2 pakken
1616 1824-1883
1617 1884-1909

1618 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave jongelingen die 
onderwijs in het buitenland volgen, met minuutbrieven waarin de 
burgemeester meedeelt dat er geen zijn,
1827-1830. 1 omslag

1619 Missive waarin de Commissaris der Koningin de formulieren stuurt voor de 
opgaven ingevolge de leerplichtwet,
1900. 1 stuk

2.15.2 Verordeningen, reglementen en financiële aangelegenheden

2.15.2 VERORDENINGEN, REGLEMENTEN EN FINANCIËLE 
AANGELEGENHEDEN

1620 Verordeningen, voorschriften en bekendmakingen ten aanzien van het 
onderwijs en het onderwijzend personeel, voorgeschreven door hogeren 
overheden,
1814-1897. 1 omslag

1621 Stukken betreffende de oprichting van een schoolfonds en de vaststelling 
van plaatselijke verordeningen tot schoolgeldheffing,
1817-1917. 1 pak

1622-1625 Stukken betreffende de plaatselijke verordeningen en reglementen voor het 
lager onderwijs, alsmede regelingen met andere gemeenten inzake 
Schoolgeld van buiten de gemeente schoolgaande kinderen,
1822-1848, 1858-1916. 4 pakken
1622 1822-1848
1623 1858-1880
1624 1881-1890
1625 1891-1916

1626 Staten van de kosten voor het (lager) onderwijs, opgemaakt ten behoeve 
van Gedeputeerde Staten, met begleidende minuutbrieven,
1827-1875. 1 omslag
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1627 Minuutbrief waarin burgemeester en wethouders de Commissaris des 
Konings de verstrekte bedragen voor het lager onderwijs meedelen,
1852. 1 stuk

1628 Minuutbrief waarin de burgemeester aan de Commissaris des Konings het 
bedrag mededeelt van het door de onderwijzer W. Oosterland ontvangen 
schoolgeld over 1855,
1856. 1 stuk

1629-1631 Stukken betreffende rijksbijdragen en -vergoedingen voor het lager- en 
herhalingsonderwijs,
1880-1910, 1918. 3 omslagen
1629 1880-1883
1630 1884-1890
1631 1891-1910, 1918

1632 Opgaven door omliggende gemeenten van door de gemeente Rijswijk te 
betalen schoolgeld voor kinderen die buiten hun woonplaats naar School 
gaan,
1885-1900. 1 omslag

2.15.3 Commissies en verenigingen

2.15.3 COMMISSIES EN VERENIGINGEN

1633 Stukken betreffende de Commissies van Plaatselijk School Toevoorzicht op 
het lager onderwijs en het middelbaar onderwijs,
1825-1858, 1864. 1 omslag

1634 Missive waarin de Commissie van Toevoorzicht protesteert tegen het 
negeren van haar afwijzend besluit over de toelating op school de niet in 
Rijswijk wonende Helena Kaartman, met minuutbrief waarin de 
burgemeester meedeelt dat het schoolgeld voor de betrokkene uit 
particuliere fondsen betaald zal worden,
1855. 2 stukken

1635 Jaarlijkse verslagen van de Plaatselijke Schoolcommissie van hun 
bevindingen met betrekking tot afgelegde inspectiebezoeken aan lagere 
scholen, in 1870 en 1872 tevens aan middelbare scholen als Commissie 
voor Middelbaar Onderwijs,
1858-1876. 1 omslag

1636 Missive waarin het bestuur van de plaatselijke afdeling van de vereniging tot 
Bevordering van het Volksonderwijs in Nederland haar oprichting en 
samenstelling meedeelt en verzoekt om medewerking, met minuut waarin 
ondersteuning gezegd wordt,
1875. 1 stuk

1637 Missive waarin de kantonrechter te 's-Gravenhage meedeelt wanneer Jhr. 
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von Fisenne de eed voorgeschreven bij de schoolwet kan komen afleggen,
1878. 1 stuk

1638 Jaarverslagen van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim, met 
missive waarin D. van den Berg mededeling doet zijn herbenoeming tot 
voorzitter en van C. Klapwijk tot secretaris, alsmede nota's waarin 
burgemeester en wethouders commissieleden aan de Raad voor dragen,
1908-1916. 1 omslag

2.15.4 Openbare scholen

2.15.4 OPENBARE SCHOLEN

1639 Stukken betreffende de bouw, aanbouw en onderhoudswerkzaamheden aan 
het schoolgebouw en de onderwijzerswoning, alsmede betreffende de 
financiering daarvan,
1815, 1825-1915. 1 omslag

1640-1642 Maandelijkse presentielijsten van leerlingen, opgemaakt door de onderwijzer 
J. Oosterland ingevolge art. 9 van het plaatselijk Schoolreglement,
1847-1849. 3 pakken
1640 1847
1641 1848
1642 1849

1643 Stukken betreffende de schenking door Jhr. mr. H.J. Caan zeventien 
gegraveerde platen van het Huis Ter Nieuwburg ten behoeve van het 
onderwijs op de openbare school,
1849-1850. 1 omslag

1644 Missive waarin het Hoofd van de openbare school de namen opgeeft van 
kinderen die klieruitslag op hun hoofd hebben, en missive waarin het 
schoolhoofd de namen opgeeft van kinderen die vanwege deze uitslag 
volgens het schoolreglement van school verwijderd moeten worden,
1878. 2 stukken

1645 Stukken betreffende de voorbereidingen voor de oprichting van een 
gemeentelijke bewaarschool als gevolg van de op heffing van de particuliere 
bewaarschool van mw. de weduwe Caan van Neck, alsmede een nota 
waarin burgemeester en wethouders de Raad de oprichting van een 
bewaarschool afraden,
1895, 1913. 1 omslag

1646 Verzoekschriften van het Dagelijks Bestuur van de vereniging Rijswijks 
Belang om een M.U.L.O. te stichten of te subsidiëren, met 
handtekeningenlijsten en met brief waarin D. van den Berg dit de gemeente 
afraadt,
1906. 1 omslag

1647 Verzoekschrift van ouders om een school voor Lager Onderwijs nabij het 
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Haantje en Sion, met nota's waarin burgemeester en wethouders de Raad 
afwijzend adviseren,
1912, 1916. 1 omslag

1648 Voorstel van burgemeester en wethouders aan de Raad om maria Tieleman 
niet op de openbare school toe te laten of ondersteuning voor huisonderwijs 
te verstrekken,
1913. 1 stuk

1649 Stukken betreffende de tijdelijke ingebruikname van een barak aan de 
Steenlaan als hulplokaal voor de lagere school,
1914-1915. 1 omslag

2.15.5 Bijzondere scholen

2.15.5 BIJZONDERE SCHOLEN

1650 Stukken betreffende de oprichting door F.L. Le Comte van een middelbare 
kost school voor leerlingen,
1843. 1 omslag

1651 Verzoekschrift van B.L.W. Mensing, directeur van een inrichting voor 
Middelbaar Onderwijs om zijn school te mogen verhuizen 's- Gravenhage 
naar Huize Schoonoord te Rijswijk, met bewijsstuk van autorisatie van 
Gedeputeerde Staten tot oprichting van de School in 1844,
1844, 1850. 2 stukken

1652 Missive waarin de burgemeester van Naaldwijk verzoekt de wintercursussen 
voor landbouw bekend te maken en te ondersteunen,
1854. 1 stuk

1653 Verzoekschrift van het Bestuur van de Bewaarschool te Rijswijk om een 
bewaarschool te mogen oprichten in het huis wijk A nr. 71, met minuutbrief 
waarin toestemming wordt verleend, alsmede een briefwisseling hierover 
met de schoolopziener in het eerste district van Zuid-Holland, J.J. 
Roozeboom,
1856. 1 omslag

1654 Stukken betreffende de oprichting van een bijzondere bewaarschool in het 
Liefde Gesticht door het Parochiaal armbestuur der Rooms katholieke 
gemeente Rijswijk, met reglement,
1856. 1 omslag

1655 Stukken betreffende het verzoek van J. de Vos om toestemming voor de 
oprichting van een uitgebreide lagere-en middelbare school op het buiten 
Schoonoord,
1864. 1 omslag

1656 Minuutbrief aan J. Scharp waarin hem wordt voorgesteld overleg te plegen 
met een raadscommissie, naar aanleiding van zijn verzoek voor meer 
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Uitgebreid Lager Onderwijs,
1870. 1 stuk

1657 Missive waarin de directeur van de Ambachtsschool te 's-Gravenhage 
verzoekt om een oproeping van nieuwe leerlingen aan te plakken,
1889. 1 stuk

1658 Stukken betreffende de Theologische school der Christelijk gereformeerde 
Kerk in Nederland in Villa Nuova aan de Haagweg,
1899-1910. 1 omslag

1659 Stukken betreffende klachten van de Gezondheidscommissie te naaldwijk en 
van de Hoofdinspecteur van Volksgezondheid over de stand van de 
Christelijke Bewaarschool van mw. Hooft Graafland,
1911. 1 omslag

1660 Stukken betreffende de oprichting en de bouw van een bewaar- en 
leerschool voor meisjes door het Rooms katholiek parochiaal kerkbestuur 
van de Heilige Bonifatius,
1913. 1 omslag

1661 Nota waarin burgemeester en wethouders de raad adviseren om voor elke 
leerling die de Delftse Ambachtsschool bezoekt twintig gulden subsidie (aan 
de school) toe te staan, met missive van mr. H.H.R. Roelofs Heymans 
waarbij het jaarverslag van de school over 1915 gestuurd wordt,
1916. 1 omslag

2.16 Cultuur, religie en koninklijk huis

2.16 CULTUUR, RELIGIE EN KONINKLIJK HUIS

1662 Stukken betreffende bekendmaking en (godsdienstige) viering terugkeer, 
kroning, aftreden en troonopvolging van de prins van Oranje,
1813-1815, 1840, 1849. 1 omslag

1663 Verzoekschriften om godsdienstige gebeden voor de gezegende staat en 
een voorspoedige bevalling en ziekte herstel van leden en familieleden van 
het Koninklijk Huis alsmede de verjaardagen van de Koning te gedenken, 
met stukken betreffende begrafenissen van leden van de Koninlijke familie,
1814-1890. 1 pak

1664 Stukken betreffende een algemene dank- en bedestond,
1814-1849. 1 omslag

1665 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage het Koninklijk Besluit 
van 20 mei 1814 stuurt ter afkondiging door de leraren van verschillende 
gezindten bij de eerste gewone godsdienstoefening,
1814. 1 stuk

1666 Stukken betreffende de godsdienstige viering van de overwinning bij 
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Waterloo en de vrede,
1815-1854. 1 omslag

1667 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat het verbod op het luiden van 
klokken om de aanvang van de openbare godsdient aan te kondigen 
opgeheven is, met missive van de Gouverneur betreffende de wet tot viering 
van gewijde dagen,
1815. 2 stukken

1668 Stukken betreffende voorschriften, toezicht en goedkeuringen ten aanzien 
van Hervormde kerkelijke financiële administratie en beheer van 
eigendommen,
1816-1854. 1 pak

1669 Stukken betreffende toelagen en jaarwedden voor Rooms katholieke 
geestelijken door het Rijk,
1816, 1827. 1 omslag

1670 Stukken betreffende voorschriften over en opgave van in de gemeente 
aanwezige geestelijken, kerkgemeenten, beroepen en ontslagen 
geestelijken,
1818-1837. 1 omslag

1671 Stukken betreffende meewerking aan tentoonstellingen alsmede betreffende 
bekendmakingen van tentoonstellingen elders,
1819-1869. 1 omslag

1672 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om gedetailleerde opgave van het 
collatie- of presentatierecht met betrekking tot de Rooms-Katholieke 
pastoriën,
1819. 1 stuk

1673 Stukken betreffende opgave, voordracht en benoeming kerkvoogden, 
notabelen en hun plaatsvervangers van de hervormde kerk,
1820. 1 omslag

1674 Missive waarin de Gouverneur om inlichtingen verzoekt voor een rapport 
over de opgaven van behoeften, bouw en herstelwerkzaamheden van 
Rooms Katholieke gebouwen, met minuten van antwoord,
1821. 1 omslag

1675 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat de stukken voor de Hervormde 
kerkeraden en kerkadministraties op adres van het gemeentebestuur 
verzonden zullen worden en ongeopend aan de kerkeraden en 
-administraties uitgereikt moeten worden,
1821. 1 stuk

1676 Stukken betreffende beloning van edelmoedige daden en betreffende 
uitreiking van medailles en toekenning andere eretekens,
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1823-1906. 1 omslag

1677 Missive waarin de Gouverneur om inlichtingen verzoekt over de uitvoer van 
het decreet van 30 december 1809 of andere voorschriften in dit opzicht bij 
de kerkelijke administraties der Rooms Katholieke kerken, en of de invoering 
hiervan nog nuttig of noodzakelijk is, met minuutbrief van antwoord,
1823. 2 stukken

1678 Missive waarbij de president van het college van toezicht over de kerkelijke 
administratie der Hervormden het Koninklijk Besluit houdende bepalingen 
omtrent het gratis procederen in rechten van arme en overmogenden van de 
armen-directies en van de kerkbesturen der verschillende godsdienstige 
gezindten,
1824. 2 stukken

1679 Minuutbrief waarin de administratie van de Rijksdomeinen verzocht wordt het 
domein Huis ter Nieuwburg niet te verkopen,
1824. 1 stuk

1680 Stukken betreffende waarschuwingen tegen niet door de Koning 
goedgekeurde collectes ten behoeve van de Rooms-Katholieke Kerk, bullen 
voor de Rooms Katholieke kerk en beschikkingen op niet expliciet door 
wetten aan de Rooms Katholieke kerk opgedragen onderwerpen,
1824-1829. 1 omslag

1681 Missiven waarin de Gouverneur meedeelt dat de kerkbesturen en kerkelijke 
administraties geen beschikkingen kunnen nemen over onderwerpen die niet 
uitdrukkelijk bij de bestaande wetten aan hun zijn opgedragen, en dat zij 
behalve eenvoudig onderhoud, geen veranderingen mogen aanbrengen aan 
hun gebouwen zonder de toestemming van de Koning,
1824, 1827. 2 stukken

1682 Missive waarin de Gouverneur meedeelt geen zendelingschappen toe te 
laten en verslag te doen van het beletten van het houden leerredenen door 
zendelingen,
1825. 1 stuk

1683 Missive waarin de Gouverneur het Koninklijk Besluit meedeelt tot opening 
van een College voor de geestelijke stand te Leuven,
1825. 1 stuk

1684 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de (godsdienst)leraren mee te delen 
dat het stimuleren en manen van de bevolking tot goed maatschappelijk 
gedrag door de regering op prijs gesteld wordt,
1830. 1 stuk

1685 Minuutbrieven waarin de burgemeester de Rooms Katholieke pastoor 
meedeelt wie de functie van aartspriester bekleedt,
1832, 1834. 2 stukken
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1686 Missive waarin de Gouverneur een missive van de Minister van 
Binnenlandse zaken bekend maakt inzake vragen en antwoorden over 
toegestane en verboden vorm en uitoefening der godsdienstige oefeningen,
1836. 1 stuk

1687 Stukken betreffende de geldelijke tegemoetkoming door de Koning aan de 
Rooms Katholieke pastoor F. Berntz,
1840-1844. 1 omslag

1688 Missive waarbij de Gouverneur een prospectus stuurt de Nederlandsche 
Maatschappij van Schone Kunsten, en verzoekt dit bekend te willen maken,
1840. 1 omslag

1689 Minuutbrief waarbij de burgemeester L.J. Jungius, leraar der Hervormde kerk 
twee circulaires stuurt en verzoekt daaraan te voldoen,
1841. 1 stuk

1690-1693 Stukken betreffende huldeblijken en een standbeeld van leden van de 
Koninklijke familie,
1842-1905. 1 omslag
1690 1842
1691 1850-1878
1692 1892-1896
1693 1900-1905

1694 Minuutbrieven waarbij de burgemeester de publikatie inzake de 
godsdienstige viering van de zon- en feestdagen stuurt aan de Gouverneur, 
later Commissaris des Konings,
1844-1854. 1 omslag

1695 Minuutbrieven waarin de burgemeester de Rooms Katholieke pastoor F. 
Berntz het Koninklijk Besluit tot erkenning van de vice-superior der 
Hollandsche zending meedeelt,
1847, 1848. 2 stukken

1696 Missive waarin de Burgemeester van Waarder informeert naar de 
handelswijze waarop de onderwijzer J. Oosterland benoemd is tot broeder 
van de Nederlandsche Leeuw, met minuut van antwoord,
1851. 2 stukken

1697 Missive waarin de kantonrechter te Voorburg verzoekt om opgave en 
inlichtingen over buiten beloten plaatsen en gebouwen openbare 
godsdienstoefeningen in de gemeente gehouden, met minuutbrief waarin de 
burgemeester meedeelt dat dit niet in de gemeente voorkomt,
1856. 2 stukken

1698 Stukken betreffende de onthulling en het onderhoud van het monument voor 
de dichter Hendrik Tollens,
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1860-1890. 1 omslag

1699 Stukken betreffende het feest voor oud-strijders te Leiden,
1865. 1 omslag

1700 Missive aan Jhr. M.B.H. Gevers en briefwisseling met de Minister van 
Financiën over de openingstijden van het buiten waar de naald te 
bezichtigen valt,
1868, 1874. 1 omslag

1701 Stukken betreffende in opdracht van het Rijk uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden aan de gedenknaald en de brug bij de 
voormalige buitenplaats Ter Nieuwburg,
1878, 1882, 1911. 1 omslag

1702 Missive waarin de Commissaris des Konings herinnert aan een circulaire 
inzake opgave van voorgenomen sloop of herstel van oude gebouwen,
1884. 1 stuk

1703 Missive waarin burgemeester en wethouders verslag aan de Raad doen van 
de kosten en de ondernomen activiteiten ter ere van de 70e verjaardag van 
de Koning, met naamlijst bedeelden ter gelegenheid van de verjaardag,
1887. 2 stukken

1704 Brief waarin burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage meedelen dat 
voor de laatste maal diverse voorwerpen voor een volksfeest uitgeleend 
worden aan de gemeente Rijswijk,
1890. 1 stuk

1705 Missive waarin de Commissaris der Koningin mededeling doet van de 
constituering van een Gereformeerde kerk in Rijswijk, met brieven van de 
Kerkelijke Commissie der Nederduits Hervormde Gemeente te Rijswijk 
waarin deze meldt geen bezwaar te hebben tegen de bouw van een 
Gereformeerde kerk op tweehonderd meter afstand van hun kerkgebouw,
1893-1894. 1 omslag

1706 Stukken betreffende het bezoek van Koningin Wilhelmina en Prinses Emma 
aan Rijswijk,
1898. 1 omslag

1707 Stukken betreffende de aankoop van een gietijzeren hek voor de 
Wilhelminaboom,
1905. 1 omslag

1708 Missive waarbij de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mededeling 
doet van het Koninklijk Besluit tot benoeming van J.E. koechlin tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau en de toekenning van de aan de Orde van 
Oranje-Nassau verbonden eremedaille in zilver aan J. Severins,
1906. 1 stuk
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1709 Missive waarin Gedeputeerde Staten meedelen zich niet uit te spreken naar 
aanleiding van het bezwaarschrift van de Sociaal- democratische 
Propagandaclub Rijswijk tegen het door de gemeente aan de 
feestvereniging Het Vaderland Getrouw verleende krediet van _ 200 gulden 
voor het houden van een kinderfeest,
1908. 1 stuk

1710 Missive waarin de Commissaris der Koningin mededeling doet van de 
kennisgeving door de Bisschop van Haarlem van de oprichting van het 
dekanaat Poeldijk, bestaande uit de parochies Rijswijk en Loosduinen, en de 
parochies die voorheen behoorden tot het voormalige Dekanaat Delft,
1910. 1 stuk

1711 Nota's en besluiten tot verlening van subsidie,
1913-1916. 1 omslag

2.17 Landsverdediging

2.17 LANDSVERDEDIGING
2.17.1 Algemeen

2.17.1 ALGEMEEN

1712 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage een circulaire stuurt 
waarin de Commissaris generaal verzoekt om opgave van datgene wat de 
gemeente Rijswijk voor vorst en vaderland aan gaan bieden,
1813. 2 stukken

1713 Missive waarbij de Commissaris district 's-Gravenhage het reglement van 
algemene volkswapening stuurt,
1813. 1 stuk

1714 Stukken betreffende opgave, verzoeken en levering goederen en 
vervoermiddelen ten behoeve van het leger,
1813-1879. 1 omslag

1715 Stukken betreffende voorschriften, regels en Koninklijke Besluiten ten 
aanzien van leveranties en arbeid en transport,
1813-1816, 1825. 1 omslag

1716 Proclamatie waarin onder andere de president van Rijswijk de inwoners 
oproept tot een geldelijke bijdrage ten behoeve van de vrijwillige verdedigers 
van het vaderland,
1815. 1 stuk

1717 Missive waarin de districtcommissaris ter aanmoediging en ondersteuning 
van de gewapenden dienst in de Nederlanden gevestigd te 's-Gravenhage 
herinnert aan het Koninklijk Besluit inzake oprichting van plaatselijke 
Commissies voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning,
1816. 1 stuk
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1718 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat kwekelingen van de 
Kweekschool voor zeevaart vrijstelling van (militaire dienst) krijgen,
1817. 1 stuk

1719 Missive waarin de Gouverneur verzoekt de commissie benoemd bij art. 185 
der wet voor te houden verklaringen letterlijk naar de wettelijke modellen op 
te stellen zonder bijvoegsels, met strukken betreffende benoeming van leden 
van de commissie,
1817-1826. 1 omslag

1720 Stukken betreffende een plaatselijke commissie voor een collecte ter 
ondersteuning voor de onafhankelijkheid van het land,
1830. 1 omslag

1721 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat tractementen, pensioenen, 
borgtochten of andere vorderingen die voor het vaderland afgestaan worden 
bij de gemeenteontvanger gestort kunnen worden,
1830. 1 stuk

1722 Stukken betreffende de jaarlijkse collecte voor het fonds ter aanmoediging 
en ondersteuning van de gewapende dienst in de nederlanden,
1843-1846. 1 omslag

1723 Missive waarin de militaire intendant belast met het zicht over de 
garnizoensbakkerij te 's-Gravenhage verzoekt om opgaven ten behoeve van 
de Statistieken,
1877. 1 stuk

2.17.2 Nationale militie

2.17.2 NATIONALE MILITIE

1724 Missiven waarin de Gouverneur verzoekt om opgave ten behoeve van 
opsporing van vermiste militairen die waarschijnlijk in Rusland zijn, alsmede 
van militairen die tijdens de Franse overheersing vermist raakten, met 
publicatie waarin het bureau bekend gemaakt wordt waar namen van in 
Franse dienst overleden militairen bekend zijn,
z.d., 1814-1817. 1 omslag

1725 Lotingsregisters voor de (Nationale Militie) voor de gemeenten Rijswijk en 
Nootdorp over 1828-1831, 1847-1852, met alfabetische lijsten vanaf 1847,
z.d., 1847-1852. 1 pak

1726 Stukken betreffende de oproep aan ingezetenen om in dienst te treden,
1813, 1830, 1899. 1 omslag

1727 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage meedeelt dat het aan 
de gemeente is om ruiters of geld te sturen aangezien er nog geen plan met 
de minister van oorlog is vastgesteld,
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1813. 1 stuk

1728 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage meedeelt dat de 
kustbewaarders geen stand meer kunnen houden,
1813. 1 stuk

1729 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage meedeelt dat de 
Russische en Pruisische militairen over magazijnen beschikken, en dat 
correspondentie nu via de Commissaris aan de Commissaris-Generaal moet 
lopen,
1813. 1 stuk

1730 Missive waarin de benoeming van P. van Cattenburg als Commissaris-
Generaal bij de Russische en Pruisische legers bekend gemaakt wordt en 
verzocht wordt hem te ondersteunen,
1813. 1 stuk

1731 Stukken betreffende dienstvrijwilligers,
1813-1831. 1 omslag

1732 Stukken betreffende uitlevering van krijgsgevangenen en betreffende 
deserteurs, alsmede de vrijstelling van de lichtingen van 1814-1816 van 
overleg van bewijs dienst waarschuwend tegen de uitzondering van 
vrijspraak op desertie,
1813-1825. 1 omslag

1733 Stukken betreffende lotelingen en lotingen, alsmede betreffende 
voorschriften voor vrijstelling,
1813-1826. 1 omslag

1734 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt om opgave 
van geëquipeerde cavaleristen, alsmede missive waarin de Commissaris 
meedeelt dat de gelden voor de aanbieding van cavaleristen zo snel 
mogelijk bij de ontvangers gestort moeten worden om door het 
Commissariaat van oorlog ontvangen te worden,
1814. 2 stukken

1735-1754 Stukken betreffende de Nationale Militie,
1813-1900. 20 pakken
1735 1813-1814
1736 1815-1817
1737 1818-1820
1738 1821-1822
1739 1823-1824
1740 1825-1826
1741 1827-1829
1742 1830-1832
1743 1833-1834
1744 1835-1836
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1745 1837-1838
1746 1839-1842
1747 1843-1845
1748 1846-1847
1749 1846-1847
1750 1848-1850
1751 1851-1853
1752 1854-1856
1753 1857-1863
1754 1864-1900

1755-1756 Stukken betreffende inkwartiering van manschappen en paarden, met 
voorschriften,
1814-1900. 2 omslagen
1755 1814-1838
1756 1839-1900

1757 Stukken betreffende plaatsvervangers,
1814-1861. 1 omslag

1758-1759 Stukken betreffende voorschriften en regels voor de declaraties van 
gemaakte kosten ten behoeve van legers en de verdediging van het 
vaderland,
1814-1847. 2 omslagen
1758 1814-1820
1759 1821-1847

1760 Missiven waarin de Gouverneur verzoekt om opgave van de verstrekte 
betalingen aan Russische of Pruisische militairen of militaire autoriteiten,
1814. 2 stukken

1761 Missiven van de Majoor-commandant A. van Suijlen over het gedrag van 
een soldaat Janssen,
1814. 2 stukken

1762 Missive waarin de de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt alle 
aanwezige gepensioneerde militairen op te roepen zich bij hem te melden,
1814. 1 stuk

1766 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave ingeleverde wapens, 
munitie en kazerne- en hospitaal- goederen en opgave van de vindplaats, 
indien bekend dat bekend is,
1814. 1 stuk

1767 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage verzoekt om opgave 
van de onvoorziene uitgaven ten behoeve van de verdediging van het 
vaderland zijn geschied,
1814. 1 stuk

1768 Missiven waarbij de Gouverneur advertenties stuurt over de reclamatien van 
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militaire tractamenten, soldij, tractamenten, indemniteiten en gratificaties,
1815-1816. 1 omslag

1769 Nominatieve staten van personen die door de Militieraad zijn vrijgesteld van 
de dienst der Militie,
1817-1860. 1 omslag

1770 Stukken betreffende voorschriften en regels met betrekking op 
verlofgangers, alsmede aankondiging van inspectie van de verlofgangers,
1817-1819. 1 omslag

1771 Missiven waarin aan de burgemeester meegedeeld wordt dat een 
certificaaat van activiteit van dienst (ingevolge de wet op de Nationale Militie 
aan de militieraad te overleggen) van J. Heemskerk en N. Grevers gestuurd 
zullen worden,
1817. 2 stukken

1772 Missive waarin de Luitenant Collonel en plaatsvervangend Commandant 
meedeelt een wachtmeester te sturen en verzoekt deze de plaats te wijzen 
waar militairen het hooi beschadigen en publiekelijk zwemmen,
1818. 1 stuk

1773 Stukken betreffende het verzoek om vrijstelling militaire dienst van J.C. van 
der Arend,
1818. 1 omslag

1774 Missive waarin de Gouverneur de armbesturen en godshuizen oproept om 
de daar aanwezige jongelingen in dienst te laten opnemen om opgeleid te 
worden tot onder-officieren,
1823. 1 stuk

1775 Missive waarbij de Controleur directe belastingen en in- en uitgaande 
rechten en accijnsen Middelharnis een attest over A. Bik ten behoeve van de 
Militiecommissarissen stuurt,
1825. 1 stuk

1776 Stukken betreffende verandering van rangen,
1826, 1893. 1 omslag

1777 Stukken betreffende (vrijwillige) (koloniale) dienst alsmede werving van 
manschappen voor het Nederlands-Indische leger,
1826-1888. 1 omslag

1778 Minuutbrief waarin de burgemeester de Gouverneur verzoekt om een 
certificaat van het voldaan hebben aan de Nationale Militie door H.H. 
Lammers,
1830. 1 stuk

1779 Minuutbrief waarin de burgemeester de Luitenant Colonel kommanderend 
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luitenant 1e bataljon Jagers verzoekt om een certificaat van activiteit van 
dienst van H. Olierook, met missive waarbij de luitenant kolonel het 
certificaat stuurt,
1831. 2 stukken

1780 Verzoekschrift van een ambtenaar bij het departement van Binnenlandse 
zaken om een certificaat van vrijstelling militie voor de twee zonen van B. 
Koning,
1831. 1 stuk

1781 Stukken betreffende de vergoeding van gemaakte kosten ten dienste van het 
vaderland in 1813 en 1814,
1843. 1 omslag

1782 Stukken betreffende uit te reiken soldij van marinepersoneel aan hun 
verwanten en relaties wonende in Rijswijk,
1849-1881. 1 pak

1783 Minuutbrief waarin de burgemeester de waterschout Amsterdam verzoekt 
om een certificaat van bewijs van ontslag J.T. Nieuwenhuisen als kweekeling 
voor de zeevaart en aanmonstering op een schip naar Batavia, alsmede een 
extract uit de monsterrol,
1855. 1 stuk

1784 Missive waarin meegedeelt wordt dat het paspoort J. Hillenaar niet bij de 
militieraad is,
1855. 1 stuk

1785 Staten van het aantal in de jaren 1850-1861 ingeschrevenen voor de 
Nationale Militie per beroep en naar lengte,
1858-1876. 1 omslag

1786 Staten van paarden en hun eigenaren, opgemaakt ten behoeve van de 
krijgsdienst,
1867-1896. 1 omslag

1787 Stukken betreffende de marine,
1875-1883. 1 omslag

2.17.3 Landstorm en schutterijen

2.17.3 LANDSTORM EN SCHUTTERIJEN

1788 Stukken betreffende de instelling, voorschriften en het functioneren van de 
Landstorm,
1813-1833. 1 pak

1789-1799 Stukken betreffende benoemingen en ontslagverlening (designatie) van 
leden van de krijgsraad, alsmede betreffende in- en uitschrijving van 
manschappen van de rustende en van de mobiele schutterij,
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1814-1897. 11 pakken
1789 1814
1790 1815
1791 1816-1830
1792 1831
1793 1832
1794 1833
1795 1834
1796 1835
1797 1836-1838
1798 1839-1849
1799 1850-1897

1800 Stukken betreffende reglementen, voorschriften en verordeningen op de 
inrichting en organisatie van de schutterij, met stukken betreffende de 
Schuttersraad en de Bond der rustende Schutterij,
1814-1882. 1 pak

1801-1802 Stukken betreffende de begrotingen van de rustende schutterij,
1819-1900. 2 pakken
1801 1819-1859
1802 1860-1900

1803 Missive waarin de burgemeester verzoekt om inlichtingen over de 
behandelingsplicht voor de gemeente inzake een zaak bij de Krijgsraad der 
(eersten) Schutterij te Rijswijk,
1825. 1 stuk

1804 Stukken betreffende staten van de sterkte der rustende schutterij, 
opgemaakt voor de militie-commissaris,
1830-1896. 1 pak

1805 Rekeningen van inkomsten uit vaste vrijwillige bijdragen volgens de 
intekenlijsten, en van uitgaven ten behoeve van onderstand aan behoeftigen 
wegen uitgetrokken schutters,
1830-1831. 1 omslag

1806 Agenda van ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende de 
rustende schutterij,
1831. 1 katern

1807-1809 Inschrijvingsregisters van de Landstorm,
1896-1917. 3 omslagen
1807 1896-1904
1808 1905-1909
1809 1910-1917
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3 Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand

3 ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND
3.1 Retroacta van de burgerlijke stand

3.1 RETROACTA VAN DE BURGERLIJKE STAND

1841-1842 Alfabetische indices op persoonsnaam van protestantse dopelingen over de 
periode 1691-1812,
z.d. [c. 1890]. 2 delen
1841 Periode 1691-1746
1842 Periode 1747-1812

1843 Alfabetische index op persoonsnaam van rooms-katholieke dopelingen over 
de periode 1784-1812
z.d. [c. 1890]. 1 deel

1844 Alfabetische indices op persoonsnaam van in de protestantse kerk 
aangetekenden en gehuwden over de periode 1747-1811,
z.d. [c.. 1890]. 1 deel

1845 Alfabetische index op persoonsnaam van in de roomskatholieke kerk 
gehuwden over de periode 1784-1812,
z.d. [c. 1890]. 1 deel

1846-1848 Alfabetische indices op persoonsnaam van voor het gerecht gehuwden over 
1684-1780, 1782-1810,
z.d. [c. 1890]. 3 delen
1846 Periode 1684-1715
1847 Periode 1716-1780
1848 Periode 1782-1810

3.2 Registers van de burgerlijke stand

3.2 REGISTERS VAN DE BURGERLIJKE STAND

1849-1860 Geboorte-registers, met jaarlijkse alfabetische index op persoonsnaam,
1811-1907. 15 delen
1849 1811, met afschrift huwelijksacte van 26 januari 1812
1850 1812-1824
1851 1825-1834
1852 1835-1844
1853 1845-1850
1854 1851-1860
1855 1861-1870
1856 1871-1877
1857 1878-1884
1858 1885-1890
1859 1891-1900
1860 1901-1907

1861-1870 Huwelijks-, vanaf 1891 ook echtscheidingsregisters, met jaarlijkse 
alfabetische index op persoonsnaam,
1812-1910. 11 delen
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1861 1812-1825
1862 1826-1835
1863 1836-1844
1864 1845-1850
1865 1851-1860
1866 1861-1870
1867 1871-1880
1868 1881-1890
1869 1891-1900
1870 1901-1910

1954-2335 Bijlagen bij de huwelijksakten,
1812-1842. 381 omslagen
1954 1812, akte 1
1955 1812, akte 2
1956 1812, akte 3
1957 1812, akte 4
1958 1812, akte 5
1959 1812, akte 6
1960 1812, akte 7
1961 1812, akte 8
1962 1813, akte 1
1963 1813, akte 2
1964 1813, akte 3
1965 1813, akte 4
1966 1813, akte 5
1967 1813, akte 6
1968 1813, akte 7
1969 1813, akte 8
1970 1813, akte 9
1971 1813, akte 10
1972 1813, akte 11
1973 1813, akte 12
1974 1813, akte 13
1975 1813, akte 14
1976 1813, akte 15
1977 1813, akte 16
1978 1813, akte 17
1979 1813, akte 18
1980 1813, akte 19
1981 1813, akte 20
1982 1813, akte 21
1983 1814, akte 1
1984 1814, akte 2
1985 1814, akte 3
1986 1814, akte 4
1987 1814, akte 5
1988 1814, akte 6
1989 1814, akte 7
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1990 1814, akte 8
1991 1814, akte 9
1992 1814, akte 10
1993 1814, akte 11
1994 1814, akte 12
1995 1814, akte 13
1996 1814, akte 14
1997 1814, akte 15
1998 1814, akte 16
1999 1815, akte 1
2000 1815, akte 2

N.B. Bijlagen bij akte 3 ontbreken.
2001 1815, akte 4
2002 1815, akte 5
2003 1815, akte 6
2004 1815, akte 7
2005 1815, akte 8
2006 1815, akte 9
2007 1815, akte 10
2008 1815, akte 11
2009 1815, akte 12
2010 1815, akte 13
2011 1816, akte 1
2012 1816, akte 2
2013 1816, akte 3
2014 1816, akte 4
2015 1816, akte 5
2016 1816, akte 6
2017 1816, akte 7
2018 1816, akte 8
2019 1816, akte 9
2020 1816, akte 10
2021 1816, akte 11
2022 1816, akte 12
2023 1816, akte 13
2024 1817, akte 1
2025 1817, akte 2
2026 1817, akte 3
2027 1817, akte 4
2028 1817, akte 5
2029 1817, akte 6
2030 1817, akte 7
2031 1817, akte 8
2032 1817, akte 9
2033 1817, akte 10
2034 1817, akte 11
2035 1817, akte 12
2036 1818, akte 1
2037 1818, akte 2
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2038 1818, akte 3
2039 1818, akte 4
2040 1818, akte 5
2041 1818, akte 6
2042 1818, akte 7
2043 1818, akte 8
2044 1818, akte 9
2045 1818, akte 10
2046 1818, akte 11
2047 1818, akte 12
2048 1818, akte 13
2049 1819, akte 1
2050 1819, akte 2
2051 1819, akte 3
2052 1819, akte 4
2053 1819, akte 5
2054 1819, akte 6
2055 1819, akte 7
2056 1819, akte 8
2057 1819, akte 9
2058 1819, akte 10
2059 1819, akte 11
2060 1819, akte 12
2061 1819, akte 13
2062 1819, akte 14
2063 1819, akte 15
2064 1819, akte 16
2065 1819, akte 17
2066 1819, akte 18
2067 1820, akte 1
2068 1820, akte 2
2069 1820, akte 3
2070 1820, akte 4
2071 1820, akte 5
2072 1820, akte 6
2073 1820, akte 7
2074 1820, akte 8
2075 1820, akte 9
2076 1820, akte 10
2077 1820, akte 11
2078 1821, akte 1
2079 1821, akte 2
2080 1821, akte 3
2081 1821, akte 4
2082 1821, akte 5
2083 1821, akte 6
2084 1821, akte 7
2085 1821, akte 8
2086 1821, akte 9
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2087 1821, akte 10
2088 1822, akte 1
2089 1822, akte 2
2090 1822, akte 3
2091 1822, akte 4
2092 1822, akte 5
2093 1822, akte 6
2094 1822, akte 7
2095 1822, akte 8
2096 1822, akte 9
2097 1822, akte 10
2098 1823, akte 1
2099 1823, akte 2
2100 1823, akte 3
2101 1823, akte 4
2102 1823, akte 5
2103 1823, akte 6
2104 1823, akte 7
2105 1823, akte 8
2106 1823, akte 9
2107 1823, akte 10
2108 1824, akte 1
2109 1824, akte 2
2110 1824, akte 3
2111 1824, akte 4
2112 1824, akte 5
2113 1824, akte 6
2114 1825, akte 1
2115 1825, akte 2
2116 1825, akte 3
2117 1825, akte 4
2118 1825, akte 5
2119 1825, akte 6
2120 1825, akte 7
2121 1826, akte 1
2122 1826, akte 2
2123 1826, akte 3
2124 1826, akte 4
2125 1826, akte 5
2126 1826, akte 6
2127 1826, akte 7
2128 1826, akte 8
2129 1826, akte 9
2130 1826, akte 10
2131 1826, akte 11
2132 1826, akte 12
2133 1827, akte 1
2134 1827, akte 2
2135 1827, akte 3
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2136 1827, akte 4
2137 1827, akte 5
2138 1827, akte 6
2139 1827, akte 7
2140 1827, akte 8
2141 1827, akte 9
2142 1828, akte 1
2143 1828, akte 2
2144 1828, akte 3
2145 1828, akte 4
2146 1828, akte 5
2147 1828, akte 6
2148 1828, akte 7
2149 1828, akte 8
2150 1828, akte 9
2151 1828, akte 10
2152 1828, akte 11
2153 1828, akte 12
2154 1828, akte 13
2155 1829, akte 1
2156 1829, akte 2
2157 1829, akte 3
2158 1829, akte 4
2159 1829, akte 5
2160 1829, akte 6
2161 1829, akte 7
2162 1830, akte 1
2163 1830, akte 2
2164 1830, akte 3
2165 1830, akte 4
2166 1830, akte 5
2167 1830, akte 6
2168 1830, akte 7
2169 1830, akte 8
2170 1830, akte 9
2171 1830, akte 10
2172 1831, akte 1
2173 1831, akte 2
2174 1831, akte 3
2175 1831, akte 4
2176 1831, akte 5
2177 1831, akte 6
2178 1831, akte 7
2179 1831, akte 8
2180 1831, akte 9
2181 1831, akte 10
2182 1831, akte 11
2183 1832, akte 1
2184 1832, akte 2
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2185 1832, akte 3
2186 1832, akte 4
2187 1833, akte 1
2188 1833, akte 2
2189 1833, akte 3
2190 1833, akte 4
2191 1833, akte 5
2192 1833, akte 6
2193 1833, akte 7
2194 1833, akte 8
2195 1833, akte 9
2196 1833, akte 10
2197 1833, akte 11
2198 1833, akte 12
2199 1834, akte 1
2200 1834, akte 2
2201 1834, akte 3
2202 1834, akte 4
2203 1834, akte 5
2204 1834, akte 6
2205 1834, akte 7
2206 1834, akte 8
2207 1834, akte 9
2208 1834, akte 10
2209 1834, akte 11
2210 1834, akte 12
2211 1835, akte 1
2212 1835, akte 2
2213 1835, akte 3
2214 1835, akte 4
2215 1835, akte 5
2216 1835, akte 6
2217 1835, akte 7
2218 1835, akte 8
2219 1835, akte 9
2220 1835, akte 10
2221 1835, akte 11
2222 1835, akte 12
2223 1835, akte 13
2224 1835, akte 14
2225 1835, akte 15
2226 1835, akte 16
2227 1835, akte 17
2228 1835, akte 18
2229 1836, akte 1
2230 1836, akte 2
2231 1836, akte 3
2232 1836, akte 4
2233 1836, akte 5
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2234 1836, akte 6
2235 1836, akte 7
2236 1836, akte 8
2237 1836, akte 9
2238 1836, akte 10
2239 1836, akte 11
2240 1836, akte 12
2241 1836, akte 13
2242 1837, akte 1
2243 1837, akte 2
2244 1837, akte 3
2245 1837, akte 4
2246 1837, akte 5
2247 1837, akte 6
2248 1837, akte 7
2249 1837, akte 8
2250 1837, akte 9
2251 1837, akte 10
2252 1837, akte 11
2253 1837, akte 12
2254 1837, akte 13
2255 1837, akte 14
2256 1838, akte 1
2257 1838, akte 2
2258 1838, akte 3
2259 1838, akte 4
2260 1838, akte 5
2261 1838, akte 6
2262 1838, akte 7
2263 1838, akte 8
2264 1838, akte 9
2265 1838, akte 10
2266 1838, akte 11
2267 1838, akte 12
2268 1838, akte 13
2269 1838, akte 14
2270 1838, akte 15
2271 1839, akte 1
2272 1839, akte 2
2273 1839, akte 3
2274 1839, akte 4
2275 1839, akte 5
2276 1839, akte 6
2277 1839, akte 7
2278 1839, akte 8
2279 1839, akte 9
2280 1839, akte 10
2281 1839, akte 11
2282 1839, akte 12
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2283 1839, akte 13
2284 1839, akte 14
2285 1839, akte 15
2286 1839, akte 16
2287 1839, akte 17
2288 1840, akte 1
2289 1840, akte 2
2290 1840, akte 3
2291 1840, akte 4
2292 1840, akte 5
2293 1840, akte 6
2294 1840, akte 7
2295 1840, akte 8
2296 1840, akte 9
2297 1840, akte 10
2298 1840, akte 11
2299 1840, akte 12
2300 1840, akte 13
2301 1840, akte 14
2302 1840, akte 15
2303 1840, akte 16
2304 1840, akte 17
2305 1840, akte 18
2306 1840, akte 19
2307 1841, akte 1
2308 1841, akte 2
2309 1841, akte 3
2310 1841, akte 4
2311 1841, akte 5
2312 1841, akte 6
2313 1841, akte 7
2314 1841, akte 8
2315 1841, akte 9
2316 1841, akte 10
2317 1841, akte 11
2318 1841, akte 12
2319 1842, akte 1
2320 1842, akte 2
2321 1842, akte 3
2322 1842, akte 4
2323 1842, akte 5
2324 1842, akte 6
2325 1842, akte 7
2326 1842, akte 8
2327 1842, akte 9
2328 1842, akte 10
2329 1842, akte 11
2330 1842, akte 12
2331 1842, akte 13
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2332 1842, akte 14
2333 1842, akte 15
2334 1842, akte 16
2335 1842, akte 17

1871-1880 Overlijdens-registers, met jaarlijkse alfabetische index op persoonsnaam,
1812-1910. 11 delen en 1 katern
1871 1811-1825, 1 deel en 1 katern
1872 1826-1835
1873 1836-1844
1874 1845-1850
1875 1851-1860
1876 1861-1870
1877 1871-1880
1878 1881-1890
1879 1891-1900
1880 1901-1910

1881-1891 Tienjaarlijkse tafels op de registers van de Burgerlijke Stand,
1813-1912. 11 delen en 1 katern
1881 1812
1882 1813-1822
1883 1823-1832
1884 1833-1842
1885 1843-1852
1886 1853-1862
1887 1863-1872
1888 1873-1882
1889 1883-1892
1890 1893-1902
1891 1903-1912

3.3 Correspondentie van de ambtenaar van de burgerlijke stand

3.3 CORRESPONDENTIE VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE 
STAND

1892 Missive waarin de Gouverneur verzoekt om opgave van binnen de te 
overleden Pruisische militairen,
1814. 1 stuk

1893 Stukken betreffende voorschriften ten aanzien van de Burgerlijke stand-
registers,
1814-1834. 1 omslag

1894 Stukken betreffende deponering van de dubbelen van de registers,
1814-1829. 1 omslag

1895-1898 Verzoekschriften om afschriften en uittreksels uit de Burgerlijke stand en 
kennisgevingen ten behoeve van inschrijving in de registers van de 
Burgerlijke Stand
1815-1850. 4 pakken
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1895 1815-1831
1896 1833-1839
1897 1840-1846
1898 1847-1850

1899 Stukken betreffende bepalingen ten aanzien van het voltrekken huwelijken, 
alsmede modellen van acten van huwelijksafkondiging,
1815-1825. 1 omslag

1900 Missive waarbij de Gouverneur meedeelt dat de ambtenaar burgelijke Stand 
bericht van overleden militairen en gepensioneerde militairen door moet 
geven aan de regulateurs belasting op het recht van successie en aan de 
Commissaris-generaal van oorlog,
1815-1817. 1 omslag

1901-1902 Processen-verbaal van verificatie/opneming van de registers van de 
Burgerlijke stand, met correspondentie,
1816-1901. 2 omslagen
1901 1816-1840
1902 1841-1901

1903 Missive waarbij de resolutie van Gedeputeerde Staten gezonden wordt 
betreffende bevoegde authentiseerders voor acten van de Burgerlijke Stand, 
met missive waarbij de resolutie tot het aanblijven van het belast zijn van de 
President van het gemeentebestuur met het houden de registers van de 
civiele staat gezonden wordt,
1817. 2 stukken

1904 Missive waarin Gedeputeerde Staten mededeling doet omtrent wettigheid 
van voor het huwelijk geboren doch erkende kinderen,
1817. 1 stuk

1905 Missive waarin de Gouverneur meedeelt dat doodsattesten van in 
gemeenten overleden vreemdelingen aan hem gestuurd moeten worden,
1819. 1 stuk

1906 Missive waarin de Gouverneur verzoekt het huwelijk de Arend te voltrekken,
1821. 1 stuk

1907 Missive waarbij de Griffier bij de rechtbank van 1e aanleg de expeditie stuurt 
van de tienjarige tafel de Burgerlijke Stand over [1802-1812], 1813-1831,
1821, 1823, 1833. 1 omslag

1908 Missive waarbij de Gouverneur verzoekt om staten huwelijk en echtscheiding 
en verzoekt gelijk met de staat van geboorten en overledenen te zenden, 
alsmede missive waarin de Gouverneur verzoekt de opgave van 
sterfgevallen verbeterd te retourneren, met minuut waarbij de staten 
verzonden zijn,
1821, 1825, 1828. 1 omslag
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1909 Missive waarin de Vrederechter kanton Voorburg een missive van de officier 
bij de rechtbank 1e aanleg 's-Gravenhage betreffende wijziging op naleving 
artikelen in Wetboek betreffende begrafenissen en huwelijken stuurt,
1823. 1 stuk

1910 Stukken betreffende voorschriften ten aanzien extracten uit de registers van 
de Burgerlijke Stand,
1824, 1852. 1 omslag

1911 Missive waarin de Gouverneur vraagt waar de registers van overledenen 
verblijven, welke ingevolge de ordannantie op het recht van successie van 4 
oktober 1805 bijgehouden zijn,
1825. 1 stuk

1912 Stukken betreffende verzoeken om gegevens uit de burgerlijke Stand ten 
behoeve van huwelijk en nalatenschap,
1828, 1853, 1858, 1860. 1 omslag

1913 Stukken betreffende de naamsverandering van M.J. Verboom in M.J. van 
Adrichem Verboom,
1828. 1 omslag

1914 Missive waarbij dhr. Bijleveld (vrederechter kanton Voorburg) een 
goedgekeurd concept [Burgerlijke Stand akte] retourneert aan van 
Vredenburch,
1831. 2 stukken

1915 Verzoekschrift waarin de ontvanger registratie informeert of gemelde 
personen nog in leven zijn, met missive waarin verzocht wordt om een lijst 
van Nederlanders die in het buitenland overleden, alsmede minuutbrief 
waarbij de burgemeester de lijst met memorie toelichting stuurt,
1831-1849. 1 omslag

1916 Missive waarin de vrederechter van het kanton Voorburg de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand maant om geen stukken te behandelen van onbekende 
of niet wettig erkende autoriteiten,
1832. 1 stuk

1917 Minuutbrief waarbij de burgemeester een staat stuurt aan (de Gouverneur) 
betreffende overleden militairen waarover inlichtingen bekend zijn,
1833. 2 stukken

1918 Missive waarin de burgemeester de aantekeningen bij geboorteacten van bij 
huwelijk erkende kinderen mededeelt aan de officier bij de rechtbank van 1e 
aanleg,
1834. 1 stuk

1919 Missive waarin de Officier bij de rechtbank het huwelijksverbod wegens 
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bloedverwantschap toelicht met betrekking tot benodigde of niet benodigde 
dispensatie,
1842. 1 stuk

1920 Stukken betreffende het verzoek van J.H. Gerling tot stemming voor een 
huwelijk zonder overlegging een certificaat van voldoening van militaire 
dienst in holland,
1845. 1 omslag

1921 Minuutbrief waarin de burgemeester de Officier bij de 
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage mededeling doet van 
aantekening van naamsverandering bij de geboorteacte van J.W. van Wielik,
1846. 1 stuk

1922 Missive waarin de Officier van Justitie verzoekt om J.P. Six mee te delen dat 
hij niet bevoegd is toestemming te geven voor huwelijksvoltrekking, maar dat 
een onder ede afgelegde verklaring volstaat, met verzoekschrift van J.P. Six,
1846. 2 stukken

1923 Missive waarin de Commissaris des Konings verzoekt om voortaan jaarlijks 
opgave aan de kenselier der beide ridderorden te doen van overleden 
gedecoreerden van de nederlandsche orden van de Leeuw en van de 
Willemsorde, met minuutbrief van antwoord,
1855. 2 sukken

1924 Missive waarin H.J. van Royen meedeelt aan de burgemeester dat deze 
verplicht is het vonnis van echtscheiding in te schrijven en dat hij zonder de 
procureurs geen gedachten over deze zaak kan uit wisselen,
1904. 1 stuk

1925-1935 Registers van huwelijksaangifte en -afkondiging,
1851-1861. 11 delen
1925 1851
1926 1852
1927 1853
1928 1854
1929 1855
1930 1856
1931 1857
1932 1858
1933 1859
1934 1860
1935 1861

4 Stukken waarvan het verband met het archief niet gebleken is

4 STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET 
GEBLEKEN IS

1936 Missive waarin de Commissaris district 's-Gravenhage de stipte uitvoering 
voorschrijft van de circulaire van de Commissarisgeneraal van 13 april 1814,
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1814. 1 stuk

1937 Missive waarbij Gedeputeerde Staten resoluties stuurt,
1815, 1817. 2 stukken

1938 Missive waarin de Gouverneur meedeelt waar bepaalde modellen van 
attesten, verklaringen gedrukt verkrijgbaar zijn,
1815. 1 stuk

1939 Missive waarin de ontvanger registratie verzoekt om het mutatieregister ten 
behoeve van bijwerking van zijn memorialen,
1824. 1 stuk

1940 Missive waarin de Gouverneur het handwerk Handleiding tot de kennis van 
het Staatsbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden aanbevolen wordt,
1825. 1 stuk

1941 Missive waarbij de griffier van de Staten van Holland formulieren stuurt,
1827. 1 stuk

1942 Minuutbrieven waarbij de burgemeester staten en processen -verbaal aan 
de Gouverneur, aan de Provinciaal Geneeskundige Commissie en aan 
Gedeputeerde Staten stuurt, met missive waarin de Gouverneur aanmaant 
tot opgave,
1828-1850. 1 pak

1943 Missive waarbij de Gouverneur de burgemeester stukken stuurt voor advies,
1830. 1 stuk

1944 Minuutbrieven waarbij de burgemeester de leraren een afschrift van het 
Koninklijk Besluit van 5 april 1831 en het Koninklijk Besluit van 25 maart 
1833 stuurt om daarnaar te handelen,
1831, 1833. 2 stukken

1945 Missive waarbij de burgemeester van Nootdorp een extract stuurt uit een 
staat,
1831. 1 stuk

1946 Missiven waarbij de Gouverneur de burgemeester en assesoren stukken 
stuurt voor advies, 'na de gemeenteraad te hebben gehoord',
1850. 1 omslag

1947 Missiven waarbij de Commissaris des Konings stukken retourneert ter 
wijziging volgens de gegeven aanmerkingen,
1855, 1860, 1866. 1 omslag

1948 Missive waarin de bewaarder der hypotheken en van het kadaster herinnert 
aan de circulaire van 9 april 1841 provinciaal Blad nummer 30 en minuutbrief 
waarin de burgemeester meedeelt dat de circulaire niet op de te van 
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toepassing is,
1855. 1 stuk

1949 Missive waarin de inspecteur der registratie en domeinen verzoekt twee 
acten te mogen lenen,
1870. 1 stuk

1950 Missive waarin de Officier van Justitie meedeelt dat aan het verzoek van de 
burgemeester van 21 juli gevolg zal worden gegeven,
1880. 1 stuk

1951 Missive waarbij de Commissaris des Konings mededeling doet van de 
verkrijgbare topografische kaarten, met staat,
1889. 2 stukken

1952 Missive waarbij de burgemeester van Loosduinen stukken stuurt en verzoekt 
aan de inhoud daarvan (een buitengewone machtiging) te voldoen en voor 
terugzending te zorgen,
1899. 1 stuk

1953 Missive waarin de Gouverneur meedeelt een exemplaar te sturen een 
circulaire van de minister van Financiën over de toepassing van bepalingen 
van de 7e tabel van de wet van 17 juni 1832,
1834. 1 stuk
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