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Geschiedenis van de gemeente 
 
Het ambacht Valkenburg-Katwijk was gelegen aan de zuidzijde van de Oude Rijn. Het grondgebied 
van het ambacht was tamelijk groot en strekte zich uit tot aan de Noordzee. Het ambacht telde drie 
dorpen: Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. Valkenburg was daarvan het oudste 
dorp. Oorspronkelijk was het ambacht een bezit van de domkerk van Utrecht en daarmee van het 
bisdom Utrecht. In de twaalfde eeuw was het echter definitief in handen van de graaf van Holland 
gekomen. 
 
Het ambacht was een landelijk bestuurs- en rechtsdistrict. De taken van het ambacht waren in 
hoofdzaak het bestuur in engere zin (dorpsbestuur), de lagere rechtspraak en de zorg voor de 
plaatselijke waterstaat (waterstaatsbestuur). Het ambacht was een bestuurs-, rechts- en 
waterstaatkundige eenheid. 
 
Het ambacht maakte deel uit van het baljuwschap Rijnland. Dit baljuwschap was een groter landelijk 
bestuurs- en rechtsdistrict. Het bestuur van het baljuwschap ten aanzien van het ambacht had vooral 
te maken met de openbare orde (hoge politiezorg). De rechtspraak van het baljuwschap binnen het 
ambacht betrof de hogere rechtspraak, dat lijfstraffen omvatte. Het baljuwschap hield zich niet bezig 
met de plaatselijke waterstaat in het ambacht. 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland hield zich wel bezig met de plaatselijke waterstaat in het 
ambacht. Dit grote waterschap oefende toezicht uit op de zorg voor de plaatselijke waterstaat door het 
ambachtsbestuur. Het toezicht van het hoogheemraadschap had alleen betrekking op de taak van het 
ambachtsbestuur als waterstaatsbestuur. Met het ambachtsbestuur als dorpsbestuur had het 
hoogheemraadschap niets van doen. Het hoogheemraadschap was wat groter dan het gelijknamige 
baljuwschap. 
 
Het lagere overheidsgezag (bestuur en rechtspraak) binnen het ambacht werd door de graaf in leen 
uitgegeven aan een vazal, een leenman. Dit stuk overheidsgezag werd zo een heerlijk recht. Het 
ambacht werd daarmee een ambachtsheerlijkheid. De bezitter van dit heerlijk recht werd 
ambachtsheer. Het jaar waarin het ambacht een ambachtsheerlijkheid werd, is niet bekend. In elk 
geval was dit zo in 1317. 
 
Het hogere overheidsgezag binnen het ambacht verkreeg de ambachtsheer rond 1460 van de graaf in 
leen. Dit stuk overheidsgezag werd zo ook een heerlijk recht. De ambachtsheerlijkheid werd daarmee 
een hoge of vrije heerlijkheid en de ambachtsheer werd een vrijheer. Het kenmerk van de hoge of vrije 
heerlijkheid was, dat er naast het lagere overheidsgezag ook het hogere overheidsgezag aan was 
verbonden. De bestuurs- en rechtsmacht van de hoge heerlijkheid lag op gelijke hoogte als dat van 
het baljuwschap Rijnland, waaraan het was onttrokken. Naast een ambacht was Valkenburg-Katwijk in 
feite ook een baljuwschap geworden, hoewel het district niet zo werd genoemd. 
 
In 1615 werd Valkenburg door de toenmalige vrijheer verkocht. Katwijk werd niet verkocht en bleef in 
het bezit van deze heer. De verkoop had tot gevolg dat de hoge heerlijkheid werd gesplitst. De Staten 
van Holland gaven hun toestemming aan de scheiding. Valkenburg werd een zelfstandige hoge 
heerlijkheid en Katwijk werd samen met de hoge heerlijkheid ‘t Zand, gelegen aan de overzijde van de 
Oude Rijn, een hoge heerlijkheid. 
 
Met de Bataafse omwenteling van 1795 werden de heerlijke rechten in de ruimste zin afgeschaft. Het 
bestuur van het ambacht werd omgevormd tot een municipaliteit (gemeentebestuur). De municipaliteit 
was de vertegenwoordiging van alle inwoners (de gemeente) van het ambacht. In 1798 werd de 
afschaffing van de heerlijke rechten definitief. Daarmee hield Valkenburg als hoge heerlijkheid formeel 
op te bestaan. Het ambacht werd daarop een gemeente, want in 1798 werd ook bepaald dat er 
gemeenten met een gemeentebestuur moesten komen. Omdat over de omvang van de gemeenten 
nog niets nader werd bepaald, werd er voorlopig uitgegaan van de bestaande districten. Voor 
Valkenburg waren dat de grenzen van het ambacht, zoals dat in 1615 was afgesplitst van Katwijk. 
 
Het was geen gemeente in moderne zin. Het gemeentebestuur, eerst nog municipaliteit geheten, was 
in wezen een voortzetting van het oude bestuur. Er was geen scheiding tussen de taken bestuur in 
engere zin (dorpsbestuur) en de zorg voor de plaatselijke waterstaat (waterstaatsbestuur). De 
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rechtspraak bleef ook een taak van de gemeente. Feitelijk bleef Valkenburg gewoon een ambacht met 
daaraan verbonden het hogere overheidsgezag (baljuwschap). 
 
In 1810 volgde de inlijving bij het Franse keizerrijk. Er kwamen Franse wetten en een bestuurs- en 
rechterlijke organisatie naar Frans model, dat in 1811 in werking trad. Het gevolg daarvan was dat het 
bestuur in engere zin (dorpsbestuur) en de zorg voor de plaatselijke waterstaat (waterstaatsbestuur) 
werden gescheiden. De rechtspraak werd een rijksaangelegenheid, waardoor aan de rechtspraak in 
de gemeente (feitelijk ambacht) een einde kwam. Zo ontstond de gemeente in moderne zin, dat alleen 
als taak had het dorps- of stadsbestuur. Het ambacht bleef bestaan in waterstaatkundige zin en werd 
een zelfstandig waterschap. 
 
De invoering van de bestuurs- en rechterlijke organisatie naar Frans model leverde ook een nieuwe 
gemeentelijke indeling op. Bij de nieuwe indeling diende een gemeente minimaal 500 inwoners 
krijgen. Dit betekende dat Valkenburg geen zelfstandige gemeente kon blijven. Valkenburg werd 
daarom gevoegd bij Katwijk en ‘t Zand. 
 
Het einde van de Franse overheersing in 1813 bracht ook weer veranderingen met zich mee. In 1814 
werd besloten om de gemeenten zoveel mogelijk de grenzen van de oude heerlijkheden te geven. Dat 
was een gevolg van het in dat jaar deels herstelde heerlijk recht van overheidsgezag. Valkenburg en 
Katwijk en ‘t Zand moesten daarom weer gescheiden worden. De nieuwe gemeentelijke indeling werd 
in 1816 vastgesteld. Valkenburg werd op 1 april 1817 een zelfstandige gemeente. 
 
Al eerder was het heerlijk recht van overheidsgezag gedeeltelijk hersteld geweest, maar dat had geen 
invloed gehad op de omvang van de gemeente. Dat gedeeltelijk herstel had in 1805 plaatsgevonden. 
 
In 1848 werd het in 1814 deels herstelde heerlijk recht van overheidsgezag, dat in 1825 nog was 
uitgebreid, weer afgeschaft. Daarmee kwam er een einde aan de heerlijkheid in de zin van alleen 
heerlijk gezag. Het einde was ditmaal definitief. Het heerlijk recht van overheidsgezag werd later niet 
weer opnieuw ingevoerd. 
 
De overige heerlijke rechten van de heer, voorzover die nog bestonden, werden in 1848 wel 
gehandhaafd. Voor deze zakelijke rechten bleef de benaming heerlijkheid in gebruik. In 1926 werd wat 
er van de heerlijkheid was overgebleven aan de gemeente Valkenburg geschonken. Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland gaven in 1927 hun goedkeuring aan de schenking. 
 
Geschiedenis van de archieven 
 
De secretarissen van de hoge heerlijkheid respectievelijk ambacht respectievelijk gemeente (feitelijk 
ambacht) tot in 1811 waren belast met de verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer. Het archief 
van het dorpsbestuur maakte deel uit van het totale dorpsarchief. Na de splitsing van de taken in 1811 
werd het dorpsarchief opgedeeld in een aantal aparte archiefbestanden. De archiefbescheiden van 
het dorpsbestuur gingen over op de gemeente Katwijk met Valkenburg. Na de afsplitsing van 
Valkenburg in 1817 gingen ze over op de gemeente Valkenburg. De archiefbescheiden betreffende de 
zorg voor de waterstaat gingen over op het ambacht Valkenburg in alleen waterstaatkundige zin. De 
stukken werden na de opheffing van het ambacht in 1869/1870 overgedragen aan het 
hoogheemraadschap van Rijnland. De rechterlijke archiefbescheiden werden rijkseigendom. Ze 
werden voor 1880 grotendeels overgebracht naar de arrondissementsrechtbank, of de 
taakvoorganger daarvan, te ’s-Gravenhage. 
 
Van 1811 tot in 1817 is er in Valkenburg geen archief gevormd door een plaatselijk bestuur. De 
archiefvorming vond in die periode plaats in het gemeentehuis te Katwijk aan den Rijn. Na de 
afsplitsing van Valkenburg van Katwijk en ‘t Zand heeft de archiefvorming in beide gemeenten niet 
geheel gescheiden plaatsgevonden. Een deel van de secretariewerkzaamheden van de gemeente 
Valkenburg werd op last van hoger hand door ambtenaren van de gemeente Katwijk verricht. Het ging 
daarbij onder meer om het bijhouden van de militieregisters. Dat in beide gemeenten tot halverwege 
de negentiende eeuw dezelfde persoon burgemeester en secretaris was, heeft eveneens bijgedragen 
aan archiefvermenging. In 1906-1907 werd bij de ordening en beschrijving van het oud-archief van 
Valkenburg tot 1812 een aantal archiefstukken, die tot het archief van Katwijk en ‘t Zand behoorden, 
aan de gemeente Katwijk overgedragen. Op haar beurt heeft de gemeente Katwijk bij de inventarisatie 
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van haar oud-archief in 1977-1980 een aantal archiefstukken, die in het archief van Valkenburg 
thuishoorden, overgebracht naar Valkenburg. 
 
De secretarissen van de gemeente vanaf 1817 waren belast met de verantwoordelijkheid voor het 
archiefbeheer. Uit de in 1862 door de toenmalige secretaris opgemaakte inventaris van het archief valt 
op te maken dat het archief was opgeborgen in vier kasten en was ingedeeld in een aantal series en 
rubrieken. In de kasten lagen de archiefstukken van de verschillende archiefvormers wel door elkaar 
heen. In 1907 waren de archieven niet meer vermengd, zoals blijkt uit de in dat jaar door de adjunct-
rijksarchivaris in Zuid-Holland opgemaakte inventaris van het oud-archief tot 1812. Deze inventaris 
bevat meer beschrijvingen dan alleen die van het archief van het dorpsbestuur. Zo staan er 
beschrijvingen in van stukken betreffende huwelijken voor schout en schepenen, van stukken van de 
secretaris als gaarder van diverse niet-plaatselijke belastingen (onder meer op het trouwen en 
begraven), van het archief van de weeskamer en van de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters. 
Later zijn deze archivalia op last van de rijksoverheid overgebracht naar het Algemeen 
Rijksarchief/Rijksarchief in Zuid-Holland te ’s-Gravenhage. 
 
Hoe het met de ordening van het archief van het dorpsbestuur was gesteld voor 1862, het jaar waarin 
de toenmalige secretaris van de gemeente een inventaris opmaakte van het tot dan toe gevormde 
archief, is niet duidelijk. Bij het archief van het gemeentebestuur over 1817-1932 is dat duidelijker. 
Binnen dat archief zijn verschillende ordeningsstelsels naast elkaar toegepast. Het gaat in ieder geval 
om het seriestelsel en het rubriekenstelsel. Het seriestelsel is een stelsel van ordening, waarbij de 
archiefbescheiden zijn gerangschikt tot series, zoals dat bij de ingekomen stukken, afschriften van 
uitgaande stukken en bekendmakingen het geval is. Bij deze series zijn de stukken chronologisch 
geordend of afgeschreven in registers. Het rubriekenstelsel daarentegen is een stelsel van ordening, 
waarbij de archiefbescheiden zijn gerangschikt tot rubrieken (onderwerpsgewijze ordening). De 
inventaris van het archief uit 1862 laat zien, dat destijds een deel van het archief was ingedeeld naar 
onderwerpen. In 1933 werd bij de gemeente begonnen het archief van het gemeentebestuur te 
ordenen volgens een vorm van het dossierstelsel, waarbij de rangschikking van de archiefstukken in 
dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is (zaaksgewijze ordening). 
 
De archiefbescheiden van het dorpsbestuur en de rechterlijke archiefbescheiden van Valkenburg 
waren niet goed van elkaar gescheiden. In 1906 heeft het Algemeen Rijksarchief/Rijksarchief in Zuid-
Holland te ’s-Gravenhage een aantal archiefstukken aan de gemeente Valkenburg overgedragen, die 
thuishoorden in het archief van het dorpsbestuur. De bescheiden waren aangetroffen tussen de 
rechterlijke archiefstukken van Valkenburg tot 1812, die het Algemeen Rijksarchief/Rijksarchief in 
Zuid-Holland had overgenomen in 1881 van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage en in 
1897 van de gemeente Valkenburg. Dat gebeurde op last van de rijksoverheid. De adjunct-
rijksarchivaris in Zuid-Holland nam de stukken mee in de inventarisatie van het oud-archief tot 1812. 
 
De archieven werden niet altijd onder de juiste omstandigheden bewaard. Zo maakte de Commissaris 
van de Koning in Zuid-Holland in 1872 tijdens zijn bezoek aan de gemeente aanmerkingen op de 
vochtige toestand waarin de kasten met het archief in de raadskamer verkeerden. Dat werd als een 
ongunstige situatie gezien. Ook de provinciaal archiefinspecteur in Zuid-Holland, belast met onder 
meer het toezicht op de archiefzorg van de gemeenten en waterschappen, stelde in 1957 na een 
inspectiebezoek aan de gemeentesecretarie vast, dat de bewaring van het archief op de zolder van 
het gemeentehuis niet aan de eisen voldeed.  
 
In de jaren zeventig is daar verandering in gekomen door de bouw van een archiefbewaarplaats in het 
nieuwe gemeentehuis. De provinciaal archiefinspecteur was na het inspectiebezoek in 1957 ook van 
mening dat het dringend gewenst was dat het archief over 1813-1940 werd geïnventariseerd. Ook dat 
is in de jaren zeventig opgepakt. Onder begeleiding van de provinciale archiefinspectie werd het oud-
archief door een medewerkster van de gemeente geordend en beschreven. De inventarisatie 
resulteerde in een conceptinventaris van de archieven tot 1933. 
 
Het oud-archief is niet helemaal fysiek ongeschonden de tijd doorgekomen. Zo was een deel van de 
ingekomen stukken uit de negentiende eeuw door vocht aangetast en werden een aantal financiële 
stukken beschadigd tijdens de gevechtshandelingen in en rond Valkenburg tussen eenheden van het 
Nederlandse leger en Duitse luchtlandingstroepen in mei 1940. De gemeente heeft al deze stukken 
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laten restaureren. Een bijzondere restauratie betrof de kaart van het ambacht en de heerlijkheid 
Valkenburg uit 1758. De uitvoering van deze restauratie vond plaats rond 1960. 
 
Uit het archief van het gemeentebestuur zijn stukken vernietigd. Zo werd in 1977 een deel van de 
bijlagen tot de rekeningen vanaf 1921 vernietigd. Dat gebeurde in samenspraak met de Algemene 
Rijksarchivaris, omdat het een incidentele vernietiging betrof. 
 
In het kader van de fusie per 1 januari 2006 met de gemeenten Katwijk en Rijnsburg tot de nieuwe 
gemeente Katwijk, werden de archieven bewerkt door A & I Archiefbewerking B.V. te Assen. Na de 
bewerking werden de archieven vanuit Assen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de 
nieuwe gemeente Katwijk (zie ook de verantwoording van de bewerking). 
 
Verantwoording van de bewerking 
 
In februari 2004 verleende de gemeente Valkenburg de opdracht voor het (verder) toegankelijk maken 
van het historisch en semi-statisch archief, alsmede het bouwvergunningenarchief van de gemeente 
aan A & I Archiefbewerking B.V. te Assen. Dat gebeurde in het kader van de fusie per 1 januari 2006 
met de gemeenten Katwijk en Rijnsburg tot de nieuwe gemeente Katwijk. De archieven werden voor 
de bewerking naar het kantoor van A & I Archiefbewerking in Assen getransporteerd. 
 
Het oud-archief van Valkenburg beslaat de periode 1663-1932 (1973). Het bestaat uit de archieven 
van het dorpsbestuur over 1663-1811, het gemeentebestuur over (1815) 1817-1932 (1973) en een 
aantal gedeponeerde archieven. De gedeponeerde archieven zijn die van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand over 1813-1932, de brandstoffencommissie over 1917-1918 en de huurcommissie 
over 1917-1922. De begin- en eindcesuren van het archief van het dorpsbestuur houden verband met 
de aanwezigheid van het oudste archiefstuk en het ontstaan van de gemeente Katwijk in moderne zin, 
waar Valkenburg deel van uit ging maken. De begin- en eindcesuren van het archief van het 
gemeentebestuur houden verband met het ontstaan van de afzonderlijke gemeente Valkenburg en de 
invoering van een vorm van zaaksgewijze ordening bij de gemeenteadministratie. 
 
De provinciale archiefinspectie in Zuid-Holland leverde een conceptinventaris op papier aan. Deze 
inventaris was in de jaren zeventig van de twintigste eeuw onder begeleiding van de provinciale 
archiefinspectie vervaardigd door een medewerkster van de gemeente Valkenburg. In Assen is de 
conceptinventaris ingevoerd in een digitaal bestand van het programmatype Microsoft Word. De 
beschrijvingen en archiefschema’s zijn gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd en aangevuld. De 
archiefschema’s van het archief van het dorpsbestuur over 1663-1811 en van het gemeentebestuur 
over 1817-1932 bestaan uit de gebruikelijke afdelingen “Stukken van algemene aard” en “Stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen”. De “Stukken van algemene aard” gaan daarbij vooraf aan de 
“Stukken betreffende bijzondere onderwerpen”. De laatstgenoemde afdelingen zijn op een wijze 
onderverdeeld, die gebruikelijk is voor dit soort archieven. Uit de archieven zijn geen stukken 
vernietigd. 
 
Een aantal stukken uit het archief van het gemeentebestuur over 1817-1932 is overgebracht naar het 
archief van het gemeentebestuur van na 1932, omdat de archiefstukken tot die periode behoren. Om 
dezelfde reden zijn er stukken uit het archief van het gemeentebestuur van na 1932 overgeheveld 
naar het archief van het gemeentebestuur over 1817-1932. 
 
Eén van de in de conceptinventaris vermelde gedeponeerde archieven is in samenspraak met de 
provinciale archiefinspectie niet in deze definitieve inventaris opgenomen. Het betreft de 
archiefbescheiden van de commissarissen belast met de directie van de straatweg van de Schouw 
van Duivenvoorde of Haagse Schouw bij Leiden naar Katwijk aan Zee. Deze weg werd in jaren twintig 
van de negentiende eeuw aangelegd over onder meer het grondgebied van de gemeente Valkenburg. 
Van de beschrijvingen van deze archiefstukken is een aparte lijst gemaakt. Er is de intentie de 
archiefstukken te zijner tijd samen te voegen met het overige archief van de commissarissen, dat 
thans wordt bewaard in het Nationaal Archief, voorheen het Algemeen Rijksarchief, te ’s-Gravenhage. 
 
De bouwvergunningen die in 1905-1932 door de gemeente Valkenburg zijn verleend, zitten niet in het 
archief van het gemeentebestuur over 1817-1932. Ze maken deel uit van het zogenoemde 
bouwvergunningenarchief, de serie bouwvergunningen vanaf 1905. Op deze serie is een aparte, 
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digitale toegang gemaakt in de vorm van een gegevensbestand van het programmatype Microsoft 
Excel. De naam van dit bestand is: Bouw- en hinderwetvergunningen van de gemeente Valkenburg. 
Naast gegevens over de bouwvergunningen vanaf 1905, staan er in het bestand ook gegevens over 
de vanaf 1935 door de gemeente verleende vergunningen ingevolge de Hinderwet 
(hinderwetvergunningen). 
 
Van de archieven is in elk geval het archief van het gemeentebestuur over 1817-1932 niet compleet. 
Naast de legale vernietiging van archiefstukken zijn er stukken uit het archief verdwenen of er nooit in 
opgeborgen. Zo is er geconstateerd dat er bescheiden ontbreken uit de serie ingekomen stukken, die 
niet op een andere plaats in het archief terug te vinden zijn. 
 
Oude omslagen en dozen zijn vervangen door nieuwe, zuurvrije omslagen en dozen. Aangetroffen 
metalen (nietjes en dergelijke) zijn verwijderd. Bij een aantal inventarisnummers zijn de stukken 
(opnieuw) in de juiste volgorde gerangschikt. Het voorkomen van beschadigde stukken, die mogelijk 
voor restauratie in aanmerking kwamen, is doorgegeven aan de nieuwe gemeente Katwijk en de 
provinciale archiefinspectie. De meeste archiefbescheiden verkeren in redelijke tot goede staat. 
 
Bij de conceptinventaris zat een index op de beschrijvingen. Op basis van deze index is een nieuwe 
index gemaakt. Aan de nieuwe index zijn geografische en persoonsnamen toegevoegd. Deze namen 
ontbraken in de index op de conceptbeschrijvingen. De nieuwe index is vervolgens achterin de 
definitieve inventaris opgenomen. 
 
In opdracht van de gemeente Valkenburg is verder nog een historische inleiding op de inventaris 
geschreven. In de inleiding wordt ingegaan op de geschiedenis van de gemeente en de archieven, 
alsmede op de bewerking van de archieven. 
 
Na de bewerking zijn de archieven met een omvang van circa 27 strekkende meter in februari 2006 
vanuit Assen overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de nieuwe gemeente Katwijk te Katwijk 
aan den Rijn. 
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I ARCHIEF VAN HET DORPSBESTUUR VAN VALKENBURG, 1663-1811 

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1.1 Resoluties, keuren, ordonnanties, admissies, indemniteiten etc. 

1 Register van keuren, ordonnanties, resoluties, admissies, indemniteiten etc., 
1663, 1688-1719, 1726-1729, 1732-1770, 1784-1811. 1 deel 

1.2 Ingekomen stukken 

2-13 Ingekomen stukken, 
1799-1810. 10 omslagen en 3 stukken 

 
2 1799; 2 stukken 
3 1800; 1 stuk 
4 1801; 
5  1802; 
6 1803; 
7 1804; 

8 1805; 
9 1806; 
10 1807; 
11 1808; 
12 1809; 
13 1810. 
 

1.3 Publicaties 

14-19 Bekendmakingen, 
1687-1795. 6 stukken 
N.B. Inv.nr. 14 in lijst achter glas. 

 
14 Van het houden van de paardenmarkt; gedrukt, 
 1687; 
15 Door schout en kerkmeesters van de invordering van belasting op turf, bier, 

brandewijn of ander gedistilleerd en op het lossen van schepen, ter bestrijding van 
de kosten van onderhoud en reparatie van de kerk, de pastorie en het schoolhuis, 
alsmede van het verbod om voornoemde producten na deze bekendmaking in te 
slaan, voordat de daarop rustende belasting is voldaan, 

 1758; 
16 Van het in de consistorie en het rechthuis zullen doen van de ambachts-, dorps- en 

kerkrekeningen van inkomsten en uitgaven, 
 1775; 
17 Door de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij aan ingezetenen vergeven 

wordt, hetgeen met betrekking tot de loting van wapenoefening in januari 1785 was 
misdaan; gedrukt, 

 1786; 
18 Door de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij aan personen, die 

betrokken zijn geweest bij de onlusten van de laatste jaren, vergeving wordt 
verleend; gedrukt, 

 1788; 
19 Door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, waarbij de eed, 

afgelegd door ambtenaren, voor de oude colleges geldig wordt verklaard voor de 
nieuwe provinciale comités; gedrukt, 

 1795. 
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B STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 

2.1 Grondgebied 

 
20 Kaart van het ambacht en de heerlijkheid, gekopieerd door Cornelis de Graat, 

geadmitteerde landmeter bij het Hof van Holland, naar een verouderde, authentieke in 
1666 door landmeter Douw getekende kaart, 
1758.  1 stuk 
N.B. In lijst achter glas. 

 

2.2 Bestuur en personeel 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1, 19, 44, 45, 46, 47 en 48. 
 
21-22 “Nominatie- en eedboeken”, registers houdende de aanstelling van en eedsaflegging door 

ambachtsbewaarders, burgemeesters, kerkmeesters, Heilige-Geestmeesters, welgeboren 
mannen, schepenen, kroosheemraden en turftonders of -tonsters, 
1684-1805.  2 delen 

 
21 1684-1754; 
22 1754-1805. 
 

23 Formulier voor de eedsaflegging door welgeboren mannen, schepenen en 
kroosheemraden,  
z.j. (ca. eind 17e eeuw). 1 stuk 

 
24 Akte van aanstelling van en eedsaflegging door Marijtie Ariens de Graaff als 
 tonster van de turf, 

1732. 1 stuk 
 

2.3 Financiën en eigendommen 

2.3.1 Belastingen 

N.B. Zie ook inv.nr. 15. 
 
25 Stukken betreffende de veranderingen in de gebouwde en ongebouwde eigendommen 

binnen de heerlijkheid ten behoeve van de belastingen, 
1770, 1774. 3 stukken 

 
26 Aantekeningen betreffende de ordinaire verponding over 1773, 

1773. 1 stuk 
 
27 Akte van verklaring door Willem van Egmond inzake de verkoop van een stuk grond in de 

heerlijkheid aan zijn broer en zuster Arend en Neeltje van Egmond, 
1774. 1 stuk 
N.B. Waarschijnlijk gebruikt ten behoeve van de belastingen. 

 
28 Memorie van toelichting op het ontvangen tongeld, 

1780. 1 omslag 
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29-30 Registers van de extra ordinaire verponding, 
1795-1805. 1 omslag en 1 deel 
N.B. Inv.nr. 30 zit in een portefeuille. 

 
29 1795-1803; 1 deel 
30 1804-1805. 

 
31 Register van de ordinaris verponding, ordinaris en extra-ordinaris mergengelden en 

binnenlandse kosten, 
1796-1802. 1 deel 

 
32 Rekeningen van de ordinaire en extra ordinaire verponding, 1799/1800-1804/1805, en 

ordinaire verponding alleen, 
1799/1800-1804/1805. 1 omslag 

 
33 Register van de ordinaire verponding, 

1803-1805. 1 deel 
 
34 Verzoekschrift, inzake de overschrijving van het eigendomsrecht van goederen in de 

heerlijkheid op naam van Jan van Lelyveld als enige erfgenaam van wijlen Paulus van 
Lelyveld, ten behoeve van de plaatselijke belastingen, 
z.j. (ca. 1807). 1 stuk 

 
35 Kohier van de dorpsomslag, 

1808. 1 stuk 
 
36 Stukken betreffende een verzoek aan de algemeen stadhouder van keizer Napoleon in 

Holland, tot het heffen van een personele omslag ter bestrijding van de plaatselijke 
behoeften voor het jaar 1811, 
1810. 1 omslag 

 

2.3.2 Rentegevende schulden 

 
37 Akte van onderhandse verkoop, ten overstaan van schout en schepenen van de hoge 

heerlijkheid der beide Katwijken en ’t Zand, door B. van Oosten, te Katwijk aan den Rijn, 
van een huis en erf, zijnde een blekerij, bestaande uit een woonhuis, washuis, looghuis, en 
bleekvelden gelegen in het Katwijk aan den Rijn, volgens het kohier der verpondingen 
genummerd 58, belast met een jaarlijkse erfpacht voor het gasthuis, de kerk en het dorp 
Valkenburg, 
1748. 1 charter 

 
38 Extract uit de akte van scheiding en deling van de boedel en nalatenschap van vrouwe 

Sara van Banchem, weduwe van mr. Daniël van Alphen, betreffende een obligatie ten laste 
van de heerlijkheid en het ambacht, 
1751, met akkoordverklaring 1779. 1 stuk 

 

2.3.3 Rekeningen 

N.B. Zie ook inv.nr. 16. 
 

39 Bijlagen tot de dorpsrekeningen van inkomsten en uitgaven, 
1763, 1766-1767, 1769-1782, 1800, 1802, 1809, 1810. 1 omslag 

 
40 “Borderel”, staat van inkomsten en uitgaven behorende bij de dorpsrekening van inkomsten 

en uitgaven 1771, 
1771. 1 stuk 
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41 Dorpsrekeningen van inkomsten en uitgaven, 
1802-1810. 1 omslag 

2.3.4 Rechthuis  

 
42 Akte waarbij door Gerard van Rijck, plaatsvervanger van Abraham Huichelbos, baljuw en 

schout en Hendrik Vlasvelt en Jan Lelivelt, schepenen, het rechthuis wordt getransporteerd 
aan Lauwrens Verdel en Gerretie Cornelis van Es, echtgenoten, 
1737. 1 charter 

 

2.4 Verkeer en vervoer 

 
43 Overeenkomst tussen schout en burgemeesters en Abram Hazebroek te Oegstgeest 

betreffende het leggen van een straat van nieuwe, kromme Leidse klinkers, 
1771. 1 stuk 

 
44 Akte van aanstelling van Cornelis Ouwersloot als ordinaris markt- en veerschipper op 

Leiden, 
1791. 1 stuk 

 
45 Akte waarbij Maarten Opdam aanneemt het ambt van veerschipper op Leiden, 

1794. 1 stuk 
 
46 Akte van aanstelling van Aar den Broeder als ordinaris markt- en veerschipper op Leiden, 

1797. 1 stuk 
 

2.5 Openbare orde en veiligheid 

N.B. Zie ook inv.nrs. 17 en 18. 
 

47 Akte van aanstelling van en eedsaflegging door Maarten Spierenburg als dienaar met de 
zwaarden, klapnachtwaker en tonder en Marijtje Vos, echtgenote van M. Spierenburg, als 
tonster, 
1764; verlengd 1767. 1 stuk 

 
48 Akte van aanstelling van en eedsaflegging door Gerrit Richter als tweede dienaar met de 

zwaarden en tonder, 
1791. 1 stuk 

 
49 Reglement op de burgerlijke en militaire rangen, préséances en eerbewijzen in het 

koninkrijk Holland; gedrukt, 
1807. 1 katern 

 
50 Reglement op de nachtwacht en het doen van patrouilles en ronden binnen de gemeente; 

concept en definitief exemplaar; en een lijst van nachtwacht-plichtige manschappen, 
1810. 3 stukken 

 

2.6 Economische aangelegenheden 

N.B. Zie ook inv.nr. 15. 
 
51 Vergunningen voor de verkoop van onder andere zeep, zout, spek, gerookt vlees, koffie, 

thee en chocolade door diverse personen,  
1778, 1783-1784, 1788, 1800. 1 omslag 
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52 Missive van de landdrost in het departement Maasland betreffende het toezicht op de 
broodzetting, 
1807. 1 stuk 

 

2.7 Maatschappelijke zorg 

 
53 Akten van indemniteit, 

1740, 1771-1772, 1779, 1785, 1789, 1791-1792, 1796, 1797, 1802-1808, 1810-1811.  
 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 1. 

 
54 Bedelbrief van Johanna Werten, afkomstig uit Sint Huberts Lille onder de heerlijkheid van 

Hamont, aan alle hoogwelgeboren, weledele en gestrenge heren, mevrouwen en 
juffrouwen, 

 z.j. (ca. 1772).        1 stuk 
 

2.8 Kerkelijke zaken 

N.B. Zie ook inv.nrs. 15, 16, 21, 22 en 37. 
 
55 Rekeningen van Dirk Hanjer voor schout en kerkmeesters wegens het onderhoud aan de 

kerk, pastorie en het schoolhuis, 
1754-1758. 1 omslag 

 
56 Rekeningen van J. Schoonenberg, koster, voor het luiden van de klok ten gevolge van het 

overlijden van Frederik Hendrik, baron van Wassenaar, heer van Valkenburg, en de 
onkosten gemaakt voor de regenten van de Aalmoezenierskamer,  
1772, z.j. (ca. 1772). 2 stukken 

 
57 Kwitanties van de douairière van Wassenaar, J.A.H.P. van Wassenaar, en Jacob Dobbe 

voor de baljuw en/of kerkmeesters voor de ontvangen rente, 
1773-1775, 1778-1779. 1 omslag 

 
58 “Borderel”, staat van inkomsten en uitgaven behorende bij de rekening van de kerk, 

1777. 1 stuk 
 
59 Reglement voor het Opper-Consistorie der Hollandse Hoogduitse Joodse of Israëlitische 

Gemeenten in het Koninkrijk Holland; gedrukt, 
1808. 1 katern 

 

2.9 Zegel 

 
60 Zegel van Johan Sijmons, geknipt van een charter, opgeborgen in een metalen doosje, 

z.j. (18e eeuw). 
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II ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG, (1815) 1817-1932 
(1973) 

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1.1 Notulen 

1.1.1 Gemeenteraad 

 
61 Verbalen en notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 

1817, 1821-1837. 1 omslag 
 
62-69 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad; met bijlagen en 

alfabetische klappers, 
1838-1906. 3 delen en 5 banden 
N.B.  Bij inv.nr. 67 ligt de alfabetische klapper er los in. 

 
62 1838-1851; met agenda’s voor de raadsvergaderingen, 1851-1859; 1 deel 
63 1851-1855; 
64 1856-1860; 
65 1861-1867; 
66 1868-1874; 
67 1875-1879; 
68 1879-1892; 1 deel 
69 1892-1906. 1 deel 

 
70-72 Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad; met alfabetische klappers, 

1906-1937. 3 delen 
 

70 1906-1923; 
71 1923-1931; 
72 1931-1937. 

 
73 Notulen van de geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 

1913, 1932. 3 stukken 
 

1.1.2 Burgemeester en assessoren/wethouders 

 
74 Verbalen en notulen van de vergaderingen van burgemeester en assessoren, later 

burgemeester en wethouders, 
1847, 1852-1855. 1 omslag 

 
75-78 Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders,  

1856-1935. 
 4 delen 
N.B. Bij inv.nr. 77 ligt de alfabetische klapper er los in. 

 
75 1856-1864; 
76 1864-1877; met alfabetische klapper; 
77 1877-1879; met alfabetische klapper; 
78 1879-1935; met bijlagen en alfabetische klapper. 
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1.2 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken 

 
79-195 Ingekomen stukken, 

1816-1932. 12 pakken en 104 omslagen 
N.B. Met onder meer door de provincie Zuid-Holland of bij Koninklijk Besluit goedgekeurde 
gemeentelijke verordeningen. 
 
79 1816; 
80 1817; 1 pak 
81 1818; 1 pak 
82 1819; 1 pak 
83 1820; 1 pak 
84 1821; 1 pak 
85 1822; 1 pak 
86 1823; 1 pak 
87 1824; 1 pak 
88 1825; 1 pak 
89 1826; 1 pak 
90 1827; 
91 1828; 
92 1829; 
93 1830; 
94 1831; 
95 1832; 
96 1833; 
97 1834; 
98 1835; 
99 1836; 
100 1837; 
101 1838; 
102 1839; 1 pak 
103 1840; 
104 1841; 
105 1842; 
106 1843; 1 pak 
107 1844; 
108 1845; 
109 1846; 
110 1847; 
111 1848; 
112 1849; 
113 1850; 
114 1851; 
115 1852; 
116 1853; 
117 1854; 
118 1855; 
119 1856; 
120 1857; 
121 1858; 
122 1859; 
123 1860; 
124 1861; 
125 1862; 
126 1863; 
127 1864; 
128 1865; 
129 1866; 

130 1867; 
131 1868; 
132 1869; 
133 1870; 
134 1871; 
135 1872; 
136 1873; 
137 1874; 
138 1875; 
139 1876; 
140 1877; 
141 1878; 
142 1879; 
143 1880; 
144 1881; 
145 1882; 
146 1883; 
147 1884; 
148 1885; 
149 1886; 
150 1887; 
151 1888; 
152 1889; 
153 1890; 
154 1891; 
155 1892; 
156 1893; 
157 1894; 
158 1895; 
159 1896; 
160 1897; 
161 1898; 
162 1899; 
163 1900; 
164 1901; 
165 1902; 
166 1903; 
167 1904; 
168 1905; 
169 1906; 
170 1907; 
171 1908; 
172 1909; 
173 1910; 
174 1911; 
175 1912; 
176 1913; 
177 1914; 
178 1915; 
179 1916; 
180 1917; 
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181 1918; 
182 1919; 
183 1920; 
184 1921; 
185 1922; 
186 1923; 
187 1924; 
188 1925; 

189 1926; 
190 1927; 
191 1928; 
192 1929; 
193 1930; 
194 1931; 
195 1932. 

 
196-209 Registers van ingekomen stukken, 

1817-1826, 1851-1932. 14 delen 
 

196 1817-1826; 
197 1851-1856; met alfabetische klapper; 
198 1857-1871; met alfabetische klapper; 
199 1872-1882; met alfabetische klapper; 
200 1883-1894; met alfabetische klapper; 
201 1895-1900; met alfabetische klapper; 
202 1900-1904; met alfabetische klapper; 
203 1905-1909; met alfabetische klapper; 
204 1910-1917; met alfabetische klapper; 
205 1917-1921; met alfabetische klapper; 
206 1921-1925; met alfabetische klapper; 
207 1925-1929; met alfabetische klapper; 
208 1929-1932; met alfabetische klapper; 
209 1932; met alfabetische klapper. 

 
210-238 Registers van afschriften van uitgaande stukken, 

1818-1932. 16 delen en 13 banden 
 

210 1818-1830; 
211 1831-1840; 
212 1840-1849; met alfabetische klapper; 
213 1850-1857; met alfabetische klapper; 
214 1858-1864; met alfabetische klapper; 
215 1865-1867; met alfabetische klapper; 
216 1868-1872; met alfabetische klapper; 
217 1873-1878; met alfabetische klapper; 
218 1879-1883; met alfabetische klapper; 
219 1883-1890; met alfabetische klapper; 
220 1890-1896; met alfabetische klapper; 
221 1896-1904; met alfabetische klapper; 
222 1904-1906; met alfabetische klapper; 
223 1906-1913; met alfabetische klapper; 
224 1913-1917; met alfabetische klapper; 
225 1917-1919; met alfabetische klapper; 
226 1920; met alfabetische klapper; 1 band 
227 1921; met alfabetische klapper; 1 band 
228 1922; met alfabetische klapper; 1 band 
229 1923; met alfabetische klapper; 1 band 
230 1924; met alfabetische klapper; 1 band 
231 1925; met alfabetische klapper; 1 band 
232 1926; met alfabetische klapper; 1 band 
233 1927; met alfabetische klapper; 1 band 
234 1928; met alfabetische klapper; 1 band 
235 1929; met alfabetische klapper; 1 band 
236 1930; met alfabetische klapper; 1 band 
237 1931; met alfabetische klapper; 1 band 
238 1932; met alfabetische klapper. 1 band 
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239-240 Registers van afschriften van uitgaande stukken van de burgemeester,  
1879, 1918-1919. 2 delen 
 
239 1879; met alfabetische klapper; 
240 1918-1919. 

 

1.3 Publicaties 

 
241-243 Registers van bekendmakingen, 

1845-1882, 1906-1912. 3 delen 
 

241 1845-1882; met alfabetische klapper; 
242 1906-1911; 
243 1912. 

 
244-262 Bekendmakingen, 

1914-1932. 3 pakken, 15 omslagen en 1 stuk 
 

244 1914; 
245 1915; 
246 1916; 
247 1917; 1 pak 
248 1918; 1 pak 
249 1919; 1 pak 
250 1920; 
251 1921; 
252 1922; 
253 1923; 

254 1924; 
255 1925; 
256 1926; 1 stuk 
257 1927; 
258 1928; 
259 1929; 
260 1930; 
261 1931; 
262 1932. 

 

1.4 Verslagen en overzichten 

 
263-266 Jaarverslagen, 

1829-1930. 4 pakken 
 

263 1829-1846, 1848-1876; 
264 1877-1901; 
265 1902-1917; 
266 1918-1930. 

 
267 Staten, houdende opgave van de toestand der begraafplaats, gemeentearchief, medische 

situatie, openbare veiligheid, kerkelijke zaken, lager onderwijs, armwezen en nijverheid, 
1871-1919. 1 omslag 
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B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

2.1 Grondgebied 

 
268 Proces-verbaal van grensbepaling der gemeente met bijbehorende tekeningen, 

1820-1821. 1 omslag 
 

2.2 Bestuur 

2.2.1 Bestuursinrichting 
 

269 Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Zuid-Holland; gedrukt, 
1825. 1 katern 

 
270 Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad,  

1851. 1 stuk 
 
271 Reglementen van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 

1851, 1879. 3 stukken 
 

2.2.2 Samenstelling en presentie 
N.B. Zie ook inv.nrs. 296 en 299. 

 
272 Staten, houdende opgave van de namen van het gemeentebestuur, de secretarissen, de 

ontvangers en de ambachtsheren, 
1830-1847, 1849-1851, 1853-1854. 1 omslag 

 
273 Staten, houdende opgave van de namen van de ambachtsbewaarders, kroosheemraden 

en secretarissen, 
1848, 1851-1854. 1 omslag 

 
274-278 Presentielijsten voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 

1852-1880, 1887-1902. 5 katernen 
 

274 1852-1865; 
275 1866-1871; 
276 1872-1880; 

277 1887-1893; 
278 1893-1902. 

 
279-284 Presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 

1856-1928. 6 katernen 
 

279 1856-1868; 
280 1887-1893; 
281 1893-1898; 

282 1898-1912; 
283 1912-1919; 
284 1919-1928. 

 
285 Processen-verbaal van eedsaflegging door leden van de gemeenteraad, 

1904-1905, 1907, 1909, 1911. 1 omslag 
 

2.3 Verkiezingen 

 
286 Processen-verbaal van opening en bevinding van de stembiljetten van kiezers voor de 

benoeming uit de landelijke stand ter vergadering van de Staten der provincie Holland, 
1824, 1833. 2 stukken 

 
287 Lijst aanwijzende de jaren van aftreding der leden van de gemeenteraad,  

1831. 1 stuk 
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288 Lijsten van kiezers van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de 
leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland,  
1850-1896. 1 pak 

 
289 Lijsten van de kiezers van leden voor de gemeenteraad,  

1851-1896. 1 pak 
 
290 Staten, houdende opgave van het getal der kiezers, volgens de gesloten kiezerslijsten, 

1866-1878, 1884, 1888-1891, 1893-1901, 1903-1911, 1916, 1918-1919. 1 omslag 
 
291 Lijsten van kiezers van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de leden van de 

Provinciale Staten van Zuid-Holland en leden van de gemeenteraad, 
1897/1898-1903/1904. 1 omslag 
 

292 Stukken betreffende de aangifte voor plaatsing op de kiezerslijst, 
1897-1904, 1906-1907. 1 omslag 
 

293 Alfabetische lijst van hen, die bij de vaststelling van de kiezerslijst voor het eerst op de 
kiezerslijst zijn gebracht, 
1898/1899-1902/1903, 1904/1905, 1907/1908, 1918. 1 omslag 

 
294 Alfabetische lijst van hen, die bij de vaststelling van de kiezerslijst van de kiezerslijst zijn 

afgevoerd, 
1898/1899-1904/1905, 1907/1908, 1918. 1 omslag 

 
295 Stukken betreffende de kandidaatstelling en benoeming van leden voor de gemeenteraad,  

1900, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917-1919. 1 omslag 
 

2.4 Personeel 

N.B. Zie ook inv.nrs. 272, 273, 352, 455, 469, 499, 500, 501, 514, 515, 516, 517 en 545, 
alsmede bij de rubrieken 2.9.5 Gemeenteontvanger en 2.16.5 Onderwijzend personeel. 

 
296 Staat, houdende opgave van ambten tot welker vervulling de eigenaar van de heerlijkheid 

gerechtigd is, 
1844. 1 stuk 

 
297 Staten, houdende opgave van het personeel der gemeente,  

1844, 1854-1855, 1857-1858, 1895-1903, 1909, 1919. 1 omslag 
 
298 Instructies voor de secretaris, 

1852, 1879. 2 stukken 
 
299 Stukken betreffende het pensioen van de burgemeester, secretaris, ontvanger, veldwachter 

en deurwaarder, 
1913-1916, 1918, 1921. 1 omslag 

 
300 Staten, houdende opgave van de gestorte pensioenbijdragen voor de 

gemeenteambtenaren, 
1916-1918. 1 omslag 

 
301 Ambtenarenreglement, 

1931. 1 katern 
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2.5 Raadhuis 

 
302 Akte van aanbesteding en bestek met voorwaarden voor de bouw van het raadhuis, 

1897. 1 stuk 
 
303 Polissen voor de brandverzekering van “Het Wapen van Valkenburg”, in gebruik als 

gemeentehuis en koffiehuis, en van het raadhuis, 
1897, gewijzigd 1899, 1897, 1918, gewijzigd 1925, 1940. 1 omslag 

 

2.6 Archief 

N.B. Zie ook inv.nr. 267. 
 

304 Inventaris van het archief vanaf 1731; opgemaakt door de gemeentesecretaris, 
1862 en bijgewerkt tot z.j. (in ieder geval ca. 1887). 1 katern 

 
305 Inventaris van het archief over 1616-1812; opgemaakt door P.A.N.S. van Meurs, adjunct-

rijksarchivaris in de provincie Zuid-Holland, 
1907. 1 katern 

 

2.7 Eigendommen 

2.7.1 Leggers 
 

306 Staten, houdende opgave van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom is van de gemeente, 
  
1852, 1909. 3 stukken 

 
307 Register van eigendommen der gemeente,  

z.j. (ca. 1932). 1 katern 
 

2.7.2 Verwerving en verpachting 
N.B. Zie ook inv.nrs. 623 en 624. 

 
308 Besluit van de gemeenteraad, houdende de condities waarop het gemeentebestuur wil 

verpachten het innen der marktgelden van paarden en veulens op de paardenmarkt, 
1878. 1 stuk 

 
309 Akte van aankoop, ten overstaan van notaris D. van Riessen te Katwijk, door het 

gemeentebestuur van Jan Brussee Pauluszoon te Rijnsburg van een gedeelte van een 
perceel tuinland, gelegen tegen de Oude Rijn en het wegje van het veer naar het dorp, 
kadastraal bekend gemeente Valkenburg, nr. 935, 
1881. 1 stuk 

 
310 Akte van verhuring van het visrecht in de Oude Rijn, 

1927. 1 stuk 
 
2.7.3 Verzekering 
 
311 Register van brandverzekeringen voor gemeente-eigendommen, afgesloten in de periode 

1897-1933, 
z.j. (ca. 1918)-1933. 1 stuk 
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2.7.4 Kerktoren 
 
312 Polissen voor de brandverzekering van de toren met klok, 

1842, 1862, 1880, 1918, gewijzigd 1929. 1 omslag 
 
313 Verslag van het relaas opgemaakt door de burgemeester van de herinneringen van en 

uitgesproken door het raadslid Hendrik Halder in een raadsvergadering in het jaar 1867, 
betreffende de kerk en toren, 
1867. 1 stuk 

 

2.8 Bevolkingsboekhouding en burgerlijke stand 

2.8.1 Bevolkingsstatistiek en ingezetenen 
 

314 Staten, houdende opgaven van het aantal geboren en overleden personen, gespecificeerd 
per maand, 
1824, 1828-1838. 1 omslag 

 
315 Staten, houdende opgaven van het aantal overleden personen naar ouderdom, 

gespecificeerd per maand, 
1828-1841, 1843-1850. 1 omslag 

 
316 Jaarstaten betreffende het aantal inwoners in de gemeente,  

1829-1833, 1835-1849. 1omslag 
 
317 Staten betreffende het aantal personen dat zich in de gemeente heeft gevestigd of de 

gemeente heeft verlaten, 
1829-1849. 1 omslag 

 
318 Staten van bevolking der onderscheidene godsdienstige gezindheden, 

1829-1846, 1850-1898, 1900, 1902-1903. 1 omslag 
 
319 Staten, houdende opgave van het aantal levenloos geboren kinderen, gespecificeerd per 

maand, 
1838, 1847-1849. 1 omslag 

 
320 Staten, houdende opgave van het aantal overleden personen, gespecificeerd per maand, 

1839-1846. 1 omslag 
 
321 Staten, houdende opgave van het aantal huwelijken en echtscheidingen, 

1839-1849. 1 omslag 
 
322 Staten, houdende opgave van het aantal geboorten, gespecificeerd per maand, 

1839-1849. 1 omslag 
 
323 Staten van de maandelijkse loop der bevolking, 

1850-1862, 1865-1876. 1 omslag 
 
324 Staat, houdende opgave van de nummers van de huizen met de namen der 

hoofdbewoners; opgemaakt 
1877. 1 stuk 

 
325 Staten, houdende opgave van alle mannelijke inwoners die zijn aangeslagen in de 

vermogensbelasting, 
1895/1896-1902/1903, 1907/1908. 1 omslag 

 
326 Register van de nummers van de huizen met de namen der hoofdbewoners, 

z.j. (ca. 1920-1930). 1 deel 
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327 Registers van de nummers van de huizen met de namen der hoofdbewoners, op 
straatnaam, 
z.j. (ca. 1930-1940). 2 delen 

 
2.8.2 Bevolkingsregistratie 

2.8.2.1 Reglementering 
 

328 Verordening en afkondigingen van verordeningen op het behoorlijk bijhouden van het 
bevolkingsregister, 
1851, 1856, 1860, 1862. 1 omslag 

 

2.8.2.2 Bevolkingsregisters 
 
329-333 Bevolkingsregisters, 

1850-1925. 5 delen 
 

329 1850-1860, deel 3; ingericht op de nummers der huizen; 
330 1861-1878, deel 1; met alfabetische klapper; 
331 1878-1889, deel 2; met alfabetische klapper; 
332 1890-1899, deel 5; met alfabetische klapper; 
333 1900-1925, deel 4; met alfabetische klapper. 

 
334-339 Registers van ingekomen personen, 

1862-1936. 4 delen, 1 katern en 1 stuk 
 

334 1862-1874; 
335 1875-1878; 1 stuk 
336 1878-1889; 1 katern 

337 1890-1917; 
338 1918-1928; 
339 1928-1936. 

 
340-344 Registers van vertrokken personen, 

1862-1936. 3 delen en 2 katernen 
 

340 1862-1878; 1 katern 
341 1878-1889; 1 katern 
342 1890-1917; 

343 1918-1928; 
344 1928-1936. 

 
345-347 “Gezinskaarten” van de bevolking, bevolkingsregister, 

1920-1940. 3 banden 
N.B. Betreft kaartsysteem dat later is ingebonden. 

 
345 A-I; 
346 J-P; 
347 R-Z. 

 
348 Alfabetisch register van inwonende personen voorkomende op “gezinskaarten” van de 

bevolking, 
1920-1940. 1 kaartsysteem 

 
349 Alfabetisch register van inwonende personen, niet-voorkomende op “gezinskaarten” van de 

bevolking, 
1920-1940. 1 kaartsysteem 
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2.8.3 Burgerlijke stand 
N.B. Zie ook inv.nr. 379 en bij het gedeponeerde archief van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 

 
350 Polissen voor de brandverzekering van de registers van de burgerlijke stand, 

1896, 1916. 2 stukken 
 
351 Verordening bepalende de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand dagelijks voor 

het publiek geopend is, 
1913. 1 stuk 

 
352 Verordeningen regelende de verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende 

ambtenaren van de burgerlijke stand, 
1916, 1927. 2 stukken 

 

2.9 Gemeentefinanciën  

2.9.1 Gemeentebelastingen 

2.9.1.1 Algemeen 
N.B. Zie ook inv.nr. 429. 

 
353 Missive van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houdende het verzoek om advies naar 

aanleiding van een bij hen ingekomen - en bijgesloten - rekest van A. Kooij en c.s. inzake 
de afschaffing van de additionele heffing en wederom instelling van de plaatselijke omslag 
en eventuele aanstelling van een ontvanger ter plaatse, 
1823. 2 stukken 

 
354 Staat, houdende opgave van een vergelijkend overzicht van de inkomsten van de 

gemeente zoals die waren in het jaar 1814 en van het bedrag van de toen achterstallige en 
lopende schulden, waarmee de gemeente thans (1827) belast is, 
1827. 1 stuk 

 
355 Register van uitgaande brieven betreffende de ontvangsten van plaatselijke middelen voor 

Katwijk en Valkenburg, 
1836-1860. 1 katern 

 
356 Staten, houdende opgave van geheven plaatselijke belastingen,  

1840, 1849, 1857, 1859, 1861, 1868, 1873, 1877. 1 omslag 
 
357 Staat van de transacties door het plaatselijke bestuur gesloten met overtreders van de 

reglementen op plaatselijke belastingen, 
1850. 1 stuk 
 

358 Staten, houdende opgave van de bestaande en voorgedragen plaatselijke belastingen, 
z.j. (ca. 1897, 1899-1901, 1905). 1 omslag 

 
359 Stukken betreffende de aanstelling en beëdiging van A. van Zurk te Katwijk als bevoegd 

ambtenaar tot betekening van stukken betreffende vervolging ter invordering van 
plaatselijke belastingen, 
1910, 1914. 1 omslag 
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2.9.1.2 Opcenten op de plaatselijke en rijksbelastingen 
 

360 Staten, houdende opgave van de in de gemeente geheven opcenten, boven de rijksaccijns 
en de plaatselijke belastingen, 
1833, 1838. 2 stukken 

 
361 Afkondigingen van verordeningen op de invordering van opcenten op gebouwde en 

ongebouwde eigendommen en op de huurwaarde van gebouwen, een jaarlijkse hoofdelijke 
omslag en een belasting op honden, alsmede op de invordering van een plaatselijke 
belasting op het gedistilleerd, wijn en likeuren, 
1855. 1 katern 

 
362 Afkondigingen van verordeningen op de heffing en invordering van de opcenten op de 

grond- en personele belasting, 
1855, 1865, 1866. 1 omslag 

 
363 Afkondiging van de verordening op de heffing en invordering der plaatselijke belasting, 

wegens opcenten op de personele belasting; met afkondiging van het besluit inzake de 
vaststelling van het percentage, 
1893. 2 stukken 

 

2.9.1.3 Personele en hoofdelijke omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 361. 

 
364 Kohieren van de personele omslag, 

1837-1839, 1842-1844, 1848, 1851. 1 omslag 
 
365-372 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 

1845-1847, 1849-1922. 8 omslagen 
 

365 1845-1847, 1849-1855; 
366 1856-1865; 
367 1866-1875; 
368 1876-1885; 

369 1886-1895; 
370 1896-1905; 
371 1906-1915; 
372 1916-1922. 

 
373 Afkondigingen van besluiten tot afschaffing van de plaatselijke belasting op het gemaal, het 

kaai- en havengeld, de jaar- en paardenmarktgelden, de begrafenisrechten en de heffing 
op het buiten- en binnenlands gedistilleerd, likeuren en wijn, alsmede de instelling van de 
verordening tot heffing van een hoofdelijke omslag, 
1855. 2 stukken 

 
374 Afkondigingen van verordeningen op de invoering van een hoofdelijke omslag binnen de 

gemeente, 
1855, 1866. 2 stukken 

 
375 Besluit van de raad tot wijziging van de verordening regelende de heffing van een 

hoofdelijke omslag, 
1918. 1 stuk 

 

2.9.1.4 Accijnzen 
N.B. Zie ook inv.nrs. 361 en 373. 

 
376 Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en afkondiging van verordeningen op de 

invordering van een plaatselijke belasting op het gemaal, 
1823, 1830, 1833, 1855, 1860. 1 omslag 
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377 Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en afkondiging van verordeningen op de 

plaatselijke belasting voor wat betreft de binnenlandse- en buitenlandse gedistilleerd, 
likeuren en wijn, 
1830, 1843-1844, 1855-1857, 1859, 1863-1865. 1 omslag 

 
378 Proces-verbaal van opneming van de voorraden bij de broodbakkers, broodverkopers, 

alsmede bij de korenmolenaar te Katwijk aan den Rijn, ten behoeve van de plaatselijke 
belastingen, 
1831. 1 stuk 

 

2.9.1.5 Leges 
 
379 Verordening op de heffing en invordering van leges ter secretarie en van rechten, wegens 

de verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
1922. 1 stuk 

 

2.9.1.6 Hondenbelasting 
N.B. Zie ook inv.nrs. 361 en 384. 

 
380 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen op de hondenbelasting, 

1828, 1842-1843, 1855, 1866, 1870-1871. 1 omslag 
 
381 Kohieren van de belasting op de honden, 

1839-1931. 1 pak 
 

2.9.1.7 Rioolbelasting 
 
382 Kohieren van rechten wegens aansluitingen aan de gemeenteriolen, 

1907-1932. 1 omslag 
 

2.9.1.8 Haven- en kaaigeld 
N.B. Een kaai is een kade of wal. Zie ook inv.nr. 373. 

 
383 Staten, houdende opgave van ontvangen havengelden, 

1822. 1 omslag 
 
384 Stukken betreffende de vaststelling of herziening, goedkeuring en afkondiging van 

verordeningen op de heffing en invordering van haven- en kaaigeld, alsmede een belasting 
op de honden, 
1861, 1875-1876, 1878. 1 omslag 

 
385 “Havenboek”, register, houdende opgave van de eigenaren van vaartuigen die gebruik 

gemaakt hebben van de haven voor het laden en lossen, 
1902-1920. 1 deel 

 
386 Verordening op de heffing van haven- en kadegeld, gedrukt afschrift, alsmede 

bekendmaking betreffende de uitvoering van deze heffing, 
1922, z.j. 2 stukken 
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2.9.2 Leningen 
 
387 Stukken betreffende het aangaan en de aflossing van geldleningen, 

1897, 1911-1971. 1 omslag 
N.B. Het betreft geldleningen die in de periode 1897-1931 zijn aangegaan. 

 
2.9.3 Belegging van gelden 
 
388 Stukken betreffende inschrijvingen op het 2 ½ procent Grootboek der Nationale 

(Werkelijke) Schuld, 
1874-1895, 1897-1911, 1913, 1915-1916, 1918-1944. 1 omslag 
N.B. Het betreft inschrijvingen die voor 1926 zijn aangekocht. 

 
389 Toewijzingsbiljet van één aandeel van 1000 gulden van de N.V. Bank voor Nederlandsche 

Gemeenten, met aantekening omtrent het aandeel en de plaats waar het is opgeborgen, 
1931. 2 stukken 

 
2.9.4 Begrotingen en rekeningen; grootboeken 
 
390-398 Begrotingen van inkomsten en uitgaven voor 1817-1932; met daarop betrekking hebbende 

stukken, 
1817-1933. 8 pakken en 1 omslag 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 

 
390 1817-1820; 1 omslag 
391 1821-1838; 
392 1839-1853; 
393 1854-1869; 
394 1870-1886; 

395 1887-1909; 
396 1910-1924; 
397 1925-1928; 
398 1929-1932. 

 
399-407 Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1817-1932; met daarop betrekking hebbende 

stukken, 
1818-1934. 9 pakken 
N.B. De onderstaande jaren betreffen dienstjaren. 

 
399 1817-1826, 1828-1834, 1836-1857; 
400 1858-1870; 
401 1871-1882; 
402 1883-1896; 
403 1897-1907; 
404 1908-1917; 
405 1918-1924; 
406 1925-1929; 
407 1930-1932. 

 
408-416 Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 

1817-1932. 9 pakken 
N.B. De meeste bijlagen van 1853-1932 zijn niet meer aanwezig. 

 
408 1817-1824; 
409 1825-1830; 
410 1831-1835; 
411 1836-1839; 
412 1840-1843; 
413 1844-1847; 
414 1848-1851; 
415 1853, 1855-1858, 1860-1861, 1869-1898; 
416 1900-1901, 1903, 1906-1910, 1912-1913, 1915-1932. 
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417-421 Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 
1903-1932. 39 delen 
N.B. Vanaf 1924 twee boeken per jaar: één voor inkomsten en één voor uitgaven. 

 
417 1903-1911; 9 delen 
418 1912-1919; 8 delen 
419 1920-1926; 10 delen 

420 1927-1931; 10 delen 
421 1932. 2 delen 

 
2.9.5 Gemeenteontvanger 

N.B. Zie ook inv.nrs. 272, 299 en 353. 
 

422 Processen-verbaal van de opneming der kas van de gemeenteontvanger, 
1826-1851. 1 omslag 

 
423 Akten van borgtocht en staten, houdende opgave van de zekerheidstelling door de 

gemeenteontvangers G. Oorthuijs en H. Tillema in verband met het financieel beheer, 
1844-1846, 1856-1857, 1876. 1 omslag 

 
424 Stukken van de gemeenteontvanger G. Oorthuijs, houdende het verzoek om herziening 

van zijn salaris, 
1861. 2 stukken 

  
425 Stukken van de gemeenteontvanger H.G. van Leijden, houdende het verzoek om ontslag 

uit zijn betrekking, 
1876. 2 stukken 

 
426 Sollicitatiebrief van H. Tillema aan de burgemeester, houdende het verzoek om in 

aanmerking te mogen komen voor de vacerende betrekking van gemeenteontvanger, 
1876. 1 stuk 

 
427 Besluit van de raad tot opheffing van de borgstelling ten behoeve van J. Senff, oud-

gemeenteontvanger, 
1926. 1 stuk 

 

2.10 Rijksfinanciën 

2.10.1 Rijksbelastingen 

2.10.1.1 (Pre-)kadaster 
 

428 Registers van eigendomsovergang voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen, 
1819-1831. 1 deel 

 
429 Stukken betreffende de veranderingen in de gebouwde en ongebouwde eigendommen 

binnen de gemeente ten behoeve van de plaatselijke belastingen, 
1822-1823, 1830-1848. 1 omslag 

 
430 Staat, houdende opgave van de wijzigingen in gebouwde en ongebouwde eigendommen in 

de gemeente ten behoeve van het bijwerken van de registers van eigendomsovergang 
voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen, 
1829-1832. 1 stuk 

 
431 Akte van intestaat, ten overstaan van notaris Th. van Bergen te Leiden, waarbij de 

erfgenamen van wijlen Jacob de Vriend worden vastgelegd en testament, ook ten 
overstaan van notaris Th. van Bergen te Leiden, van Maartje de Vriend, 
1829, 1832. 2 stukken 
N.B. Waarschijnlijk gebruikt voor overschrijving van de onroerende goederen in de 
gemeente, staande ten name van Jacob de Vriend op zijn broer Anthonij de Vriend. 
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432 Staat, houdende opgave van de nummers en de soorten van alle gebouwde eigendommen 

binnen de gemeente, 
z.j. (ca. 1830). 1 stuk 

 
433 Aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en gebouwde eigendommen, 

benevens inhoudsgrootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster, 
1832. 1 deel 

 
434-436 Perceelsgewijze kadastrale leggers, 

1832-1876. 3 delen 
N.B. Inv.nr. 434 betreft een zogenaamd eerste deel: bevattende de eigenaren enz. die als 
zodanig bij de oorspronkelijke opmaking van het kadaster bekend waren. Inv.nrs. 432-433 
betreffen beide een zogenoemd tweede deel: bevattende de personen, welke rechten van 
eigendom enz., zijn verkregen of bekend geworden, na de oorspronkelijke opmaking van 
het kadaster. 

 
434 Artikelen 1-97, 1832; met aantekening van de veranderingen t/m 1875; met 

alfabetische lijst der eigenaren enz., met verwijzing naar het cijfer der artikelen, 
waaronder hun namen en hun eigendommen in de lijst voorkomen; 

435 Artikelen 98-229, z.j. (ca. 1840)-z.j. (ca. 1855); met aantekening van de veranderingen 
t/m 1876; met alfabetische lijst der eigenaren enz., met verwijzing naar het cijfer der 
artikelen, waaronder hun namen en hun eigendommen in de lijst voorkomen; 

436 Artikelen 230-335, z.j. (ca. 1855)-1875; met aantekening van de veranderingen t/m 
1876. 

 
437 Register, houdende verwijzing van de artikelen voorkomende in de perceelsgewijze 

kadastrale legger, naar de nummers der kadastrale plans, 
z.j. (ca. 1832)-1973. 1 band 

 
438 Staten, houdende opgave van de totalen voorkomende onder de artikelen van de 

kadastrale perceelsgewijze legger; opgemaakt in verband met de plaatsgehad hebbende 
eigendomswijzigingen, 
1833-1834. 2 stukken 

 
439 Suppletore aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde en gebouwde 

eigendommen, benevens inhoudsgrootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het 
kadaster,  
1836-1863. 1 pak 

 
440-443 Perceelsgewijze kadastrale leggers, 

1876-1970. 4 delen 
N.B. Door een herziening van de grondslagen van de kadastrale administratie werd in 1876 
begonnen aan een nieuwe serie kadastrale leggers. De kadastrale leggers met de artikelen 
834-1527, die ook tot deze serie behoren, bevinden zich in het archief van het 
gemeentebestuur van na 1932. Op een aantal bladzijden is het opschrift “gewijzigd, zie 
reproduktie” gestempeld. Deze reproducties (afschriften van kadastrale leggers) bevinden 
zich ook in het archief van het gemeentebestuur van na 1932. 

 
440 Artikelen 43-365, 1876-1879; met aantekening van de veranderingen t/m 1968; met 

alfabetische lijst der eigenaren enz., met verwijzing naar het cijfer der artikelen, 
waaronder hun namen en hun eigendommen in de lijst voorkomen; en met lijsten van 
de veranderde artikelen over de dienstjaren 1878-1971; 

441 Artikelen 366-515, 1879-1902; met aantekening van de veranderingen t/m 1967; 
442 Artikelen 516-678, 1902-1920; met aantekening van de veranderingen t/m 1970; 
443 Artikelen 679-833, 1920-1930; met aantekening van de veranderingen t/m 1970. 
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2.10.1.2 Grond- en personele belasting; patentbelasting 
 

444 Staten, houdende opgave der belastingplichtigen in de gezamenlijke directe belastingen, 
met uitzondering van het patentrecht, boven de 30 en de 150 gulden 
1824, 1833. 3 stukken 
N.B. Het betreffen de volgende directe belastingen: belastingen op de ongebouwde en 
gebouwde eigendommen, personele belasting. 

 
445 Staat, houdende opgave van de gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters, 

opgemaakt 1825 en bijgewerkt tot 1832, alsmede de totalen van de te innen bedragen over 
de dienstjaren 1826-1827, 1830-1832; 
1825-1832. 1 band 

 
446 Staat, houdende opgave van de ongebouwde eigendommen, opgemaakt 1825 en 

bijgewerkt tot 1832, alsmede de totalen van de te innen bedragen over de dienstjaren 
1826-1832; 
1825-1832. 1 band 

 
447 Staten, houdende opgave van het aantal inwoners, huizen, paarden, runderen, schapen, 

varkens, ezels en de grootte van de gemeente,  
1828-1836, 1838-1846, 1849-1854. 1 omslag 

 
448 Staat, houdende opgave van het aantal gebouwen, eigenaren en bewoners, 

z.j. (ca. 1831). 1 stuk 
 
449 Staten, houdende opgave der gedane afkondigingen van kohieren van de directe 

belastingen (grondbelasting, personele belasting, patentrecht); met een afkondiging, 
1846-1848. 1 omslag 

 
450 Staten, houdende opgave van belastingschuldigen, voorkomende op de kohieren der 

directe belastingen (grondbelasting, personele belasting, patentrecht), 
1850-1887. 1 pak 

 
451 Register van aangiften, ter verkrijging van tijdelijke vrijstelling van grondbelasting en 

verhoging van grondbelasting, 
1854-1881. 1 stuk 

 
452 Staten, houdende opgave van alle mannelijke inwoners van de gemeente die: 1. in de 

kohieren van de personele belasting terzake van hun woning zijn aangeslagen naar een 
hogere huurwaarde dan die, welke aanspraak geeft op vermindering tot eenderde of 
tweederde gedeelte der belasting naar de drie eerste grondslagen en wier aanslagen ten 
volle zijn aangezuiverd; 2. in de kohieren van de grondbelasting zijn aangeslagen tot een 
bedrag van minstens 10 gulden in hoofdsom en rijksopcenten en wier aanslagen ten volle 
zijn aangezuiverd, 
1888-1896. 1 omslag 

 
453 Staten, houdende opgave van mannelijke inwoners van de gemeente die: 1. in de 

grondbelasting zijn aangeslagen tot een bedrag van tenminste één gulden in hoofdsom; 2. 
in de personele belasting (naar één of meer der vijf eerste grondslagen) of in de belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten zijn aangeslagen; met aantekening van hen die het te dier 
zake verschuldigde niet hebben voldaan; alsmede staten, houdende opgave van 
mannelijke inwoners van de gemeente die zijn aangeslagen in de grond- of personele 
belasting of in de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten en het te dier zake 
verschuldigde niet hebben voldaan, 
1897-1909, 1913. 1 omslag 
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2.10.1.3 Zegelrecht 
 

454 Repertoires van geregistreerde en gezegelde akten, 
1817-1862. 1 omslag 

 

2.10.1.4 Zetters 
 

455 Staten, houdende opgave van in functie zijnde zetters der directe belastingen en 
voordrachten ter benoeming van zetters der directe belastingen, 
1850-1865, 1867-1870, 1895-1897, 1900, 1902, 1918. 1 omslag 

 
456 Presentielijsten betreffende de vergaderingen van het college van zetters der directe 

belastingen, 
1881-1904. 1 omslag 

 
2.10.2 Staatslening 

 
457 Stukken betreffende de inschrijving tot deelneming in het 2e Grootboek der nationale 

werkelijke schuld, 
1832. 1 omslag 

 

2.11 Verkeer en vervoer 

2.11.1 Wegen, voetpaden en bruggen 
 
458 Processen-verbaal van de schouw over openbare straten, paden, riolen en waterleidingen, 

1826-1851. 1 omslag 
 
459 Staten van de wegen en voetpaden gelegen binnen de gemeente,  

1851, 1853. 2 stukken 
 
460-461 Leggers van de wegen en voetpaden in de gemeente, 

1854, 1873. 2 delen 
 

460 1854; 
461 1873. 

 
462 Schetstekening van de wegen en voetpaden in de gemeente,  

z.j. (ca. 1870).  1 stuk 
 
463 Verslagen omtrent de toestand van de wegen en voetpaden binnen de gemeente, 

1871-1873, 1881-1920. 1 omslag 
 
464 Processen-verbaal van de schouw over wegen, voetpaden en kunstwerken, dienende tot 

hoofdverbinding tussen de verschillende bebouwde gemeentekommen, 
1880-1919. 1 omslag 

 
465 Stukken betreffende de afsluiting, door middel van een afsluitboom, van de Torenvlietlaan 

door de gemeente,  
1915. 1 omslag 

 
466 Stukken betreffende de toestand omtrent het gedeelte van de straatweg van de Schouw 

van Duivenvoorde of Haagse Schouw bij Leiden naar Katwijk aan Zee, dat binnen de 
gemeente is gelegen, 
1924-1927. 1 omslag 
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2.11.2 Wateringen 
 

467 Akte waarbij Daniël Koelewijn, visser te Katwijk, verklaart te hebben aangenomen het 
schoonhouden van een watering toebehorende aan de gemeente, voor de tijd van 10 jaren, 
1878. 1 stuk 

 
468 Kadastrale kaart van de schouwbare wateringen en zijpen in de gemeente; opgemaakt 

z.j. en bijgewerkt 1892, 1899. 1 kaart 
 

2.11.3 Veer- en bootdiensten 
 

469 Akte, waarbij Gerrit van Oosten te Valkenburg door de president van het plaatselijk bestuur 
van Katwijk en de provisionele regering van Leiden wordt geadmitteerd om als ordinair 
marktschipper te varen van Valkenburg naar Leiden en door de provisionele regering van 
Leiden wordt geconsenteerd voor een lig- en losplaats te Leiden; met aantekening omtrent 
de ligplaats te Valkenburg; afschrift, 
1815-1816. 1 stuk 

 
470 Bekendmaking van het reglement houdende bepalingen, omtrent het aanzetten en afhalen 

van personen en goederen aan en van voorbijvarende stoomboten in de provincie Zuid-
Holland, 
1845. 1 stuk 

 
471 “Tableau”, staat, houdende opgave van het aantal huizen binnen de gemeente, de veren 

en de ligging ten opzichte van de omliggende gemeenten, 
1845. 1 stuk 

 
472 Staat, houdende opgave van de bestaande veren tussen Valkenburg en Leiden,  

1846. 1 stuk 
 
473 Stukken betreffende het overzetveer van Valkenburg over de Oude Rijn naar Oegstgeest, 

1849, 1876, 1878, 1906, 1917, 1920, 1922, 1924. 1 omslag 
 
474 Reglement en tarievenlijst voor de schroefstoombootdienst van Leiden en tussenplaatsen 

naar Katwijk aan den Rijn, 
1866. 2 stukken 

 
475 Vergunning, verleend door het gemeentebestuur aan de heer Van der Jagd tot het 

aanleggen met zijn stoomboot aan het havenhoofd van de gemeente, 
1867. 1 stuk 

 
476 Staat, houdende opgave van alle stoombootdiensten, zowel voor personen-, goederen- en 

veevervoer, als sleepdiensten, waarvan de ondernemers in de gemeente domicilie hebben, 
1902. 1 stuk 

 
2.11.4 Railvervoer 
 
477 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders voor het aanleggen van een 

spoorbaan ten behoeve van de N.V. Bouwgrond Maatschappij Duijnrell te ’s-Gravenhage, 
1927. 1 stuk 

 
2.11.5 Radiodistributie 
 
478 Raadsbesluit tot vaststelling van de voorwaarden verbonden aan een vergunning tot het 

oprichten van een radiocentrale in de gemeente en raadsbesluit tot intrekking van 
verordeningen op het oprichten van de radiocentrale en die houdende voorwaarden 
verbonden aan een vergunning, 
1930. 2 stukken 
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2.12 Openbare orde en veiligheid 

2.12.1 Algemeen 
N.B. Zie ook inv.nr. 267. 

 
479 Staten, houdende opgave van de nog van kracht zijnde plaatselijke verordeningen binnen 

de gemeente, 
z.j. (ca. 1837), 1844, z.j. (ca. 1931). 3 stukken 

 
480 Missive van de staatsraad, gouverneur van de provincie Zuid-Holland betreffende het 

ingestelde onderzoek naar de financiële middelen die zouden kunnen worden aangewend 
in verband met de uitbreiding van het korps marechaussee; met bijlagen, 
1841. 1 omslag 

 
481 Afkondiging betreffende het herinneren aan de in 1815 vastgestelde Wet, houdende 

voorschriften ter viering der dagen aan den openbare Christelijke Godsdienst toegewijd; 
met op de achterkant de aantekening: Zondagswet, 
1844. 1 stuk 

 
482 Verordening op het afkondigen van de plaatselijke verordeningen, 

1851. 1 stuk 
 
483 Bekendmaking van de verordening regelende de publieke veiligheid op de wegen en 

straten binnen de gemeente, 
1864. 1 stuk 

 
484 Verordening en afkondigingen van verordeningen tot verlenging van rechtsgeldigheid van 

diverse gemeentelijke verordeningen, 
1867, 1872, 1877. 3 stukken 

 
485 Verordening betreffende de veiligheid, orde en reinheid binnen de gemeente, 

1880. 2 stukken 
 
486 Afkondiging van de algemene politieverordening voor de gemeente, 

1887. 1 stuk 
 

2.12.2 Brandpreventie en -bestrijding 
 

487 Verordening betreffende het schieten met schietgeweer, het werpen van voetzoekers en 
het afsteken van ander vuurwerk, 
1821. 1 stuk 

 
488 Verordening betreffende het roken van tabak of andere kruiden zonder dat de kop of ketel 

van de pijp is afgedekt met een behoorlijke dop, 
1822. 1 stuk 

 
489 Processen-verbaal van de opneming der smederijen, ovens, schoorstenen etc., 

1826-1851. 1 omslag  
 
490 Staat aanwijzende welke blusmiddelen zich in de gemeente bevinden, 

z.j. (ca. 1827). 1 stuk 
 
491 Afkondigingen van de verordening op de brandweer in de gemeente en wijziging van de 

verordening, 
1873. 2 stukken 

 
492 Polissen voor de brandverzekering van brandspuiten, slangen en andere 

brandweermaterialen, 
1873, 1880, gewijzigd 1900, 1906, gewijzigd 1918. 1 omslag 
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493 Staten, houdende opgave van bijzonderheden van de op 25 augustus 1873 en 1 augustus 
1897 plaatsgehad hebbende branden in respectievelijk de landbouwerswoning van J. van 
der Nagel en de oven van de steenfabriek van P. van Rooijen, 
1873, 1897. 2 stukken 

 
2.12.3 Burgerwacht 

 
494 Stukken betreffende de instelling, instructie en reglementering van burgernachtwachten, 

1823, 1825, 1831. 1 omslag 
 
495 Roosterlijst van de burgernachtwacht, 

1825-1826. 1 stuk 
 
496 Bekendmaking van een gedeelte uit het reglement voor de burgernachtwacht voor wat het 

betreft het zich des avonds en des nachts ophouden op de straten in de gemeente, 
1831. 1 stuk 

 
497 Staat, houdende de namen van de commandanten en manschappen van de 

burgernachtwacht, 
1831. 1 stuk 

 
498 Stukken betreffende de oprichting, organisatie en taak, alsmede het personeel en materieel 

van de burgerwacht in de gemeente, 
1919-1935. 1 omslag 

 
2.12.4 Politie 

2.12.4.1 Nachtwacht 
 

499 Akte van benoeming door de burgemeester van Adrianus Gravekamp tot nachtwaker, 
z.j. (ca. 1883). 1 stuk 

 

2.12.4.2 Politiepersoneel 
 

500 Tabellarische opgaven van het politiepersoneel, 
1850-1851, 1853, 1856-1922. 1 omslag 

 
501 Staten, houdende voordracht ter vervulling van de vacante post van veldwachter en 

onbezoldigd veldwachter, 
1864, 1875, 1882, 1902. 1 omslag 

 

2.12.4.3 Opsporing en vervolgen van delicten 
 

502 Processen-verbaal van plaatsgevonden overtredingen c.q. misdrijven in de gemeente, 
1822-1923, 1825, 1828, 1830, 1836-1841, 1843, 1845-1848, 1850-1851, 1855-1862,  
1864-1870, 1872-1874. 1 pak 

 
503 Order voor de veldwachter Jacob Ouwersloot betreffende het toezicht op de houtroverijen, 

1837. 1 stuk 
 
504 Bekendmakingen, ingekomen bij de gemeente betreffende het opsporen van personen en 

gestolen goederen,   
1841-1852. 1 omslag 
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505 Staten, houdende maatregelen ter voorkoming van misdrijven en plaatsgevonden 
misdrijven binnen de gemeente, 
1852-1864. 1 omslag 

 
506 Staat, houdende opgave van de namen van personen die in het huis van bewaring zijn 

opgenomen en waarvoor de kosten van voeding en verpleging door de gemeente waar de 
overtreding heeft plaatsgevonden, moeten worden voldaan; met geleidebrief,  
1881. 2 stukken 

 

2.12.4.4 Toezicht op kermissen, markten en tapperijen 
 

507 Verordeningen betreffende het schenken of doen gebruiken van sterke drank en het 
bijhouden van een verblijfsregister door logementhouders; met verklaring van geen 
bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1829, 1837. 3 stukken 

 
508 Verordening en bekendmakingen van verordeningen op het houden van de openbare 

kermis of jaarmarkt en de invordering van de rechten wegens staanplaatsen voor kramen, 
tenten en uitstallingen tijdens voornoemde jaarmarkt, 
1846, 1856. 1 omslag  
N.B. Zie ook inv.nr. 373. 

 
509 Afkondigingen van verordeningen op het sluiten en openen van herbergen, kroegen en 

tapperneringen,  
1856, 1862. 2 stukken 

 

2.12.4.5 Toezicht op het weiden van vee en het houden van honden 
 

510 Verordeningen en afkondiging van een verordening betreffende het hoeden en weiden van 
vee, langs de wegen, voetpaden en op andere grond binnen de gemeente; met verklaring 
van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
1837, 1856, 1862. 1 omslag 

 
511 Verordeningen en afkondigingen van verordeningen op het loslopen van honden, 

1851, 1856, 1862. 1 omslag 
 
512 Afkondiging van de verordening omtrent het verbod tot het houden van honden als last- of 

trekdieren, 
1879. 1 stuk 

 

2.13 Openbare gezondheid 

2.13.1 Algemeen 
N.B. Zie ook inv.nr. 485. 

 
513 Staat, houdende opgave van de grondgesteldheid en voornaamste bijzonderheden 

betreffende de algemene gezondheids- en ziektetoestand in de gemeente, 
1861. 1 stuk 

 
2.13.2 Genees- en verloskundigen  

 
514 Staten van de beoefenaars der genees- , heel- en vroedkunde in de gemeente, 

z.j. (ca. 1829), 1831-1833, 1835-1840, 1845-1855. 1 omslag 
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515 Brief van J. Spijker te Oldebroek houdende het verzoek om in aanmerking te mogen komen 
voor de vacerende betrekking van heelmeester in de gemeente, 
1837. 1 stuk 

 
2.13.3 Lijkschouwer 

 
516 Processen-verbaal van eedsaflegging door A.J. van Walsum, arts te Rijnsburg, als 

lijkschouwer der gemeente, 
1905-1906. 2 stukken 

 
517 Proces-verbaal van eedsaflegging door Johan Hueting, geneeskundige te Katwijk, in 

verband met zijn aanstelling tot lijkschouwer der gemeente, 
1925. 1 stuk 

 
2.13.4 Bestrijding van besmettelijke ziekten 

2.13.4.1 Algemeen 
 

518 Staten betreffende het aantal verrichte vaccinaties volgens opgave van de gemeente, 
1838-1848, 1851-1855, 1885, 1887, 1889, 1892-1918. 1 omslag 

 
519 Staten van de heelmeester betreffende het aantal vaccinaties,   

1839-1852. 1 omslag 
 
520 Staat, houdende opgave van de gevaccineerde en niet-gevaccineerde schoolkinderen, 

z.j. (1844). 1 stuk 
 
521 Bekendmakingen van verordeningen op het bewaren en vervoeren van afval van vis, grom, 

vis voor bemesting gebruikt, sekreet of andere reukafgevende mestspeciën, 
1857, 1862. 3 stukken 

 
522 Afkondiging van de verordening op het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten binnen 

de gemeente, 
1873. 1 stuk 

 
523 Verordening op de keuring van eet- en drankwaren, 

1912. 1 stuk 
 
524 Overeenkomst met de gemeente Leiden inzake de uitbreiding van de Leidse 

keuringsdienst van eet- en drinkwaren over de gemeente, 
1912. 1 stuk 

 

2.13.4.2 Cholera 
 

525 Stukken betreffende de in de gemeente plaatsgehad hebbende choleraziekte,  
1832-1833. 1 omslag 

 
526 Staten, houdende opgave van het aantal gevallen van cholera, 

1849, 1866. 1 omslag 
 

2.13.4.3 Pokken 
 

527 Staat, houdende opgave van namen der personen die een koepokinenting hebben gehad 
en verklaringen van de heelmeester van gedane koepokinentingen, 
1819, z.j. (ca. 1880), 1881. 1 omslag 
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528 Staat, houdende opgave van het aantal gevallen van kinderpokken in de gemeente, 
1871. 1 stuk 

 
2.13.5 Watervoorziening 

 
529 Overeenkomst en stukken betreffende de overeenkomst met de Leidsche Duinwater-

Maatschappij tot de aanleg van waterleidingbuizen in en langs de Straatweg ten behoeve 
van de watervoorziening in de gemeente Leiden, alsmede de eventuele aansluiting op 
deze leidingen door de inwoners van Valkenburg, 
1877. 1 omslag 

 
530 Overeenkomst met de N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij betreffende de waterlevering 

in de gemeente; met ontwerp van de overeenkomst, 
1931. 2 stukken 

 
2.13.6 Begraafplaatsen 

N.B. Zie ook inv.nr. 373. 
 

531 Voorschriften van de provincie Zuid-Holland betreffende het doen ophouden van het 
begraven in de kerken en het inrichten van burgerlijke begraafplaatsen, 
1827, 1829, 1837. 1 omslag 

 
532 Stukken betreffende de aankoop van gronden door de gemeente van de Hervormde 

Gemeente in verband met de aanleg van de burgerlijke begraafplaats rondom de kerk, 
1828-1829, 1837, 1839. 1 omslag 

 
533 Kasboek, bijgehouden door N. van Beeftingh, wegens het aanleggen van de burgerlijke 

begraafplaats alsmede de ontvangsten en uitgaven van het maken en hebben van 
grafkelders en grafplaatsen, 
1829. 1 deel 

 
534 Register, houdende opgave van de namen van de begraven lijken op de burgerlijke 

begraafplaats, chronologisch ingericht met vermelding van de aan de gemeente betaalde 
rechten en voorin een tarievenlijst, 
1829-1867. 1 deel 

 
535 Staten, houdende opgave van het tarief van de begraafrechten op de burgerlijke 

begraafplaats en verordening op de heffing van begraafrechten op de burgerlijke 
begraafplaats, 
1829, 1831, 1847, 1907, 1922. 1 omslag 

 
536 Staten, houdende opgave van de kosten waarnaar het tarief van het begraven van lijken 

berekend is, 
1829,z.j. (1843), 1844, 1846. 1 omslag 

 
537-540 Registers van de graven en de begraven personen op de burgerlijke begraafplaats, 

1829-1904. 4 delen 
 

537 Opgemaakt 1829 en bijgehouden t/m 1925; 
538 Opgemaakt 1870 en bijgehouden t/m 1941; 
539 Opgemaakt 1880 en bijgehouden t/m 1907; met alfabetische klapper; 
540 Opgemaakt 1904 en bijgehouden t/m 1943. 

 
541 Reglementen en afkondigingen van reglementen op het begraven van lijken en het heffen 

van rechten op de burgerlijke begraafplaats; met bijbehorende stukken, 
1831, 1849-1850, 1869-1870. 1 omslag 
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542 Akten van verkoop door gemeentebestuur aan mr. N. van Beeftingh en J. Mulder te 
Valkenburg van de grafplaats nr. 6 en de grafkelder nr. 15 op de burgerlijke begraafplaats, 
1838, 1855. 2 stukken 

 
543 Staat, houdende opgave van de namen van eigenaren van kelders en grafstenen op de 

burgerlijke begraafplaats, 
1840. 1 stuk 

 
544 Staten, houdende opgave van de door de gemeente ontvangen gelden voor het begraven 

van lijken, 
z.j. (1843), 1844.  3 stukken 

 
545 Brief van G. Borsboom, opzichter der burgerlijke begraafplaats, aan het gemeentebestuur, 

houdende het verzoek om weer in aanmerking te komen voor wat betreft zijn aandeel in de 
vijfjaarlijkse kosten van beheer en opzicht over de op de begraafplaats aanwezige 
grafkelders en grafplaatsen, 
1854. 1 stuk 

 
546 Register van ontvangen begraafrechten door de opzichter van de burgerlijke begraafplaats,  

1870-1924. 1 deel 
 

2.14 Volkshuisvesting 

2.14.1 Verslagen 
 

547 Jaarverslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 
gemeente is verricht, 
1905-1920, 1922, 1930-1933. 1 omslag 

 
2.14.2 Bouw- en woningtoezicht 

N.B. De bouwvergunningen die door de gemeente in de periode 1905-1932 zijn verleend, 
zijn hier niet opgenomen. Zie voor verdere informatie de inleiding op de inventaris. 

 
548 Stukken betreffende een geschil tussen P.J. Vreeburg en het gemeentebestuur omtrent het 

slopen van het huis nr. 32, 
1847. 1 omslag 

 
549 Register van aanvragen om een bouwvergunning, met aantekening van de genomen 

beslissing door de burgemeester en wethouders, 
1905-1933. 1 stuk 

 

2.15 Economische aangelegenheden 

2.15.1 Akkerbouw en veeteelt 
 

550 Staten, houdende opgave van het getal der trekpaarden, trekossen en voertuigen binnen 
de gemeente, 
1821, 1830, 1833, 1837, 1841. 3 stukken 

 
551 Staat, betreffende een aanwijzing van de houders van vee en van het getal der runderen, 

paarden en schapen, bij elk hunner in bezit of gebruik, 
1822-1824, z.j. (ca. 1845). 1 omslag 

 
552 Bekendmaking door de burgemeester inzake het ter dekking staan van twee hengsten uit ’s 

Rijksstoeterij te Borculo,  
1833. 1 stuk 
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553 Staten, houdende opgave van het aantal in de gemeente aanwezige varkens, 
1834-1844. 1 omslag  

 
554 Staten, betreffende de opbrengsten van granen enz. in de gemeente, 

1836-1853, 1895-1899, 1901-1902, 1906. 1 omslag 
 
555 Staten, houdende opgave omtrent de toestand der aardappelenteelt, 

1845, 1850. 2 stukken 
 
556 Staten, houdende het getal der bunders in de gemeente, dat met onderscheidene 

veldgewassen is bezaaid geweest en de opbrengsten daarvan, alsmede een opgave van 
het aantal aanwezige stuks vee, 
1850-1865. 1 omslag 

 
557 Staten, houdende opgave van het getal en de prijzen van de veesoorten, aangebracht of 

verkocht op de jaarmarkt, 
1854-1855, 1858-1919. 1 omslag 

 
558 Verordening op het begraven van gestorven of afgemaakt vee, 

1862. 1 stuk 
 
559 Staten, houdende opgave van het aantal aanwezige paarden in de gemeente, 

1867-1868, z.j. (ca. 1870), 1871-1874. 1 omslag 
 
560 Verslag omtrent de loop van de longziekte onder het vee in de gemeente, 

1873. 1 stuk 
 
561 Staten betreffende de toestand der landbouw in de gemeente, ten behoeve van het 

jaarlijkse verslag over de landbouw, 
1910-1932. 1 pak 

 
562 Staat, houdende opgave van de opbrengst van de oogst ter dienste van de 

rijksgraaninzameling, 
1917. 1 stuk 

 
563 Lijst van de afgegeven en geweigerde vergunningsbewijzen voor de verbouw van 

gewassen in het oogstjaar 1918, 
1918. 1 stuk 

 
564 Staat, houdende opgave van landgebruikers die geacht worden voor eigen gebruik 

voedingsgewassen te kunnen telen en voor bedoelde gewassen uitgesloten worden van de 
distributie, 
z.j. (ca. 1918). 1 stuk 

 
565 Verordening houdende het verbod tot het telen van bepaalde soorten aardappelen ter 

voorkoming van de wratziekte, 
1930. 1 stuk 

 
2.15.2 Handel en nijverheid 

2.15.2.1 Statistiek 
N.B. Zie ook inv.nrs. 267, 489 en 573. 

 
566 Staten der fabrieken, trafieken en andere werkplaatsen en bedrijven in de gemeente met 

het aantal van de daarbij werkzaam zijnde personen, 
1843, 1848, z.j. (ca. 1900). 1 omslag 
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567 Staten, houdende opgave van statistische gegevens omtrent de naleving van de 
Arbeidswet, 
1899-1907. 1 omslag 

 

2.15.2.2 Toezicht op de broodnering 
 

568 Reglementen op de uitoefening der nering van brood- en beschuitbakkers, broodslijters, 
grutters en meelverkopers en der korenmolenaars, 
1819, z.j. (ca. 1819). 2 katernen en 1 stuk 

 
569 Missiven van de burgemeesters, later burgemeester en wethouders, der stad Leiden aan 

het gemeentebestuur, houdende kennisgeving krachtens besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, inzake de vaststelling van de broodprijzen; met bekendmakingen, 
1823-1825, 1828, 1829, 1831. 1 omslag 

 
570 Stukken betreffende de vaststelling van de kwaliteit en de prijs van het in de gemeente te 

verkopen brood ,  
1826-1827, 1829. 1 omslag 

 
571 Stukken betreffende in verschillende gemeenten gehouden proefbakkingen, ter vaststelling 

van de vaste grondslag voor de broodzetting, 
1826, 1827, 1830. 1 omslag 

 
572 Verordeningen en afkondigingen van verordeningen op de hoedanigheid, het gewicht en de 

verkoop van brood binnen de gemeente; met staten van kosten van bereiding van het 
brood, 
1827, 1856, 1862. 1 omslag 

 
573 Processen-verbaal van opneming, bevinding, weging, hoedanigheid en naleving van de 

zetting van het brood etc., 
1826-1851. 1 omslag 

 
574 Bekendmakingen van de maximumbroodprijs voor de gemeente, 

1836-1850. 1 omslag 
 
575 Bekendmakingen van de maximumbroodprijs voor de gemeente Beide Katwijken c.a., 

1838-1849. 1 omslag 
 
576 Akte waarbij het plaatselijk bestuur toestemming verleend aan Nicolaas de Haan, 

broodbakker, tot het doen malen van paarden- en duivebonen voor het bakken van 
paardenbrood, 
1839. 1 stuk 

 
577 Bekendmaking van het reglement op de uitoefening der broodbakkers en 

broodslijtersneringen alsmede op de handhaving der broodzetting binnen de gemeente 
Beide Katwijken c.a., 
1847. 1 stuk 

 
578 Besluit van burgemeester en wethouders omtrent de bruinbroodregeling, 

1916. 1 stuk 
 
579 Stukken betreffende de broodkaartenregeling, 

1917. 3 stukken 
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2.15.2.3 Toezicht op de dranknering  
 

580 Verordening op het heffen van het vergunningsrecht op de uitoefening van de kleinhandel 
in sterke drank; met bijbehorend Koninklijk Besluit, 
1885. 2 stukken 

 
581 Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein; met bijbehorende registers, 

1905-1945. 1 omslag 
 
582 Staten, houdende opgave van het aantal afgegeven vergunningen ingevolge de Drankwet, 

1908-1922. 1 omslag 
 

2.15.2.4 Toezicht op fabrieken 
 

583 Stukken betreffende een geschil tussen J. Jacobs te Haarlem en het gemeentebestuur, 
inzake de weigering door het gemeentebestuur tot het verlenen van een vergunning voor 
het oprichten door J. Jacobs van een fabriek voor het vervaardigen van verfstoffen en 
dakbedekkingmaterialen, 
1923-1925. 1 omslag 
N.B. Vergunning is niet verleend. Stukken in principe vernietigbaar, maar voor de 
geschiedenis belangrijk genoeg geacht ze te bewaren. 

 

2.15.2.5 Toezicht op jaarmarkten, maten en gewichten 
 

584 Processen-verbaal van de opneming en bevinding der maten en gewichten, 
1826-1851. 1 omslag 

 
585 Staten, houdende opgave van de namen van standplaatshouders met staangelden op de 

jaarlijkse paardenmarkt, 
1906-1929. 1 omslag 

 
586 Verordening op de veemarkten, 

1923. 1 stuk 
 
2.15.3 Gas- en elektriciteitsvoorziening 
 
587 Overeenkomst met de gemeente Leiden voor de levering van gas door de Stedelijke 

Gasfabriek te Leiden (Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden), met 
tekening, alsmede overeenkomst met deze gemeente tot wijziging van overeenkomst uit 
1911, 
1911-1912, 1931. 3 stukken 

 
588 Bekendmaking van de verordening betreffende het leggen van buizen of van kabels ten 

behoeve der voorziening van verlichting door gas of elektriciteit of door beide in de 
gemeente, 
1912. 1 stuk 

 
589 Overeenkomst en stukken betreffende de overeenkomst met de gemeente Leiden voor de 

levering van elektriciteit door de Stedelijke Electriciteitsfabriek te Leiden (Stedelijke 
Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden), 
1929, 1931-1932. 1 omslag 

 



 

 46

590 Bekendmaking van de verordening op het aanleggen, hebben of onderhouden van kabels 
of geleidingen voor gas, elektriciteit, of enige andere energievorm, en op het leveren van 
die energie, 
1931. 1 stuk 

 
2.15.4 Distributie van goederen en voedingsmiddelen 

 
591 Stukken betreffende de melkvoorziening in de winter van 1916-1917, 

1916-1917. 3 stukken 
 
592 Staten, houdende opgaven van ingekochte en gedistribueerde goederen en 

distributiebonnen van de Eerste Wereldoorlog, alsmede affiches ter propaganda van het 
zaaien en leveren van graan voor de voeding van de bevolking in verband met de Eerste 
Wereldoorlog, 
1918-1920, z.j. 1 pak 

 
593 Staten, houdende opgave van de namen der eigenaren van paarden, runderen, schapen 

en varkens en het aantal stuks vee per eigenaar in verband met eventuele vordering 
ingevolge de Distributiewet 1916, 
1919. 2 stukken 

 

2.16 Onderwijs (openbaar en bijzonder) 

 
2.16.1 Algemeen 

N.B. Zie ook inv.nr. 267. 
 

594 Staten, houdende opgave van het aantal scholen, getal der leerlingen, alsmede de 
ontvangsten en uitgaven gedaan ten behoeve van de armenscholen; en nota's van 
toelichting betreffende de armenschool, 
1823, 1830, 1832, 1834, 1836-1843, 1845-1846, 1848-1860. 1 omslag 

 
595 Algemene tabellen van de openbare lagere school en van het onderwijzend personeel, 

1861-1862. 3 stukken 
 
596 Verslagen van de plaatselijke schoolcommissie of burgemeester en wethouders omtrent de 

toestand van de gemeenteschool, 
1879, 1881-1882, 1885-1894. 1 omslag 

 
2.16.2 Regeling van het onderwijs 
 
597 Huishoudelijke reglementen voor de openbare lagere school in de gemeente; met stukken 

betreffende door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorgestelde wijzigingen, 
1860, 1877. 1 omslag 

 
598 Regeling der schooltijden, vakanties en leermiddelen, alsmede het leerplan en de verdeling 

in klassen voor de openbare lagere school; met bijbehorende stukken, 
1881. 3 stukken 

 
599 Verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs als aanvulling op het gewoon 

openbaar lager onderwijs, 
1902. 1 stuk 

 
600 Verordening tot regeling van het vervolgonderwijs, 

1921. 1 stuk 
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2.16.3 Financiën 

2.16.3.1 Fondsen 
 
601 Stukken betreffende het fonds van de 2% van de gewone inkomsten van de gemeente voor 

onvoorziene uitgaven ten behoeve van het onderwijs in de gemeente, 
1826, 1829, 1834, 1836-1837, 1839, 1842-1845. 1 omslag 

 
602 Rekeningen en verantwoordingen van de plaatselijke schoolcommissie over het 

schoolfonds ten behoeve van de minvermogenden te Valkenburg, later genaamd 
plaatselijke commissie van schooltoezicht over het fonds ten behoeve van 
minvermogenden te Valkenburg; deels afschriften, 
1837/1838-1842/1843, 1844/1845-1845/1846, 1847, 1848/1849-1853, 
1855-1856. 1 omslag 

 

2.16.3.2 Schoolgeld 
 
603 Verordeningen op de heffing en invordering van het schoolgeld voor herhalingsonderwijs; 

met memories van toelichting, 
1902. 1 omslag 

 
604 Staten, houdende en stukken betreffende de opgave van het aantal leerlingen aan de 

openbare lagere school, ten behoeve van het kohier van het schoolgeld, 
1922-1925. 1 omslag 

 
605 Kohieren van het schoolgeld voor gewoon onderwijs aan de openbare lagere school, 

1922, 1e kwartaal 1923, 1923/1924, 1924/1925. 1 omslag 
 
606 Kohieren van het schoolgeld voor gewoon onderwijs aan de bijzondere lagere school, 

1925/1926-1938/1939. 1 omslag 
 
607 Staten, houdende en stukken betreffende de opgave van het aantal leerlingen aan de 

christelijke lagere school, ten behoeve van het kohier van het schoolgeld, 
1925-1938. 1 pak 

 
608 Staten, houdende opgave van in andere gemeenten woonachtige leerlingen, die in 

Valkenburg de christelijke lagere school bezoeken, ten behoeve van het kohier van het 
schoolgeld, 
1927, 1931-1932, 1937. 1 omslag 

 
2.16.4 Schooltoezicht 

N.B. Zie ook inv.nrs. 596 en 602. 
 

609 Verordening, regelende de inrichting en samenstelling van de commissie van plaatselijk 
toezicht op het lager onderwijs in de gemeente, 
1921. 1 stuk 

 
2.16.5 Onderwijzend personeel 

N.B. Zie ook inv.nr. 595. 
 

610 Instructies voor de (hoofd-)onderwijzer aan de openbare school voor lager onderwijs in de 
gemeente, 
1832, 1860, 1877. 1 omslag 

 
611 Staat, houdende opgave van de salariskosten voor onderwijzend personeel aan de 

openbare lagere school, 
1838. 1 stuk 
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612 Staten, houdende opgave van een schoolonderwijzersplaats in de gemeente, die met enige 

kerkelijke bediening verenigd worden waargenomen (uitgevoerd), 
1842. 2 stukken 

 
613 Missiven van het gemeentebestuur aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Zijne 

Majesteit de Koning, houdende het verzoek om een bijdrage in de kosten in verband met 
de aanstelling van een onderwijzer voor het openbaar lager onderwijs; met memorie van 
toelichting; afschriften, 
1860. 1 stuk 

 
614 Lijsten, houdende voorgevallen veranderingen in het personeel der openbare lagere 

school, alsmede ten aanzien der inkomsten van die titularissen, naar welke de bijdragen 
voor hun pensioenen te berekenen zijn, 
1860, 1874, 1877-1882, 1895-1899, 1903-1904, 1906, 1909, 1916-1918. 1 omslag 

 
615 Instructie voor de hulponderwijzer aan de openbare lagere school, 

1878. 1 stuk 
 
616 Brief van W. Groot, hoofd der school, betreffende zijn voorkeur voor een onderwijzer in 

plaats van een onderwijzeres, ter voorziening in een ontstane vacature, 
1882. 1 stuk 

 
617 Staten, houdende opgave van de berekening en verantwoording van pensioenbijdragen 

der onderwijzers, 
1910-1916. 1 omslag 

 
618 Staten van dienst van het personeel van de openbare lagere school, 

1912-1916, 1918. 1 omslag 
 
619 Akte van benoeming van W.H. van der Jagt, tot onderwijzeres aan de openbare lagere 

school, 
1914. 1 stuk 

 
620 Besluit van burgemeester en wethouders tot benoeming van J. van der Zwart, tot tijdelijk 

onderwijzer, aan de openbare lagere school, 
1924. 1 stuk 

 
2.16.6 Gebouwen 

N.B. Zie ook inv.nr. 594. 
 

621 Stukken betreffende de verkrijging van toestemming van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de overeenkomst met de Hervormde Gemeente voor de aankoop en verbouw 
van de school en schoolhuis door de kerkelijke gemeente en de huur ervan door de 
burgerlijke gemeente, met behulp van subsidie uit de provinciale fondsen, 
1825-1826. 1 omslag 

 
622 Staat, houdende opgave van de toestand van het gebouw van de openbare lagere school, 

1838. 1 stuk 
 
623 Besluit van de raad der gemeente, inzake de aankoop door het gemeentebestuur van de 

Hervormde Gemeente van de school, onderwijzerswoning en tuin, kadastraal bekend 
onder de nrs. 117 en 125, plaatselijk bekend onder straatnummer 32, ten behoeve van de 
bouw van een nieuwe school en onderwijzerswoning op het voornoemde terrein; met staat, 
houdende opgave van de stand van zaken ten aanzien van de bouw van de nieuwe school 
en onderwijzerswoning krachtens voornoemd besluit, 
1874, z.j. (ca. 1875). 2 stukken 
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624  Akte van overdracht van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning, genummerd 117 en 
125, en verklaring van geen bezwaar van Cornelis van der Nagel, eigenaar van het 
naastgelegen en belendende perceel, tot het bouwen van een nieuwe school en 
onderwijzerswoning, 
1874. 2 stukken 

 
625 Polissen voor de brandverzekering van het schoolgebouw met inventaris en het schoolhuis, 

1874, 1876, 1900. 3 stukken 
 
626 Voorschriften betreffende het schoonhouden van schoolgebouwen en schoolterreinen; en 

besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van voorschriften voor het 
schoonhouden van de openbare lagere school, 
1921. 2 stukken. 

 
627 Stukken betreffende de financiering van de verbouwing van de christelijke lagere school, 

1929-1931. 1 omslag 
 

2.16.7 Leerlingen 
N.B. Zie ook inv.nrs. 520, 594, 604, 607 en 608. 

 
628 Staat, houdende opgave van het aantal leerlingen dat huisonderwijs ontvangt, 

1884. 1 stuk 
 
629 Staten, houdende opgave van het aantal schoolgaande leerlingen boven de zes en 

beneden de twaalf jaren, 
1884, 1886-1900. 1 omslag 

 
630 Staten, houdende opgave van het aantal zich in de gemeente bevindende kinderen boven 

de zes en beneden de twaalf jaren, 
1886-1887, 1891, 1894-1900. 1 omslag 
 

631 Staten, houdende opgave van het aantal kinderen boven de zes en beneden de twaalf 
jaren dat op 1 januari in de gemeente woonde en geen onderwijs genoot, 
1886, 1887, 1896-1900. 1 omslag 

 
2.16.8 Oudercommissie 

 
632 Besluit van de gemeenteraad tot instelling van een oudercommissie voor de openbare 

lagere school, 
1921. 1 stuk 

 
633 Huishoudelijk reglement voor de oudercommissie voor de openbare lagere school, 

1921. 1 katern 
 

2.17 Maatschappelijke zorg 

2.17.1 Toezicht op instellingen van weldadigheid  

2.17.1.1 Algemeen 
N.B. Zie ook inv.nr. 267. 

 
634 Staten, houdende opgave van het bedrag der subsidie uit het gemeentefonds aan de 

instellingen van weldadigheid in de gemeente, 
1848, 1864-1865, 1867-1870. 1 omslag 

 
635 Staten, houdende opgave van de in de gemeente aanwezige instellingen van 

weldadigheid, 
1855, 1899, 1911, 1914. 1 omslag 
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636 Verslagen omtrent de werking van de Armenwet, tot regeling van het armbestuur door in de 

gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid, 
1854, 1863-1864, 1866, 1868-1869, 1871-1872, 1876-1881, 1885-1912. 1 omslag 

 

2.17.1.2 Diaconie van de Hervormde Gemeente 
 

637 Vernieuwde overeenkomst tussen de kerkenraden van Katwijk aan den Rijn en Valkenburg 
betreffende het onderhoud van de wederzijdse armen, 1745, afschrift, 
z.j. (ca. 1872). 1 stuk 

 
638 Staten, houdende opgave van het aantal ondersteunende personen door de diaconie der 

Hervormde Gemeente, alsmede ontvangsten en uitgaven betreffende deze personen, 
1909-1918. 1 omslag 

 

2.17.1.3 Algemeen burgerlijk armbestuur 
 

639 Begroting van inkomsten en uitgaven van het algemeen burgerlijk armbestuur, 
1872. 1 stuk 

 
2.17.2 Zorg voor diverse groepen 

2.17.2.1 Armen 

 
640 Staten, houdende opgave van en stukken betreffende het aantal huiszittende armen, 

alsmede de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de ondersteuning van deze 
personen, 
1821-1822, 1824, 1828-1861, 1863-1864, 1866-1867, 1878-1881, 1885-1892, 1894,  
1896-1898, 1900, 1902-1904. 1 omslag 

 
641 Staten, houdende opgave van het getal der armen, rechtstreeks door het gemeentebestuur 

ondersteund, alsmede te dier zake gedane uitgaven en ontvangsten, 
1867, 1878-1880, 1886, 1911, 1914-1918. 1 omslag 

 

2.17.2.2 Zieken 
 
642 Besluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot toekenning van subsidie uit het 

provinciaal fonds voor buitengewoon behoeftigen ten gevolge van een geheerst hebbende 
ziekte; met missive van de staatsraad, gouverneur van Zuid-Holland betreffende het doen 
toekomen van een subsidie, 
1826-1827. 3 stukken 

 
643 Rekening en verantwoording, door het gemeentebestuur, betreffende de buitengewone 

subsidie uit het provinciaal fonds, ten gunste van behoeftigen, ter bestrijding van kosten 
van een geheerst hebbende ziekte; met bijlagen, 
1826-1827. 1 omslag 

 
644 Notulen van de vergadering van de commissie ter verzorging der noodlijdenden door ziekte 

te Valkenburg, 
1833. 1 stuk 
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2.17.2.3 Slachtoffers van overstroming  
 

645 Stukken betreffende de opbrengst van een collecte voor slachtoffers van de overstroming 
op 3, 4 en 5 februari 1825, 
1825. 2 stukken 

 

2.17.2.4 Blinden 
 

646 Staat, houdende opgave van het aantal blinden in de gemeente, 
1841. 1 stuk 

 

2.18 Cultuur 

 
647 Intekenlijst, naar aanleiding van een uitnodiging van de Hoge Autoriteit, voor de oprichting 

van een standbeeld ter ere van prins Willem I te ’s-Gravenhage; met aantekening van de 
overgemaakte gelden, 
1842. 1 stuk 

 

2.19 Kerkelijke zaken 

N.B. Zie ook inv.nrs. 267, 318 en 481. 
 

648 Proces-verbaal van de president van het plaatselijk bestuur van Katwijk van een gehouden 
hoorzitting in het rechthuis te Valkenburg, inzake het onderzoek naar de door de leden van 
de Gereformeerde Gemeente te Valkenburg verleende toestemming aan de kerkmeesters 
tot het vernieuwen van het kerkgebouw, 
1815. 1 stuk 

 
649 Proces-verbaal van de op het gemeentehuis gehouden installatie van de kerkvoogden, 

notabelen en plaatsvervangers van de Hervormde Gemeente te Valkenburg, 
1820. 1 stuk 

 
650 Akte van verkoop, ten overstaan van notaris J.Ch. Hummel te Katwijk, van een huis, erf en 

tuin door Cornelis Pieterzoon de Wit aan de Gereformeerde Gemeente te Valkenburg, 
genummerd 26, gelegen tegenover de kerk, ten noordoosten Cornelis van der Nagel, ten 
zuidoosten Hendrik Vlasveld en ten noordwesten van de tuin van het pastoriehuis, 
1826; met voorgaande akte van publieke verkoop, 1816. 2 stukken 

 

2.20 Militaire zaken 

2.20.1 Schutterij 
N.B. Zie ook inv.nr. 681. 

 
651 Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 

1819-1880, 1895-1902. 1 pak 
 
652 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij, 

1819-1881, 1892, 1895-1902. 1 pak 
 
653 Alfabetische lijsten of registers van de ingeschrevenen voor de rustende schutterij, 

1819-1881, 1892, 1895-1902. 1 pak 
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654 Publicatie betreffende de ter inzage legging van de alfabetische naamlijsten voor de 
schutterij, 
1828. 1 stuk 

 
655 Algemene rollen van de manschappen van de rustende schutterij, 

1828-1844, 1851-1880, 1885-1887, 1889-1902. 1 pak 
 
656 Bijzondere rollen van de manschappen die van de algemene rol zijn overgenomen om 

ingelijfd te worden bij de rustende schutterij, 
1828-1880, 1882-1887, 1890-1891, 1893-1902. 1 pak 

 
657 Staat, houdende opgave van personen die op de bijzondere schuttersrol van 1828 

voorkomen en waarover de loting voor de reserve moet plaatsvinden, 
1830.  1 omslag 

 
658 Staten, houdende nominatieve opgave van personen die na de loting en inlijving deel 

uitmaken van de 1e ban der schutterij, 
z.j. (ca. 1830), 1832. 2 stukken 

 
659 Staten, houdende nominatieve opgave van de actieve en reserveleden van de schutterij, 

1830-1832, 1836-1837. 1 omslag 
 
660 Staat van een schutter uit de gemeente behorende tot de 1e ban, die naar de 

verzamelplaats Utrecht is opgezonden, 
1831. 1 stuk 

 
661 Staten, houdende nominatieve opgave der schutters, van personen die na de loting en 

inlijving deel uit maken van de 2e en 3e ban, 
1831-1832. 2 stukken 

 
662 Bekendmaking door de burgemeester en assessoren van de instelling van de reserve 

schutterij, 
1832. 1 stuk 

 
663 Proces-verbaal van de beëdiging van de kapitein van de rustende schutterij, W.A. van der 

Vlies, 
1832. 1 stuk 

 
664 Staten, houdende nominatieve opgave van de sterkte van de actieve en reserve schutterij, 

1833-1836. 1 omslag 
 
665 Register, houdende opgave van de mansschappen van de schutterij, die met verlof in de 

gemeente zijn aangekomen, 
1833-1839. 1 katern 

 
666 Verlofpassen voor schutters, 

1834-1839. 1 omslag 
 
667 Inschrijvingsregister van de reserves van de rustende schutterij, 

z.j. (ca. 1835). 1 stuk 
 
668 Diverse uittreksels uit de burgerlijke stand ten behoeve van de schutterij en de Nationale 

Militie, 
1836, 1849-1850. 1 omslag 

 
669 Staat, houdende nominatieve opgave van de sterkte van de rustende schutterij, 

1839. 1 stuk 
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670 Staat, houdende nominatieve opgave van de actieve en reserveleden van de rustende 
schutterij, 
1845-1860. 1 katern 

 
671 Staten, houdende nominatieve opgave van de dienstplichtige, vrijgestelde lotelingen van 

vroegere lichtingen voor de schutterij, welke aan het hoofd van het lotingregister en aan het 
einde van de alfabetische lijst moeten voorkomen, 
1853, 1855-1860. 1 omslag 

 
672 Staten, houdende opgave van de schutterplichtigen van de 1e ban, 

1853-1886, 1889-1902. 1 pak 
 
673 Staten, houdende opgave van de tijdstippen waarop de werkzaamheden voor de rustende 

schutterij hebben plaatsgevonden,  
1858, 1861, 1863, 1865, 1867-1893, 1895-1902. 1 omslag 

 
674 Verklaringen van de burgemeester en wethouders betreffende de afloop van de 

werkzaamheden van de rustende schutterij, 
1858, 1862-1863, 1865-1879, 1883-1884, 1892, 1894-1902. 1 omslag 

 
675 Staat, houdende een voordracht van een drietal personen voor de vacerende betrekking 

van 2e luitenant van de 2e compagnie van het 3e halve bataljon rustende schutterij in het 3e 
district van de provincie Zuid-Holland, 
1862. 1 stuk 

 
676 Situatielijsten van de rustende schutterij, 

1862-1865, 1867-1889, 1891-1907. 1 omslag 
 
677 Staten, houdende opgave van de numerieke sterkte van de rustende schutterij in de 

gemeente, 
1870, 1888-1902. 1 omslag 

 
678 Staten, houdende opgave van de namen van schutters die zijn overgegaan tot de reserve, 

1871-1887, 1889-1898. 1 omslag 
 
679 Staten, houdende opgave van de namen van actieve leden van de schutterij beneden de 

rang van officier, 
1875-1883, 1885-1894, 1897, 1900-1901. 1 omslag 

 
680 Staten, houdende opgave van verandering van maatschappelijke positie, verandering van 

woonplaats, overlijden, ontslag enz., van zowel actieve als reserveleden van de schutterij, 
1878-1880, 1883-1891. 1 omslag 

 
2.20.2 Militie 

N.B. Zie ook inv.nr. 668. 
 
681 Staat, houdende opgave van personen die als vrijwilligers, schutters en miliciens zich in 

’s-Rijks dienst bevinden, 
1830-1837. 1 stuk 

 
682 Staat, houdende opgave van namen en voornamen alsmede de handtekeningen van de 

burgemeester en gecommitteerden uit de gemeenteraad, gemachtigd tot het afgeven en 
tekenen van alle stukken betreffende de Nationale Militie, 
1836. 1 stuk 

 
683 Bekendmaking door de burgemeester van een te houden zitting te Gouda door de 

militieraad voor belanghebbende lotelingen voor de Nationale Militie, 
1836. 1 stuk 
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684 Staat, houdende opgave van de milicien-verlofgangers en van hen die uitstel van 1e 
oefening hebben of van verblijf onder de wapenen, ingelijfd voor de gemeente, die zich 
elders bevinden, lichtingen 1901-1912, 
z.j. (ca. 1903-1914). 1 stuk 

 
685 Verlofgangersregisters van de Nationale Militie, lichtingen 1905-1913, 1916-1929, 

1909-1929. 1omslag 
 
686 Staten, houdende opgave van bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van de dienst 

bij de Nationale Militie en getuigschriften afgegeven door de burgemeester inzake 
broederdienst, 
1920-1921. 1 omslag 

 
2.20.3 Landstorm 
 
687 Staat, houdende opgave van het aantal manschappen, die ter verdediging van het land zijn 

uitgetrokken of daartoe alsnog bestemd zijn, alsmede die achterblijven ter handhaving van 
de rust en orde in de gemeente zijn aangewezen, 
1830. 1 stuk 

 
688 Bekendmaking door de burgemeester en assessoren houdende een oproep tot inschrijving 

voor de Landstorm, 
1832. 1 stuk 

 
689 Staten, houdende opgave van de sterkte van het landstormpersoneel, waarvan kan worden 

gevorderd ongewapende, en zowel gewapende als ongewapende dienst, 
1914-1919. 1 omslag 

 
2.20.4 Vorderingen en inkwartiering 
 
690 Staat, houdende opgave van de in de gemeente aanwezige huizen, molens, weerbare 

mannen, vrouwen en kinderen, ambachtslieden, rij- en vaartuigen, vee, alsmede opgave 
van de verbouwde landbouwproducten, de totale grootte der landerijen gebouwd en 
ongebouwd, 
1827. 1 stuk  

 
691 Bekendmaking door de burgemeester inzake de beschikbaarheid tegen betaling van trek- 

en rijpaarden ten dienste van het Rijk; concept, 
1831. 1 stuk 

 
692 Staten, houdende aanwijzing van het aantal manschappen en paarden die zowel bij de 

ingezetenen als in daartoe geschikte publieke gebouwen kan worden gehuisvest, 
1842, 1874, 1900, z.j.. 1 omslag 

 
693 Staat, houdende opgave van de in de gemeente gevestigde eigenaars of beheerders van 

paarden die voor vordering in aanmerking komen, 
1919. 1 stuk 
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III GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 

A ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, 1813-1932 

N.B. Zie ook inv.nrs. 350, 351, 352 en 379. 

1.1 Controle 

 
694 Processen-verbaal en andere ingekomen stukken van de officier bij de 

arrondissementsrechtbank te Leiden tot onderzoek van de registers van de burgerlijke 
stand, 
1839, 1845-1857. 1 omslag 

 

1.2 Geboorte 

 
695-698 Registers van akten van geboorten; met alfabetische klappers, 

1818-1930. 4 delen 
 

695 1818-1844; 
696 1845-1875; 
697 1876-1905; 
698 1906-1930. 

 
699-700 Tienjarige tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden, 1813-1832; 

opgemaakt 
1823, 1833. 1 katern en 1 stuk 

 
699 1813-1822; 1 stuk 
700 1823-1832. 

 
701 Tienjarige tafels op de akten van geboorten, 1818-1932; opgemaakt 

1823, 1833, 1843, 1853, 1863, 1873, 1883, 1893, 1903, 1913, 1923, 1933. 1 band 
 
702 Brief van A.M. Verhoeff, weduwe De Ridder, houdende het verzoek om toezending van 

haar geboorteakte; met staten, houdende opgave uit doop-, trouw- en begraafregisters uit 
de periode 1665-1811 omtrent de familie Verhoef, 
1839,: z.j. (ca. 1839). 1 omslag 

 

1.3 Huwelijk en echtscheiding 

N.B. Zie ook inv.nrs. 699 en 700. 
 

703-705 Registers van akten van huwelijken en echtscheidingen; met alfabetische klappers, 
1818-1930. 3 delen 

 
703 1818-1859; 
704 1860-1905; 
705 1906-1930. 

 
706 Verklaringen van de ambtenaren van de burgerlijke stand van andere gemeenten 

betreffende de afkondiging van voorgenomen huwelijken, 
1821-1823, 1826-1828, 1831-1838, 1852-1854, 1856, 1859-1867, 1869-1870,  
1872-1873, 1876-1878, 1880-1886, 1888-1889, 1892. 1 omslag 
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707 Tienjarige tafels op de akten van huwelijken en echtscheidingen, 1818-1932; opgemaakt  
1823, 1833, 1843, 1853, 1863, 1873, 1883, 1893, 1903, 1913, 1923, 1933. 1 band 

 
708 Afkondigingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente van voorgenomen 

huwelijken, 
1827-1828, 1882-1883. 1 omslag 

 
709 Stukken betreffende het voorgenomen huwelijk van Quirinus Berkhout en Anna van Zijl, dat 

niet is voltrokken, 
1835, 1839. 3 stukken 

 

1.4 Overlijden 

N.B. Zie ook inv.nrs. 699 en 700. 
 

710-713 Registers van akten van overlijden; met alfabetische klappers, 
1818-1930. 4 delen 

 
710 1818-1844; 
711 1845-1875; 
712 1876-1905; 
713 1906-1930. 

 
714 Tienjarige tafels op de akten van overlijden, 1818-1932; opgemaakt 

1823, 1833, 1843, 1853, 1863, 1873, 1883, 1893, 1903, 1913, 1923, 1933. 1 band 
 
715 Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand van andere gemeenten betreffende 

overlijden van in Valkenburg ingeschreven personen, 
1833, 1840, 1841, 1858. 1 omslag 

 
716 Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand van andere gemeenten betreffende het 

overlijden van in Valkenburg woonachtige personen, 
1843, 1847-1849, 1852. 1 omslag 

 

B ARCHIEF VAN DE BRANDSTOFFENCOMMISSIE, 1917-1918 

 
717 Register van afschriften van uitgaande brieven van de brandstoffencommissie, 

1917-1918. 1 deel 
 

C ARCHIEF VAN DE HUURCOMMISSIE, 1917-1922 

 
718 Presentielijsten voor de vergaderingen van de huurcommissie, 

1917-1922. 1 katern 
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IV DOCUMENTATIE 

 
719 Boek “De Oude Heerlykheyd van Valkenburg, deszelfs Vrydommen, Voorregten, 

Geregtigheden, Ordonnantiën en Keuren uit de egte Bescheijden en oude Registers 
t’ zaamen gestelt door Corn. van Alkemade en P. van der Schelling; handschrift, 
z.j. (eerste helft achttiende eeuw). 1 deel 
N.B. Blijkens de aantekening op de achterzijde van bladzijde 2 is het manuscript 
geschreven na 1719. 

 
720 Hoofdstuk “De hooge en vrye heerlykheid van Valkenburg” uit deel VII (“Rhijnland”), door 

R. Bakker, van de serie “De Nederlandsche stad- en dorp-beschryver”, door L. van Ollefen 
en R. Bakker; gedrukt, 
z.j. (1799). 1 katern 
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INDEX OP DE BESCHRIJVINGEN 
 
 
N.B. Er is verwezen naar de inventarisnummers.  
  

A 
 

  
Aanbestedingen 302 
Aandeel 389 
Accijnzen, zie plaatselijke - en rijksbelastingen  
Admissies 1 
Akkerbouw en veeteelt 510-512, 550-565 
Akten 37-38, 42-46, 53, 309-310, 423, 

431, 454, 467, 469, 499, 542, 
576, 619, 624, 650 

Alkemade, C. van 719 
Alphen, Daniël van  38 
Ambacht 20, 38 
Ambachtsbestuur, zie bestuur  
Ambachtsbewaarder 21-22, 273 
Ambachtsheer 272 
Ambtenarenreglement 301 
Arbeidswet 567 
Archief 267, 304-305 
Armen- en wezenzorg, zie ook verslagen 267, 637-645 
  

B 
 

  
Bakker, R. 720 
Bakkers 378, 568, 576-577 
Banchem, Sara van 38 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten, N.V. 389 
Bedelbrieven, zie inzamelingen etc.  
Bedrijfsbelasting, zie rijksbelasting   
Beeftingh, N. van 533, 542 
Begraafplaatsen 267, 531-546 
Begrafenisrechten, zie plaatselijke belastingen  
Begrotingen van inkomsten en uitgaven, gemeentebestuur 390-398 
Bekendmakingen 14-19, 241-262 
Belastingen, zie plaatselijke - en rijksbelastingen  
Bergen, Th. Van 431 
Berkhout, Quirinus 709 
Besmettelijke ziekten, bestrijding van 518-528 
Bestuur  
-          Heerlijkheid / ambacht 21-24 
-          Gemeente 269-285, 287, 289, 291 
Bestuursinrichting 269-271 
Bestuurssamenstelling 272-273 



 

 60

Bevolkingsboekhouding 314-349 
Bevolkingsregisters, zie bevolkingsregistratie  
Bevolkingsregistratie 328-349 
Bevolkingsstatistiek en ingezetenen 314-327 
Binnenlandse kosten, zie rijksbelastingen  
Blinden 646 
Bootdiensten, zie veerdiensten etc.  
Borculo 552 
Borsboom, G. 545 
Bouw- en woningtoezicht 548 
Bouwvergunning 549 
Brandpreventie en -bestrijding 487-493 
Brandstoffen 717 
Brandverzekering(en) 303, 311, 312, 350, 492, 625 
Broeder, Aar den 46 
Broodnering, toezicht op - 378, 568-579 
Broodzetting. -gewicht en -prijzen 52, 569-579 
Bruggen, zie wegen etc.  
Brussee Pauluszoon, Jan 309 
Buizen 588 
Burgemeester 21-22, 299 
Burgerlijk armbestuur, zie armen- en wezenzorg  
Burgerlijke Stand 350-352, 694-716 
Burgernachtwachten, zie burgerwacht  
Burgerwacht 494-498 
  

C 
 

  
Cholera 525-526 
Collecten, zie inzamelingen etc.  
Commissies  
-          Commissie brandstoffen 717 
-          Commissie van toezicht op het lager onderwijs 609 
-          Huurcommissie 718 
-          Oudercommissie 632-633 
-          Schoolcommissie  596, 602 
Consistorie 16 
Cultuur 647 
  

D 
 

  
Delicten, opsporing en vervolgen van 502-506 
Deuren- en venstergeld, zie rijksbelastingen  
Deurwaarder 299 
Diaconieën, zie armen- en wezenzorg  
Dienaar met de zwaarden 47-48 
Directe belastingen, zie plaatselijke belastingen  
Distributie(wet), zie levensmiddelen etc.  
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Dobbe, Jacob 57 
Doodschouw, zie lijkschouw  
Dorpsfinanciën, zie financiën  
Dorpsomslag, zie plaatselijke belastingen  
Dorpsrekeningen, zie rekeningen van inkomsten en uitgaven  
Douw, landmeter 20 
Dranknering, toezicht op - 580-582 
Drankvergunningsrecht, zie plaatselijke belastingen  
Drinkwatervoorziening, -waterleiding, zie watervoorziening  
Duijnrell, N.V. Bouwgrond Maatschappij  477 
  

E 
 

  
Echtscheiding, zie huwelijken  
Economische aangelegenheden 51-52, 550-593 
Eedsaflegging 19, 21-24, 47-48, 276, 516 
Eet- en drinkwaren, zie ook keuringsdienst 523-524 
Egmond, Arend van 27 
Egmond, Neeltje van 27 
Egmond, Willem van 27 
Eigendommen (gemeente-), zie ook schoolgebouwen, 
raadhuis en kerk(toren) 

25-42, 306-313 

Eigendommen, gebouwde en ongebouwde, zie gebouwde   
igendommen  
Electriciteitsfabriek te Leiden, Stedelijke 589 
Elektriciteitsvoorziening 587-590 
Erfpacht 37 
Es, Gerretie Cornelis van 42 
  

F  
  
Fabrieken, trafieken en werkplaatsen 493, 566, 583 
Fabrieken, toezicht op - 583 
Financiën  
-          Ambachts- / dorpsfinanciën 25-42, 57 
-          Gemeente 353-427 
-          Onderwijs 601-608 
Fondsen, onderwijs 601-602 
  

G  
  
Gasthuis 37 
Gasfabriek te Leiden, Stedelijke 587 
Gasvoorziening 587, 588, 590 
Geboorten, zie ook bevolkingsstatistieken  
-          Algemeen 314-327, 695-702 
-          Registers 695-698 
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-          Tienjaarlijkse tafels 699-701 
Gebouwde en ongebouwde eigendommen 25, 361, 428-430, 432-433, 444-

446 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 353, 507, 510, 569, 597, 613, 

621, 642 
Geldbeleggingen 388, 389 
Geleidingen 590 
Gemaal, belasting op-, zie plaatselijke belastingen  
Gemeente  
-          Beide Katwijken 575, 577 
-          Leiden 524, 587, 589 
Gemeentebegroting, zie begrotingen  
Gemeentebelasting, zie plaatselijke belastingen . 
Gemeentefinanciën, zie financiën  
Gemeentehuis, zie raadhuis en rechthuis  
Gemeenteontvanger, zie ontvanger  
Gemeentepersoneel, zie personeel  
Gemeenterekening, zie rekeningen van inkomsten en uitgaven  
Gemeenteverslagen, zie verslagen  
Genees- en verloskundigen, zie ook vroedvrouwen  514-515 
Gereformeerde Gemeente 648, 650 
Gouverneur van Zuid-Holland 642 
Graaf, Marijtie Ariens de  24 
Graat, Cornelis de 20 
Gravekamp, Adrianus 499 
Graven, grafkelders en dergelijke, zie begraafplaatsen  
Gravenhage, 's- 477 
Grondbelasting, zie rijksbelastingen  
Grondgebied 20, 268 
Groot, W. 616 
Grootboek der Nationale (Werkelijke) Schuld 388 
Grootboeken van inkomsten en uitgaven  417-421 
Grutters 568 

  

H 
 

  
Haagse Schouw 466 
Haan, Nicolaas de 576 
Haarlem 583 
Halder, Hendrik 313 
Hamont, heerlijkheid van 54 
Handel en nijverheid 267, 566-586 
Hanjer, Dirk 55 
Havengelden, zie plaatselijke belastingen  
Hazebroek, Abram 43 
Heerlijkheid 20, 37-38, 296, 719-720 
Heijlegegeestmeesters 22 
Heilige-Geestmeesters 21 
Herhalings- (en vervolg) onderwijs 599-600, 603 
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Hervormde Gemeente 532, 621, 623, 638, 649 
Hervormde kerk, zie kerkelijke zaken en kerk en toren  
Hondenbelasting, zie plaatselijke belastingen  
Hoofdelijk omslag, zie plaatselijke belastingen  
Hueting, Johan 517 
Huis van Bewaring 506 
Hummel, J.Ch.  650 
Huurcommissie, zie commissies  
Huwelijken en echtscheidingen, zie ook bevolkingsstatistiek  
-          Afkondigingen 706, 708-709 
-          Registers 703-705 
-          Tienjaarlijkse tafels 699-700, 707 
  

I 
 

  
Indemniteit (akten van -) 1, 53 
Inentingen 518-520, 527 
Ingekomen stukken  
-          Ambachts-/dorpsbestuur feb-13 
-          Gemeentebestuur 79-209 
Ingezetenen, zie bevolkingsstatistieken, etc.  
Inkomstenbelasting, zie rijksbelastingen  
Inkwartiering, zie vorderingen  
Instellingen van weldadigheid, toezicht op - 634-639 
Inventarissen, schoolgebouwen 625 
Inventarissen, zie archief  
Inzamelingen, giften en uitdelingen voor armen 54, 594 
  

J 
 

  
Jaarmarkt, zie kermissen, etc.  
Jaarverslagen, zie verslagen  
Jacobs, J. 583 
Jagd, de heer van der 475 
Jagt, W.H. van der 619 
  

K 
 

  
Kaaigeld, zie plaatselijke belastingen  
Kaarten 20, 468 
Kabels 588, 590 
Kadaster, zie ook grondbelasting 428-443 
Katwijk 309, 355, 359, 467, 517, 648, 650

Katwijk aan den Rijn 37, 378, 474, 637 
Katwijk aan Zee 466 
Kerk en toren, zie ook begraafplaatsen en kerkelijke zaken 15, 55, 312-313, 648 
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Kerkelijke zaken 37, 55-59, 267, 648-650 
Kerkmeesters 15, 21-22 
Kerktoren, zie kerk en toren  
Kerkvoogden en notabelen 649 
Kermissen, markten en tapperijen 14, 308, 507-509, 557, 584-586 
Keuren 1, 719 
Keuringsdienst, eet- en drinkwaren 524 
Kiezerslijsten, zie verkiezingen  
Klokluiden 56 
Koelewijn, Daniël 467 
Kohieren  
-          Dorpsomslag 35 
-          Hondenbelasting 381 
-          Personele en hoofdelijke omslag 364-373 
-          Rioolbelasting 382 
-          Schoolgeld 604-608 
Koninkrijk Holland 49, 59 
Kooij, A. 353 
Korenmolenaars 378, 568 
Kroosheemraden 21-23, 273 
  

L 
 

  
Landbouw, zie akkerbouw en veeteelt  
Landsfinanciën, zie rijksfinanciën  
Landstorm 687-689 
Landverdediging, zie militaire zaken  
Leerlingen 594, 604, 607-608, 628-631 
Leermiddelen 598 
Leerplan en lesrooster 598 
Legesgelden, zie plaatselijke belastingen  
Leggers  
-          Gebouwde en ongebouwde eigendommen 434-443,  
-          Gemeente-eigendommen 306-307, 460-461 
Leiden 44-46, 431, 466, 469, 472, 474, 

524, 529, 569, 587, 589, 694 
Leidsche Duinwater-Maatschappij  529 
Leijden, H.G. van 425 
Leliveld, Jan 42 
Lelyveld, Jan van 34 
Lelyveld, Paulus van 34 
Leningen, zie staatslening  
Levensmiddelen 51 
Levensmiddelen, distributie van - 562, 591-593 
Lijkschouwer 516-517 
Loting(sregisters), zie ook schutterij 17, 651, 657-658, 661 
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M  
  
Maasland 52 
Maatschappelijke zorg 53-54, 634-646 
Marechaussee 480 
Markten, zie ook kermissen  
-          Maten en gewichten, toezicht op - 584-586 
Marktgelden, verpachting/innen van-, zie plaatselijke 
belastingen 

 

Meelverkopers 568 
Meurs, P.A.N.S. van 305 
Militaire zaken 651-693 
Militie 681-686 
Minuten van uitgaande stukken  
-          Burgemeester 239-240 
-          Gemeentebestuur 210-238 
Morgengelden, zie rijksbelastingen  
Mulder, J. 542 
  

N  
  
Nachtwacht 50, 494-497, 499 
Nagel, Cornelis van der 624, 650 
Nagel, J. van der 493 
Napoleon, keizer 36 
Nationale militie, zie militie  
Nijverheid, zie handel etc.  
Notabelen, zie kerkvoogden etc.  
Notulen  
-          Ambachts-/dorpsbestuur 1 
-          Burgemeester en wethouders 74-78 
-          Gemeenteraad 61-73 
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten 389 
N.V. Leidsche Duinwater Maatschappij 530 
  

O 
 

  
Oegstgeest 43, 473 
Oldebroek 515 
Ollefen, L. van 720 
Onderscheidingstekenen 49 
Onderwijs, zie ook commissie van toezicht op het lager 
onderwijs 

267, 594-633 

Onderwijsregeling 597-600 
Onderwijzend personeel 595, 610-620 
Ontvanger, zie ook personeel 272, 299, 422-427 
Oorthuijs, G. 423-424 
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Oosten, Gerrit van 469 
Opcenten, zie plaatselijke- en rijksbelastingen  
Opdam, Maarten 45 
Openbare gezondheid 267, 513-546 
Openbare orde en veiligheid 47-50, 267, 479-512 
Ordonnanties 1, 719 
Oude Rijn 309-310, 473 
Oudercommissie, zie commissies  
Ouwersloot, Cornelis 44 
Ouwersloot, Jacob 503 
Overlijden, zie ook bevolkingsstatistiek  
-          Algemeen 314-327, 710-716 
-          Overlijdensverklaringen 715-716 
-          Registers 710-713 
-          Tienjaarlijkse tafels 699-700, 714 
  

P  
  
Paardenmarkt 14, 308, 585 
Paden, zie wegen etc.  
Pastorie 15, 55, 650 
Patentbelasting, zie rijksbelastingen  
Pensioenen 299-300, 614, 617 
Personeel der heerlijkheid/ambacht 21-24 
Personeel der gemeente 296-301 
Personeel, onderwijs, zie onderwijzend personeel  
Personele belasting, zie plaatselijke- en rijksbelastingen  
Plaatselijke belastingen  
-          Accijnzen 361, 376-378 
-          Algemeen 34, 353-359 
-          Begrafenisrechten 373, 535, 541, 546 
-          Belasting op gemaal 373, 376 
-          Directe belastingen 444, 449-450 
-          Dorpsomslag 35 
-          Drankvergunningsrecht 580-582 
-          Haven- en kaaigeld 373, 383-386 
-          Hondenbelasting 361, 380-381, 384 
-          Leges 379 
-          Lossen van schepen 15 
-          Marktgelden 308, 373 
-          Onderhoud van kerk, pastorie en schoolhuis 15 
-          Opcenten  360-363 
-          Personele en hoofdelijke belasting 36, 361, 364 
-          Rioolbelasting 382 
-          Visrecht, verpachting van - 310 
Pokken 527-528 
Politie, zie ook openbare orde 499-512 
Politiepersoneel 500-501 
Politieverordening 486 
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Presentielijsten  
-          Burgemeester en wethouders 274 
-          Gemeenteraad 275 
-          College van zetters der directe belastingen 456 
-          Huurcommissie 718 
Prins Willem I, standbeeld van - 647 
Processen-verbaal 268, 276, 286, 378, 422, 458, 

464, 489, 502, 516-517, 573, 584, 
648-649, 655, 694 

Provinciaal bestuur 288, 291 
Provincie Holland 286 
Provincie Zuid-Holland 480, 531 
Provisionele Representanten van het Volk van Holland 19 
Publicaties, zie bekendmakingen  
  

R 
 

  
Raadhuis 302-303 
Raadsleden 285, 287, 289, 291, 295 
Radiodistributie 478 
Railvervoer 477 
Rangen, burgelijke- en militaire- 49 
Rechthuis 16, 42 
Regenten van de aalmoezenierskamer 56 
Reglement bevolkingsregistratie 328 
Reglement op bestuur ten platte lande 269 
Reglement van orde  
-          Burgemeester en wethouders 271 
-          Gemeenteraad 270 
Rekeningen van inkomsten en uitgaven  
-          Ambachts-/ dorpsbestuur 16, 39-41 
-          Gemeentebestuur 399-416 
-          Kerkbestuur 16, 55, 58 
Rekeningen, koster 56 
Rentegevende schulden 37-38 
Repertoire (van gezegelde akten), zie ook rijksbelastingen 454 
Resoluties, zie notulen  
Richter, Gerrit 48 
Riessen, D. van 309 
Rijck, Gerard van 42 
Rijks-/landsbelastingen, bedrijfs- en andere 
inkomstenbelasting 

453 

Rijks-/landsbelastingen  
-          Binnenlandse kosten 31 
-          Deuren- en venstergeld 445 
-          Grondbelasting 362, 444-453 
-          Morgengeld 31 
-          Opcenten 360-363 
-          Patentrecht 444-453 
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-          Personele belasting 362-363, 444-453 
-          Tongeld 28 
-          Verponding 26, 29-33 
-          Zegelrecht 454 
Rijksfinanciën 428-457 
Rijksgraaninzameling 562 
Rijksstoeterij, ’s  552 
Rijnsburg 309, 516 
Riolering 458 
Rioolbelasting, zie plaatselijke belastingen  
Rooijen, P. van 493 
  

S  
  
Samenstelling en presentatie gemeente 272-285 
Schelling, P. van der 719 
Schepenen 21-23 
Schippers 44-46, 469 
Schoolcommissie, zie commissies  
Schoolgebouwen, zie ook verslagen 15, 55, 621-627 
Schoolgeldheffing 603-608 
Schooltoezicht 609 
Schoonenberg, J. 56 
Schout 15 
Schouw 458, 464 
Schouw van Duivenvoorde 466 
Schutterij 651-680 
Secretaris 272-273, 298-299 
Senff, J. 427 
Sijmons, Johan 60 
Sint Huberts Lille 54 
Slachtoffers van overstroming, zie armen- en wezenzorg  
Smederijen, ovens, stookplaatsen en dergelijke 489 
Spierenburg, Maarten 47 
Spijker, J. 515 
Spoorbaan, aanleg van -  477 
Staatslening 457 
Staten van Holland en West-Friesland 17-18 
Statistieken  
-          Bevolking 314-327 
-          Handel en nijverheid 566-567 
Stoombootdiensten, zie veer- en bootdiensten  
Straten, zie wegen  
  

T 
 

  
Tafels op de kadastrale leggers, zie leggers  
Tapperijen, zie kermissen etc.  
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Tillema, H. 423, 426 
Tonder/ster, zie turftonder/ster  
Tongeld, zie rijksbelastingen  
Toren, zie kerk etc.  
Torenvlietlaan 465 
Turftonder/ster 21-22, 24, 47-48 
Tweede Kamer, leden van - 288, 291 

  

U 
 

  
Uurslagwerk 312 
  

V 
 

  
Vaccinaties, zie inentingen  
Veelteelt, zie akkerbouw en veeteelt  
Veemarkten, zie kermissen, etc.  
Veer- en bootdiensten 469-476 
Veeziekten 560 
Veiligheid, zie openbare orde  
Veldwachter 299, 501, 503 
Verbalen, zie notulen  
Verblijfsregisters 507 
Verdel, Lauwrens 42 
Vergunningen  
-          Aanleg aan gemeentelijke havenhoofd 475 
-          Aanleg van spoorbaan 477 
-          Oprichting fabriek 583 
-          Verbouw van gewassen 563 
-          Verkoop van levensmiddelen 51 
-          Voorwaarden voor oprichting van radiocentrale 478 
Verhoeff, A.M. 702 
Verkeer en vervoer 43-46, 458-478, 521-522 
Verkiezingen 286-295 
Verordeningen 328, 351-352, 373-377, 379-380, 

384, 386, 478-479, 482-488, 491, 
507-512, 521-523, 558, 565, 572, 
580, 586, 599-600, 603, 609 

Verponding, zie rijks-/landsbelastingen  
Verslagen en overzichten  
-          Algemeen 267 
-          Gemeente 263-266 
-          Gemeenteschool 596 
-          Landbouw 561 
-          Schoolcommissie 596 
-          Volkshuisvesting 547 
-          Wegen en voetpaden 463 
-          Werking armenwet 636 
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Verwerving en verpachting, zie ook bij onderwijs, onder 
gebouwen 

308-310 

Visrecht, verpachting van -, zie plaatselijke belastingen  
Vlasveld, Hendrik 650 
Vlasvelt, Hendrik 42 
Vlies, W.A. van der 655 
Voetpaden, zie wegen etc.  
Volkshuisvesting 547-548 
Vorderingen en inkwartiering 690-693 
Vos, Marijtje 47 
Vreeburg, P.J. 548 
Vriend, de Anthonij 431 
Vriend, Jacob de 431 
Vriend, Maartje de 431 
Vroedvrouwen 514-515 
  

W  
  
Walsum, A.J. van 516 
Wapen van Valkenburg, het 
Wassenaar, Frederik Hendrik baron van  

303 
56 

Wassenaar, J.A.H.P. van 57 
Wateringen 467-468 
Watervoorziening/waterleiding 529-530 
Wegen, voetpaden en bruggen 43, 458-466, 483 
Weiden van vee en het houden van honden 510-512 
Welgeboren mannen 21-23 
Wereldoorlog, Eerste 592 
Werkplaatsen, zie fabrieken, etc.  
Werten, Johanna 54 
Wit, Cornelis Pieterzoon de  650 
  

Z 
 

  
Zegelrecht, zie rijksbelastingen  
Zegels 60 
Zetters 455-456 
Zieken, zie armen- en wezenzorg  
Ziekten, besmettelijk, zie besmettelijke ziekten  
Zijl, Anna van 709 
Zondagsheiliging 481 
Zondagswet, zie zondagsheiliging 481 
Zurk, A. van 359 
Zwart, J. van der 620 
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