








Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 28 5. Militieregisters zijn goede  bronnen voor bevol-kings- en genealogisch onderzoek,   omdat ze lichamelijkekenmerken van de dienstplichtigen  geven (lengte en even-tuele lichaamsgebreken). 6. Gemeenteverslagen zijn formulieren die door degemeentebesturen moesten worden ingevuld. Omdat de vragenelk jaar in dezelfde volgorde werden gesteld, zijn deverslagen geschikt om op vrij snelle manier (statistische)informatie te krijgen over vele aspecten van de samen-leving. 7. Bouwvergunningen geven met hun beschrijvingen entekeningen een goed beeld van het uiterlijk aanzien vande gemeenten; omdat ze bij Houten en Schalkwijk alle ophet huidige adres staan, zijn ze gemakkelijk te gebruiken.Als aanvulling hierop kunnen de kadastrale registersworden gebruikt. Dat zijn weliswaar geen gemeentelijkearchiefstukken, maar ze zijn wel in de gemeentelijke ar-chieven aanwezig.

8. Belastingkohieren geven vooral in de 19e eeuw infor-matie over de objecten waarover belasting werd geheven:bijvoorbeeld onroerend goed, vee, deuren en vensters,honden, verkoop van alcohol, te malen granen. 9. In de registers van de burgerlijke stand vindtmen gegevens over geboorten, huwelijken en overlijden,terwijl in de bevolkingsregisters informatie voorkomtover o.a. de samenstelling van huishoudens, adressen endienstboden. Vernietiging Met het groeien van de overheidsbemoeienis in de 20eeeuw zijn ook de gemeentearchieven steeds snellerin omvang toegenomen. Om te voorkomen dat de aanwezig-heid van grote hoeveelheden stukken die geen of zeerweinig belangrijke informatie bevatten, de archievenop den duur onbruikbaar zouden maken, zijn vernietigings-lij sten ontworpen. Daarin wordt opgesomd welke catego-





Tussen Rijn en Lek 1985 1. - Dl.19 1 30 maal bekend is wat bewaard zal blijven, krijgt elk be-standdeel van het archief een aparte beschrijving, diealtijd uit vier en soms uit vijf onderdelen bestaat. Eenvoorbeeld: 'Onderhandse akte, waarbij de gemeente voor de raadsver-gaderingen een kamer huurt in herberg 'De Roskam', 1812.Afschrift, 1815.                                                                   1 stuk' Na de zgn. 'redactionele vorm' volgt de inhoud in striktezin. Daarna volgt de datering van de inhoud ('1812') ende 'uiterlijke vorm' ('1 stuk'). In dit stuk komt er nogeen vijfde onderdeel bij: hoewel de handeling plaatsvondin 1812, heeft men drie jaar later de tekst nog eens op-geschreven en als men die akte van 1812 beschrijft, moethet jaar waarin het afschrift is gemaakt ook in de be-schrijving worden opgenomen. Men noemt dit vijfde elementhet 'ontwikkelingsstadium'. Een veel voorkomende redactio-nele vorm is 'stukken betreffende',

een algemene aanduidingwaarmee wordt bedoeld dat zich onder deze stukken zowelbrieven als akten, lijsten, tekeningen enz. bevinden. Vervolgens worden alle beschrijvingen verdeeld overhoofdstukken en rubrieken, die voor gemeentearchievenmeestal zijn ontleend aan de Basisarchiefcode van de Ver-eniging van Nederlandse Gemeenten. Hierna krijgt elkebeschrijving een volgnummer, dat na het inpakken van hetmateriaal ook op de omslagvellen komt te staan. Bij eengemeentearchief van enige omvang komt men al gauw aan 2000nummers, waarvan het grootste deel meestal wordt uitgemaaktdoor de bouwvergunningen. Tenslotte wordt een inleiding geschreven, die meestaluit drie delen bestaat, namelijk: 1. de geschiedenis van het bestuur, waarin beknopt deontwikkeling van de gemeente en met name van haar be-stuur van het begin- tot het eindjaar van het archiefwordt beschreven; 2. de geschiedenis van het

archief: hoe het is gevormd,hoe men het heeft bewaard en eventueel welke delen erin de loop van de tijd zijn verdwenen; 3. de verantwoording van de inventarisatie, waarin be-knopt de werkwijze bij het inventariseren wordt aange-geven.
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