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INLEIDING 
 
Korte schets van Waarder in de periode 1941-1964  
 
Grondgebied  
De gemeente Waarder was gelegen in het oosten van de provincie Zuid-Holland. Ze werd 
ten noorden begrensd door de gemeente Barwoutswaarder, ten oosten door de gemeente 
Woerden, ten zuiden door de gemeenten Papekop en Lange Ruige Weide en ten westen 
door de gemeenten Lange Ruige Weide en Bodegraven. Het grondgebied van de 
gemeente kwam vrijwel overeen met dat van de  polders Het Oosteinde van Waarder en 
Het Westeinde van Waarder. De gemeente had drie woonkernen, waarvan het dorp 
Waarder als bestuurscentrum en kerkdorp van oudsher de belangrijkste was. Daarnaast 
behoorde het deel van het dorp Nieuwerbrug aan de Rijn, dat ten zuiden van de Hoge 
Rijndijk en de Oude Rijn en ten oosten van de Dubbele Wiericke lag, bij de gemeente. 
Tenslotte was ook de bebouwde kom van Driebruggen ten oosten van de brug over de 
Dubbele Wiericke Waarders grondgebied. Naast deze kernen had de gemeente een groot 
buitengebied met boerderijen, voornamelijk gelegen aan het Oosteinde en Westeinde. De 
oppervlakte van de gemeente bedroeg circa 1115 hectare. 
 
Al direct na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd er vanuit de provincie Zuid-Holland 
een plan ontwikkeld tot herindeling van de plattelandsgemeenten in het oosten van die 
provincie, in het gebied tussen Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn. Ook de 
gemeente Waarder was hierbij betrokken, maar het herindelingsplan werd voorlopig 
opgeschort. Tien jaar later kwam de gemeentelijke herindeling opnieuw op de agenda, 
waarbij de gemeente Waarder zou worden opgesplitst. Het Waarderse deel van de kern 
Nieuwerbrug zou bij Bodegraven worden gevoegd, terwijl het dorp Waarder met de 
gemeenten Lange Ruige Weide, Papekop en Hekendorp een nieuwe, grotere gemeente 
zou gaan vormen. Lang hebben deze kleine gemeenten, samen met Barwoutswaarder en 
Rietveld, die bij Bodegraven en Woerden zouden worden gevoegd, het plan van 
Gedeputeerde Staten bestreden. Ze stonden als alternatief een grote plattelandsgemeente 
voor, waarbij er geen grondgebied aan Bodegraven en Woerden zou worden afgestaan. 
Tevergeefs, want per 1 februari 1964 werd de gemeente Waarder opgeheven en werd het 
oorspronkelijke plan van de provincie uitgevoerd. Nieuwerbrug en het gedeelte van de 
gemeente ten noorden van de Rijksweg A12 kwam bij Bodegraven, terwijl het gebied ten 
zuiden ervan, waaronder de kern Waarder, met Lange Ruige Weide, Papekop en 
Hekendorp opging in de nieuwe gemeente Driebruggen. Een klein hoekje in het 
noordoosten, nabij de spoorlijn Leiden-Utrecht en het viaduct onder de Rijksweg, werd bij 
Woerden gevoegd. 
De opheffing van de gemeente Waarder in 1964 markeert het einde van de in deze 
inventaris beschreven periode. De gemeente Driebruggen werd per 1 januari 1989 alweer 
opgeheven, waarbij de kern Waarder bij de gemeente Reeuwijk werd gevoegd. Met 
ingang van 2011 is de gemeente Reeuwijk opgeheven en ontstond door een nieuwe 
gemeentelijke herindeling de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.   
 
Bevolking  
Het inwonertal van Waarder steeg tussen 1941 en 1964 van circa 900 naar 1025. Tot ver 
na de Tweede Wereldoorlog was de bevolking grotendeels geboortig of getogen in de 
gemeente zelf. Pas vanaf het eind van de jaren '50 vestigden zich een klein aantal 
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mensen van buiten de gemeente zich, aanvankelijk vooral in de kern Nieuwerbrug; dit 
betrof mensen die in Bodegraven, Woerden of Gouda werkzaam waren. 
 
Inwonertallen van Waarder per 1 januari 
 
1942  895   1957  1003 
1947  974   1962  1014 
1952  984   1964  1023 
 
Al vanuit het verleden was er een duidelijke tweedeling in de bevolking van Waarder te 
onderscheiden. De meeste inwoners, zo'n 75%, woonden in het oude kerkdorp Waarder 
en aan de boerderijlinten van het Oosteinde en Westeinde. De resterende 25 % woonde in 
de kern Nieuwerbrug, een dorp waarvan het grondgebied onder vier verschillende 
gemeenten (behalve Waarder waren dat Barwoutswaarder, Rietveld en Bodegraven) 
ressorteerden. De bewoners van het dorp Waarder en omgeving, vanouds het bestuurlijk 
en kerkelijk centrum, waren conservatief en sterk op het eigen dorp gericht, terwijl de 
Nieuwerbrugse inwoners van Waarder, mede door de ligging langs de Oude Rijn, wat 
meer ruimdenkend en vooruitstrevend waren. Er was altijd sprake van een zekere 
animositeit, waarbij er steeds goed gelet moest worden op de afzonderlijke belangen van 
elk van de kernen.  
Kerkelijk gezien waren vrijwel alle inwoners van de gemeente Waarder in de periode 
1940-1965 protestant en aangesloten bij de Nederlands-Hervormde gemeente of bij de 
Gereformeerde Kerk. Zowel de oude, middeleeuwse Hervormde dorpskerk als het uit 1887 
daterende Gereformeerde kerkgebouw stonden aan het Dorp, de “hoofdstraat” van de 
kern Waarder. Meer dan de helft, zo'n 55 tot 60% van de inwoners van de gemeente was 
Nederlands-Hervormd, terwijl ongeveer een derde Gereformeerd was. Enkele 
boerenfamilies aan het oostelijk deel van het Oosteinde, zo'n 5% van de bevolking, waren 
Rooms-Katholiek en gingen in Woerden naar de kerk; het aantal onkerkelijken en tot 
andere kerken behorende ingezetenen was te verwaarlozen. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling  
In tegenstelling tot de meeste van haar buurgemeenten, waar al voor de Tweede 
Wereldoorlog uitbreidingsplannen of planologische regelingen tot stand waren gekomen, 
werd pas vanaf halverwege de jaren '50 begonnen met het planmatig indelen van de 
ruimte. Dat was ook niet urgent, omdat Waarder niet of nauwelijks mogelijkheden had om 
het aantal woningen uit te breiden. De meeste bouwgrond was eigendom van 
particulieren, die niet wilden verkopen. Daarnaast kreeg de gemeente in de eerste tien jaar 
na de oorlog in verband met de schaarste van bouwmaterialen van het Rijk slechts een 
heel klein bouwcontingent, een aantal te bouwen woningen, toegewezen. Bij het zoeken 
naar bouwgrond moest er ook nog zeer voorzichtig worden gehandeld om elk van de 
kernen Waarder-dorp, Nieuwerbrug en Driebruggen een relatief gelijkwaardig aantal 
huizen toe te delen.  
In het dorp Waarder werd vanaf 1952 begonnen met het bouwen van woningwetwoningen 
langs de Kosterdijk, terwijl er gelijktijdig in Nieuwerbrug, in nauwe samenwerking met de 
gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, aan de Korte Waarder sociale woningbouw 
werd gepleegd.  
In 1957 kwamen de eerste uitbreidingsplannen van de gemeente Waarder tot stand, 
namelijk het plan “Kosterdijk” voor het dorp Waarder en het plan “Nieuwerbrug”; een jaar 
later kwam het uitbreidingsplan voor de kern Driebruggen gereed. Vooral in het dorp 
Waarder, aan de Kosterdijk, ging de woningbouw vanaf 1960 gestaag door en ontstond 
een nieuwbouwwijkje rondom de Koningin Julianastraat en de Prinses Beatrixstraat. In 
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Nieuwerbrug werd vooral langs de Korte Waarder verder gebouwd, terwijl in de kern 
Driebruggen het aantal nieuwe huizen in de beschreven periode zeer gering bleef.  
Voor de bouw, het onderhoud en de exploitatie van de circa dertig woningwetwoningen, 
die tussen 1951 en 1963 gereed kwamen, werd in 1953 een zelfstandig gemeentelijk 
Woningbedrijf opgericht. 
 
Economie  
Van oorsprong vormde de veehouderij, met hieraan verwante werkzaamheden als 
kaasmakerij, het belangrijkste middel van bestaan. Er was in het dorp Waarder wat  kleine 
middenstand en bouwnijverheid, die zich richtten op de dagelijkse levensbehoeften van de 
inwoners. Industrie was er niet; dienstverlening beperkte zich tot een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij.   
 
Infrastructuur  
De hoofdwegen in de gemeente Waarder waren in eigendom en beheer bij de plaatselijke 
polderbesturen De gemeente droeg regelmatig aanzienlijk bij aan de kosten van de 
verbetering en instandhouding van de wegen. Vooral met het polderbestuur van 
Barwoutswaarder c.a., dat onder andere het Oosteinde en de Korte Waarder onder zijn 
beheer had, waren er regelmatig conflicten over het slechte onderhoud, dat door de polder 
aan die wegen verricht werd.  
De gemeente probeerde verschillende malen om de wegen van de polderbesturen in 
eigendom en onderhoud over te nemen, maar met weinig succes. Alleen de belangrijkste 
straten in de dorpskern van Waarder werden in 1962 door het polderbestuur van Het 
Westeinde van Waarder overgedragen.  Pas na de gemeentelijke herindeling van 1964 
wist de nieuwe gemeente Driebruggen het eigendom en onderhoud van het Oosteinde, 
Westeinde en andere belangrijke wegen te verkrijgen. 
 
De gemeente Waarder werd doorsneden door de kort voor de Tweede Wereldoorlog 
aangelegde Rijksweg 12. Bij die aanleg was er een aansluiting op de Molendijk gemaakt, 
waardoor zowel het dorp als Nieuwerbrug ook voor doorgaand autoverkeer werden 
ontsloten. Dit zorgde er mede voor, dat vanaf de jaren '60 het aantal forenzen in het dorp 
Waarder groeide.  
 
Ook de spoorlijn Leiden-Woerden-Utrecht liep door de gemeente. Er waren twee 
spoorwegovergangen, een bij de in 1936 opgeheven treinstopplaats “Waarder” tussen de 
Molendijk en de Korte Waarder in Nieuwerbrug en een aan het eind van het Oosteinde, 
nabij de grens met de gemeente Woerden. Deze spoorwegovergangen waren slechts 
beveiligd met lichten; met name die in Nieuwerbrug leverde vaak gevaarlijke situaties op.  
 
Waarder werd bediend door een autobusdienst, geëxploiteerd door busondernemer 
Verhoef uit Driebruggen. Deze reed vanuit het dorp Driebruggen via Waarder en het 
Oosteinde naar Woerden; vanaf 1948 ging de bus vanaf Waarder via Nieuwerbrug en de 
Hoge Rijndijk naar Woerden.  
 
Nutsvoorzieningen  
De gemeente Waarder had geen eigen gemeentelijke nutsbedrijven, maar was hiervoor 
aangesloten bij gemeenschappelijke regelingen ter verkrijging van elektriciteit en 
drinkwater. De gemeente nam met tien andere gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht deel 
aan de gemeenschappelijke regeling Stichting Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten. 
Al in de jaren '20 was de gemeente Waarder een overeenkomst voor de levering van 
elektriciteit aangegaan met de gemeente Woerden. Gemeentebedrijven Woerden zorgde 
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voor het elektriciteitsnet en voor de straatverlichting in het deel van de gemeente ten 
noorden van de spoorlijn. De stroomvoorziening en verlichting in het Nieuwerbrugse deel 
werd verzorgd door het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf van Bodegraven.  De groeiende 
behoefte aan stroom en straatverlichting in de kern Waarder en het Westeinde leidde voor 
de gemeente Woerden als leverancier tot problemen. Nadat er halverwege de jaren '50 
conflicten ontstonden over de kwaliteit en de prijs van de door Woerden geleverde 
straatlantaarns en stroom werd de overeenkomst in 1960 ontbonden. Het elektriciteitsnet 
en de straatverlichting in Waarder werd overgenomen door het Gemeentelijk 
Energiebedrijf van Gouda, dat hiervoor een nieuwe overeenkomst met Waarder aanging. 
 
Openbare orde en veiligheid  
De openbare orde in de gemeente Waarder werd tot 1943 uitgevoerd door een 
gemeenteveldwachter, bijgestaan door een Rijksveldwachter in Nieuwerbrug. Per 1 januari 
1943 werd landelijk het instituut gemeentepolitie opgeheven en gingen alle gemeentelijke 
veldwachters over naar het landelijke korps Staatspolitie. Na de bevrijding in 1945 ging de 
Staatspolitie over in het Korps Rijkspolitie. Waarder en Nieuwerbrug werden beide posten 
van de Rijkspolitiegroep Bodegraven; in beide kernen werd een rijkspolitieman 
gestationeerd. Er gebeurden weinig opzienbarende zaken op het gebied van de openbare 
orde in de gemeente; de politie was vooral doende met het toezicht op de naleving van de 
Algemene Politie Verordening en de verkeerswetgeving. Het postbureau van de 
Rijkspolitie in Waarder met woning voor de opperwachtmeester en arrestantencellen stond 
in de dorpskern aan de Kosterdijk 2. 
 
De brandbestrijding werd uitgevoerd door vrijwillige brandweerlieden. Het brandweerkorps 
van Waarder beschikte sinds 1953 over een kleine draagbare motorbrandspuit, die 
ondergebracht was in het voorportaal van de Hervormde kerk op het dorp. Tot die tijd 
werden branden in het dorp bestreden met een draagbare handspuit, die na 1953 als 
brandspuit voor het Oosteinde dienst ging doen. In Nieuwerbrug aan de Rijn stond in de 
brandweergarage aan de Stationsweg (de latere Graaf Florisweg) een door een tractor 
getrokken motorbrandspuit, voor gezamenlijke rekening van Waarder, Barwoutswaarder 
en Rietveld. Deze werd in 1958 vervangen door een voor die tijd moderne autobrandspuit. 
Voor branden in het westelijk deel van de gemeente, in Driebruggen, was er een 
overeenkomst met de brandweer van Lange Ruige Weide, die ook over een 
autobrandspuit beschikte. 
Aangezien de gemeente een overeenkomst tot onderlinge hulpverlening bij brand in de 
provincie Zuid-Holland had afgesloten, kon de brandweer in geval van nood ook buiten de 
gemeentegrenzen opereren.  
 
Onderwijs  
In Waarder waren twee  lagere scholen op protestants-christelijke grondslag. De 
Christelijk-Nationale school te Nieuwerbrug was de oudste, opgericht in 1866. De school 
was gevestigd in een oud gebouw op de hoek van de Brugstraat en de Stationsstraat (nu 
Bruggemeestersstraat en Graaf Florisweg) op grondgebied van de gemeente Waarder. In 
1955 werd een nieuw schoolgebouw betrokken aan de Burgemeester Bruntstraat. Dit 
nieuwe gebouw lag op grondgebied van de gemeente Barwoutswaarder, waarmee de 
gemeentelijke administratieve en bestuurlijke bemoeienis zich van de gemeente Waarder 
naar de gemeente Barwoutswaarder verplaatste. De andere school stond in Waarder. Het 
was een School met den Bijbel, die sinds 1921 was ondergebracht in de uit 1882 
daterende voormalige openbare lagere school aan het Dorp.  
In Nieuwerbrug was in 1949 een christelijke kleuterschoolvereniging opgericht, die van 
1958 tot 1960 gehuisvest was in de voormalige lagere school aan de Graaf Florisweg en 
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vanaf 1960 in een eigen gebouw aan de Korte Waarder onder de gemeente 
Barwoutswaarder. In het dorp Waarder was sinds 1957 een kleuterschoolvereniging, maar 
pas in 1964, kort na de opheffing van de gemeente, kwam er een kleuterschool, in een 
houten noodgebouw aan de Prinses Beatrixstraat, tot stand. 
Rooms-Katholieke en openbare lagere scholen waren niet aanwezig, evenmin als scholen 
voor voortgezet onderwijs. Voor kinderen uit de gemeente Waarder die op scholen in 
andere plaatsen onderwijs volgden werd door de gemeente een bijdrage aan de 
betreffende onderwijsinstellingen betaald. 
   
Welzijn en zorg  
In de gemeente Waarder was tot 1957 geen huisarts. Inwoners van het dorp bezochten in 
voorkomende gevallen de huisarts in Driebruggen of dokters in Woerden of Oudewater. 
De inwoners van Nieuwerbrug gingen ook naar dokters buiten de gemeente, voornamelijk 
in Bodegraven en Woerden. In 1957 vestigde zich in de kern Nieuwerbrug een huisarts, 
die na felle discussies in 1958 tot tweede gemeentearts werd benoemd naast de al eerder 
in die functie benoemde dokter uit Driebruggen. Na het vertrek van de laatste in 1962 werd 
de dokter uit Nieuwerbrug, Samsom, tot enige gemeentearts verkozen. 
Zowel in het dorp Waarder als in Nieuwerbrug waren actieve Groene Kruisverenigingen. 
De vereniging Waarder-Lange Ruige Weide had een kruisgebouw aan het Westeinde, dat 
later vervangen werd door nieuwbouw in het dorp Driebruggen. Het Groene Kruis in 
Nieuwerbrug had zijn gebouw aan de Korte Waarder.  Beide kruisverenigingen werden 
door de gemeente gesubsidieerd. 
 
Voor sociale zorg voor personen, die geen beroep konden doen op de Hervormde of 
Gereformeerde diaconie, was er het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, vanaf 1957 
Gemeentelijk Instelling voor Sociale Zorg geheten. Dat hield zich onder andere bezig met 
het verlenen van financiële ondersteuning.  
 
Cultuur en verenigingen  
Het verenigingsleven in de gemeente Waarder was beperkt. In het dorp waren de meeste 
verenigingen verbonden aan één van de beide kerkgenootschappen; het waren vooral 
jeugd- en jongelingsverenigingen, zangkoren en een Oranjevereniging Het 
verenigingsleven concentreerde zich sinds 1921 vooral in de oude School met den Bijbel 
aan de Voordijk, die in 1957 door de gemeente werd overgenomen en die zich sindsdien 
ontwikkelde tot het Dorpshuis Durate. Hierin kwam in 1959 onder meer een kleine 
uitleenbibliotheek tot ontwikkeling. De beoefening van sport werd door de inwoners van 
het dorp noch door het gemeentebestuur gestimuleerd omdat het niet als een positieve 
vorm van vrijetijdsbesteding werd beschouwd.  
In Nieuwerbrug dacht men op dat punt wat genuanceerder. Daar waren, behalve de 
kerkelijke clubs, het zangkoor en de Oranjevereniging,  de voetbalclub De Rijnstreek en de 
gymnastiekvereniging NIVO actief. In 1960 werd door een daarvoor opgerichte stichting in 
de voormalige school aan de Graaf Florisweg een verenigingsgebouw opgericht. Aan de 
sportverenigingen in Nieuwerbrug werden door het gemeentebestuur, niet altijd zonder 
discussie, incidenteel kleine subsidies verleend. 
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Bestuur en organisatie van de gemeente Waarder 1941 -1964 
 
Gemeentebestuur  
De gemeente Waarder werd in 1941 bestuurd door burgemeester M.J.E. Kwint, die tevens 
burgemeester was van de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, samen met twee 
wethouders en de gemeenteraad Toen de Duitse bezetter in 1941 de gemeenteraden 
afschafte moest de burgemeester de drie gemeenten in zijn eentje besturen met hulp van 
de wethouders als adviseurs.  
De burgemeester slaagde erin Waarder zonder al teveel problemen door de bezetting te 
krijgen, hoewel zijn houding ten opzichte van de bezetter niet bij iedereen waardering 
vond. Eind januari 1945 meldde Kwint zich ziek, waarna de NSB-burgemeester van 
Woerden P.C. Callenfels tot aan de bevrijding, als waarnemend burgemeester optrad. Na 
de bevrijding was mr dr J.H. Luiting Maten, in verband met het onderzoek naar het 
functioneren van burgemeester Kwint tijdens de bezetting, enkele maanden waarnemend 
burgemeester. Na het vertrek in 1951 van burgemeester H.H.C. Vos, die in 1947 Kwint 
was opgevolgd, kreeg Waarder, met het oog op de voorgenomen gemeentelijke 
herindeling, nog slechts waarnemend burgemeesters. De laatste waarnemend 
burgemeester, gemeentesecretaris M.G. Groenenberg. werd na de herindeling 
burgemeester van de nieuwe gemeente Driebruggen, waarin ook Waarder opging.  
Burgemeester Kwint woonde in Woerden aangezien er in geen van zijn drie gemeenten 
een ambtswoning beschikbaar was. Voor zijn in 1947 aangetreden opvolger Vos werd in 
datzelfde jaar een woning te Rietveld aangekocht, waaraan ook de gemeente Waarder 
meebetaalde. Na het vertrek van Vos werd de ambtswoning aan particulieren verhuurd.  
 
Na de bevrijding werd er een niet rechtstreeks gekozen gemeenteraad ingesteld; dit 
maakte het nemen van beslissingen lastiger. Pas in 1946 werd deze noodgemeenteraad 
vervangen door een democratisch gekozen gemeenteraad. Het gemeentebestuur bestond 
uit zeven raadsleden, waarvan er twee met de burgemeester het college van 
burgemeester en wethouders vormden. Dit bleef zo gedurende de beschreven periode. De 
gemeenteraad van Waarder was tot 1958 uitsluitend samengesteld uit leden van de Anti-
Revolutionaire Partij (AR), de Christelijk-Historische Unie (CH) en de Staatkundig 
Gereformeerde Partij (SGP). De twee Waarderse wethouders in de periode 1946-1964 
waren de anti-revolutionaire kruidenier Jac. Hoogendoorn uit het dorp Waarder en de 
christelijk-historische kunstmesthandelaar P.D. van der Linde uit Nieuwerbrug. Pas in 
1958 kwam er een niet-confessionele partij in de raad, Gemeentebelangen; de ene zetel, 
die deze partij verwierf behield ze tot aan de opheffing van de gemeente.  
De vergaderingen van de gemeenteraad vonden plaats in de raadkamer in het pand Dorp 
12 in Waarder; de gemeente huurde deze kamer voor vergaderingen en voor zitdagen van 
de burgemeester en ambtenaren. Burgemeester en wethouders vergaderden afwisselend 
in Waarder of in de in Woerden staande gemeentesecretarie. 
 
Burgemeesters van Waarder 1940-1964  
1940-1947  Marine Jan Everard Kwint   
 Voorheen burgemeester van Koudekerk a/d Rijn, vertrek in verband met benoeming                   
 tot burgemeester van Leusden en Stoutenburg 
1947-1951 Hermanus Hendrikus Cornelis Vos  
 Voorheen werkzaam in het bankwezen, vertrek in verband met benoeming tot  
 burgemeester van Woerden  
1951-1956 Arnoldus van Walsum (waarnemend)  

 Voorheen dijkgraaf van de Alexanderpolder te Rotterdam, vertrek in verband met 
  pensionering 
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1956-1962 Dries Zielhuis (waarnemend)  
 Voorheen gemeentesecretaris van Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld, vertrek in 
 verband met benoeming tot burgemeester van Benschop, Polsbroek en Hoenkoop 
1962-1964 Maarten Gerrit Groenenberg (waarnemend)  

Voorheen gemeentesecretaris van Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld, later 
burgemeester van Driebruggen 
 

Wethouders van Waarder 1939-1964  
1919-1945   G. van Ingen (AR) 
1935-1945   G. Kok (CH) 
1945-1946   H. Jongerius (AR) 
1945-1946   J.G. Kingma (CH) 
1946-1964   P.D. van der Linde (CH) 
1946-1964   J. Hoogendoorn (AR) 
 
Raadsleden van Waarder 1945-1964  
1945-1953   L.P. Boerefijn (AR) 
1945-1945, 1947-1949 W.F. Groenendijk (CH) 
1945-1964   C.W. Hofland (SGP) 
1945-1946   H. Jongerius (AR) 
1945-1947   J.G. Kingma (CH, later Chr. Arbeiders) 
1946-1964   P.D. van der Linde (CH)  
1946-1961   N. IJff (CH) 
1946-1964   Jac. Hoogendoorn (AR) 
1946-1960   N. Zuidam (AR) 
1949-1957, 1958-1962 W.F. Mulckhuijse (SGP) 
1953-1958, 1961-1962 G. Nap (AR) 
1957-1958   M. Stouthart (SGP) 
1958-1964   H. Kloosterziel (Gemeentebelangen) 
1961-1962   J. Schouten (CH) 
1962-1964   H. Gerritsen (AR) 
1962-1964   G. de Koning (AR) 
1962-1964   H. Verwoerd (CH) 
 
Gemeenschappelijke secretarie  Waarder, Barwoutswaa rder en Rietveld 
Al vanaf de negentiende eeuw werd de functie van gemeentesecretaris van Waarder 
gecombineerd met die van Barwoutswaarder en Rietveld. Omdat in geen van deze 
gemeente een geschikt pand aanwezig was hadden de drie gemeenten hun 
gemeentesecretarie in Woerden gevestigd. Sinds 1936 was de secretarie in een daarvoor 
aangekocht pand aan de Voorstraat, waarvan de bovenwoning en het erachter gelegen 
pakhuis werden verhuurd. De kosten en baten van de gezamenlijke gemeentesecretarie 
werden door elk van de drie gemeenten voor een derde deel genoten of betaald. Op vaste 
tijden waren de burgemeester of ambtenaren van de secretarie in de Waarderse 
raadkamer aanwezig.  
De gemeentesecretaris en zijn ambtenaren werkten voor de drie gemeentes en werden 
ook door de drie gemeentebesturen gezamenlijk betaald. Tot 1949 had Waarder nog een 
eigen gemeenteontvanger, J.J. van Daalen. Deze kreeg in dat jaar eervol ontslag en werd 
de op de secretarie werkzame ontvanger van Barwoutswaarder en Rietveld ook tot 
ontvanger van Waarder benoemd. Het aantal ambtenaren op de secretarie was gering. 
Behalve de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger/kassier waren er twee, soms 
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drie ambtenaren werkzaam voor de drie gemeentes. De technische dienst bestond uit een 
gemeentearchitect, die deze functie als nevenbetrekking vervulde.   
 
Gemeentesecretarissen van Waarder 1941-1964  
1914-1942  U.J. ten Hoeve 
1942-1956  D. Zielhuis 
1956-1964  M.G. Groenenberg  
 

Het archief en de inventarisatie  

Archiefruimtes en -bewaarplaatsen  
In de gemeenschappelijke gemeentesecretarie in Woerden werden de archieven van de 
samenwerkende gemeentes bewaard in “een niet-brandvrije archiefkamer”, zoals de 
Provinciaal Inspecteur der Archieven in Zuid-Holland in 1953 constateerde. Niet alleen het 
dynamisch archief, maar ook de oude archieven waren hier ondergebracht. Het 
gemeentebestuur was, zo deelde het aan Gedeputeerde Staten mee, niet van plan om 
hierin verbeteringen aan te brengen; de plannen tot opheffing en herindeling maakten 
Burgemeester en Wethouders huiverig om grote investeringen te doen in archiefzorg. De 
dossiers van na 1941 bevonden zich in dossiermappen, die in ladenkasten waren 
geplaatst. 
 
In het gemeentehuis van Driebruggen bleven de archieven van Waarder staan tot 1972, 
het jaar waarin de gemeente Driebruggen zich aansloot bij het Streekarchivariaat 
Rijnstreek te Woerden. De streekarchivaris constateerde dat de zolder waar het archief 
stond, veel te klein en tevens brandgevaarlijk was. Daarom werden de oude archieven 
begin 1973 met de gemeentelijke brandweerwagen overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Bodegraven. In 1982 verhuisde het archief 
nogmaals, ditmaal naar Driebruggen. Hier was een nieuw gemeentehuis met een 
archiefbewaarplaats die aan de wettelijke eisen voldeed in gebruik genomen. De 
archieven bleven tot begin 1989 in deze archiefbewaarplaats staan.  
 
Met  ingang van 1989 werd de gemeente Driebruggen opgeheven en gedeeltelijk bij de 
gemeente Reeuwijk gevoegd en gedeeltelijk bij de gemeente Oudewater. Op grond van de 
herindelingswet werden alle archieven van de voormalige gemeente Driebruggen echter 
ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de gemeente Reeuwijk. In 1997 vond een 
volgende verhuizing plaats, toen de archieven verhuisd werden naar de 
archiefbewaarplaats van het Streekarchief Rijnstreek te Woerden, het huidige Regionaal 
Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, in het Stadhuis te Woerden. 
 
Structuur en vorming van het archief  
De sterke administratieve en bestuurlijke verbondenheid van de gemeente Waarder met 
de gemeentes Barwoutswaarder en Rietveld heeft de vorming en ordening van het archief 
over de periode 1941-1864 sterk beïnvloed. Archiefbescheiden, die betrekking hadden op 
gezamenlijke activiteiten (met name betreffende de organisatie, gemeenschappelijke 
eigendommen en personeel) werden in een gemeenschappelijk dossier ondergebracht of 
in één gezamenlijk register afgeschreven. Voor de taakuitvoering door de afzonderlijke 
gemeenten werden over het algemeen wel per gemeente aparte zaakdossiers aangelegd. 
Dossiervorming en archiefbeheer was slechts een bescheiden onderdeel van de taken van 
een der ambtenaren ter secretarie; specifieke deskundigheid was niet aanwezig. Selectie 
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en vernietiging bleef geheel achterwege. In 1954 adviseerde de Provinciaal Inspecteur der 
Archieven om de vele archiefstukken, die daarvoor in aanmerking kwamen, door een 
deskundig persoon te laten selecteren en vernietigen, maar uit niets blijkt, dat de drie 
gemeentebesturen aan deze goede raad gehoor hebben gegeven. Pas vlak vóór en in de 
eerste maanden na de gemeentelijke herindeling werd op de verschillende 
gemeentesecretarieën een inhaalslag uitgevoerd, voornamelijk om de hoeveelheid over te 
plaatsen archief zo overzichtelijk mogelijk te houden. 
 
De gemeentelijke herindeling per 1 februari 1964 was vanuit het oogpunt van archiefzorg 
gecompliceerd. Door de herverdeling van het grondgebied van de drie  gemeentes moest 
het op de gezamenlijke secretarie gevormde archief worden gesplitst en naar de 
verschillende nieuwe gemeentes worden overgebracht. Het grootste gedeelte van de 
voormalige gemeente Waarder ging op in de nieuwe gemeente Driebruggen; als gevolg 
daarvan werd het archief van Waarder naar het gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Lange Ruige Weide in het dorp Driebruggen overgebracht. Archiefbescheiden 
van de gemeente Waarder met betrekking tot de kern Nieuwerbrug gingen naar het 
gemeentehuis in Bodegraven, waaronder Nieuwerbrug ging behoren. Daarnaast werden 
archiefbescheiden, die betrekking hadden op de drie gemeentes gezamenlijk, zoals 
bijvoorbeeld de personeelsdossiers en de stukken betreffende de secretarie, 
ondergebracht op het stadhuis in Woerden, de gemeente waarbij het grootste deel van de 
gemeentes Barwoutswaarder en Rietveld werden gevoegd.  
 
In 1964 werden niet alleen lopende zaakdossiers, maar ook objectdossiers van gebouwen, 
wegen en kunstwerken van de voormalige gemeente Waarder in het archief van de 
nieuwe gemeente Driebruggen geplaatst. Ook in Bodegraven werd deze methodiek, 
hoewel met wat meer terughoudendheid, toegepast met archiefbescheiden betreffende 
Nieuwerbrug, afkomstig uit de archieven van Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld. Het 
gevolg hiervan was dat een deel van het archief van Waarder uit de periode 1941-1964 op 
allerlei verschillende plaatsen en in verschillende archieven terecht kwam.  
  
Verantwoording van de inventarisatie 
Het archief van de gemeente Waarder was in 1972, toen het Streekarchief Rijnstreek werd 
opgericht, beperkt tot een klein aantal dossiers, voornamelijk betreffende de 
taakuitvoering, en enkele series, zoals notulen, begrotingen, rekeningen en bouw- en 
Hinderwetvergunningen. De omvang hiervan bedroeg in totaal ruim acht meter. Toen in 
augustus 2016 begonnen werd met de inventarisatie van het archief was dit met ongeveer 
vier meter gegroeid. Vanaf 1991 werden de gemeentearchieven van Barwoutswaarder en 
Rietveld over de jaren 1941-1964 werden geïnventariseerd, in de jaren daarna gevolgd 
door de eerste naoorlogse archieven van de gemeentes  Driebruggen, Bodegraven en 
Woerden. Bij deze projecten kwamen talloze stukken, die naar hun aard en bestemming 
tot het archief van de gemeente Waarder behoorden, alsnog “boven water” 
  
De oorspronkelijke ordening was door dit alles nog maar heel beperkt aanwezig. Besloten 
is daarom om het archief opnieuw te inventariseren, waarbij er gekozen is voor een 
ordeningsschema dat grotendeels gebaseerd is op de hoofdindeling van de Basis 
Archiefcode van de VNG. Daarmee wordt nog enigermate recht gedaan aan het 
oorspronkelijk ordeningsstelsel. Verschillende rubrieken zijn samengevoegd en andere 
rubrieken zijn uit een grotere rubriek naar voren gehaald. 
Bij de inventarisatie van de archieven van Barwoutswaarder en Rietveld in 1991 zijn de 
bescheiden, die betrekking hadden op de drie gemeentes gezamenlijk, geplaatst in de 
archiefinventaris van Barwoutswaarder; met blinde nummers wordt vanuit de 
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archiefinventaris van Rietveld verwezen naar de betreffende inventarisnummers. Als 
gevolg daarvan is het ook in de voorliggende inventaris van Waarder noodzakelijk om via 
blinde nummers naar de inventaris van het archief van de gemeente Barwoutswaarder 
over de jaren 1941-1964 (archiefnummer W005a)  te verwijzen. 
 
Tijdens het beschrijven werden diverse archiefstukken aangetroffen die tot het archief van 
de gemeente Waarder vóór 1941 of de rechtsopvolger gemeente Driebruggen behoren. 
Deze archiefbescheiden zijn tijdens de inventarisatie van het in deze inventaris 
beschreven archief afgescheiden en in het desbetreffende gemeentearchief opgenomen. 
Door de provinciaal archivaris van Zuid-Holland werden dossiers van Gedeputeerde 
Staten betreffende bestemmingsplannen geschonken aan het RHC. Eventueel 
ontbrekende plannen in het gemeentearchief Waarder zijn hiermee aangevuld.  
 
Ondanks het feit, dat er rond de herindeling van 1964 door de archiefvormers aanzienlijk is 
vernietigd bleef er nog het nodige te vernietigen materiaal over. Op basis van de “Lijst van 
voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven, dagtekenende 
van na 1850” uit 1983, is er alsnog geselecteerd en vernietigd. Het betrof vooral dubbele 
exemplaren van archiefstukken. Ook zijn de dienstplichtregisters van Waarder vernietigd, 
evenals de bijlagen bij de gemeenterekeningen en stukken betreffende kortlopende 
verhuur van eigendommen.  
 
Het beginjaar van de in deze inventaris beschreven periode is gebaseerd op een 
verandering van het registratuurstelsel per 1 november 1941. In dit jaar werd in Waarder 
de archiefcode van het Registratuurbureau van de Vereniging voor Nederlandsche 
Gemeenten ingevoerd  De gemeentelijke herindeling per 1 februari 1964 had tot gevolg, 
dat het archief van de gemeente Waarder met ingang van die datum werd afgesloten. 
Stukken van vóór 1941 en na 1964 zijn alleen in deze inventaris opgenomen wanneer het 
zwaartepunt van het dossier binnen de jaren 1941-1964 viel.  
 
De registers van de Burgerlijke Stand zijn als apart archief (de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand is een zelfstandig archiefvormer) in deze inventaris ondergebracht. De 
bouwvergunningen zijn niet opgenomen in deze inventaris. Dit fonds bouwvergunningen 
stond van oudsher apart geplaatst en werd gevormd door  de gemeentearchitect. De 
bouwvergunningen vormen thans een zelfstandig bestand met een eigen toegang en 
worden binnen de archiefdienst ook als apart archieffonds (R095c) beschouwd. Dit geldt 
eveneens voor de Hinderwetvergunningen. Ook de bevolkingsregisters (persoonskaarten) 
en kadastrale registers zijn niet in de inventaris opgenomen, omdat zij geen deel uitmaken 
van het secretarie-archief in enge zin.  
 
Omvang en materiële toestand  
Het archief beslaat na de inventarisatie 10,125 meter1. De stukken zijn allen herverpakt in 
zuurvrije dossieromslagen en dozen. Het archief verkeert in goede materiele staat. Het 
archief is openbaar conform de daartoe gestelde bepalingen in de Archiefwet-1995.  
 
Toegankelijkheid  
Het archief is geheel openbaar. Dit geldt dus ook voor de stukken betreffende de Tweede 
Wereldoorlog en de nasleep hiervan. Het archief staat binnen het RHC bekend onder 
beheersnummer R040. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE WAARDER, 
GEVORMD ONDER HET BEHEER VAN DE GEMEENTESECRETARIS,  

(1875) 1941-1964 (1969) 
 
 

 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 
1-3. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 

1951-1964. 
 
1. 18-05-1951 -  25-08-1955; 
2. 27-10-1955 -  07-12-1959; 
3. 21-01-1960 -  30-01-1964.             1 pak 
 
NB: Voor notulen van de vergaderingen over de periode 1945-april 
1951, zie Gemeentearchief Waarder 1812-1941, invnr.75. 
 

 
2 delen en 1 

pak 

4. Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 
1950-1963. 
 

 
1 deel 

5-7. Notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en 
Wethouders, 
1945-1964, 
 
5. 1945-1950;  
6. 1951-1956; 
7. 1957-1964.                 1 pak 
 

 
2  banden en 1 

pak 

 
 
 
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 
ORGANISATIE 
 
 Grondgebied en gemeentelijke herindeling 
 
8. Stukken betreffende de voorbereiding van en de plannen voor gemeentelijke 

herindeling en samenvoeging van de gemeente, 
1946-1943. 
 
NB: Zie ook Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 8. 
 

 
 

1 omslag 

9. Raadsbesluiten tot vaststelling van straatnamen in de gemeente, 
1955 en 1962. 
 

 
2 stukken 

-- Stukken betreffende de daadwerkelijke opheffing van de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1963-1964. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 10. 
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 Verwerving, vervreemding en verhuur van onroerend g oed 
 
10. Stukken betreffende de verwerving van onroerend goed door aankoop of 

ruiling, 
1948-1964. 
 
NB: Voor index op adres, zie bijlage 1. 
 

 
 

1 pak 

11. Stukken betreffende de vervreemding van onroerend goed door verkoop of 
ruiling, 
1945-1964. 
 
NB: Voor index op adres, zie bijlage 2. 
 

 
 

1 pak 

12. Stukken betreffende de verhuur van onroerend goed, 
1942-1952. 
 

 
1 omslag 

 
 Financiën 
 
 Begrotingen 
 
13-17. Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen, 

1941-1963. 
 
13. 1941-1945; 16. 1956-1960; 
14. 1946-1950; 17. 1961-1963. 
15. 1951-1955; 
 
NB: Het exemplaar van de begroting 1963 is een afschrift. 
              

 
5 pakken 

18-20. Raadsbesluiten tot wijziging van de begroting, 
1941-1963. 
 
18. 1941-1949; 20.         1956-1963. 
19. 1950-1955; 
 

 
3 omslagen 

 Rekeningen 
 
21-24. Rekeningen met stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en 

goedkeuring, 
1941-1963. 
 
21. 1941-1945; 23.         1951-1957; 
22. 1946-1950; 24.         1958-1963. 
 

 
 

4 pakken 

25. Staten van specificatie van inkomsten en uitgaven op de rekening, 
1941-1942. 
 

 
1 omslag 

26-29. Secretarieregisters, 
1943-1947 en 1953-1962. 
 
26. 1943-1947; 28.        1957-1960; 
27. 1953-1956; 29.        1961               1 deel 
 

 
3 pakken en 

1 deel 
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30-33. Grootboeken, 
1948-1952 en 1962-1963. 
 
30. 1948-1949; 32.       1962; 
31. 1950-1952; 33.       1963. 
 

 
4 pakken 

 Geldleningen 
 
34. Stukken betreffende het aangaan van geldleningen door de gemeente, 

1941-1962. 
 

 
1 omslag 

35. Stukken betreffende het beheer en de verkoop van een inschrijving op het 
Grootboek Nationale Schuld ten gunste van de gemeente, 
1947-1950. 
 

 
 

1 omslag 

 Controle en toezicht 
 
36. Verordeningen op de controle van het financieel beheer en de boekhouding 

van rekenplichtige ambtenaren, 
1941 en 1944. 
 

 
 

2 stukken 

-- Stukken betreffende de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding 
van de ontvanger van de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1941-1942, 1944, 1946 en 1951. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 32. 

 

 
 Raadhuis, secretarie en burgemeesterswoning 
  
37. Stukken betreffende de huur van de raadkamer in het pand Dorp 12 te 

Waarder, 
1943-1964. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende het beheer van het secretariegebouw van de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder in de Voorstraat te Woerden en 
betreffende de verhuur van het bovenhuis en pakhuis aan derden, 
1942-1963. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 133. 
 

 

-- Stukken betreffende de ambtswoning van de burgemeester van de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, kadastraal bekend 
Rietveld, sectie B, nummer 773, 
1947-1963. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 134. 

 
 
 
 

 
 Archief 
  
-- Stukken betreffende het ontbreken van een gedeelte van het archief van de 

gemeente Rietveld en het ontbreken van een brandvrije archiefkamer in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1953-1954. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 129. 
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-- Brief van de Provinciaal Inspecteur van de Gemeente- en 
Waterschapsarchieven betreffende de vernietiging van archiefbescheiden van 
de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1954. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 130. 

 
 

 
 Organen en functionarissen 
 
 Gemeenteraad 
 
38. Stukken betreffende de verkiezingen van gemeenteraadsleden, 

1945, 1946, 1949, 1953, 1958 en 1962. 
 

 
1 pak 

39. Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van gemeenteraadsleden, 
1946, 1947, 1957 en 1961. 
 

 
1 omslag 

40. Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte van de presentiegelden 
voor de gemeenteraadsleden, 
1945-1963. 
 

 
 

1 omslag 

 College van burgemeester en wethouders 
 
41. Besluit van de Commissaris der Koningin tot uitsluiting van de wethouders 

G. van Ingen en D. Kok van het lidmaatschap van het college van 
burgemeester en wethouders, 
1945. 
 

 
 
 

1 stuk 

-- Stukken betreffende de benoeming van wethouders in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1945-1953. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 141. 
 

 

42. Stukken betreffende de benoeming van wethouders tot loco-burgemeester, 
1945-1946. 
 

 
1 omslag 

43. Stukken betreffende de vaststelling van de wethouderssalarissen, 
1946-1963. 
 

 
1 omslag 

 Burgemeester 
 
-- Brief betreffende het voorzien in de burgemeestersvacature in de 

gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder door A. van Walsum of 
D. Zielhuis, 
1954. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 148. 

 

 
 Gemeentesecretaris 
 
44. Stukken betreffende de benoeming en het functioneren van (waarnemend) 

gemeentesecretarissen, 
1943-1962. 
 

 
 

1 omslag 
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-- Stukken betreffende de cumulatie van de functies van secretaris en 
ontvanger in Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1943 en 1950. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 145. 
 

 

 Gemeenteontvanger 
 
45. Stukken betreffende de aanwijzing en het functioneren van 

gemeenteontvangers, 
1943-1958. 

 
 

1 stuk 
 
 Personeelszaken 
 
 Personeelsleden 
 
46-54. Stukken betreffende het dienstverband van personeelsleden van de 

gemeente Waarder, 
1942-1964. 
 
46. F. Bierhorst, opzichter begraafplaats, 1946-1951; 
47. J.W. Blok, conciërge gemeentesecretarie, 1949-1964; 
48. J.A. Heckman, gemeentearts voor Waarder, 1949-1962; 
49. A.J. Jongerius, klokopwinder, 1946-1948; 
50. C. van Kleef, ambtenaar ter secretarie/ontvanger, 1943-1949; 
51. K.P. Kühler, gemeentearts voor Waarder, 1943-1949; 
52. A. Plomp, gemeenteveldwachter, 1933-1945; 
53. A. Samsom, gemeentearts voor Nieuwerbrug, 1960-1962; 
54. J.A. Slager, gemeenteopzichter, 1964. 
 
NB:  Zie ook Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnrs 151- 
       192. 
 

 
 

 9 omslagen 

-- Staten, houdende opgave van ambtenaren ter secretarie en ten kantore 
van de gemeenteontvanger in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld 
en Waarder, 
1941-1949. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 193. 

 

 
 Instructies 
 
-- Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van de instructie voor 

de gemeenteopzichter, tevens ambtenaar van bouw- en woningtoezicht in 
de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1944 en 1947-1949. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 196. 
 

 
 
 

55. Instructie voor de gemeentearts voor Waarder, 1950, met besluiten tot 
wijziging, 1954, 1960 en 1961, en stukken betreffende de totstandkoming, 
1949-1961. 
 
 
 

 
 

1 omslag 
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56. Instructie voor de conciërge-schoonmaker van het secretariegebouw, 1955, 
met besluiten tot wijziging,  
1957, 1960, 1961 en 1963. 
 

 
 

1 omslag 

57. Instructies voor de gemeentearts voor Nieuwerbrug, 1961 en 1962, met 
stukken betreffende de totstandkoming, 
1960-1962. 

 
 

1 omslag 
 
 Rechtspositie 
 
-- Stukken betreffende de rechtspositieregelingen van de gemeenten 

Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder en de vaststelling van wijzigingen, 
1959-1963. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 195. 
 

 
 
 
 

58. Algemeen Ambtenarenreglement, 1959, met besluiten tot wijziging, 
1961-1963. 
 

 
1 omslag 

59. Verordeningen tot wijziging van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, 
1941 en 1953-1956. 
 

 
1 omslag 

60. Arbeidsovereenkomstenverordening, 1959, met verordeningen tot wijziging, 
1961-1963. 
 

 
1 omslag 

61. Besluit tot vaststelling van de Wachtgeldregeling, 1959, met besluiten tot 
wijziging, 
1961-1963. 
 

 
 

1 omslag 

62. Uitkeringsverordening, 1959, met verordeningen tot wijziging, 
1962-1963. 

 
1 omslag 

 
 Bezoldiging 
 
63. Stukken betreffende de vaststelling van de salarissen van het personeel, 

1942-1964. 
 

 
1 omslag 

-- Stukken betreffende de bezoldiging van de eerste ambtenaar ter secretarie 
van de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1942. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 200. 
 

 

-- Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de Verordening 
regelende de bezoldiging van de werklieden van de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1950-1964. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 203. 
 

 

-- Verordening regelende de bezoldiging van de hoofdambtenaar ter secretarie 
van de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, met stukken 
betreffende de voorbereiding en vaststelling, 
1956-1957. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 204. 
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-- Verordening regelende de bezoldiging van de hoofdcommies ter secretarie, 
tevens ontvanger der gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
met stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 
1962-1964. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 205. 

 
 

 
 Toelagen en vergoedingen 
 
64. Besluiten tot regeling van de verplaatsingskostenvergoedingen van 

personeel van de gemeente, 1947 en 1949, met besluit tot wijziging, 
1948. 
 

 
 

3 stukken 

65. Verplaatsingskostenverordening, 1959, met verordening tot wijziging, 
1963. 
 

 
2 stukken 

66. Verordening op de toekenning van een tegemoetkoming in de kosten, 
verbonden aan de studie voor vakexamens, 1947, met verordening tot 
wijziging, 
1953. 
 

 
 
 

2 stukken 

-- Verordening regelende het toekennen van een tegemoetkoming in 
bovenmatige ziektekosten in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en 
Waarder, 
1963. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 210. 

 

 
 Overige personeelsaangelegenheden 
 
-- Stukken betreffende verkrijging van vrijstelling van de “Arbeitseinsatz” voor 

personeel van de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1943. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 213. 
 

 
 
 

-- Stukken betreffende de uitvoering van het Zuiveringsbeslujit-1945 in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1946. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 214. 
 

 
 

 

67. Besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Ziektekostenver-
zekering t.b.v. ambtenaren in dienst der gemeenten in Zuid-Holland, 
1954. 
 

 
 

1 stuk 

-- Verordening regelende het sparen door het personeel in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1962. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 215. 
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TAAKUITVOERING 
 
 Belastingen en retributies 
 
68. Verordeningen op de heffing van opcenten op de personele belasting, 

1943, 1944 en 1950. 
 

 
3 stukken 

69. Verordeningen op de heffing van opcenten op de grondbelasting, 
1943, 1950 en 1955. 
 

 
3 stukken 

70. Stukken betreffende de afschaffing van hondenbelasting in de gemeente, 
1944-1950. 
 

 
1 omslag 

71. Legesverordeningen, 1942, 1948, 1949, 1951 en 1954, met verordeningen 
tot wijziging en aanvulling, 
1944-1958. 

 
 

1 omslag 
 
 Openbare orde, veiligheid en justitie 
 
 Politiepersoneel 
 
72. Stukken betreffende de wijziging van de Verordening op de eisen van 

benoembaarheid en bezoldiging van de gemeenteveldwachter, 
1941-1943. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de organisatie, het personeel en de huisvesting van de 
Rijkspolitie in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 1948-
1949 en 1952-1962. 
 
NB:  Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 233. 
 

 

-- Stukken betreffende politieaangelegenheden in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1954-1964. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 234. 

 

 
 Openbare orde en openbare zedelijkheid 
 
-- Stukken betreffende de instelling van “spijkerwacht” in de gemeenten 

Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1944. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr 251. 
 

 

73. Verordeningen tot wijziging van de Algemene Politie Verordening-1904,  
1947-1950. 
 

 
1 omslag 

74. Algemene Politie Verordening, 1951, met verordeningen tot wijziging, 
1954-1961. 
 

 
1 omslag 

75. Stukken betreffende de problematiek rondom het al dan niet verlenen van 
een vergunning voor de verkoop van sterke drank aan een wegens 
collaboratie veroordeelde caféhouder in de gemeente, 
1946-1951. 

 
 
 

1 omslag 
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 Brandweer   
  organisatie 
 
-- Stukken betreffende een overeenkomst m.b.t. de onderlinge hulpverlening bij 

brand tussen de gemeente Bodegraven en de gemeenten Barwoutswaarder, 
Rietveld en Waarder, 
1941-1944 en 1946-1947. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 241. 
 

 

76 Rapport van de burgemeester betreffende de staat van het brandweerwezen 
in de gemeente,  
1941. 
 

 
 

1 stuk 

77. Stukken betreffende de opheffing van de gemeenschappelijke brandweer van 
de gemeenten Waarder en Lange Ruige Weide, 
1942. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de organisatie en de formatie van de brandweer in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1942, 1947-1948, 1951 en 1964. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 244. 
 

 
 
 

78. Verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke 
brandweer, 1955, met verordeningen tot wijziging, 
1955-1956 en 1960-1961. 
 

 
 

1 omslag 
 

79. Besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling voor onderlinge 
hulpverlening bij brand in de provincie Zuid-Holland, 
1955. 
 

 
 

1 stuk 

80. Besluit tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling inzake het 
brandweerwezen met de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, 1958, 
met besluit tot opheffing van de regeling, 
1964. 
 

 
 
 

2 stukken 

  personeel 
 
81. Staten van brandweerlieden in de kernen Waarder en Nieuwerbrug, 

1941-1964. 
 

 
1 omslag 

82. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van brandweerlieden bij de 
brandspuiten in Waarder en Nieuwerbrug, 
1941-1964. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de beloning van het brandweerpersoneel in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1941-1948 en 1961-1962. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 243. 
 

 
 
 

83. Besluiten tot vaststelling van de beloning van het brandweerpersoneel in de 
gemeente, 
1946-1948, 1954 en 1961. 
 

 
 

1 omslag 
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-- Stukken betreffende de brandweervereniging in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1956. 
 

 
 

1 omslag 

  materieel 
 
84. Stukken betreffende de aankoop van een motorbrandspuit, in samenwerking 

met de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, ten behoeve van de kern 
Nieuwerbrug, 
1941-1946. 
 

 
 
 

1 omslag 

85. Stukken betreffende de aankoop van een autobrandspuit ten behoeve van de 
kern Nieuwerbrug, 
1958-1960. 
 

 
 

1 omslag 

86. Akten van huur van de brandweergarage te Nieuwerbrug, 
1941-1955. 
 

 
1 omslag 

 Luchtbescherming en Luchtbeschermingsdienst   
 
87. Arbeidsovereenkomstenbesluit voor het personeel van de vaste kern van de 

Luchtbeschermingsdienst, 1941, met besluit tot wijziging, 
1942. 
 

 
 

2 stukken 

-- Register van het personeel van de Luchtbeschermingsdienst in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1942-1943. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 237. 
 

 
 
 

88. Staten van gegevens betreffende de staf van de Luchtbeschermingsdienst in 
de kernen Waarder en Nieuwerbrug, 
[1942]. 
 

 
 

1 omslag 
 

89. Akte, waarin de leden van de Luchtbeschermingsdienst verklaren niet anti-
Duits te zijn, 
[circa 1942]. 
 

 
 

1 stuk 

90. Register van rapporten door luchtwachters in de kerk van Waarder 
betreffende over de gemeente vliegende vliegtuigen, 
1942-1943. 
 

 
 

1 katern 

91. Rapporten  en verslagen betreffende beschietingen, bombardementen en 
andere incidenten met Engelse en Amerikaanse vliegtuigen binnen de 
gemeente, waarvan enkele met dodelijke afloop, 
1942-1945. 
 

 
 
 

1 omslag 

-- Rapporten betreffende luchtbeschermingsoefeningen in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1942-1943. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 236. 
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 Bescherming Bevolking 
 
-- Stuk betreffende de organisatie voor de bescherming van de burgerbevolking 

in oorlogstijd in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
[circa 1952]. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder, invnr. 238. 

 

 
 Justitie 
 
-- Rapporten betreffende de opsporing van economische delicten in de 

gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1942-1943. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 462. 
 

 

92. Stukken betreffende de arrestatie, berechting, strafvervolging en 
invrijheidstelling van inwoners, die verdacht van en veroordeeld zijn voor 
collaboratie met de Duitse bezetter, 
1945-1951. 
 

 
 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de arrestatie, berechting en strafvervolging ten opzichte 
van personen en bedrijven, die in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld 
en Waarder gecollaboreerd hebben met de bezetter, 
1945-1946. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder, invnr. 253. 
 

 

-- Stukken betreffende de benoeming van leden van het bureau roerende 
goederen van vijanden en landverraders in de gemeenten Barwoutswaarder, 
Rietveld en Waarder, 
1945. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder, invnr 252. 
 

 
 
 
 

-- Lijst betreffende de zwarte handel en de werken voor c.q. levering aan de 
Duitse Wehrmacht in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1946. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder, invnr. 451. 
 

 

93. Processen-verbaal van politiezaken, waarvan enkele met dodelijke afloop, 
met bijlagen, 
1949, 1955 en 1959. 
 

 
 

1 omslag 

 Bevolking en Burgerlijke Stand 
 
94. Stukken betreffende het overlijden van J. de Vor en S. van der Veen in 

Duitsland gedurende de tweede wereldoorlog, 
1943-1946. 
 

 
 

1 omslag 

95. Stukken betreffende het verlenen van verblijfsvergunning aan buitenlandse 
vluchtelingen, 
1944-1956. 
 
 

 
 

1 omslag 
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96. Stukken betreffende het verlies van Nederlanderschap van inwoners van de 
gemeente in verband met het in vreemde krijgsdienst treden tijdens de 
tweede wereldoorlog, 
1946-1954. 
 

 
 
 

1 omslag 

97. Rapporten betreffende de uitkomsten van de volkstellingen in de gemeente, 
1947 en 1960. 
 

 
3 katernen 

98. Staten van gezinnen, die bij de gemeentelijke herindeling van 1964 over 
zullen gaan naar de gemeente Driebruggen of  de gemeente Bodegraven, 
1963. 
 

 
 

1 omslag 

99. Besluiten van de Commissaris der Provincie en van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland tot vaststelling van het salaris van de ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand in de gemeente, 
1942, 1943, 1955 en 1958. 
 

 
 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de bezoldiging van de ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1942, 1943, 1955-1958 en 1963. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 265. 
 

 

 Verkiezingen 
 
100. Processen-verbaal van de verkiezingen voor Provinciale Staten, 

1946, 1950, 1954 en 1962. 
 

 
1 omslag 

101. Processen-verbaal van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 
1946, 1948, 1952, 1958 en 1963. 
 

 
1 omslag 

  
 Volksgezondheid en milieuhygiëne 
 
 Openbare gezondheid 
 
102. Stukken betreffende de opheffing van de gemeenschappelijke regeling met 

de gemeente Lange Ruige Weide inzake de gezamenlijke geneeskundige 
dienst en de aanstelling van een gemeentearts voor de kern Nieuwerbrug, 
1956-1962. 
 

 
 
 

1 omslag 

103. Stukken betreffende de ondersteuning van de afdeling Lange Ruige Weide-
Waarder-Hekendorp van de Vereniging Het Groene Kruis, 
1943-1960. 
 

 
 

1 omslag 

104. Stukken betreffende de ondersteuning van de afdeling Nieuwerbrug van de 
Vereniging Het Groene Kruis, 
1960-1963. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de toekenning van een financiële bijdrage voor de bouw 
van een wijkgebouw aan de Korte Waarder door de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1960-1964. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 474. 
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 Toezicht op voedingswaren 
 
-- Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de Verordening op de 

heffing en invordering van keurloon in de gemeenten Barwoutswaarder, 
Rietveld en Waarder alsmede het recht om de gemeentelijke 
noodslachtplaats te gebruiken, 
1944-1957. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 268. 
 

 

105. Verordeningen op de heffing van keurloon en rechten voor het gebruik van de 
noodslachtplaats, 1944, 1945 en 1947, met verordeningen tot wijziging, 
1945-1957. 
 

 
 

1 omslag 

106. Stukken betreffende de huur van G. van der Laan van de noodslachtplaats 
aan de Kosterdijk te Waarder, 
1946-1961. 
 

 

-- Register van verleende vergunningen voor het vervoer van besmet vee in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1953-1963. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 269. 
 

 
 

-- Besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de uitvoering 
van de Vleeskeuringswet van de gemeenten, behorende tot de 
Vleeskeuringskring Woerden, door de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld 
en Waarder, 
1954. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 270. 
 

 

-- Brief betreffende het indienen van bezwaar bij de gemeente Woerden tegen 
de begroting 1955 van de Vleeskeuringsdienst door de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1955. 
 

 
 
 

1 stuk 

107. Verordening op de vee- en vleeskeuringsdienst, 
1960. 

 
1 stuk 

 
 Bestrijding besmettelijke ziekten 
 
108. Verordening op de heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden, 

1948. 
 

1 stuk 
 
 
 Drinkwatervoorziening 
 
109. Lijst van waterpompen en regentonnen in de gemeente, opgemaakt ten 

behoeve van de Duitse bezetter, 
1943. 
 

 
 

1 stuk 

110. Stukken betreffende de drinkwatervoorziening door en de verstrekking van 
geldleningen aan de gemeenschappelijke regeling Drinkwaterleiding De Elf 
Gemeenten, 
1945-1956. 

 
 
 

1 omslag 
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 Riolering 
 
111. Stukken betreffende de aanleg van riolering in het uitbreidingsplan Kosterdijk, 

1961-1964. 
 

 
1 omslag 

112. Stukken betreffende de aanleg van riolering aan het Dorp te Waarder, 
1963. 
 

 
1 omslag 

113. Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de 
rioolzuiveringsinstallatie aan de Prins Bernhardlaan, 
1963-1964. 
 

 
 

1 omslag 

 Begraafplaats 
   
  beheer en onderhoud  
 
114. Verordeningen op het beheer van de gemeenschappelijke algemene 

begraafplaats van Waarder, Lange Ruige Weide, Barwoutswaarder en 
Rietveld, 1942, 1948, 1955 en 1956, met verordeningen tot wijziging, 1956 en 
1962, en stukken betreffende de totstandkoming, 
1942-1956. 
 

 
 
 
 

1 omslag 

115. Verordeningen op de heffing en invordering van begraafrechten voor de 
algemene begraafplaats, 1948, 1955, 1956 en 1961, met verordeningen tot 
wijziging, 1956 en 1958, en stukken betreffende de totstandkoming, 
1947-1961. 
 

 
 
 

1 omslag 

116. Stukken betreffende de uitbreiding van de algemene begraafplaats, 
1946 en 1957-1960. 
 

 
1 omslag 

117. Briefwisseling met de Oorlogsgravenstichting betreffende het onderhoud van 
het oorlogsgraf van H. Verhoog, 
1951. 
 

 
 

2 stukken 

118. Stukken betreffende de bouw van een aula op de algemene begraafplaats, 
1955-1959. 
 

 
1 omslag 

  begraafadministratie  
 
119. Register van begravenen uit de gemeenten Waarder, Lange Ruige Weide, 

Barwoutswaarder en Rietveld op de algemene begraafplaats, ingedeeld op 
grafnummer, 
1875-1969. 
 

 
 
 

1 deel 

120. Register van eigenaars van de graven op de algemene begraafplaats, 
ingedeeld op grafnummer, 
1943-1969. 
 

 
 

1 deel 

121. Register van begravenen uit de gemeente Waarder op de 
gemeenschappelijke algemene begraafplaats, ingedeeld op grafnummer, 
1875-1986. 
 

 
 

1 deel 

122. Plattegronden van de algemene begraafplaats, 
1947-[circa 1962]. 

 
1 omslag 

  
 



GEMEENTE WAARDER, 1941-1964  29 

  

 Afvalverwijdering en destructie 
 
123. Destructieverordeningen, 

1959 en 1963. 
 

2 stukken 
 

 
 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
 Ruimtelijke ordening 
 
124. Voorgevelrooilijnverordening, met tekening, 

1941. 
 

 
2 stukken  

125. Stukken betreffende de op de gemeente uitgeoefende druk vanuit diverse 
organisaties en overheden om uitbreidingsplannen vast te stellen, 
1943-1949. 
 

 
 

1 omslag 

126. Stukken betreffende de voorbereiding van een niet vastgesteld 
uitbreidingsplan voor het dorp Waarder, 
1956. 
 

 
 

1 omslag 

127. Uitbreidingsplan “Kosterdijk”, 1957, met stukken betreffende de 
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 
1957-1958. 
 

 
 

1 omslag 

128. Uitbreidingsplan “Nieuwerbrug”, 1957, met stukken betreffende de 
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 
1957-1958. 
 

 
 

1 omslag 

129. Uitbreidingsplan “Driebruggen”, 1958, met stukken betreffende de 
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring na Kroonberoep, 
1956-1960. 
 

 
 

1 omslag 

130. Uitbreidingsplan in Hoofdzaak voor het Landelijk Gebied, 1960, met stukken 
betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring na Kroonberoep, 
1957-1962. 
 

 
 

1 omslag 

131. Uitbreidingsplan “Herziening Kosterdijk”, 1960, met stukken betreffende de 
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 
1959-1960. 
 

 
 

1 omslag 

132. Uitbreidingsplan “Bedrijfsterrein Driebruggen”, 1962, met stukken betreffende 
de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring na Kroonberoep, 
1961-1964 (1965). 
 

 
 

1 omslag 
 

133. Uitbreidingsplan “Bedrijfsterrein Molendijk” 1962, met stukken betreffende de 
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 
1961-1963. 
 

 
 

1 omslag 

134. Uitbreidingsplan “Partiële herziening Driebruggen”, 1963, met stukken 
betreffende de voorbereiding, vaststelling, goedkeuring en intrekking, 
1961-1964. 
 

 
 

1 omslag 

135. Uitbreidingsplan “Kosterdijk Oost”, 1963, met stukken betreffende de 
voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 
1963-1964. 

 
 

1 omslag 
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 Bouwverordening 
 
136. Verordeningen tot wijziging van de Bouwverordening-1935 met stukken 

betreffende de totstandkoming, 
1941-1961. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende wijzigingen van de Bouwverordeningen van de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1961-1962. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 311. 
 

 

-- Stukken betreffende het opnemen van een welstandstoezichtbepaling in 
de Bouwverordeningen van de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en 
Waarder, 
1945. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 310. 
 

 
 

137. Stukken betreffende het op grond van de Bouwverordening 
onbewoonbaar verklaren van panden in de gemeente, 
1958-1961. 
 

 
 

1 omslag 

   
 Woningbouw; algemeen 
 
138. Stukken betreffende de toekenning van woningbouwvolume en 

woningcontingenten aan de gemeente, 
1948-1963. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de toekenning van bouwvolumen aan de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1948-1955 en 1960-1963. 
 

 
 

1 omslag 

 Woningbouw; sociale woningbouw 
   
  Woningbedrijf 
 
139. Beheersverordening voor her Woningbedrijf, 1953, met verordeningen tot 

wijziging, 
1957 en 1962. 
 

 
 

3 stukken 

140. Begrotingen van het Woningbedrijf, deels met Memorie van Toelichting, 
1954-1957 en 1959-1963. 
 

 
1 omslag 

 
141. Rekeningen van het Woningbedrijf, met bijlagen en controlerapporten, 

1954-1963. 
 

1 pak 
 
  bouw en financiering 
 
142-150. Stukken betreffende de bouw, financiering en exploitatie van 

gemeentelijke woningwetwoningen, 
1949-1963. 
 
142. Kosterdijk 15,16 en 17 (complex I), 1949-1960; 
143. Korte Waarder 10-12 (even) (complex II), 1950-1951; 

 
 

9 omslagen 
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144. Burgemeester Bruntstraat 4 (complex III), 1951-1952; 
145. Kosterdijk, 19, 20, 21 en 22 (complex IV), 1951-1956; 
146. Korte Waarder 9-15 (oneven) (complex V), 1956-1957; 
147. Koningin Julianastraat 14-20 (even) (complex VI), 1957-1959; 
148. Koningin Julianastraat 3-9 (oneven) (complex VII), 1960-1963; 
149. Prinses Beatrixstraat 6-10 (even) (complex VIII), 1958-1963; 
150. Prinses Beatrixstraat 5-9 (oneven) (complex IX), 1961-1963. 
 

 
 Wegen, verkeer en vervoer en waterstaatszaken 
 
 Wegen; algemeen 
  
151. Wijzigingsleggers van de weg en voetpaden buiten de bebouwde kom van de 

gemeente, 
1953 en 1958. 
 

 
 

2 
katernen 

152. Verslag van de staat der wegen en kunstwerken in de gemeente, 
1963. 

 
1 stuk 

 
 Wegen; aanleg en onderhoud  
 
153. Stukken betreffende de verlening van subsidie en medewerking aan de 

verbetering van het Oosteinde door het bestuur van de polder 
Barwoutswaarder c.a., 
1944-1953. 
 

 
 
 

1 omslag 

154. Stukken betreffende de verlening van subsidie en medewerking aan de 
verbetering van de driesprong Dorp-Molendijk-Kosterdijk door het bestuur 
van de polder Het Westeinde van Waarder, 
1956-1963. 
 

 
 
 

1 omslag 

155. Stukken betreffende de aanleg van wegen in het uitbreidingsplan Kosterdijk, 
1960-1962. 
 

 
1 omslag 

156. Stukken betreffende de verbreding en reconstructie van de straat Dorp en de 
aanleg van een parkeerterrein aldaar, 
1960-1962. 
 

 
 

1 omslag 
 

157. Stukken betreffende de verlening van subsidie en medewerking aan de 
verbetering van de Korte Waarder en de Molendijk door het bestuur van de 
polder Het Westeinde van Waarder, 
1961-1962. 

 
 
 

1 omslag 
  
 Straatverlichting 
 
158. Stukken betreffende de aanleg van straatverlichting in de kern Waarder en 

het buitengebied, 
1956-1963. 

 
 

1 omslag 
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 Verkeersveiligheid 
 
-- Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot vaststelling van de 

grenzen van de bebouwde kom van de gemeenten Barwoutswaarder, 
Rietveld en Waarder, 
1950. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 442. 
 

 

159. Besluiten van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot vaststelling van de 
bebouwde kommen in de gemeente op grond van de Wegenverkeerswet, 
1956 en 1959, met tekening, 1959, en met besluit tot wijziging, 
1961. 
 

 
 
 

1 omslag 

160. Stukken betreffende verkeersbesluiten, genomen door de gemeenteraad, met 
stukken betreffende de voorbereiding ervan, 
1948-1963. 

 
 

1 omslag 
 
 Openbaar vervoer 
 
161. Stukken betreffende de verlening van huurautovergunningen aan 

ondernemers in de gemeente, 
1946-1959. 

 
 

1 omslag 
 
 Waterstaatszaken 
 
162. Stukken betreffende de demping, in verschillende fasen, van de “Porsloot” 

achter de Kosterdijk, 
1948-1961. 

 
 

1 omslag 
 
 Economische zaken en arbeidsaangelegenheden 
 
 Landbouw en jacht 
 
-- Registers, aangelegd op grond van het Stierenreglement, van de gemeenten 

Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1947-1963. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnrs 446-447. 
 

 

-- Stukken betreffende de uitvoering van het Stierenreglement in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1952-1963. 
 
NB: Zie gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 448. 
 

 

 Handel en industrie 
   
-- Stukken betreffende de verkoop van appels tijdens de bezetting in de 

gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1944. 
 
NB: Zie gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 450. 
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-- Besluit van de gemeenteraden van Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder 
tot het maken van een los- en laadplaats langs de Rijn te Nieuwerbrug voor 
rekening van de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1950. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 445 
 

 
 
 

163. Verordening tot instelling van een koopavond in de gemeente, 
1958. 
 

 
1 stuk 

 Energievoorziening 
 
164. Stukken betreffende de aansluiting van woningen aan het Oosteinde op het 

elektriciteitsnet, 
1946-1954. 
 

 
 

1 omslag 

165. Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten inzake de 
elektriciteitsvoorziening met de gemeente Woerden, vanaf 1960 met de 
gemeente Gouda, 
1950-1960. 

 
 
 

1 omslag 
 
 Distributie 
 
-- Stukken betreffende de deelname met de gemeenten Barwoutswaarder en 

Rietveld in de gemeenschappelijke regeling Distributiedienst Woerden, 
1941-1944 en 1947. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr 455. 
 

 

-- Lijst van houders van waterfornuizen en van veevoederpotten in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1944. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 457. 
 

 

166. Stukken betreffende de klompendistributie in de gemeente, 
1943-1944. 
 

 
1 omslag 

 
-- Stukken betreffende de levering van klompen door de kleinhandel in de 

gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1944-1945. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 459. 
 

 
 
 

 
 Arbeidsaangelegenheden 
 
167. Stukken betreffende de tewerkstelling in en terugkeer uit Duitsland van aldaar 

te werk gestelde inwoners van de gemeente, 
1941-1945. 
 

 
 

1 omslag 

168. Stukken betreffende de Nederlandsche Arbeidsdienst, 
1942-1944. 
 

 
1 omslag 
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 Sociale zorg  en zorg voor slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld 
 
 Sociale zorg 
 
169. Begrotingen van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, vanaf 1957 

Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg, 
1941-1948 en 1950-1963. 
 

 
 

1 pak 

170. Rekeningen van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur, vanaf 1957 
Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zorg, 
1941-1948, 1949-1953 en 1955-1963. 
 

 
 

1 pak 

171. Raadsbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Algemeen Burgerlijk 
Armbestuur,  
1951. 
 

 
 

1 stuk 

-- Stukken betreffende het verstrekken van voedsel aan zieken in de 
gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1944. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 458. 
 

 

-- Stukken betreffende de inrichting van een uitdeelpost van de centrale keuken 
te Woerden in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1945. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 460 
 

 

172. Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de verstrekking van 
voedsel door de centrale keuken te Woerden aan inwoners van de gemeente, 
1945-1946. 
 

 
 

1 omslag 

-- Stukken betreffende de instelling van een commissie Noodwet 
Ouderdomsvoorziening in de gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en 
Waarder, 
1947. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 447. 
 

 
 

 Zorg voor slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld  
 
-- Stukken betreffende de registratie van geëvacueerden en vluchtelingen in de 

gemeenten Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1943-1945. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 468. 
 

 

-- Stukken betreffende de opvang van evacuees in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder, 
1952-1960. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 472. 
 

 

 
 



GEMEENTE WAARDER, 1941-1964  35 

  

 Onderwijs 
  
 Kleuteronderwijs 
 
173. Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan de Christelijke 

Kleuterschool te Driebruggen in de gemeente Lange Ruige Weide, 
1946-1957. 
 

 
 

1 omslag 

174. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oprichting en 
huisvesting van de kleuterschool van de Vereniging voor Christelijk 
Voorbereidend Lager Onderwijs te Nieuwerbrug in de voormalige lagere 
school aan de Graaf Florisweg (vh Stationsweg) aldaar, 
1956-1959. 
 

 
 
 
 

1 omslag 

175. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oprichting van 
een kleuterschool door de Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Kleuteronderwijs te Waarder, 
1957-1963. 
 

 
 
 

1 omslag 

 Lager onderwijs 
 
  algemeen 
 
176. Verordening op het brengen naar de school van op de openbare weg 

aangetroffen leerlingen in de gemeente, 
1947. 
 

 
 

1 stuk 

177. Stukken betreffende het bij Koninklijk Besluit verkrijgen van ontheffing van het 
aanbieden van openbaar lager onderwijs in de gemeente, 
1948-1958. 
 

 
 

1 omslag 

178. Stukken betreffende het toekennen van verplaatstingskostenvergoeding voor 
onderwijzend personeel aan de bijzondere scholen in de gemeente, 
1957-1962. 
 

 
 

1 omslag 

179 Jaarverslag van de Commissie tot Wering van het Schoolverzuim, 
1962. 
 

 
1 stuk 

  School met den Bijbel te Waarder 
 
180. Stukken betreffende de verlening van medewerking op grond van de Lager 

Onderwijswet voor de aanschaf van leermiddelen en meubilair ten behoeve 
van de School met den Bijbel te Waarder, 
1942-1959. 
 

 
 
 

1 omslag 

181. Stukken betreffende het verkrijgen en beschikbaar stellen van ruimte voor 
gymnastieklessen van de School met den Bijbel te Waarder, 
1948-1960. 
 

 
 

1 omslag 

182. Stukken betreffende verbouwingen van het schoolgebouw van de School met 
den Bijbel aan het Dorp te Waarder, 
1954-1958. 
 

 
 

1 omslag 
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  Christelijk Nationale School te Nieuwerbrug 
 
183. Stukken betreffende de verlening van medewerking op grond van de Lager 

Onderwijswet voor de aanschaf van leermiddelen en meubilair ten behoeve 
van de Christelijk Nationale School te Nieuwerbrug, 
1943-1954. 
 

 
 
 

1 omslag 

184. Stukken betreffende het verkrijgen en beschikbaar stellen van ruimte voor 
gymnastieklessen van de School met den Bijbel te Waarder, 
1943-1955. 
 

 
 

1 omslag 

185. Stukken betreffende de verbouwing van het schoolgebouw van de Christelijk 
Nationale School aan de Graaf Florisweg (vh Stationsweg) te Nieuwerbrug, 
1949. 
 

 
 

1 omslag 

 Monumentenzorg 
 
186. 
 

Stukken betreffende restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan de toren 
op de Nederlands Hervormde kerk (Rijksmonument) in het dorp Waarder, 
1940-1964. 
 

 
 

1 omslag 

 Eretekenen en eervolle onderscheidingen 
 
187. Stukken betreffende de aanvragen, toekenning en afwijzing van koninklijke 

onderscheidingen aan inwoners van de gemeente, 
1947-1960. 
 

 
 

1 omslag 

188. Stukken betreffende de uitreiking van militaire onderscheidingen aan 
inwoners van de gemeente, 
1950-1952. 
 

 
 

1 omslag 

189. Stukken betreffende de toekenning van onderscheidingen door het Carnegie 
Fonds voor het redden van drenkelingen aan inwoners van de gemeente, 
1954-1961. 
 

 
 

1 omslag 

 Verenigingsgebouwen en -terreinen 
 
190. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de totstandkoming 

van het verenigingsgebouw van de Stichting Verenigingsgebouw 
Nieuwerbrug in de voormalige school aan de Graaf Florisweg (vh 
Stationsweg) aldaar, 
1954-1960. 
 

 
 
 
 

1 omslag 

191. Stukken betreffende de verbouw van de voormalige school aan het Dorp te 
Waarder tot verenigingslokaal en betreffende de overdracht van het beheer 
aan de Stichting Verenigingsgebouw Durate, 
1956-1963. 
 

 
 
 

1 omslag 

192. Stukken betreffende de verlening van medewerking voor de aanleg van een 
speeltuin  aan de Kosterdijk door de Speeltuinvereniging Waarder, 
1959-1961. 
 

 
 

1 omslag 
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 Militaire zaken  
 
193. Stukken betreffende de vordering van ruimte voor inkwartiering en opslag van 

materiaal door de Duitse Wehrmacht, 
1940-1944. 
 

 
 

1 omslag 
 

194. Brief van J. de Bruijn aan het Oosteinde te Waarder, waarin hij verzoekt om 
vergoeding voor de verzorgingskosten van een door de Duitse Wehrmacht bij 
hem achtergelaten paard, 
1941. 
 

 
 
 

1 stuk 

195. Stukken betreffende de vordering van auto’s en chauffeursdiensten door de 
Duitse Wehrmacht, 
1942. 
 

 
 

1 omslag 

196. Stukken betreffende de vordering van fietsen door de Duitse Wehrmacht en 
de verlening van ontheffing aan inwoners van de gemeente om hun fiets in te 
leveren, 
1942-1944. 
 

 
 
 

1 omslag 

197. Stukken betreffende het inleveren van radiotoestellen, 
1943. 
 

 
1 omslag 

 
198. Stukken betreffende het beheer en de afdracht van door de Duitse 

Wehrmacht achtergelaten goederen (“oorlogsbuit”), 
1945. 
 

 
 

1 omslag 

199. Stukken betreffende de afwikkeling van schadeclaims van inwoners van de 
gemeente voor door geallieerde militairen aangerichte schade aan gebouwen 
en goederen in de gemeente, 
1945-1946. 
 

 
 
 

1 omslag 

-- Lijst van uit Indonesië gerepatrieerde militairen, woonachtig in de gemeenten 
Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder. 
1951. 
 
NB: Zie Gemeentearchief Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 471. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE 
BURGERLIJKE STAND VAN WAARDER,  

1941-1964 
 

200-203. Registers van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, 
met per band alfabetische naamindices, 
1941-1964. 
 
200. 1941-1950; 
201. 1951-1955; 
202. 1956-1960; 
203. 1961-1964. 
 

 
 

4 banden 

-- Stukken betreffende opmerkingen door de Officier van Justitie m.b.t. de 
akten van de Burgerlijke Stand in de gemeenten Barwoutswaarder, 
Rietveld en Waarder, 
1947 en 1949. 
 
NB: Zie archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van  
Barwoutswaarder 1941-1964, invnr. 537. 
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Bijlage 1: index op de stukken betreffende de verwe rving van onroerend goed door 
aankoop of ruiling 
 
Nummer  Locatie  Object  Verkoper/vorige eigenaar  Datum 

besluit 
10-03 Bruntstraat, Burg. 500 m2 grond Gemeente Barwoutswaarder 11-01-1950 
10-13 Dorp 123 m2 grond Hogendoorn, E. en W. 11-07-1961 
10-13 Dorp 86 m2 grond Hoogendoorn, D. 11-07-1961 
10-17 Dorp 50 m grond Eck, E. van 24-12-1963 
10-17 Dorp 15 m grond Speet-IJzerman, H.J. 24-12-1963 
10-17 Dorp 10 m grond Zuidam, H. 24-12-1963 
10-12 Dorp 23 m2 grond Gereformeerde Kerk van 

Waarder-Lange Ruige Weide 
29-11-1960 

10-07 Dorp 15 school en 400 m2 
grond 

Vereniging School met den Bijbel 
te Waarder 

05-03-1957 

10-04 Kerkweg (Lange 
Ruige Weide) 

90 m2 sloot Lodder, erfgenamen L. 28-06-1951 

10-05 Korte Waarder 1150 m2 grond Kool, A.F. 29-12-1955 
10-01 Kosterdijk 2602 m2 grond Hervormd en Rooms-Katholiek 

Armbestuur van Barwoutswaarder 
30-09-1948 

10-02 Kosterdijk 7941 m2 grond Laan, mw. G. van der 30-11-1948 
10-09 Kosterdijk 6 m grond Hervormd en Rooms-Katholiek 

Armbestuur van Barwoutswaarder 
19-09-1957 

10-14 Kosterdijk 905 m2 grond Hervormd en Rooms-Katholiek 
Armbestuur van Barwoutswaarder 

27-12-1962 

10-15 Kosterdijk 283 m2 grond Hervormd en Rooms-Katholiek 
Armbestuur van Barwoutswaarder 

10-07-1963 

10-15 Kosterdijk 8 huis en schuur Zuidam, D.W. 10-07-1963 
10-16 Kosterdijk 9 huis en 90 m2 grond Koning, P. de 30-09-1963 
10-15 Kosterdijk 10 huis en schuur Zuidam, D. 10-07-1963 
10-08 Oosteinde 10740 m2 grond met 7 

kippenhokken 
Hoog, A. van ‘t 20-06-1957 

10-10 Oosteinde 7878 m2 grond Hogendoorn, A.F. 30-07-1958 
10-11 Oosteinde 38223 m2 grond Lekkerkerker, J.P. 10-06-1959 
10-18 Westeinde 22,5 m grond Meij, A. van der 30-01-1964 
10-18 Westeinde 22,5 m grond Uittenbroek, mw A. 30-01-1964 
10-18 Westeinde 38,5 m grond Uittenbroek, W.J. 30-01-1964 
10-06 Zuidkade 15 huis en 671 m2 grond Hoog-de Hoog, A. de 22-05-1956 
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Bijlage 2: stukken betreffende de vervreemding van onroerend goed door verkoop 
of ruiling 
 
Nummer  Locatie  Object  Koper/nieuwe eigenaar  Datum 

besluit 
10-12 Dorp 236 m2 weg Gereformeerde Kerk van 

Waarder-Lange Ruige Weide 
29-11-1960 

11-01 Dorp 13 voormalige 
onderwijzerswoning 

Nederlands-Hervormde kerk 
Waarder-Lange Ruige Weide 

05-10-1945 

11-13 Dorp 40 verenigingsgebouw Stichting Verenigingsgebouw 
Waarder 

24-12-1963 

11-04 Kerkweg 13 (Lange 
Ruige Weide) 

dokterswoning Heckman, J.A. 16-06-1955 

11-05 Koningin 
Julianastraat 

1056 m2 grond Zuidam, M.J. 25-01-1961 

11-06 Koningin 
Julianastraat 

1250 m2 grond Zuidam, M.J. 30-08-1961 

11-06 Koningin 
Julianastraat 

1100 m2 grond Zuidam, M.J. 26-10-1961 

11-07 Koningin 
Julianastraat 

25 m2 grond Gemeente-Energiebedrijf Gouda 30-08-1961 

11-02 Kosterdijk 2865 m2 grond Hervormd en Rooms-Katholiek 
Armbestuur van Barwoutswaarder 

30-11-1948 

11-03 Kosterdijk 1000 m2 grond Zuidam, D.W. 28-11-1952 
11-11 Kosterdijk 18 woningwetwoning Kloosterziel, W. 06-06-1963 
10-10 Oosteinde 4615 m2 grond Hogendoorn, A.F. 30-07-1958 
11-15 Prinses Irenestraat 1000 m2 grond Zuidam, M.J. 30-01-1964 
11-10 Prinses 

Margrietstraat 
1000 m2 grond Jongerius & Zn, Firma H., en C. 

Mulckhuijse 
05-02-1963 

11-14 Prinses 
Margrietstraat 

1150 m2 grond Jongerius & Zn, Firma H., en C. 
Mulckhuijse 

30-01-1964 

11-08 Prinses Marijkestraat 650 m2 grond Hoff, H. van ‘t 25-10-1962 
11-09 Prinses Marijkestraat 650 m2 grond Groenemeijer, C., en H. Pieters 25-10-1962 
11-12 Prinses Marijkestraat 1000 m2 grond Zuidam, M.J. 10-07-1963 
 


