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XXIX 

I N 1 E I D I N G ================= 

Aard en samenstelling van de archieven 

Het hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden is opgericht bij Ko 

ninklijk Besluit van 29 april 1856. In de stukken voor de staten

zittingen komen duidelijk vele historisch gegroeide instellingen 

en ideeen naar voren, blijk van een grote verbondenheid van he t 

betrokken gebied met de geschiedenis. 

In deze inventaris gaat het om de archieven van de colleges , 

die zich met waterschapstaken bezighielden en in het opgerichte 

hoogheemraadschap opgingen; de archieven kwamen te berusten bij 

het hoogheemraadschap . 

De eerste vastlegging van regels voor het gehele gebied van 

de Vijfheerenlanden voor de afwatering en het dijkbeheer heeft 

plaatsgevonden in het zogenaamde charter van de Vijfheerenlanden; 

hierbij sluiten 12 partijen overeenkomsten en maken afspraken op 

het gebied van de waterstaatszorg1
• Later zijn van deze twaalf 

partijen nog vijf over; elk heeft zeggenschap over een deel van 

de Vijfheerenlanden op grond van hun feodale en erfrechten . Uit 

eindelijk geeft het aantal heren aanleiding tot de naam Vijfhee

renlanden . Dit betreft dan de heerlijkheden van Vianen , Hagestein , 

Everdingen, Ter Leede en Schoonrewoerd en van Arkel ( boven de 

Zouwe). De archieven van de colleges belast met de waterschaps 

zorg in deze landen zouden gezamenlijk de oude archieven van het 

hoogheemraadschap moeten vormen . Dit is echter niet volledig het 

geval . 

Bij een nadere beschouwing blijkt, dat alleen die archieven 

bij het hoogheemraadschap zijn beland, die of van het begin af 

aan ter secretarie van het dijkcollege van Vianen werden bewaard, 

in casu de archieven van het dijkcollege van Vianen, van het col

lege van de Lek en van het college van de Vijfheerenlanden , of 

omstreeks 1856 bij het hoogheemraadschap gedeponeerd werden , in 

casu het archief van het college van Arkel boven de Zouwe. Van 

de overige archieven zijn enige stukken bij het hoogheemraadschap 

beland . De archieven die aldaar geen plaats hebben gekregen 
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bevinden zich zeer verspreid in Nederland en Duitsland. Van de 

archieven van de colleges is het volgende bekend: 

a . archiefbescheiden betreffende het dijkcollege van Vianen: 

Het archief van dit college is sinds het midden van de zeventien

de eeuw redelijk volledig overgeleverd. Het dijkcollege maakte 

deel uit van het bestuursmechanisme van de vrije heerlijkheid 

Vianen . In het heerlijkheidsarchief bevinden zich derhalve stuk

ken betreffende de waterstaatszorg. De heerlijkheidsarchieven be

vinden zich voor zover zij zich niet bevinden op het algemeen 

rijksarchief te Den Haag in Lippa - Detmold , welks vorsten door 

vererving via de Brederodes de heerlijkheid in handen kregen al 

vorens over te gaan tot verkoop aan de staten van Holland. Com

bineert men de diverse archieffondsen, dan ontstaat er een zeer 

volledig overzicht vanaf de zestiende eeuw van het heerlijkheids 

bestuur in al zijn facetten , waaronder ook het waterschapsbe 

stuur2 . 

b. archiefbescheiden betreffende het dijkcollege van Rage

stein: dit college heeft nooit zelfstandig geopereerd. Naast het 

in deze inventaris beschreven fragment moeten de archieven dan 

oak gezocht worden bij de principalen van de heerlijkheid, res 

pectievelijk de kapittels Ten Dom en Oud- Munster te Utrecht, de 

staten van Utrecht en de armvoogdij van de stad Amsterdam3 . Te 

vens is het mogelijk dat bij de verschillende verkopingen, waar

bij oak particulieren een rol speelden, stukken zijn verdwenen. 

c. archiefbescheiden bctreffende het dijkcollege van Ever

dingen: het land van Everdingen behoorde tot de heerlijkheid, 

later het graafschap Culemborg . In het archief van de graven van 

Culemborg kan men dan ook de meeste stukken betreffende Everdin 

gen aantreffen4 • Enige bescheiden zijn na de vorming van het hoog 

heemraadschap uit de archieven van Culemborg overgedragen. 

d . archiefbescheiden betreffende het dijkcollege van Leer

dam , Ter Leede en Schoonrewoerd: de heerlijke rechten in dit 

gebied zijn in handen gekomen van de Prins van Oranje; in de ar 

chieven van de Nassause Domeinraad kan men stukken betreffende 

het dijkcollege aantreffen5. Daarnaast zijn bij de totstandkoming 

van het hoogheemraadschap vanuit Leerdam enige bescheiden over

gedragen . 
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e . archiefbescheiden betreffende het dijkcollege van Arkel 

boven de Zouwe: de archi even van de landen van Arkel zijn vrij 

goed overgeleverd . In de vijftiende eeuw kwam de heerlijkheid 

aan de Bourgondiers en stukken betreffende Ark e l zijn dan ook in 

de grafelijkheidsarchieven van Holland te vinden . Waterstaatkun

dig werden de gebieden boven en beneden de Zouwe zo veel moge

lijk gezamenlijk geadministreerd. Voor zover de archieven be

treffende het dijkcollege niet zijn overgebracht naar het h o og

heemraadschap de Vijfheerenlanden bevinden zij zich in de ar

chieven van het hooghe emraadschap van de Alblasserwaard met Arkel 
6 

beneden de Zouwe . 

f . g . de archieven van de colleges van de Lek en van de Vijf

h e erenlanden werden te Vianen bewaard en zijn daar ook overge 

l everd . 

De waterstaatkundige zorg in het gebied van de Vijfheerenlanden_ 

algemeen 

Bepalend voor de aard van de waterstaatszorg tot 1856 toe is het 

hierna in extenso opgenomen charter geweest , waarbij deze zorg 

werd geregeld7: 

1 . " In Godes name , Amen . 

2. Went die mensce vergetel is end dit leven cort is , so ne moege wi 

niit lichtelike op onse geste oft op onse daet besceyden , die ge 

ne die na langer tijt na ons comen selen , wi ne laten 1 t hum in 

scrifte dat si darop bes ceyden mach. 

3. Hir bi ezet dat ic har Johan , die here van Arkele , doe te 

witene alle dien die desen briif selen zyen end horen , dat Capitel 

ten Doume end Capitel t 1 0udemunster van Utrecht , Johan van der 

Lede, Gisebrecht uten Goye , har Sveder van Bousinchem , har Hu

br echt van Everdingen , har Arnout van Scalquike , har Gerad van 

den Rine, Bernard van Scalquike , Amilyz end Johan Samson hebben 

mit mi dur ommaten scade dien zy lange dogeden an huren erve bi 

watere dat hum t 1 onnutte makede gedragen overen aldus: 
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4. nat ic hum vercoft hebbe enen waterganc end gewa ret erflike end 

ummermere van beneden der stegen th 1 Everdingen langes tot Scon

rewort toe end tot Ameyders zijdwende allent dat binnen dien 

bandike leget end an der Lecke dur den Zerike an die damme end 

vort die graft ut in 1 t Langewater, onder sulken vorwarden end 

besceydenesse alse in desen briif besceyden staen, aldus: 

5. Dar zy comen in dien Zerike dar selen zy houden hure slusen end 

hure damme alse die heymradere wisen; 

end an dien Leckedike sel men houden alse gedan e queldamme alse 

die heymradere bekennen dat men se houden sel . 

6. End alse dit water in dien Zerike comen is, so sel ic selve end 

mine erfnamen, die na mi comen , ewelike selve weren onsen scade 

buten scade dergenre die hir bovengenemet zyen end hure nacomer 

ummermere also verre alse onse gerechte gaet . 

1. Mar wordet lant weder ridende end riede vir jar overen sonder 

were bi hure scout die in dien Zerike weteren , so ware die water

ganc mi end minen erfnamen na minre doet weder vri; 

mar wordet lant ridende bi mire scout end Johannes van der Lede 

oft onser erfnamen darmede ne ware die waterganc niit verloren . 

8 . Tiese dik sel hebben dre scouwen in dien jare; die erste sel we 

sen dies ersten Sonendages in meye , die andere te sunte Johannes 

misse, die derde in sunte Martinsavonde . 

End elke scowe sel hebben ene achterscouwe. 

9. Alse deze dre scouwen gescouwet zyn, war ' t dat landi s noet 

ware , dar soude men mit heymraderen oppen dik comen end verseke

ren; end war men tve heymradere hevet end enen ambochthere , dar

mede mach men wel versekeren dien dik dar 't landis noet ware . 

10 . Van desen dreen scouwen doet elke verburnisse vijf scillinge , 

der selen hebben die heymradere id terdedeel end die rechter , 

dar 1 t in sinen dike vervallet , die tve dele; end die rechter 

sel inpanden die bouten dien heymraderen . 

11. Alse dese dre scouwen gescouwet zyn, war men dan comet end die 

dik ongemake t is, dar verburet men dre pont; end dar en selen die 

heymradere niit afcomen, hi ne si also volmaket, dat si ne l oven . 

Alsulken cost alst si darop doen , dien selen die gelden des die 

dik is. 
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12 . Warden die dikere vechtende oppen dike , dat sel die rechter be

r echten des die hoefslach is , sander van doetslage . Gesc i de dar 

doetslach , dat sel berechten die des herscaep is . 

13 . In desen waterganc en sel niman nadien dat die heymrader e 

verbiden visschen mit carven noch mit fuken . 

14. In desen vorgeseyden damme sel men leggen slus en also menige 

also dien heymradere donket dat dien lande nutte zy. End die s lu

s en en die damme s ele wi bescouwen gelike dat men andere dike be

scouwet end in dien selve kure . End wat ambocht in dien kure be

vallet , dat verbur et vijf scillinge end morgen sel gelden morgen 

gelike . 

15 . Der heymradere selen wesen achte, vire van der Lecken end 

vire van den Langenwatere; die selen scouwen van Ameyders zyd

wende tot Everdingen oppen Leckedik ont an dien Diifwech , vort 

dien Diifwech te Lederdamme an 1 t1angewater, id Langewater neder 

tot Arkele an dien dike . 

16 . Van Berenwaerde is 1 t aldus besceyden , dat mede weteren sel 

also lange alset har Sveder of dies erfname is sander wade hout; 

ware dat inbrake , so sel hi of sine nacomelinge dien waterganc 

bestoppen alsoe lange ont si Berenwaerde hebben behelet . 

17. War yman die deze heymradere wederseyde, die verburde jegen 

elken heymradere en pont end jegen dien 1 t in sinen hoefslach 

vallet achte pont . End mogen die heymradere end die here dien 

tt in sinen hoefslach vallet dien rechter bewisen , dar dese in 

dien rechte wonet , also vele goudes , so sel ' t die rechter ut 

panden end die achte pont half hebben . 

18 . Die opstael van den waterganc sel wesen also groet als e dien 

lande orbar is . 

19 . Waret dat an der zijdwende brake en wiel, brake die an enen 

geloveden dike, so s ouden die gemene polre weder opmaken . Wart 

dat hi gela s ter ware, so souder des manns goet des die dike ware 

also verre ingaen alset in sinen goede ware ; waret dat des ge

br ake, dar souden die gemene polre weder opmaket; end alse hi 

opgemaket is, so sel hi comen oppet gemene ambocht dar hi in be

hart mit alsulken erve alse dartoe behort . 

20 . Waret dat men die Zerik soude greven , so sel men die a r de 
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warpen ostwart te minen lande wart also verre alse mense mit rof

velle schiten of warpen mach . 

21 . Alle diegene die comen ter scouwe end ten dike end des lan-

des orbare , die selen hebben vast geleyde, so wat si hebben mis 

daen. 

22. Alle die vorwarden die hirboven bescreven staen in desen briif 

groet end clene, die hebbik, har Johan die here van Arkele , die 

hirboven genomet bin, gelovet te houdene bi ridderscaep, bi 

wareyt end bi kurstenliker trouwe end minen erfnamen, die na mi 

comen, gebonden te houdene als ickes selve gebonden bin. 

23 . End ic end die hirboven genomet sien, Johan van der Lede, 

Gisebrecht uten Goye , har Sveder van Bousinchem, har Hubrecht 

van Everdingen, har Arnout van Scalquike, har Gerad van den Rine , 

Bernad van Scalquike, Gisebrecht haren Gisebrechtes soune van 

Scalquike, Amilyz end Johan Samson, besekeren ons end ons erfna 

men die na ons comen ummermere te samene te blivene ende ene 

manne te wesene dat manlik dien anderen helpen sel end bistaen 

bi wareyden end bi sire kurstenliker trouwe desen dik te houdene 

gelike of wi alle brodere waren. war yman die ons letten woude, 

dat sele wi gemene wederstaen end onse erfnamen na ons gelike of 

wi brodere waren. 

24. End 1vare dat yman enwillich ware in onsen polre , so sele wi 

ne alse gout maket dat hi doe alse die andere doen. End dit hebbe 

wi gelovet bi kurstenliker trouwe. 

25. In orconden, dat wi alle der dinge die hir boven bescreven 

staen overengedragen zijn alse zij bescreven staen alhir , so 

hebbic har Johan die here van ~rkele end wi Johan van der Lede, 

Gisebrecht uten Goye , har Sveder van Bousinchem, har Hubrecht 

van Everdingen, har Arnout van Scalquike, har Gerard van den 

Rine, Bernard van Scalquike, Gisebrecht haren Gisebrechtes soune 

van Scalquike, Amilyz end Johan Samson gegeven desen briif, ic 

hum end zij mi , bezegelt manlik mit sinen zegel van worde te wor 

de in enre forme alse hir bescreven is . 

26. Dit is gegeven, volmaket end bevest the Everdingen bi der 

kerken des Dinsdages in die Paessenweke in dusendste tve honder 

ste vir en tachtichte jar dat God mensche wart.'' 
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Het betreft hier een soort geme ens chappelijke regeling tussen een 

aantal zelfstandige heren . Het aantal van de belanghebbende heren 

daalt door combinatie van rechten tot vijf, de regeling blijft de 

waterstaatszorg bepalen. 

In het alg emeen kan veilig voor een ontginningsgebied ge

steld worden, dat de afwatering de eerste waterstaatsbemoeiing 

is; de zorg voor de waterkering wordt dan vaak een logisch ver-
B volg • Uit de overgeleverde stukken in chronologische volgorde 

blijkt dit ook voor het g ebied van de Vijfheerenlanden . Door Vink 

is reeds gewezen op de struktuur van het land , hoog bij Hagestein 

en Vianen en vervolgens rivierafwaarts en naar het zuiden lager 

liggend. Op de hogere ruggen zijn de eerste vestigingsplaatsen 

te vinden, Hageste in (Gasperden), Vianen (Helsdingen) en in het 

zuiden Arkel en Leerdam. Vanuit deze centra is de ontginning aan

gevat en is tevens de ontwatering van het land geregeld. De eer

ste aanzet tot die ontginningen moet omstreeks 1200 voltooid 

zijn. Voor die tijd is er veelal sprake van land tussen de ri

vieren, daarna is er een meer gespecificeerde omschrijving , het 

terrein is in aard en eigendom gedifferentieerd geworden 9 . Ver

volgens zijn in de periode van 1250- 1400 in vrij groot aantal 

bedijkings - en afwateringsoctrooien en - charters tot stand ge

komen. 

Voor het gebied van d e Vijfheerenlanden geldt zowel op po 

litiek als op waterstaatsgebied, dat er enig e perioden van grote 

creativiteit en activiteit v oorkomen . In een dergelijke periode 

ontstaat ook het hierboven opgenomen stuk: een verdedig ing van 

de eigen territoiren tegen wateroverlast leidend tot het aangaan 

van een 11 gemeenschappelijke regeling 11
• Naast de wateroverlast is 

een direkte aanleiding voor het ontstaan de organisatie van de 
10 dijkring van de Alblasserwaard ; het ·Herd onmogelijk water af 

te voeren op de daar gelegen lage landen. 

In de regeling speelt de afwatering een belangrijke rol; bij 

voorrang word t de na tuurlijke af1-ra tering via de Zederik op de 

Linge geregeld. Reeds eerder in 126911 was een regeling van de 

afwatering op de Zederik nodig gebleken . Dan blijkt tevens in het 

la terE:' land van Vianen en Hagestein een 11 wa terschapsorganisa tie 11 

te be s taan , wanneer Wouter uten Goye en Zweder van Beus ichem 
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overeenkomen dat hun schouten en heemraden gezamenlijk de Haag

watering zullen schouwen. 

Wanneer in 1284 het contract ontstaat inzake waterschapsaan

gelegenheden, is er v o or dit g e bied nog lang g een sprake van een 

statische toestand. Deze ontstaat min of meer in 1428
12

, wanneer 

er uiteindelijk sprake is van het l a nd van vijf heren . Voor dat 

tijdstip veranderen de heerlijkheden binnen het gebied steeds 

weer va n grootte: de g rote heerlijkheid van Hagestein wordt klei 

ner door afstand van grondgebied aan het land van Vianen en van 

Everdingen en door het afscheiden van de delen aan de Utrechtse 

zijde van de rivier , de heerlijkheid van Ter Leede en Schoonre

woerd moet no g gestalte krij g en (1428) en het g ebied van de heer

lijkheid Vianen heeft de uiteindelijke vorm ook in de loop der 

eeuwen verkregen . Een heerlijkheid blijft een constante factor , 

het land van Arkel. 

Wanneer echter de in 1284 contracterende partijen naar groe 

pen volgens het leenstelsel worden ing edeeld , ontstaat er een 

struktuur , die na de definitieve regeling van het bestuur in het 

gebied is terug te vinden: 

1 . de Arkelse groep: Jan heer van Arkel , Amilyz en Johan 

Samson en Johan van der Leede; 

2 . de Utrechtse groep: de kapittels ten Dom en t 1 0udemun-

ster, Gisebrecht uten Goye , Sweder 

van Bosinchem, Hubrecht van Ever

ding en, Arnout van Scalquike , Gerad 

van den Rine , Bernard van Scalquike, 

Gisebrecht van Scalquike, die te sa 

men h e t g ehele g e b ied lang s de Lek in 

handen hebb en. 

Wanneer daarom in artikel 15 van het verdrag van 1284 sprake is 

van vier heemraden van de Lek en vier van de Ling e , is daarin 

deze verdeling in twee heerlijkheids groepen duidelijk weerg egeven . 

Daaruit is ook het feit te verklaren , dat in de latere verdragen 

in de 14e en 15e eeuw steeds de heer van Arkel verdrag en sluit 

met de heren van Vianen, Hag estein en Culemborg , twee groeperin

gen die regelingen treffen in g emeenschappelijk e b elang en13 • 

In de jaren rondom en na 128 4 komen in de g eschillen en 
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twisten tussen de bisschop van Utrecht , de graaf van Gelre en de 

graaf van Holland de vijf heerlijkheden tot stand . Binnen de bei 

de groepen heeft een afzonderlijke ontwikkeling van de afwatering 

plaats . 

1 . de Arkelse groep: de landen van Arkel enTer Leede waren lo 

gischerwijs voor de waterlozing aengewezen op de Linge. Pas na 

de tweede helft van de veertiende eeuw zijn hier voor de lage en 

meer inwaarts gelegen landen maatregelen nodig14 • Wanneer de pro 

blemen in die gebieden zwaarder worden, is er nader contact nodig 

met de noordelijk gelegen Utrechtse groep. 

2 . de Utrechtse groep: voor de hooggelegen landen waren de afwa 

teringsproblemen niet zeer groot . De Zederik en andere oude kreken 

waren aangewezen plaatsen voor de afwatering . Het blijft bij onder

linge contacten voor de regeling van het verloop van een wetering
1

5. 

Wanneer de afwatering door inklinking van het land en de stijging 

van de rivierwaterstand moeilijker wordt, ontstaat er aanleiding 

voor het verdrag van 1284. 

Zoals reeds is aangeduid bevat dit verdrag twee groepen be

palingen , een betreffende de afwatering en de andere betreffende 

het toezicht op het onderhoud van de dijken. Ter zake van de afwa 

tering verkoopt de heer van Arkel het afwateringsrecht door zijn 

land aan de noordelijk gelegen landen. Deze verkoop heeft door de 

eeuwen heen gevolgen, wanneer delen van de landen van de Arkelse 

groep gebruik willen maken van de "Utrechtse 11 afwatering . Steeds 

moeten daarvoor afzonderlijke verdragen worden gesloten . De dijk

zorg wordt vrij summier geregeld; terwijl aan de afwatering van de 

18 zakelijke artikelen 9 ,5 worden gewijd (4 , 5a, 6, 1, 13, 14, 

16, 18, 19 en 20) wordt in 5,5 artikelen de schouw op de dijken 

geregeld (5b, 8, 9, 10, 11, 12) en wordt in de overige artikelen 

de rechtspositie van de schouwers vastgesteld . 

De regeling voor de dijkzorg spreekt voor zichzelf en volgt 

het voor de tijd geeigende patroon. Invloed van het in 1277 gege 

ven charter voor de dijkring van de Alblasserwaard is alleszins 

waarschijnlijk. Bijzonder is, dat de Diifwech nu door de partijen 

tot hoofdwatering >orordt verheven . Echter aan geen der dijken wor

den specifieke eisen gesteld; iedere heerlijkheid voor zich zorgt 
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daarvoor en beschikt daarover . De gemcenschappelijke schouw op de 

dijken moet daar enige orde in brengen, 

De afwateringsgeschiedenis tot 1566 is duidelijk te volgen: 

12 ':(( an der Leed.e vergup.:l.; de mense:t1 van \Vij f- 4 \,.., ~ 
16 ivetering <ioor zijn land te maken • 

126 9 : 

1284: 

1286: 

1 312: 

1 371 : 

1373: 

Wouter uten Goye sluit een verdrag met 

Beusichem betreffende de schom.- van de 

verkoop van afwateringsrechten door de 

heer Ziveder van 

Haagvretering 1 7. 
18 

heer van Arkel • 

Arnout heer van Herlaar staat de mensen tussen Lek en 

Diefivech toe de iV.a tergang in de Seric t a graven en te 

onderhouden . Di t stuJr hoor·i; thuis in de regelingen ge

maakt voor de tenuitvoerlegging van d.e in 1284 gemaakte 

afspraken19 . 

Johan heer van Arkel verkoopt aan de mensen van Siden

derveld een vrije waterlozing op d8 Merwede via de Ze 

derik, de dam, de sluizen ta Arkel en de Linge 20 • 

Otto heer van Arkel geeft aan de ge8rfaen in het laag 

einde van Middelkoop een watergang door Leerbroek , 

Bruysdel en Oosterwijk ( Doove·.rliet) 21 • 

Graaf Willem van Holland en hertog Aelbrecht geven de 

heren van Arkel en van Vial1en on jonkvrouw1 '~lcij van der 

Ameide toestemming tot het leggen van sluizen door de 

Lekdijk bij Ameide22 • Moeilijkheden bij de afwatering 

op de Linge maken E;~n goed geregelde a f1:lB tering van de 

Zederik op de Lek noodzakelijk. 

1377/1378: asn de heer van Arkel ivorcl t door Ghisebrecht van Vyanen 

1416: 

en van der Goye, Henrie van Vianen en diens vrouw Heil 

wich van Herlaer verkoch~ het recht zijn J.anden Leer

broek , Ni jlant, die Weverwijc , Reijnerscoep en Quaker

naek met een te graven watering via de Zederik te doen 
2--

lozen op de Lek '· Hier vindt het omgekeerde plaats van 

de handelingen in 1284. 

onder bemiddeling van graaf Willem van Beijeren van 

Holland wordt een verdrag gesloten over de afsluiting 

van de Zederik bij Arkel met hnndhaving van de rechten 

van de landen langs de Lek om voor de afwa tering slui

zen te leggen in de afdamming24. 
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1430- 1431: nieuwe regelingen vinden plaats om de uitwatering via 
25 Arkel op de Linge weer tot stand te brengen • 

1461: Karel van Bourgondie, heer van Arkel, en zijn vader re

gelen het recht om molens te plaatsen op de Zederik 

voor de afwatering naar de Linge
26 • 

1551 - 1553: op octrooi van keizer Karel vergunt Reynout , heer van 

1566: 

Brederode en v~n Vianen de polder Middelkoop verplaat 

s ing van hun >va termolens naar de Zederik op voor1vaarde, 

dat men meebetaalt in het onderhouden en schoonmaken 

van het waterschap
27. 

verdrag gesloten tussen dijkgraven en hoogheemraden 

in de Vijfheerenlanden tot het plaatsen van zes voor

molens bij Ameide op de Zederik
28 . 

Duidelijk is er sprake van de eerder genoemde twee partijen, an-

ders g enoemd die van de Lek en die van de Linge . De verhouding 

bleef bepaald door de in 1284 ontstane rechtsverhouding. 

Op het gebied van de dijkzorg is de ontwikkeling minder dui 

delijk, omdat hier in 1284 slechts een belangengemeens chap tot 

stand is gekomen, die niet direkt aanleiding heeft gegeven tot bij 

zondere akties. Alleen over het nieuw aangewezen onderdeel van de 

dijkring, de Diefwech/Diefdijk ontstaan nadere regelingen . Bepa

lend is het stuk van 27 april 144729 , waarbij Philips van Bourgon

die regels stelt voor het onderhoud en de schouw van de Diefdijk, 

die aangewezen wordt ingevolg e de oude handvesten tot hoofdwater

kering van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard . Met dit char

ter en dat van 1284 wordt een toestand geschapen , die ongewi jzigd 

tot de franse tijd is blijven be sta an en met kleine veranderingen 

in or ganisatiestruktuur voortgeduurd heeft tot 1 januari 1973 , de 

datum waarop een nieuw hoogheemraads chap is ontstaan , de Groot

Alblasserwaard , dat het geheel van de Vijfheerenlanden ook omvat. 

bestuurlijke organisatie en inning der gelden 

De bestuursstruktuur van de Vijfheerenlanden vanaf het einde van 

de zestiende eeuw is af te leiden uit de overgeleverde stukken. 

Voor de middeleeuwen is dit wegens de onvolledigheid van de over

leverjng minder gemakkelijk . Op grond van de latere gegevens is 
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echter met behulp van de middeleeuwse g egevens een beeld te vormen, 

dat in principe weinig verschilt met de organisatie na 1600 . De 

ontwikkeling tot vijf bestuurlijke eenheden is uit de archieven af 
~o 

te lezen) • Door nieuwe beleningen, aan- en verkoop , pandstel l ing 

en huwelijk ontstaan er vijf eenheden uit de oude twaalf , die in 

hun zestiende eeuwse vorm sterk afwijken van de toestand in 128431 • 

Het meest opvallende is wel naast de scheiding van de landen van 

Arkel en Ter Leede het ontstaan van het grote grondgebied van de 

vrijhe e r van Vianen en de opsplitsing van de heerlijkheid Rage 

stein in de grondgebieden van Hagestein, Everdingen en de gebie

den in het huidige Utrechtse. 

Voor alle heerlijkheden geldt , dat in oorsprong de heer zelf 

de bestuurswerkzaamheden verricht; pas wanneer zijn gebied groot 

wordt of wanneer zijn aandacht voor meerdere gebieden gevraagd 

wordt , vindt delegatie van werk plaats . Dit blijkt uit de beschei 

den beginnend met het verdrag van 1284 en zich verder ontwikkelend 

naa r de toestand van de zestiende eeuw en later , wanneer alle werk 

zaamheden bij waarneming worden verricht . Voor elk der heerlijkhe

den is deze ontwikkeling te volgen. De landsheer blijft echter bij 

voorkomende gevallen de laatste stem hebben, of dit nu zijn de Sta 

ten van Holland , de Prins van Oranje, de Graaf van Culembor g , de 

Kapittels van Utrecht of de Vrijheer van Vianen. Het verloop van 

zaken in het land van Arkel blijft voorbehouden voor een in voo r 

bereiding zijnde publicatie over de Alblasserwaard met Arkel bene 

den de Zouwe; het land van Ter Leede heeft een weinig opvallende 

plaats in het verloop van zaken in het gebied daar het het meeste 

op de Linge g ericht is en daarom op het geb ied van de afwatering 

vrijwel geen contac ten met de andere landen heeft gehad . Het be

stuur functioneert via de colleges voor het beheer van de Nassause 

Domeinen echter op gelijke wijze als in de andere onderdelen. Van 

de overblijvende delen staat de meest uitgebreide d ocumentatie ter 

bes chikking voor het land van Vianen . Voor de landen van Hagestein 

en van Everdingen kan op dezelfde wijze als dat voor Vianen ge

s chiedt op grond van de gegevens bij de kapittels , de staten van 

Utrecht en het graafschap Culemborg de bestuurlijke struktuur wor

den beschreven . 

In de archieven betreffende Vianen is er een be s chrijving van 
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de bestuurslagen in Vianen van rond 1700 , die ongewijzigd toepas 

baar geacht mag worden tot in het laatste ln.,rart van de 15e eeuw
32

• 

In een aantal artikels worden de bestuurseigenaardigheden beschre

ven voor de heer van Lippe; hieruit geef ik weer de artikelen, die 

direkt op de bestuursverantwoordelijkheid slaan . 

"Aem.,rijsingh van de regeringh der steden en landen van Vianen en 

Ameyde . 

1 . Drossardt ende raden van de camere van justitie tot Vianen , 

neevens de griffier en twee deurwaarders, die altijt dienen 

sonder veranderingh als door den doodt; dese sijn aanbevoolen 

de hooge justitie . 

2. het collegie van dijckgraeff, twee heemraden , een secretaris 

en bo ode dienen als booven; dese sijn aenbevoolen de dijcken 

en waterschappen over de landen van Vianen alleen . 

18. alle de ontfangers en rentmeesters moeten jaarlijx rekeningh 

doen aan de auditeuren bij den heer daertoe gestelt . " 

Binnen de heerlijkheid Vianen 1Varen derhalve twee zelfstandige be 

stuursorganen beide volgens hun instruktie de heer vertegenwoordi 

gende . Beide zijn dan ook aan diens vertegenwoordigers rekening en 

verant1Voording schuldig. Op g rond van het feit dat blijkens de re 

keningen honderd jaar eerdar de zelfde scheiding aan\Vezig was33 , 

mag gesteld worden, dat zodra de bestuurswerkzaamheden van de heer 

buiten het betreffende gebied uitgroeien , plaatselijk vervangende 

bestuurders een zelfstandige positie krijgen. De zelfde werkzaam

heden werden ook daarvoor verricht, maar dan in direkte opdracht 

en afhankelijkheid van de heer . Wanneer de Brederodes de heerlijk

heid van Vianen temidden van hun andere bez ittingen gaa n besturen , 

kan gesteld worden dat dat het moment is >vaarop een zelfstandig 

waterschapscollege gaat werken . Naast het burgerlijk bestuur treedt 

dan als gelijkwaardig en zelfstandig instituut op het dijkcollege 

van Vianen. 

Uit de hierna te noemen stukken blijkt, dat in de zestiende 

en de eerste helft van de zeventiende eeuw het dijkcollege een 

veel mee r omvattende funktie heeft dan de drossaard en het stads

bestuur. Ret dijkcollege vertegenwoordigt blijken s de eerste over

geleverde rekeningen van de extra - ordinaria omslag buiten de stad 

in de amba chten de heer, vordert en int daar ook de leenheerlijke 
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belastingen . Slechts het hoge gerecht is het college niet toebe

deeld . Ret plaatselijk bes tuur door schout en medewerkers staat 

onder controle van de drossaard, maar het districtsbestuur is in 

handen van het dijkcollege. De duidelijke aanduiding en scheiding 

stad en landen van Vianen geeft realiteit weer. 

In 1616 worden door de dijkgraaf over de landen omgeslagen de 

kosten van geschenken voor de brui loft van de h eer van Brederode, 

de kosten van de haver voor zijn paarden, het uitdiepen van de 

gracht etc . Oak de rente van het door de dijkgraaf voorgeschoten 

b edrag a an be lastinggelden komt op de rekening , omdat hij -- "dese 

voorscreven penningen soo haest nyet en heeft connen invorderen . 11 

In de rekening over de peri ode 1630- 1632 van de extra-ordinaris 

kosten zijn de volgende posten opgenomen: besognes betreffende de 

vrijheid van Vianen en andere zaken van het gemeneland, kosten van 

inlegering, kosten van een kussen voor de dijkgraaf en de heemra 

den, kosten van gla s werk , van een stel paarden gevorde rd voor het 

leger , de betaling aan de secretaris, kosten van een wagenrit van 

zijne genade met de drossaard, de kosten van de verpondingen , van 

het plukken van de zwanen van de heer, van het optekenen van het 

koren in tijden van gro te drooete, van het vangen van dieven, van 

de verteringen van de raden van zijne excellentie, van reis - en 

teerkosten van de bestuurderen, de kosten van de schouten voor het 

handhaven van de paraatheid in oorlogstijd. In de periode 1632-

1634 komen op de zelfde wijze op de rekening voor de vervoerskos 

ten van de b a gage van de heer van Brederode naar Den Bosch als 

goeverneur van die stad en twee jaar later de kosten van de rouw 

bij het overlijden van de vrouwe van Brederode. Uit de rekeningen 

en de correspondentie van de graven van Lippe34 blijkt, dat dit 

soort omslag voortduurt tijdens hun bestuur , maar dan snel verwa

tert tot een vaste aanslag ten behoeve van de heer . 

De scheiding tussen de twee bestuurscolleges wordt weer enig s 

zins verdoezeld door het feit, dat enerzijds de dijkgraaf veelal 

enige schoutambt en bekleedt; de drossaard is lid van het college , 

da.t de rekening van het dijkcollege moest afhoren; echter q . q . 

was hij s chout van de s choutambachten van de oorspronkelijke heer

lijkheid Vianen, de zogenaamde drostambachten: Vianen en Blommen

daal , de Biezen, Ganscampen, Bolgerije en Autena . In die functie 
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van het colleg e vo or Hag estein dijkgraaf en slechts een heemraad 

aanwezig zijn. Later in het jaarc. 1680 ko mt de benoeming van een 

tweede heemraad wel ter sprake, maar een besluit ter zake wordt 

niet g enomen. De noodzaak ontbreekt voor een "zwaar" dijkcollege 

1..;anneer elke beslissing elders genomen moe t worden. De vertragin 

gen die dit geeft in de besluitvorming leiden in een geval zelfs 

tot het besluit inzake de Hag esteinse schoord ijk, dat beslissin

gen daarover zonder het dijkcolleg e van Hagestein of de meerderen 
30 

daarvan genomen mo eten worden / . 

Het land van Everding en is op gelijke wijze als Hagestein op 

Utrecht georienteerd op Culemborg . Voor Leerdam en Ter Leede is 

dit eveneens het geval; hier bekleedt de stadhouder van de Prins 

van Oranje een sterke positie, die hij onder andere bij de bespre

kingen over de Diefdijk ten volle uitbuit. 

Het land van Arkel functioneert in g rote mate zelfstandig op 

waterschapsgebied, daarin g esteund en eventueel indien nodig g e 

remd, door de Staten van Holland. 

Deze g eaardheid van de b estuurscolleges maakt, dat mede door 

het belang van hun landen voor de Haterschapszaken van het g ehele 

gebi e d van de Vijfheerenlanden de colle g es van Vianen en van Arkel 

boven de ZouHe de meeste invloed hebben. Ges chillen over de wijze 

van besturen en over de bestuursverantwoordelijkheid vinden dan 

ook vrijwel a lleen tussen d e ze dij k c olleg es plaats. Daarnaast 

speelt het feit mee, dat het colleg e van Arkel boven de Zouwe , dat 

weer met het hoogheemraads chap van d e Alblasserwaard gelieerd is, 

vaak een anders gericht standpunt inneemt in de aan de orde komen

de zaken40 • 

In het geheel van de hierna te omschrijven taken van de col 

leg es vervullen de p olders/ambach ten organisatorisch een belang

rijke rol. In de eerste plaats zijn zij voor een g root deel ver

antwoordelijk voor hun eig en waterhuishouding . Daarnaast vervullen 

zij een belangrijke positie in het grotere geheel van de dijkcol 

leges bij de omslag van de lasten en de inning van de gelden en 

bij het uitvoeren van werken . Elk der colleges slaat de op ver

schillende terreinen g emaakte kosten om over de inliggende polders 

naar gelang van d e omstandigheden van het land; een vorm van klas 

sificatie is aanwezig. Zo vinden we bij de regeling van de afwate-
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r ing in 156641 , wanneer een bovenboezem met bemaling wordt gesticht 

bij Ameide , een regeling tot gedeeltelijke vrijstelling van beta 

ling voor hen, die de bemaling niet nodig hebben: de "overhouffen". 

Wel dragen ze bij in de stichtingskosten , gedeeltelijk slechts in 

het onderhoud: 11 -- alsoo dat die genen, die overhouffen hebben 

1 t prouffite van dyen genyeten sullen als die tot hier toe gedaen 

hebben, wel verstaende dat d 1 selve uutsettinge die hoge landen al 

leenlicke contribueren t o t die sluysen ende hem met geen molens 

tot noch toe beholpen hebbende drie houven gereeckent sullen wor

den voor een--- 11 • 

Uit de bescheiden blijkt, dat oorspronkelijk alle dijkonder

houd verricht en betaald is door dijkgeslaagden42 , terwijl de be

taling bij de afwatering per ambacht/polder gebeurt , omdat de di 

rekte aansprakelijkheid per hoeve niet is aan te geven wanneer in 

gemeen belang grote organisatorische reg elingen tot stand komen . 

Ook bij de dijkz or g tendeert het steeds meer daarheen . Bij de in 

gemeen belang g esloten verdrag en voor de Diefdijk worden de onder

houdswerkzaamheden over de polders verdeeld . Een verdeling over 

belanghebbenden is niet mogelijk , aang ezien de naastliggende lan

den zelfs overlast van dit dijkwerk hebben43 . 

In het g ehele kader van de dijkzorg zien we steeds meer de 

direkte verslaging over de hoeven verdwijnen. Hiervoor zijn enige 

redenen aan te geven: 

a . door het stij g en van de rivier en de inklinking van het land 

wordt elke werkzaamheid aan de dijken een noodmaatreg el voor het 

gehele g e b ied van de Vijfheerenlanden; de financiering wordt dan 

door allen g ezamenlijk geregeld; 

b . de lasten o p de lan den worden zo groot, dat vaak van a ban

donneren van landen en go ederen sprake is 44 • De grond en de onder

houdsplicht g aan dan over op de rechtsopvolger , veelal de lands 

heer. De lasten en de kosten van het werk worden vervolgens door 

de landsheer of zijn vertegenwoordigers i.e . het dijkcollege over 

de betrokken polders omgeslagen morgen- morgen- gelijk. 

De in het verdrag van 1284 geno emde landen van de Lek , de 

landen van Vianen , Hagestein en Everdingen blij ven binnen de Vijf

heerenlanden een afzonderlijke eenheid vormen . In een "memoria 

van de principaelste poincten aengaende het ampt van dijkgraaf en 
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hogeheemraden ' s lands van Vianen en de unien met andere heeren 

ende collegien" van 168745 staat vermeld, dat de drie colleges 

verenigd zijn in een college van de Lek, dat zich bezighoudt met 

de waterlozing door de Zederik, de sluizen bij Ameide en met de 

bemaling. In 1675 en 1676 wordt echter duidelijk g esteld in de 

discussie over de verteringskosten van het college van de Lek 46 , 

dat het bij de werkzaamheden gaat om de hoge dijkschouwen , de 

kribschouwen, de vlietschouwen, de dijklegering op de Lekdijk, de 

wagenvrachten en het visiteren van de sluizen en voormolens . Zoals 

verder blijkt , behartigt het college van de Lek de belangen van de 

drie betrokken heerlijkheden op het gebied van afwatering en wa 

terkering . Op het terrein van de dijkzorg geldt daarbij tegelijker

tijd het contract inzake de dijken uit 1284. Bij belangrijke be

slissingen is er dan ook wel sprake van het col lege optredend in 

dijkzaken namens het college van de Vijfheerenlanden47 . In de 

praktijk wordt de Lekdijk geschouwd en beheerd door de dijkcolle

ges functionerend in het betr okken gebied; bij de Lingedijk vindt 

hetzelfde plaats. De regel mat i ge bijeenkomsten van het college van 

de Vijfheerenlanden, di e echter in bepaalde perioden ook wel ach

terwege bleven , houden dan een bespreking en be schouwing in van de 

zaken, die voor een ieder van de deelnemers van groot belang zijn . 

Dit kunnen ook besprekingen over de afwater ing zijn, omdat ook de 

len van de landen van Arke l en Ter Leede bij de waterlozing via 

de Zederik betrokken zijn . (Nieuwland, Leerbroek, Reijerskoop , de 

landen van Middelkoop, Over- Hei - en Boeicop)4
8

• 

de afwatering 

Sinds respectievelijk 1277 en 1551 49 zijn de lage landen van Ar

kel en Ter Leede be trokken bij de afwatering via de Zederik . Maat 

regelen voor de afwatering worden in 1566 door het voltallige col

lege van de Vijfheerenlanden genomen , wanneer besloten wordt tot 

het plaatsen van zes voormolens op de Zederik bij Ameide5° . Voor 

de totstandkoming van het daartoe gesloten contract is een arbi 

tragecommissie nodig geweest om de geschil len ter zake van de ver

deling van de kosten te regelen . Het belang van het verdrag moge 

blijken uit de daardoor gestoken goedkeuringen van de overheren5 1 
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en de borgstelling voor de uitvoering door de vier dijkcolleges . 

Het land van Arkel verscheen op geen der besprekingen. Volgens 

mededeling op het afschrift van het contract waren dan ook drie 

kale zegelstaarten voor dit college aan het stuk bevestigd . Deze 

afwijzende houding hangt samen met de eis van het dijkcollege van 

het land van Arkel boven de Zouwe, samen met dat van beneden de 

Zouwe tot een duidelijke regaling van de Diefdijkzaken . 

De problemen die tot de arbitrage aanleiding geven komen 

voort uit de verschillende hoeveelheden molens van de uitwateren

de polders en de daarvoor benodigde regeling van de bemalingsca

paciteit . Lakerveld aldus het stuk heeft vier molens, terwijl de 

landen van Hagestein, Everdingen en Zijderveld met een aanmerke

lijk groter grondgebied slechts twee molens hebben . Ter verzeke

ring van een gelijk voordeel van elk der partijen van het voorge 

maal wordt nu geregeld, dat wanneer de voormolens aan het werk 

zijn, Lakerveld met slechts drie molens mag afmalen , terwijl de 

landen van Hagestein, Everdingen en Zijderveld vergunning krij 

gen om nog een molen bij te bouwen. Bij zich voordoende geschillen 

over de afmaling zal door arbiters worden beslist. 

Ook bij het verdelen van de lasten wordt rekening gehouden 

met de aard en ligging van de landen: de grote onkosten voor het 

zetten van de molens zullen morgen-morgen- gelijk gedragen worden 

door alle betrokkenen zonder de aard en kwaliteit van hun land in 

rekening te brengen. Voor het verdere onderhoud geldt een reeds 

oude regaling, dat de hooggelegen landen, de overhoeven, alleen 

betalen voor de kosten van de sluizen; de inning van de gelden 

doet ieder voor zich . In het kader van de beveiliging van deze af

watering wordt tevens afgesproken, dat gezamenlijk gewaakt zal wor

den tegen het doorsteken van de Overheycopper weg, waardoor water 

geloosd zou worden in het land van Everdingen en Zijderveld . 

Op een ander gebied, namelijk de zorg voor de Diefdijk, komen 

de zelfde onderdelen van de zorg naar voren. Met het sterker in 

cultuur brengen van het gehele gebied van de Vijfheerenlanden 

wordt het belang van de afwatering van de lage landen groter . De 

lozing op de rivier gaat niet snel genoeg . De daaruit voortkomen

de geschillen van mening tussen de hoge en de lage landen worden 

door arbitrage tot een oplossing gebracht5
2

• 



Ontwikkeling van de afwatering georganiseerd door de dijks 

colleges: 

1. 1247: 

2. 1269: 

3. 1284: 

4. 1 3 71 : 

Johannes heer van de Lede vergun t aan die van 

Vijft ienhoeven een wetering door zijn land te 

maken (Hoevensloot). V.d . B . I 442 . 
Wouter uten Goy e verdraag t zich met heer Zweder 

van Beusi chem betreffende de s chouw van de Haa g 

wetering . V. d.B . III , 155 . 
Reg eling ge tro ffen door de heren in de Vijfhee 

renlanden voor de dijkzorg en de afwatering in 

hun g ebied , houdende onder andere besluit tot 

het graven van de Huibert. 

Otto , heer van Arkel , g eeft aan de geerfden in 

het laageind van Middelko op een waterg ang door 

Leerbr o ek , Bruysdel en Oost erwijk . 

5. 1377/1378: Regeling voor de afwatering van Leerbroek , Nieuw-

6 . 141 6: 

land , Weverivijc , Reynerscoep en Quakernaek via de 

Zederik op de Lek . 

Verdrag over de afsluiting van de Zederik bij 

Arkel . 

7. 1551/1553: Op octrooi van de keizer verleent Reynout van 

8 . 1566: 

Brederode en van Vianen vergunning aan de polder 

Mi ddelkoop voor het verplaatsen van een mo len 

naar de Zederik . 

Verdrag g esloten tussen dijkgraven en hoogheem

raden in de Vijfheerenlanden tot het plaatsen 

van zes voormolens op de Zederik b ij Ame ide . 

De afwatering intern van elk der vijf betrokken heerlijkheden 

is buiten beschouwing gelaten . 
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Zeals uit eerder genoemde stukken blijkt, is Hagestein voor 

de natuurlijke afwatering van zijn g ebied op de Haagwetering aan

gewezen . Wanneer deze bovendien ingevolge een contract met de he

ren van Vianen goed bevaarbaar wordt gemaakt, kan een toestand ont 

staan dat de lag e gedeelten van het land van Vianen een overvloed 

van water uit Hagestein te verwerken krijg en. Uit stukken over moei 

lijkheden inzake die afwatering in de periode 1709- 1772 blijkt , dat 

de afwatering van de Haag wetering geregeld werd door schutten en/ 

of dammen, die op een zodanige hoogte werden gesteld , dat de afwa 

tering van de lage landen werd gegarandeerd . Moeilijkheden ontstaan 

als de schutten worden verwaarloosd of afgebroken5 3 • Zelfs mili 

taire bescherming wordt door het college van Vianen aangevoerd te

gen de Hagesteiners om de door hen verrichte afdamming van de lan

den van Hagestein in stand te houden . De verschillen in hoogte van 

het land maken een regeling van dergelijke zaken noodzakelijk . 

De afwatering van de landen buiten het gebied van het college 

van de Lek blijft op grand van de bestaande contracten geregeld . 

Op basis van de hierboven gemelde regeling worden de voormo 

lens beheerd door het college van de Lek tot het jaar 1673 , wan

neer de franse bezetters in de neutrale vrije heerlijkheid Vianen 

bij hun aftocht de molens vernietigen (deze neutraliteit werd bij 

latere subsidieverzoeken van het dijk c ollege door de Staten van 

Holland fijntjes ingepeperd). In 1679 besluit men niet tot nieuw

bouw over te gaan54 , omdat Hmen nu eenige jaaren harwaarts bij 

experensie bevonden heefft, dat het waater in de riviere van de 

Lek verminderd ende so o laagh is geweest, dat de voorschreven 

voormolens geen voordeel hebben konnen doen' ' · Wel wordt afgespro 

ken , dat bij gebleken noodzaak volgens het contract van 1566 tot 

nieuwbouw zal worden overgegaan . 

Steeds weer gaf eenvoudige logica aanleiding tot plannen om 

af te wateren naar het laagst bereikbare punt in het gebied tus 

sen de rivieren, i.e . de Elshout in het waterschap De Overwaard 

binnen de ring van de Alblasserwaard . In noodgevallen vond een 

afwatering op de boezem van de Overwaard o ok wel plaats55 . Een 

definitieve regeling stuitte steeds op twee punten: ten eerste 

de afkeer van bestuurderen in de Alblasserwaard hun dijkring te 

openen voor water van boven en ten tweede de moeilijkheid om de 
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landen van de Over- en Nederwaard garanties te geven voor het be 

houd van hun afwatering . Vooral op de g erechtvaardigde maar kost 

bare eisen van het college van de Overwaard lopen de besprekingen 

stuk 56 • 

de waterkering 

Buiten de normale handelingen van dijkzorg ingevolg e het verdrag 

van 1284 wordt bijzondere aandacht geschonken en moeite besteed 

aan de schaardijken van Kersbergen en Hagestein , de Diefdijk en de 

overlaten bij Dalem . 

In 1652 worden schaardijken als volg t omschreven57: " dat voor 

s choo r dijcken worden gehouden soodanige dijcken , die niet meer als 

tien roeden lants annex den dijck voor sich hebben en dat deselve 

crij g ende de aengroeij van lant evenwell schoordijcken sullen blij 

ven ter tijt toe 1 t oude ende nieuwe buijtenlandt gecomen sall sijn 

tot de brette van twintich roeden, en dit alles op laegh water". 

Het onderhoud bij Kersbergen verloopt vrij regelmatig mede door 

de bijzondere zorgen van de heren van Brederode voor hun uiter- en 

middelwaarden . Problemen rijzen steeds weer bij het z wakste onder

deal van de dijkring , de Hagesteinse schaardijk . In de behandeling 

van de dijkzaken wreekt zich het uiterst indirekte bestuur van de 

landen van Hagestein . Mede gesterkt door hun verlangen zo weinig 

mogelijk geld uit te g even verwijst het dijkcollege steeds weer 

naar de principal en . 1t/anneer \verkzaamheden niet meer kunnen worden 

uitgesteld is bemiddeling van de Staten- Generaal nodig5
8

• Gecommit 

teerden van de Staten- Generaal, d e staten van Utrecht en het colle 

ge van de Vijfheerenlanden stellen dan vast, dat het college van 

de Vijfheerenlanden schouwrecht op de schaardijk heeft en dat bi.j 

geschillen over de schouw en over de uitvoering van werken het 

dijkcollege van Hagestein geen stem heeft . Iedereen heeft belang 

bij een goed onderhoud en laat dit ook blijken door mee te dragen 

in de lasten59• In de periode 1603 - 1641 worden werken uitgevoerd 

door het college van Hagestein of het college van de Lek gesubsi 

dieerd door de andere colleg es in de Vijfheerenlanden en de hoge 

overheden , of de werken worden uitgevoerd door het college van de 

Vijfheerenlanden
60

• 
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Deze beslissingen vormen de eerste aanvulling van het verdrag van 

1284 . 
In de dijkzorg passen oak de geschillen van mening onderling 

en met de dijkbesturen hager op de rivier of aan de overkant van 

de rivier over het beheer van de middelwaarden en het leggen van 

beschermende kribben op de dijk. Eij elk werk werd het stroomver

loop van de rivier nauwkeurig gecontroleerd . 

Het beheer e~ onderhoud van de sinds 1447 hoofdwaterkering ge

worden Diefdijk geeft honderden jaren lang aanleiding t o t g eschil 

len. Evenals dat bij de afwatering het geval is, is d e periode 

rand 1568 kritiek en bepal end voor de toekomst. Het steeds hager 

komende water an de lekkende dijk maken maatregelen noodzakelijk. 

De eerste worden genomen rand 156561 • Oak hier blijkt het b elang 

van de zaak door de bevestiging van het contract door alle princi 

palen van de dijkcolleges . De grondslag voor dit contract en vo or 

de merkwaardige bestuursstruktuur voor het beheer en onderhoud van 

de Diefdijk worden bepaa ld door de uitspraak van Philips van Bour

gondie in 144762 • Daar in gaat het om een geschil ••tusschen eenigen 

heerscappen ende onser stede van Dordrecht van hooren poorteron, 

die gegoet sijn in Al blassenraert ende daer on trent an die een zij

de, en een deel andere heerscappen in den selven wairt gegoet aen 

d ' ander zijde 11
• Dordrecht c. s . v1il de Zouwedi jk verzwaren en tot 

hoofdwaterkering maken, terwijl de andere partij dit met de Dief

dijk wil doen. Bij de uitspraak door Philips van Bourgondie wordt 

de Diefdijk aangewezen . Werkzaamheden en plannen tot verhoging en 

verzwaring zijn het gevolg. De regeling van de uitvoering van dit 

werk en van het daarop volgende onderhoud luid t: 11 also o die voor

screven dijck leggen in die schouwe van den Vijff heeren-- sao 

sullen nochtans deesswerff om beters wille den voornoemde van Al 

blasserweert den voorscreven Dieffdijck helpen maecken tot eenre 

volre schouwe, alsoo hooge ende alsoo breet als oirbaer wesen sal; 

ende sullen mitten anderen die se schuldich waren te houden daeriL 

betalen morgen morgens gelijck ter tijt t o e dat se volmaeckt sal 

sijn; des sullen die voornoemden van Alblasserweert hebben dyen 

tijt duerende dat sij a en deess dijck maecken s ul len ende nyet 

langer eenen heemraedt meer dan die geene hebben sullen, die onder 

de schouwe van den voornoemden Dieffdijck leggen; ende boven deess 
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soo sullen die voorscreven Vijff heeren goede verseeckerheyt doen 

den voornoemden van Alblasserweerdt als die voerscreven Dieffdijck 

volmaeck t sal wesen b i nne drie off vie r jaren meer off min als men 

des eens sal wesen dat sij den voorscreven dijck voortaen sullen 

houden tot eeuwigen dagen ende doen houden ende bewaren in sulcke 

hoochte, groote , breette, kuere ende schouwe als hem gelevert sal 

sijn; s oo dattet onb evreest blijven mach van de voornoemde Gelre 

schen ende al sander cos t ende last van de voornoemde van Alblas -

s erweerdt-- 11
• 

De Ge lderschen en de inwoners van de landen van Culemborg zijn 

bevreesd voor het water dat voor de Diefdijk blijft staan en voor 

het klvelwa ter , dat de afwatering van hun landen bemoeilijkt . De 

pogingen om tot een genoegzame regaling te komen verlopen moei 

zaam63 . In de loop van de tijd kwam een reg eling tot stand, waar

bij het land van Everdingen volgens " gevoeuwen mergens " zou worden 

aangeslagen . De berekening valt niet geheel na te trekken, de in

houd is echter duidelijk: 

11 --- vuytgesondert, dat de landen van Oudt - ende Nieuwschayck , 

mits gaders van Cortgerecht tusschen den Dieffdijck ende den Pol 

dersteech gelegen ten respecte van 1 t quelwater, waer meded 1 selve 

landen bij tijde van inbreeck meer alse andere beswaert werden , 

nyet meer en sullen contribueren als halff gelt-- 11 

11 --- welverstaende, dat d 1 landen tussen den Dieffdijck ende den 

Polderstege (in het land van Everdingen en Zijderveld) gelegen , 

streckende van den Leckendijck tot die Bruyne Kade toe ten respec 

te van het quelwater------ nyet meer en zullen contribueren als 

halff gelt-- 11
• 

Telkens nieuwe verdragen en contracten ontstaan in de tweede helft 

van de 16e eeuw om gezamenlijk de Diefdijk te verzorgen en op hoog

te te brengen en elk naar verhouding daarin de lasten t e dragen , 

waarbij de uiteindelijke vaststelling van een verdrag ter zake ge

regeld wordt door een commissie uit de Staten- Generaa164 • De g rand 

slag van het geheel blijft de uitspraak van Philips van Bour gondie . 

Voor het op hoogte brengen van de dijk draagt elk der partners , 

namelijk de Alblasserwaard , Arke l beneden de Zouwe en de leden van 

het college van de Vijfheerenlanden een evenredig deel . De gra te 
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geschilpunten liggen steeds weer op het vlak van de financien en 

het daarmede interpreteren van het verdrag
65. 

De financiele deelname door de waterschapsbesturen van het 

hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en van het land van Arkel 

beneden de Zouwe houdt tevens een mate van controle door deze col

leges in op hun collega 1 s in de Vijfheerenlanden. De omvang van de 

bevoegdheden en het eventueel daarmede samenhangend uitvoerend ge

zag geven weer aanleiding tot nieuwe twisten, zoals in 1568 bij 

de organisatie van een beter geregelde toestand: 11belangende die 

controversie van den leuse op den Dieffdijck die in waternoot ge

geven sall worden, naedemael die questie de hoocheijt beroert, es 

verdragen , dat die van den Alblasserweerdt haer g erechticheijt sul 

len bij geschrift vervatten ende den ghecommitteerden van den Vijff 

heeren metten eersten in handen stellen , waerop vanwegen die vijff 

heeren gheantwoort ende soo voorts tot volle furnissement van de 

saek 11
• 

De uitspraak van Philips van Bourgondie in 1447 leidt bij de 

bewoners van de Alblasserwaard tot de mening, dat de bescherming 

van het eigen belang in het land van de Vijfheerenlanden begint. 

Bij de regelingen van de schouw, maar ook bi j het voorkomen van 

dijkbreuken en - afschuivingen langs de Lek treedt het college van 

de Alblasserwaard op en dit geeft aanleiding tot heftige geschil 

len met de colleges in de Vijfheerenlanden
66 . De vraag of deaf

gevaardigden van de Alblasserwaard bij de Diefdijkschouw gasten 

of gelijkberechtigde schouwers zijn, wordt nooit eenduidig beant 

woord, maar wel vaak gesteld. 

De factoren die aanleiding gaven tot een bijzondere positie 

van de landen van Everdingen en Zijderveld bij de dekking van de 

kosten van de Diefdijk en de verhoging van de rivierwaterstand 

doen een nieuwe regeling ontstaan voor de bescherming van de Vijf

heerenlanden en de Alblasserwaard, namelijk het organiseren van 

een afvoer van overstromingswater boven de Diefdijk op de rivier 

bij Dalem . Hierdoor zou het water niet meer tegen de Diefdijk op

gezet kunnen worden. Aangezien een doorgraving van de rivierdijk 

hiervoor nodig was, vindt diepgaand overleg plaats tussen de be 

trokken colleges en landsheren. Bij de vele besprekingen over de 

totstandkoming van een accoord terzake zijn betrokken de colleges 
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van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de 

Zou-vre, de Tielerwaard, de Bommelerwaard, Asperen, Heukelum, Spijk 

en de heer van Dalem67. Bij de totstandkoming bemiddelen arbiters 

namens de Staten- Generaal . Er komt een regeling tot stand, waarbij 

de kosten van de noodafwatering door het slechten van de overlaten 

en het gebruik van de sluis bij Dalem voor rekening komt van de 

landen beneden de Diefdijk. Voor zover werken -vmrden uitgevoerd 

voor de waterkering zijn de kosten ten laste van de Tielerwaard, 

waarbij de andere contractanten kunnen subs idi eren
68

• De moeilijk 

heden liggen op het gebied van de vaststelling van de noodzaak van 

het slechten van de overlaten, wie dit zal doen en wiens stem de 

doorslag heeft69. Deze bezwaren worden voor een deel ondervangen 

door het gebruik van de sluizen; het punt van de verdeling van de 

kosten van onderhoud en gebruik blijft echter steeds nieuwe pro

blemen verschaffen . 

In deze ontwikkelingen, die plaats grijpen van de tweede helft 

van de zestiende eeuw tot in de tweede helft van de achtiende eem.;r 

vindt een grote toename plaats van het ingrijpen van de landsover

heid in de regeling van de waterstaatsaangelegenheden van het land 

tussen de grote rivieren . Door de steeds weer benodigde vrijstel 

ling van belastingen , het uitvoeren van grote werken met subsidies 

van de overheden en de bemiddeling , die bij moe ilijkheden steeds 

weer gegeven wordt, ligt dit ook voor de hand. De totstandkoming 

van de eenheidsstaa t na ·1795 en van een "rijkswa terstaa t" maakt 

het mogelijk dat het lands bestuur zelf gr ote werken laat uitvoe

ren. Na de vol tooiing van die werken ( Linge1verken, werken aan de 

Diefdijk) wordt de zorg en het onderhoud daarvoor weer aan water

schappen toevertrouwd, hoewel gro te oneni gheid blijft bestaan over 

het dragen van de kosten en van de verantwoording voor de werken7 ° . 

Voor deze projekten ook wordt wel de vorm van een nieuw waterschap 

gekozen ( Lingewerk en, Diefdijklinie, kanaa l van Steenenhoek, l·ra 

terschappen waarvan de archieven elders zijn overgeleverd) . In 

deze nieuwe vormen van organisatie passen ook de pogingen tot re

organisatie van het bestaande waterschapsbestel in het gebied tus 

sen Lek en Merwede . Getracht is te komen tot een hooghoemraadschap 

van Lek en Merwede , dat zowel de Alblasserwaard , de landen van Ar

kel en de Vijfheerenlanden zou omvatten . Wederzijds wantrouwen en 
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de trots op de oude zelfstandigheid doen dit plan teniet7
1

• Wel 

komt de opheffing van de verschillende dijk - en boezemcolleges 

aan de orde en wordt overgegaan tot de stichting van twee hoog-

heemraadschappen, dat van de Alblasserwaard met Arkel beneden de 

Zouwe en dat van de Vijfheerenlanden7
2

• 

Na de t otstandkoming van het hoogheemraadschap van de Vijf

heerenlanden is de ontwikkeling van het waterschapsbestel ener

zijds bepaald door de technische ontwikkeling en de toepassing 

daarvan op waterstaatswerken, anderzijds door de uitvoering van 

grate werken (Merwedekanaal) en door de industrialisatie , waar

door het geheel aan te stellen eisen en aan geboden mogelijkheden 

blijvend veranderd is . 

Per 1 januari 1 9 73 heeft in een enigszins gewijzigde vorm 

het hoogheemraadschap van Lek en Merwede tach gestalte gekregen 

in het nieuwe hoogheemraadschap van de Groot - Alblasserwaard, waar

in de Vijfheerenlanden zijn opgenomen en waarbinnen slechts drie 

polders zullen blijven bestaan , de Overwaard , de Nederwaard en de 

Vijfheerenlanden . 

de inventarisatie 

Van het archief van het hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden 

be stond een inventaris van de heer Hingman73. Bij het doorwerken 

van deze inventaris en van de archieven bleek dat in deze inven

taris een aanmerkelijk andere indeling van de archieven plaats zou 

vinden. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat nu gepoogd is de 

archiefbescheiden te ordenen volgens de bestuurs organen waarvan 

zij afkomstig zijn. Daarbij werd een extra verwarrende factor ge

schapen door de vermenging van dijk- en boezembeheer . Voor zover 

dit mogelijk is bij twee inventarissen die dermate van opbouw ver

schillen, zal een concordans op de inventaris Hingman worden toe

gevoegd aan deze inventaris. 

De archieven van de waterschapscolleges, die in het gebied 

van de Vijfheerenlanden hebben geopereerd zijn zoveel mogel ijk 

hersteld. De bindingen , die deze college s hadden met de heerlijk

heden en met de daarop volgende landsbesturen, maken de volledig

heid van deze archieven in deze inventaris illusoir. v!el zijn ze 
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voor het merendeel volledig te maken door koppeling met andere 

archieven. De niet met de realiteit van vroeger overeenkomende 

scheidingen, die men in de archieven heeft aangebracht op grand 

va n de bestuurlijke realiteit van rand 18 50 verhindert, dat eni 

ge unieke heerlijkheidsarchieven vrijwel volledig worden hersteld. 

Het betreft hier een oud archief met stukken van zeer bij 

zondere aard en van hoge ouderdom. Van andere archieven betref

fende het gebied tussen de rivieren zijn regestenlijsten versche 

nen . Dit heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van een re

gestenlijst van de stukken in originali in het archief van het 

hoogheemraadschap aanwezig en van de stukken uit dit archief , die 

in afschrift aanwezig zijn, maar van doorslaggevend belang zijn 

voor de ontstaansgeschiedenis van land en (waterschaps - )bestuur . 

De grens is hierbij gelegd bij een charter van 16 49 , waardoor het 

geheel aan bepalingen en reg elingen wordt gecompleteerd, volgens 

welke het bestuur van de Vijfheerenlanden, voorzover het hoogheem

raadschap daar aanraking mee heeft gehad, wordt getypeerd voor een 

lange tijd . 
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NOTEN: 

1. charter van de Vijfheerenlanden , inventaris nr. 13~5 , regest 2; 

afgedrukt: OBHZ II-498 

en in J . L. van der Gouw e . a. De voorgeschicden i s van het 

hooghe emraadschap van de Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse 

Stud.ien IX, overd~ulc 2e druk , 1961. 

2. inventaris van het archief van de kamer v~n justi ti e te Vianen ; 

van het leenhof van Vianen; bes chrij

ving eener verzamaling stukkcn b8trcffende de fami 

lie van Brederodei 

tezamen in VROA 1924 , pgs . 161 -- 204 . 

inventaris van bescheiden van de horen van Brederode en latere 

bezitters van de heerlijkheid Vianen, berustende in bet 

Furs t li ches Haus - tmd Lande;..archiv t; e Detmold (nu Staats·

archiv De t mo l d) . VROA ·1909. (Det;noJ.d Bestand L·-3) 

inhouds opgave van BestanC. L·-51 - Vianen in het re:per t orium op de 

Lippische Archive ~n het Staatsarchiv Dotmold (inhoudsom

s chri j ving daarvan opgemaakt in opdracht van G~doputeerde 

Staten van Zuid-Holland , 1971. 

3. dr. K. Heeringa, inventa~is van het archief van het kapittel 

Ten Dom, Utrecht 1 929. 

dr. B.M . de Jonge van E2.lemerc.t, inventu·i8 van l1s·c archief 

van he -c kapi t t ol ..,-<'.n Oud.mun s t er. 

4. mr . A.P . van Schilfgaarde: hnt ~rc~ief do~ heron en grevrn van 

Culemborg, 1949 . 

5. S .W. A. Drossaars , het ~rchi0f vnn de Nasoauschen Domeinraad, 

1948- 1949 , 1 955 ~ 10 uP. l en. 

6 . P .A. Henderikx, inven ta:ici s van de archi e':en vaL bet hoog:O.eem-

raadschap van de Al blaoserwas.rd met Al,kel bcneden de 

Zouwe , 1971. 

7. zie noot 1 . 

8. dr. T. Vink, De Leks t reek , een aardr i jl:sk-~mC.ige verkenning van 

het deltagebied, AmsteTdam- Paris, 1926. 

jhr. L.F. Teixeira da MQttos , de waterkeringen , ~aterschcppen 

en polders van Zuid- H0lland , deel IVI, cle \'/aar c'.en , afde

ling II, Het l and tuoson Lek en JVIeruede. 
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deel IVIII, afdeling II, Hetland tussen Lek en Merwede , 

onderafdeling I V, de bo ezems , waterschappen, polders en 

gronden in de Vijfheerenlanden . 

9 . bv. OBHZ, III, 164 , 1271, d ec ember 2 : "in l o c o et jure mi 

nisterialis-- ex illa parte Leccae , ubi castrum suum 

Vyanen situm est 11
• 

OBHZ II , 350 , 1277 , n ovember 2 9 . 

10 . 1277, april 1. afgedrukt OBHZ II , 331. 

11. 1269 , augustus 31. inventaris nr. 1041 , reg est 1 , OBHZ III , 155. 

12. 1428 , september 2 0 . inventaris nr. 1314, reg est 16. 

13. Ter illustratie zie de regestenlijst . 

14 . 1 371 ' juni 28 , inventaris nr. 150 3, regest 1· 
15 . zie noot 11 • 

1 6 0 
'"" OBHZ I, 442 

17 . inventaris nr . 1041 ' reg est 1 ' OBHZ III , 155 . 

1 8 . inventaris nr. . , 31 5' reg est 2' OBHZ II, 4 98 . 

1 9 . inventaris nr. 1 807' reg est 3 . 

20 . inventaris nr. 181 5 ' reg est 5. 

21 . inventaris nr . 150 3' regest 1· 
22 . inventaris nrs . 1 972' 1 971 ' reg esten 8 en 9 . Van Mieris III , 

284. 

23 . inventaris nrs. 721, 1606 , 1607, 1608 , 1808 , reg est 10 - 13 . 

24 . inventaris n rs . 180 9 , 18 15, reg esten 14 en 15. Van Mieris 

IV, 369 . 

25. inventaris nrs . 717, 71 8 , 131 4 , 1810 ,1 8 11 , 18 12 , 1813, 1815 , 

regest 17- 22. Van Mieris IV , 981. 

26 . inventaris nr. 18 14, reg est 27. 

27. inventaris nrs . 71 9 , 1505 , 1 506 , 150 7, reg esten 30 - 33 . 

2 8 . i nventaris nr . 242 6 . 

2 9 . inventaris nr. 2 22 9 , regest 24 . 

30 . zie de inventarissen g eno emd in no ten 2 - 4 . 

31 . zeer duidelijk blijkt deze ontwikkeling uit d e stukken die 

door mr . van Schilfgaarde in zijn inventaris van de ar 

chieven van de graven van 8 ulemborg in reg est zijn weer 

g e g even . 

32. archief van de graven van Lippe , Staatsarchiv Lippe- Detmold , 

Bestand L- 3 , nr. 433. 
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33. inventaris nr. 195 e.v. 

34. archief van de graven van Lippe, Staatsarchiv Detmold, Bestand 

L-51-Vianen, nrs. II, III, zu V en zu VI. 

35. inventaris nrs. 25,27. 

36. rekeningen van de betreffende polders/ambachten nrs. 274-288 9 

401-406, 412, 413-417, 470-477. 

37. inventaris nr. 2233. 

38. inventaris nr. 207 9 . 

39. inventaris nr. 2180. 

40. inventaris nrs. 1341, 2086. 

41. inventaris nrs. 742, 1921 9 2427. 

~is nrs. 534, 564, 583-589 . 

1taris nrs. 223 9 9 2240. 

~is nrs. 145-147· 

4)· lnvent& - --

46. inventaris nr. 1676 . 

1taris nr. 1787. 

1taris nr. 2426 e.v. 

49 . zie in de eerder opgenomen noten. 

50. inventaris nrs. 742, 1921, 2427. 

51. inventaris nr. 2427, origineel in het archief van het kapittel 

Ten Dom inventaris nr. 3657. 

52. inventaris nrs. 2231-2240 . 

53. inventaris nr. 1871 e.v. 

54. inventaris nr. 1930 

55. inventaris nrs. 2043 e.v., 2435 e.v. 

56. inventaris nr. 2043 e.v., archief Overwaard inventaris nr. 

1202-1207. 

57. inventaris nr. 608 . 

58. inventaris nr. 21 80 . 

59. inventaris nr • . 2183 e.v. 

60. inventaris nr. 21 84. 

61 . inventaris nr. 2226 e.v. 

62. inventaris nr. 2229. 

63. inventaris nrs. 1655, 1677, 2685 9 3045. 

64. inventaris nr. 2236 e.v. 

65. inventaris nrs. 2257 9 2260, 2375 e.v. 
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66. inventaris nrs. 574, 1780 . 

67. peri ode 1658-1 666 nrs. 2349 
1677-1 685 23 51 

169 9-1714 2353 
171 6 2355 
1741-1744 2356 

1769-1776 2360 . 
68 . inv entaris nr. 2351 0 

69 . i nventaris nr. 2363 . 

70. inventa ris n r . 2341 e .v . 

71. inventaris nrs. 1677- 1679, 2080 . 

72. Koninklij k Beslui t d . d. 29 april 1856. 

73. J.H . Hingman; Inventaris van h et oude archief van het hoog

heemraadschap de Vijfheerenlanden, loopende tot maart 

1857, 1875· 
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Regesten van charters aanwezig in het oud-archief van het hoogheem

raadschap van de Vijfheerenlanden. 

De omschrijving van de stukken is in de inventaris onder de betref

fende rubriek geplaatst. Verwijzing in de regesten vindt plaats 

naar het nummer van het stuk in de inventaris en het nummer van 

het charter in de inventaris Hingman: H---. 

1 • 

2. 

1269, augustus 31. in 't jaer onses Heeren duij

s en t tv1ee hondert neg en en 

't sestig des saterdags nae 

sint Jans dag decollationis. 

Heer Wouter wtten Goeije oorkondt, dat hij met Sweder van 

Beusecum ridder van Helsloot tot overeenstemming is geko

men over de schouw op de uitwatering van Gepsweerde door 

hun beider schouten en heemraden en over de uitoefening 

van de rechtsmacht in hun heerlijkheden over de onderda

nen van de andere partij. 

afschrift op papier door Egidius Vervoorn, secretaris van 

de landen van Hagestein, c. 1550. inv. nr. 1041, 

H. 1,1. 

1284, april 11. the Everdingen bi der kerken 

des dinsdages in die Paessen

weke in dusenste tvehonderste 

vir en tachtichste jar dat 

God mensc-he wart. 

Heer · Johan, heer van Arkel, oorkondt, dat hij samen met 

de kapittels van de Dom en Oudmunster te Utrecht, Johan 

van der Lede, Gisebrecht uten Goye, har Sveder van Bou

sinchem, har Hubrecht van Everdingen, har Arnout van 

ScalQuike, har Gerad van den Rine, Bernard van ScalQuike, 

Gisebrecht haren Gisebrechtes sane van ScalQuike, Amilyz 

en Johan Samson is overeengekomen een watergang te leggen 

langs de steeg te Everdingen tot Schoonrewoerd en Ameider 

Zijdwinde ~n de Lek en dat daarbij het getal heemraden is 

vastgesteld en de schouw op de dijk geregeld is. 
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charter, bezegeld door alle part ijen, tevens twee af

schriften in nr. 1319 en 11 96 (1614). inv. nr. 

1315, H. 1 ,2. 

1286. 

Arnott heer van Herler staat de goede lieden aan de Lek 

tussen de Diefwech en de Sidewende tot der Ameijde toe 

de watergang in de Seric te graven en te onderhouden, 

waarbij teven s bepalingen gegeven worden over het vissen 

in en het leggen van bruggen over dat water. oorspronke

lijk charter, zegel verloren. inv. nr. 1807, H. 1-4. Af

schrift onder nr. 1476. 

1311, februari 25. dusent drehondert ende elve 

op saynte Mathijs apostels 

dach. 

Haerdbaren van Arkel, ridder, oorkondt, dat hij toege

staan heeft aan heer Hubrecht van Vijanen, ridder, en 

zijn onderdanen van Meerkercke en Blomendale een wate

ring te graven door zijn gerecht van Botterslote tot in 

de Ghyesen en die te onderhouden. 

charter, zegels verloren. inv. nr. 733, H. 1-5. 

~hc-r.~ftt2~~ 

1312, maart 11. 1312, up sancte Georgius

avont . 

Johan heer van Arkel vergu..YJ.t aan zijn mensen ui t Siden

dervelt een vrije waterlozing op de I1erwede via de Zyric, 

de dam, de sluizen van Arkel en de Linge en stelt ook 

regelingen vast bij mogelijke wijzigingen van de afwa

tering van het land van Vianen of het gehele gebied. 

afschrift van een afschrift in het copieboek van de 

rekenkamer van Culemborg, 1609. 

inv. nr. 1815, H. 1-6. 
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1366, augustus 15. 1366, op onser vrouwendach 

assumptio. 

Didderic heer van Brederode staat toe aan heer Otte van 

Arkel, heer Jan van Heerlaer, heer van der Ameyde .en 

Willem van Slingeland en hun onderdanen en landen, die 

bij Giessendam uitwateren door zijn gebied tot de heer

lijkheid Liesveld een nieuwe afwatering te graven? waar

bij hij de regels voor de schouw stelt. 

charter met de zegels van Didderic van Brederode en her. 

tog Aelbrecht van Beieren. 

inv. nr. 734, H. 1,7. 

1371, juni 28. op ten saterdach na sinte 

Jansdags te midzomer. 

Otto heer van Arkel geeft aan de ge~rfden in het lage 

eind van Middelkoop een watergang door Leerbroek, Bruijs

del en Oosterwijk tot in de Wiel en stelt voorschriften 

vast voor de afmetingen van de watering en de kaden 

daarlangs (Doovenvliet). 

afschrift c. 1625. inv. nr. 1503. 

1373, october 28 ; in die Haghe op sinte Simen 

Juden dach anno 73. 

Graaf Willem van Holland etc. geeft toestemming aan de 

heer van Arcle , de heer van Vianen e~ joffrouwe Wey van 

der Ameyde tot het leggen van sluizen door de Lekdijk bij 

Ameide. 

afschrift door de grifr"ier van de lenen van der Goes, 1604. 
inv. nr. 1972, H. 1-9. 

1373, october 28. in den Haghe op sinte Symon 

Judendach. 

Hertog Aelbrecht van Beieren etc. vergunt de heer van 

Arkel, de heer van Vianen en de jonkvrouwe van Ameide 
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het leggen van sluizen in de Lekdijk bij Ameide. 

afschrift c. 16 00. 

inv. nr. 1971, H. 1-9 . 

1377, april 1. op den eersten dach van den 

maent van aprille int jaer 

ons Heeren dusent driehondert 

zevenende 1 tseventich. 

Ghisebrecht heer van Vyanen ende van der Goeije, Heinric 

van Vyanen van dr'Ameyde en Heylwich van Herlaer zijn 

vrouw, vergunnen heer Otte heer van Arkel een uitwatering 

te graven voor zijn landen van Lederbroec, Nylant, die 

Weverwiic, Reynerscoep en Quakernaec van Markerke door 

de Middeloese, de Zidewiin in Lakervelt door de Lekdijk 

in de Lek tussen Kostverloren en de poort van Ameyde, 

waarbij het beheer en de verhoefslaging worden geregeld 

en het visrecht van de oorkonders wordt vastgelegd. 

charter met 3 zegels. 

inv. nr. 721 en 1606, H. 1-1 0 . 

1377, april B. op den achtendach van der 

maent van aprille int jaer 

ons Heeren dusent driehondert 

zeven ende 'tseventich. 

Otte heer van Arkel, Johan heer van Culemborch en van de 

Leek, Ghysebrecht heer van Vyanen en van der Goeye, 

Heinric van Vyanen heer van dr' Ameyde en zijn vrouw 

Heylwich van Heerlaer, Otte van Hockelem heer van 

Ackoije en Gheriit van den Riin als voog d v oor Heinric 

van den Riin Zoudenzoon verk laren, da t de ene groep ge

kocht heeft van Ghyse brecht van Vyanen, Heinric van 

Vyanen en Heylwich van Heerlaer een uitwatering voor de 

landen die via de Zeric op de Ling e uitwaterden door de 

Middeloese, de Zidewiin bij Merkerc en door Lakervelt 

bij de g rote wiel en door de Lekdijk tussen Kostverlo

ren en de poort van Ameyde, waarbij reg els gesteld 
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worden voor het beheer en onderhoud en een mogelijke 

wijziging van het stroomverloop. 

charter, zegels verloren. inv. nr. 1808, H. 1-11. 

afschriften. inv. nr. 1478 en 1815. 

1377, september 17. op sinte Lambertsdach. 

Heynrich van Vyanen, heer van der Ameyde en zijn vrouw 

Heylwich van Heerlaer oorkonden, dat zij de heer van 

Arckell een afwatering hebben verkocht voor zijn lan

den op de Lek door het land van Ameide tussen de Zijd

wijn en de Vlieten en stellen regels voor het beheer 

van deze afwatering. 

afschriften, 15e eeuw en 1621. inv. nr. 1607, 

H. 1-12. 

1378, juni 18. 

Otte, heer van Arckel, Ghisebrecht heer van Vianen en 

van der Goije, Heynric van Vianen en zijn vrouw Heilwich 

van Herlaer, heer en vrouwe van Ameijde, maken de voor

waarden bekend voor het gebruik van een watergang door 

de Middelose van Me erkerk tot in de Lek en voor het ge 

bruik van de dam met schotdeuren daarin beneden de 

vlieten, waardoor de landen van Vianen, Hagestein en 

Culemborch c.s. in de Lek afwateren. 

gewaarmerkt afschrift 1586 (2 stuks). inv. nr. 1608, 

H. 1-13. 

1416, mei 16. 

Graaf Willem VI van Holland maakt een regeling in het 

geschi l tussen de landen van Arkel en Vianen over het 

afvoeren van het water op het l and van Arkel. 

afschrift, c. 1600. inv. nr. 1809, H. 1-1 4, zie ook re-

gest nr.20, inv. nr. 717. 
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1416, augustus 20. In den Rage opten twintich

sten dach in augusta in't 

jair ons Heeren 1400 ende 

sestien. 

Hertog Willem van Beieren 9 graaf van Henegouwen en Ho.l

land, sluit een zoen tussen de heren en landen van Ar

kel enerzijds en van Culemborch, Vianen en Hagestein 

anderzijds inzake het leggen van een dam door het land 

van Arkel in de Zederik en de regaling van de uitwate

ring op de Zederik en de Lek, waarbij de landen van 

Culemborch, Vianen en Hagestein toestemming verkrijgen 

zo nodig sluizen te leggen in de Linge onder Arkelse 

damme. 

afschrift uit vidimus van Heinric die Zwart, regest nr.20. 

en uit copieboek Culemborg 1609. inv. nr. 1815. 

1428, september 20. 1428, op sinte Matheusavont 

apostel ende evangeliste. 

Arno ld hertog van Gelre en Gulick en graaf van Zutfen 

geeft rechten en stelt regels voor het gerecht en het 

schepend8m van Leerdam en Schoonrewoerd. 

authentiek afschrift. inv. nr. 1314. 

1430, april 29. 

Frank van Borsselen regelt als ruwaard van de landen van 

Arkel de uitwatering van de landen van Culemborch en 

Vianen via de Zederik door de dam te Arkel op de Linge 9 

zoals die eerder bestaan heeft en stelt de voorwaarden 

vast waaraan eerst voldaan moet worden inzake de kering 

van het kwelwater uit de wiel in de Zijdwinde en inzake 

de afwatering van Nieuwland en Leerbroek via schotdeuren, 

gewaarmerkt afschrift door de secretaris van Gorinchem 

1598. 

inv. nr. 18 10, H. 1-15. 
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1430, april 30. meyavont. 

Elisabeth van Garlitz, palensgravin opten Rhijn, hertogin 

in Beieren en van het Lutcombourg , gravin van Arijnij en 

vrouwe van Voerne en Arkel bevestigt de regeling door 

haar ruwaard Frank van Borsselen gemaakt voor de afwate

ring van de landen van Culemborch en Vianen c.a. op de 

Linge via de Zederik door de Arkelse dam. 

charter, beschadig~ en afschriften voor het proces in 

1586 . 

inv. nr. 1811, H. 1,16. 

1430, april 30. upte meyavont 1430. 

Elizabeth van Gorlitss, palensgravinne upten Rijn etc. 

vrouwe van Voerne en Arckel oorkondt, dat zij op nader 

advies van haar ruwaard Franck van Borssel op 

verzoek van geerfden in het land van Culemborch en 

Vyanen, die daar hun uitwatering hebben, overgebracht 

door heer Jan van Vianen en Gysebrecht van Nyenrode, al 

de oude handvesten inzake de afwatering van die landen, 

die haar in een vidimus zijn overgeleverd, bevestigt. 

afschrift uit copieboek Culemborg. inv. nr. 1815, 

H. 1-16. 

1430, juni 21. in 1 t jair ons Heeren dusent 

vierhondert ende dertich 

's woensdages na des hei

lichs s acramentsdach. 

Henrie die Zwart, abt van Marienweerde vidimeert drie 

charters van het gebied van de Vijfheerenlanden. 

charter, zegel verloren. inv. nr. 717. afschrift nr. 71 8. 
regesten van de opgenomen oorkonden staan in 

deze regestenlijst. 

1430, juni 24. Den Haag, sinte Jansdach 

te midzomer. 

Jacob hertogin in Beieren, gravin van Henegouwen, 
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Holland, Zeeland en Ponthieu en vrouwe van Vriesland 

oorkondt, dat zij de geerfden van de landen van Culem

borch en van Vianen c.s. vergunt volgens de oude hand

vesten de oude watergang in de Zerick in het land van 

Arkel te gebruiken. 

charter. inv. nr. 1812 en 1815, H. 1-17. 

1431, november 6. 

Aerst van der A, drossaard van het land van Arkel, 

schout, bur gemeesters, schepenen en raad van Gorinchem 

voor het land van Arkel, Aernt Vinck schout in Nylandt 

en ·Eeinric Kerskenszoen schout van Lederbroeck verkla

ren, dat de landen van Culemborch, Vyanen, Hagestein 

en Scoenrewoerd voldaan hebben aan de voorwaarden voor 

het weer tot stand brengen van hun afwatering door de 

Zederik (op de Linge). 

charter, beschadigd, met alleen nog het zegel van Go

rinchem. inv. nr. 1813. 

Tevens afschriften uit 1586. 

1442, november 10. sinte Martensavont in den 

wynter. 

Willem van Braeckel dijkgraaf van het land van Vianen, 

Gijsbert van Bl oemendale en Reyner de Wilde, hoogheem

raden van de landen van Vianen, Jan Wil lemsz. hoogheem

raad van de landen van Hagestein, Peter Roelofsz. hoog

heemraad van de landen van Culemborch, Walick Jansz. en 

Jacob Schadensoen hoogheemraden van de landen van Ter 

Leede, Floris Lourensz. en Aernt Vinck hoogheemraden 

van de landen van Arkel beoorkonden de door hen gevolg

de wettige procedure bij hat verpanden voor de dijk

graaf van Vianen van land onder Lakervelt van Frederik 

van Steenre in hofleen van de hear van Brederode wegens 

het niet voor de schomoJ" opmaken van een slag dijk onder 

Achthoven en een slag Diefdijk. 

gewaarmerkt afschrift 1586. inv. nr. 2160, H. 1-19. 
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1447, april 27 . 

Philips van Bourgondie stelt regels voor het onderhoud van 

en de schouw op de Diefdijk, aangewezen als hoofdwater

kering van de landen van de Vijffheeren en de Alblasser

waard volgens de oude handvesten en wijst daarmee na on

derzoek door zijn raad de plannen van Dordrecht en ge 

goeden in de Alblasserwaard af om deze functie aan de 

Zijdwindsche dijk toe te kennen. 

4 afs chriften c. 1579. inv. nr. 2229 9 H. 1-20. 

1456, mei 13. st . Servaesdach. 

Hert og Albert van Gelre geeft regels en voorschriften 

voor het onderhoud en beheer van de boven-Linge aan de 

voor hun afwatering van de rivier afhankelijke gebieden. 

inv. nr. 1634. 

1461, juni 7. 

Karel van Bourgondie etc. als heer van Arke l en de heren 

van Brederode en Cuylenburch sluiten een verdrag inzake 

het stopzetten van het bouwen van mo lens op de Zederik 

en het graven van een kanaal door het land van Arke l 

door de Zijdwindse dijk door Blokland en den Beemd naar 

de Merwede bi j Hardinxveld. 

inv. nr. 1504. 

1 461 , jlmi 7. 

Philips hertog van Bourgond~e etc. keurt het verdrag 

goed ges l o ten tussen zijn zoon de graaf van Charolais 

als heer van Arkel en de heren van Brederode en van 

Cuylenburch voor hun landen van Vianen en de landen be

neden de Diefdijk inzake het stellen van watermolens op 

de Zederik voor de afwatering van de landen van Arke l 

op de Linge en inzake de voorwaarden waaronder de 

sluizen geopend mogen worden. 

charter 9 getransfigeerd geweest met het verdrag. inv . 

nr. 1814, H. 1-21. 
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1471, juni 26. des woensdages nae sinte 

Jansdach te midsomer. 

Dijkgraaf en hoogheemraden var1; Arkel, hoogheemraden van 

Hagestein, Everdingen en Ter Leede wijzen de onderhouds

plicht van de bruggen over de Zederik toe aan de heer 

van Arkel. 

charter met negen zegelstaarten, alle zegels verloren. 

inv. nr. 131 6, H. 1-22, tevens afschrift uit 

1586. 

1498, october 1. 

Heemraden van het Hoogeinde van Middelcoep verklaren 

voor schepenen van Leerdam, dat zij in erfpacht hebben 

gegeven aan Geryt Harmanssoon, waarsman van het Laag

eind voor de ge~rfden aldaar een kade van het laageind 

van Middelkoop tot het land van Heycoop tegen een be

drag van een berchse? (bruchs0groot per jaar. 

gewaarmerkt gelijktijdig afschrift op perkament. inv. 

nr. 1483. 

1 5 51 , j ul i 1 3 • 

Keizer Karel etc. geeft op hun rekest vergunning aan de 

gezworen heemraden van de polder Middelkoop in het land 

van Arkel tot het verplaatsen van een van beide water

molens naar het waterschap van de heer van Brederode ter 

verbetering van de afwatering van de polder op voorwaar

de dat zij naar verhouding deel zullen nemen aan het 

schoon- en onderhouden van het waterschap. 

charter, zegel verloren. inv. nr. 1505, H. 1-24. 

1551, augustus 12. 

Reynault heer van Brederode en Vianen etc. vergunt aan 

de ingelanden van de polder Middelcoep een van de beide 

molens met een heul op zijn waterschap te plaatsen ter 
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verbetering van de afwatering van de polder volgens oc

trooi van de keizer (nr. 36). 
charter, zegels verloren. inv. nr. 1506, H. 1-25. 

1551, augustus 24. 

Schepenen van Gorinchem beoorkonden het verdrag tussen 

de vrijheer van Vianen en het dijkcol lege met waarsman 

en heemraden van Middelkoop tot het verplaatsen van een 

van de molens van de polder naar de Zerikkade met een 

heul daardoor, houdende tevens de voorwaarden waarop 

daardoor mag worden uitgemalen. 

transfix , 2 charters. inv. nr. 719 (Vianen). origineel 

en afschrift. 

1553, augustus 5. Bruessel. 

Keizer Karel etc. geeft opnieuw aan de ingelanden van 

de polder Middelkoop octrooi tot het plaatsen van een 

der beide watermolens op het waterschap van de heer 

van Brederode na onderzoek door afgevaardigden van 

zijn raad naar de bez1..raren van de vrouwe van Cuylen

burch en de heren van de Dom en Oudmunster te Utrecht 

tegen het verplaatsen, dat schadelijk zou zijn voor 

hun belangen in het wa terschap. 

charter, zegel verloren. inv. nr. 1507, H. 1-26. 

1565, augustus 20. 

De graaf van Boussu stadhouder en kapitein-generaal van 

Holland en Westfriesland vidimeert het verdrag tussen 

de heren en ingelanden van de Alblasserwaard, de landen 

van Arkel, Vianen, Hagestein, Everdingen en Ter Leede 

inzake het verhogen en verzwaren van de Diefdijk 1 het 

dragen van de lasten daarvan en het regelen van het 

onderhoud van de Diefdijk. 

charter. inv. nr. 2226. 



35. 

36. 

37. 

LXXI 

1 57 8 9 rna art 1 2 • 

De graaf van Culemborg staat toe aan de heemrade:n en 

geme:ne buren van de polder Over-Heycoop voor de loop 

van het jaar 1578 met de dorpe:n Everdi:ng e:n en Zijder

velt uit te \vatere:n op de Huibert~ waarbij zeer strik

te garanties geeist worden dat de lazing niet langer 

zal plaats vinden. 

afschrift. inv. nr. 1815. 

1579~ juni 26. 

Gecommitteerden van de staten van Holland en de stad 
-

Dordrecht brengen verslag uit over de besprekingen ge-

voerd met de vijf heeren en de Alblasserwaard over een 

regeling van het onderhoud van de Diefdijk en geven een op

somming van redenen voor de afwijzing daarvan door de 

heren van Everding en en Leerdam en de verklaring van de 

andere drie heren dat zij bij geval de schade zullen 

verhalen. 

afschrift~ inv. nr. 223 0 ~ 

H. 1-20. 

1 58 2 , j ul i 11 • 

Sententie van het college van de Vijfheerenlanden hou

dende na vooronderzoek en voorbehandeling door het dijk

colleg e van Ha gesteijn toewijzing van een stuk schaar

dijk onder Hagesteijn met de voor het onderhoud daarbij 

behorende gronden en go ederen in eig endom bij mr. Willem 

van Lamsweerde en afkomstig van wijlen Sander van Bommel 

en de conventualen van Asperen, wegens het niet voldoen 

aan de onderhoudsplicht aan de voogden van de weeskin

deren van mr. \-Jill em Muijs, die het onderhoud op zich 

genomen hebben op eis van de dijkgraaf van Hagestein 

Assuerus van Santwijck. 

charter~ zegels verloren. inv. nr. 2176 , H. 1-27. 
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1599, mei 4. stjlo novo. 

Superarbiter Johan van Banckem president van de Hoge 

Raad van Holland en de arb iters Joost de Menin, Adriaen 

van Weresteijn, Evert van der Poll en Peter van Weede 

d oen uitspraak in het geschil tussen heer Walraven van 

Braderode, vrijheer van Vianen en het dijkcollege, am

bachtsheren en ge§rfden in de Lopikerwaard volgens het 

verblijf daartoe van 30 october 1588 , dat de heer van 

Brederode voor de bescherming van zijn dijken en landen 

een hoofd in de Lek mag leggen mits er een afstand van 

29 r oeden bli jft tot de Middelwaard . 

charter, g etekend door het college van arbiters. inv. 

nr. 603, H. 1-29. 

1609, januari 25. 

Walraven heer tot Brederode vrijheer van Vianen etc. 

g eeft voorschriften vo or de beveiliging van de wind

vang van de molens in zijn landen van Vianen en Ameide 

staande op de Zederik . 

charter met handtekening en cachet. inv. nr. 244, 

H. 1-30. 

1649, mei 26. 

Johan Wolphert van Brederode, heer tot Brederode, vrij

heer van Vi a nen etc. vergun t na advies- van de drossaard 

en het dijkcolleg e van Vianen aan schout, waarsman en 

gezworenen van het Leecheijnt van Middelcoop onder 

Lederbroeck in het land van Arkel een tweede molen op 

de Zederik te zetten. 

charter, 3 zegels verloren, rest geheel of g edeeltelijk 

aanwezig . inv. nr. 1512 en 1885 , H. 1-32. 
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Concordans op de inventaris van het oude archief van het hoog

heemraadschap De VIJFHEERENLANDEN, door J.H. Hingman, 1875. 

Het grote verschil in de opzet van de inventaris en in de 

wijze van inventariseren maakt een volledige concordans onmoge

lijk. Voorzover mogelijk zal de nummering van de nieuwe inven

taris aang egeven worden na vermelding van pagina en nadere aan 

duiding in de inventaris Hingman. 

Wanneer geen verwijzing gegeven wordt, zijn de betreffende 

stukken of in verschillende omschrijvingen uiteengevallen of op

gegaan in een grater geheel. Bij de kaarten worden alleen die 

verwezen, die duidelijk afzonderlijk in de inventaris zijn op-
;;) 

genomen. De overigen kunnen onder het onderwerp van hun be~ 

schrijving worden gevonden. 

Tenslotte zijn de door Hingman opgesomde stukken, die hij 

in registers afgeschreven aantrof 9 voor een groot deel ook in de 

losse bescheiden aanwezig. 

pg. nr. 

1 1 

2 

3 

4 

5 
6 

nadere aanduiding 
Hingman 

126 9 

1284 

1284 

1286 

1 311 

1312 

1366 

1371 

1373 

1377 

1377 

1377 

1378 

1416 

1416 

1430' 29 april 

1430, 30 april 

nieuwe nummering 

1041 

1196, 1315, 131 9 , 1665 

717, 718 

1476, 1807 

733, 1477 

1815 

734 

1503 

1 971 ' 1 972 

721' 1606 

14 78' 1 808' 1815 

1607 

1608 

1 809 

1815 

1810 

1811 



LXXIV 

pg. nr . nadere aanduiding nieuwe nummering 
Hingman 

1430, 24 juni 1812 

7 1431 1813 

1442 2160 

1447 2229 

8 1456 1634 

1461 1504, 1814 

1498 1483 

1551, 13 juli 1505 

9 1551, 12 augustus 1506 

1553 1507 

1587 2177 

10 1588 1961 

1598 1480 

1599 603 

1606 2458 

11 1 1609 244 

1610 39 

1615 2242 

1619 2245 

12 1639 607 

1649 1512, 1513, 1885 

1659 25, 26 

13 e.v. zijn onder het hoofd van hun omschrijving te vinden 

14 1 771, 17 mei 1352- 1360 

29 augustus idem 

15 1819, 14 juli (2 & 3) 1706' 99 

16 2 drie stuks 863, 864 

verschillende 764 

17 1807 1587 

1808 1587 

1841 1958 

papieren 793 - 797 

3 1551 719 

18 1563 1161, 1162 

1565 2226 



LXXV 

pg. nr. nadere aanduiding nieuwe ;:ummering 
Hingman 

1566 742~ 1921' 2427 

19 1 579' juli 2228 

, augustus 2228 

1581 488 

20 1583 495 

1587 2233 

1594 1502 

1595 2236 

161 0 1502 

21 1625 1510 

1626 1 511 

1634 2243 

22 1651 2251 

1664 1898 

1668 1899 , 1900 

1679 I 930, 2428 

23 1680 2351 

1683 1711 

1702 2353 

1704 2353 

24 1704 2353 

1706 2353 

1739 746, 2429 

17 41 2267 

25 1741 2356 

1742 2356 

1743 2356 

1752 2271 

26 1753' maart 903 
, juli 2271 

1759 378 

1762 758, 759 

1763 764 

27 3 1765 1081 

1771 598 



LXXVI 

pg . nr. nadere aanduiding nieuwe nummering 
Hingman 

1777 2434 
1803 636 

28 1824 9 april 1622 

1824 2331 
1828 555 
1834 2343 

29 1839 28 

1840 559 
1849, beide 561 

30 4- 7 934, 1197, 1318, 2052 
8 2055 

9 2054 

1 0' 11 2074, 2076 
12 

31 12- 18 2064-2071 

19-22 935- 938 

23-27 1331 - 1335 

28- 31 1199- 1203 

32 2153 

33 2072 

34- 38 1668-1673 

32 39- 43 2334-2338 

44-52 2-17 

53- 57 1321 - 1326 

33 58- 61 1336- 1339 
62 1328 

63 - 72 932, 1066, 12049 1330, 

16679 1674, 2055- 2063, 

2073 

73 19 

. 34 74- 87 
88 124- 126, 1707, 2109 

89- 110 1724- 1726, 1728, 1730-

1751 

35 11 1 rekening 905 ' 1097' 1397- 1398 



pg. 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

nr. 

112- 122 

123- 131 
132 

133-137 

138-1 40 

148- 155 
156-158 
159, 160 

161' 162 
163- 180 
181 

182-1 88 

189-1 94 
195 , 196 

197 
1 98- 202 

203 

204 

204 

206- 214 
221 

226- 247 

247 
248 

249-254 

255 

LXXVII 

nadere aanduiding 
Hingman 

reken ing 

een bundeltje 

punt en 

memorie 

stukken 

memorie/bes tek 

accoord 

bes tek 

rekening 

uitgaande 

nieuwe nummering 

175-179 
195- 200 

966 , 1099, 1102, 1246.9 

2114-2124 

222, 1399, 1400, 2377-

2385 

274-283 
284-285 

286' 287 
288 

274-283 

346, 350- 352 , 363, 364 

470- 478 
413 - 421 

396-3 98 
399, 400 

401 - 411 

396- 400 

449 
424-427, 452 

437 
462 

507- 508 
1904 

343 

344 
385 
1387-13 94 
1542 
1413-1432 

1543 
1382-1 385 

1235- 1243 
1205 



LXXVIII 

pg . nr. nadere aanduiding nieuwe nummering 
Hingman 

notulen 1198 

repertoire 1222 

46 256 - 271 rekeningen 1484- 1499 

271 1481 

4 9 272 - 296 1450 - 1474 

50 296 1447 

51 297- 310 1518-1 532 

31 1 2143 9 1775' 1777-1779 

52 reglement 23 

idem 23 

Chieringe - 1830 2140, 2142 

ampliat i e 2342 

order en reg lement 661 

reg lement mo lenaars 767 

reg lement S teenenhoek 827 , 1303 

ontwerp-reglement 944-947 , 1074-1076 

53 reg l ementen 20, 25, 26 

reg l emen t salaris 84 

reg lement kos ten 876 

reglement Arke l 1342 

concepten 1206, 1207 

stukk en 940 

ontwerp-reglement 941 

reg l ement 2405, 708, 1604 

54 reglemen ten 1852 

concept en 608, 614 

instructtes opzichter 8 7 

penning-

meester 50 

dijkopzichter 2102 

l andmeter 2102 

opzichter 1700 

molenaars 332 

gaardermeester 255 

312 1634 



LXXIX 

pg. nr. nadere aanduiding nieuwe nwnmering 
Hingman 

56 31 3 1638 

314' 31 5 papieren 833 

1752 2241 

1756' 1757' 1760 2441 

57 1774 1058, 1299' 1641' 2445 
1784 1642 

1804 2445 

58 1805 rapport 2449 
verschillende 1300 

con c ep t 2450 

59 316 897- 901 

317 stukken rakende .•• 78 
stukken .•• 78 , 79, 2094, 2095 
stukk en benoeming 

secretaris 1088 ' 1688 ' 1689 

318 resp. 149' 162, 167' 1575 
60 31 9 168 

320 1379 
321 169 

61 322 resp. 37 
1208- 1212, 1343' 2080 

1677-1 679 

62-63 onder omschrijving te vinden 

64 329 meting 1818 

reg isters 11 03' 1768' 1769 
meting 980 
verbaal 2247 
nieuwe 330 , 1818 

65 reg ister 516 

330 reg ister e.v. 972 

1767-1769 
lijst 873 
lijst 1257 
register 973 
nieuwe legg er 1105 



pg. 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

nr. 

331 

332 

333-335 

336 

336 

338-340 

341 

342 

344 

345 

LXXX 

nadere aanduiding 
Hingman 

bestekken 

memorien 

nieuwe nummering 

(bij diverse colleges 

ondergebracht) 

idem 

(onder hoofdstuk Lekdijk onder diverse colle

ges verdee ld) 

resolutien 

uitspraak 

meting 

enige 

bezwaarschrift 

uitspraak 

resolutien 

staat 

procedure 

observatien 

projekt 

memorie 

stukken 

mernorie 

meting 

memorie 

lijsten/peilingen 

register 

rekeningen 

aanbesteding (2x) 

bundeltje Kersbergen 

proces--verbaal 

stukken 

rapport 

rapport en 

rekeningen schopgeld 

2228 

222 B 

2235, 2237 

2291 

1131,1283 

2239 

224c, 2244, 2245 

2290 

2294 

1284 

2272 

1138, '1557 ? 2~78 

2300 

'1588 

1030 1 1031 7 2373 e.v , 

2291 

1'i 3 5 

1135, 1284, 1800 

58'1, 2180 

1595 

1003~ 101_7, 1018, 1020 

1011, 1016, 1019 

2170 e.v, 

1146, '1265, 2327 

681 ~ 2318 

1272, 2344 

2310, 2343, 2348 

1571, 2339 

1577 



pg. 

74 

75 

77 

78 

79 

80 

nr. 

346 

347 

348 

349 

351 

352 

353 

355 
356 

357 

358 

359 

LXXXI 

nadere aanduiding 
Hingman 

rekwest 

rekening 

rekening 

rapport 

staat 

memorie 

rekening 

bestekken 

een bundeltje 

rapport 

rekening 

liquidatien 

bestek 

memorie 

nieuwe meting 

hoefslag lijste:n 

rekeningen 

correspondentie sluis 

Meerkerk 

nieuwe nummering 

703 

23 74 
2393 
2370 

23 95 
1658 
2016, 2017 

2015 ' 2022' 2025 
1 6 2 9 ' 1 6 30 
1153, 1154 

2373 e.v. 

2374 
2350 
2367 
1818 

1613, 1818 
1306 

kanaa l van Steenenho ek 2452 
rekeningen 1048 , 2430 
verantwoording 1941 
memorien 

memorien 

inspectie 

memorie 

bestekken 

rekening en 

resoluties 

rekening 

stukken 

rekeningen 

liquidatie 

753, 1939 
193 4 
1944 
1651 
783-1 818 

1637 

1652' 2431 
803- 805, 1654 , 2433 
802 

81 7' 1 052 
1050 
818, 1655 
818 , 1657 



LXXXII 

pg. nr. nadere aanduiding nieuwe nummering 
Hingman 

360 contract 1894 

processen-verbaal 202 8 

81 361 aantekeningen 1661 

362 2138 

363 1613 2083 

1659 25, 26 

1700 512 

82 1764 1873 

1847 1017 

reg tsdagen 2137 

rolle 1882 

83 364 1587 882 

1645 1063 

1686 29 

1697 30 

1697 30 

84 stukken Bo lswaard 573, 583, 1799' 22 16 

een bundeltje 2358, 2363 

stukken Culemborgschen 

watervliet 2227, 2258, 2260 

stukken Vreugdenrijk 591' 599 , 1899 , 1900, 

21 96 

85 366 memo rien veerdammen 621, 1127, 1599 , 2222 

bestekken Viaanse bos 844- 846 

stukken Overwaard 915-931 

cahier Albl asserwaard 1320 

stukken Lopikerwaard 603, 606 - 614 

waterregt Ge l derland 605 

86 367 stadhuis Vianen 88- 96 

e.v.368 kaarten a 2462 

b 163 6 

c 2273 

d 1901 

e 1901 

f 1969 



LXXXIII 

pg . nr. nadere a anduiding nieuwe nummering 
Hingman 

g 1901 

h 1901 

i 190"1 

k - p dossier uitwaterings-

plannen 

q 1609 

u 60 5 

hh 2464 

kk 2463 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. 11 Register voor Vianen 11 ; register van oorkonden, gerechtelijke 

uitspraken, accoorden en appointementen betreffende het land 

van Vianen over de periode 1599-1740 . 1 deel met losse tafel 

voorin. 

NOTULEN 

2-6. Notulen van de vergaderingen van het dijkcollege van Vianen, 

1738-1804-~omslagen. 

2. 1738-1747; ~tt ~ l j-39-lt~2- tl""" lf-1.(:? -I[Vj\ 

3 • 1 7 48-1 7 61 ; ~A ::. lr ~~t& -rt-~o 3h~ t?-rt - tr:n. ~c-.: ' is--Lf -\rsu» 
4· 1762-1774; ~6{~ lt-)cr -'r6' 'fb :. 1'f 6.,_ -IJ-Cr- ttc. -=- tr-6&- trl-1 

5. 1775-1782; s-tt ~ I J-1?.-lf-f~ sl:n 1 1-"tl.f- lr tu S'C. = 11-":f'- 17- tc.P 

6. 1 783-1793, 1797-1804. 6cv=. '11-~ -·q .Jo ib: i~OI-\102... t c.., 11cPz- t?, 
6vt = 1 t cP) - lr<PJ> e -= \f-JI1 tr=-1r7o- td). 

7. Kladnotulen van de vergaderingen van het dijkcollege van 

Vianen, 1699, 1761, 1768, 1769~ 1790 9 1795, 1825, 1826, 

1828-1830. 1 omslag. 

8-17. Registers van de notulen van de vergaderingen van het dijk

college van Vianen, 1737-1857. 9 delen 9 1 omslag. 

8. 1737-1747; 

9. 1748-1760; 

1 o. 1760-1771; 

11. 1771-1776; 

12. 1776-1785; 

13. 1785-1804; 

14. 1804-1808; 

15. 1808-1822 (1 omslag); 

16. 1822-1842; 

17.1843-1857. 

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STillZKEN 

18. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 9 ~ 1742, 1748, 

1770, 1771, 17959 1796, 1800, 1802, 1803, 1807, 1808, 1810, 
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1811, 1813-1 816, 1820, 1821, 1824, 1825, 1829, 1831 , 1832 , 1834, 

1835, 1840 , 1857. 1 omslag. 

19. Register van publicatien van het dijkcolleg e van Vianen, 1796-

1855, (onvolledig). 1 deel. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

BESTUURSINRICHTING 

Reglementen voor het dijkcollege van Vianen 

20. Reglement, waarbij Johan Wolferd van Brederode de vergoeding van 

de verteringen en de onkosten regelt van de schouten en heemra

den van de landen van Vianen op advies van dijkgraaf en hoogdijk

heemraden van de landen van Vianen~ 1655. Oorspronkelijk en af

schrift, 1 omslag. 

21. Rapport van gecommitteerde raden van de Staten van Holland en 

Westfriesland aan de Sta ten be treffende de constitutie van de 

landen van Vianen, 1727. Gedruk t, 1 stuk. 

22. Stukken houdende resoluti e s van gec ommitteerde raden van de Sta

ten van Holland en Westfriesland inzake de daggelden, reis- en 

teerkosten van de drossaard, de raden van de kamer van justitie, 

de griffier en van dijkgraaf en hoogdijkheemraden en bestuur

deren van stad en land van Vianen, 1739-1740. 1 omslag . 

23. Reglement gemaakt vanwege de Sta ten van Holland en Westfries

land voor het dijkcollege van he t land van Vianen, 1745-1746. 

Gedrukt, l oms lag. 

24. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland en 

Westfriesland houdende vaststelling van een reglement op het sa

laris en de vacatiegelden, welke door de substituut-drossaarden, 

schouten, deurwaarders, bodes en dienaren van justitie van het 
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land van Vianen en Ameide in criminele ·zaken mag worden gere

kend, 1764. 1 stuk. 

Stukken betreffende de bevoegdheden van het dijkcollege 

25. Stukken inzake het geschil tussen het dijkcollege van Vianen en 

de drossaard van Vianen over hun bevoegdheden inzake het vis

recht in de Zederik aan de heer van Vianen voorgelegd en lei

dende tot de uitspraak van Wolferd van Brederode van 1659 9 waar

bij de gedragsregels en bevoegdheden van de dijkgraaf en de 

drossaard worden vastgelegd, 1659. 1 omslag. 

26. Ordonnantie van Wolfert van Brederode etc. onder 15·oedkeuring 

van zijn moeder als voogdes, houdende vaststelling van de ta

ken en verplichtingen van dijkgraaf en hoogdijkheemraden van 

Vianen enerzijds en van de drossaard anderzijds ter voorkoming 

van geschillen, zoals die voorheen bestonden , 1659. Origineel 

met handtekening van de vrouwe en van Wolfert en het cachet 

van Brederode, 1 stuk. 

27. Stukken inzake het geschil tussen het dijkcollege van Vianen 

en de drossaard van Vianen over de bevoegdheden van d e dros

saard naar aanleiding van het door de drossaard doen van een 

uitspraak tegen schout en heemraden van Lakerveld bij verzet 

tegen hun schouw op het zandpad op de Zederikkade en de hoge 

dijk, die volgens uitspraak van de heer van Brederode van 23 

november 1659 tot de competentie van schout en heemraden be

hoort, leidende tot de ui ts :vraken van de heren van Dona en van 

der Lippe, dat het besluit van de heer van Brederode staande 

gehouden moet worden, 1685-1687. 1 omslag. 

28. Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst tus

sen het college van kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Vianen 

en het dijkcollege, waarbij het zittend college gratis gebruik 

kan maken van de heemraadsbank in de kerk, maar ieder opvolger 

plaatsgeld dient te betalen, 1837, 1839. 1 omslag. 
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Stukken betreffende de verhouding tussen het dijkcollege en de 

vrijheer van Vianen persoonlijk 

29. Missive van Simon Henrich, graaf van der Lippe aan het dijkcol

lege houdende mededeling van de geboorte van zijn zoon op het ' 

huis Batestein bij Vianen en verzoekende het college peat te 

staan bij de doop van het kind, 1686. 1 omslag. 

30. Stukken gewisseld door de gravin-douairi~re van der Lippe en 

haar zoon, de graaf van der Lippe,rnet het dijkcolle g e ter ge

legenheid van het overlijden van hun man en vader, 1697. 

1 omslag. 

31. Missive van rouwbeklag van het dijkcollege van Vianen voor de 

graaf van der Lippe bij het overlijden van diens vader, graaf 

Frederik Adolf, minuut, 1718. 1 stuk. 

32. Staat van de uitgaven door de dijkgraaf van Vianen voorgescho

ten voor het voeren van rouw bij het overlijden van de heer 

van Vianen, 1718. 1 stuk. 

Stukken betreffende de bevoegdheden van de Ringcommissie 

33. Stukken betreffende het opgeven door het dijkcollege aan de 

ringcommissie van alle gegevens betreffende de inliggende lan

den wat betreft grootte, lasten, keuren en dijkrechten, 1810-

1811. 1 omslag. 

34. Stukken betreffende de omslagen van de kosten van het werk van 

de ringcommissie voor werken binnen en buiten de Vijfheeren

landen en de terzake tussen de commissie en de colleges gere

zen geschillen, 1811-1815. 1 omslag. 

35. Stukken betreffende de inspectie van de dijken door de ringcom

missie en het door hen omslaan over de landen van de daarbij 

gemaakte kosten, 1811, 1813, 1814. 1 omslag. 
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36. Koninklijk besluit 9 waarbij aan de dij k colleges etc. in de noor

delijke provincies van het rijk de on g ehinderde uitoefening van 

de taken en de rechtsmacht blijft verleend, 1 817. Gedrw( t, 

1 stuk. 

Reglement voor het colleg e van de Vijfheerenlanden 

37. Stukken betreffende de besprekingen over een mog elijke samen

voeging van de co lleges in de Vijfheerenlanden en betreffende 

de totstandkoming van een reglement voor de hoogheemraadschap

pen van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard met Arkel be

neden de Zouwe, 1832 9 1834, 1850, 1854. 1 omslag. 

Reglement voor de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe 

38. Stukken betreffende de totstandkoming van het reglement voor 

het hoo gheemraadschap de Alblasserwaard met Arkel beneden de 

Zouwe 9 1854, 1856 . 1 omslag . 

BESTUURSFUNCTIES 

Algemeen 

39. Extract uit het reg ister van dijkg raven en hoogheemraden van 

de Vijfheerenlanden tussen de Dief- en Zouwedijk houdende de 

ordonnantie van Walraven van Brederode, waarbij dijkgraaf en 

hoogdijkheemraden van Vian en een extra uitkering wordt verleend 

van 30 caroliguldens per jaar, 161 0 . 1 stuk. 

40 . ''Memorie van de principaelste poincten aangaande het ambt van 

dijkgraaff ende hoog eheemraden 's-lands van Vianen en de unien 

met andere heeren ende collegian", 168 7 9 1750, Afschriften, 

1 omslag . 

41. Stukken betreffende en houdende de opgave door het dijkcollege 

van Vianen aan de Staten van Holland en Westfriesland van de 
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arnbten en bedieningen behorend aan het dijkcollege, 1749-1751. 

1 ornslag. 

42. 11 Cornrnissieboek", register bijgehouden door het dijkcollege van 

Vianen wegens de handelingen van afgevaardigden, gernachtigd : 

tot het uitvoeren van opdrachten narnens of het doen van onder

zoekingen voor de organen, waaraan het dijkcollege onderwor

pen is of waarrnee het betrekkingen onderhoudt, over de periode 

1754-1872. 1 deel. 

43. Stukken betreffende de wijze van vervulling van vacatures bin

nan het dij_kcollege van Vianen, 1822. 1 ornslag. 

Dijkgraaf-penningrneester 

44. Rekening en verantwoording door de oud-dijkgraaf jonker 

Quintijn van der Nooth van alle extra-ordinaris ontvangst ge

durende zijn arnbtsperiode in de landen van Vianen, Arneide en 

Meerkerk op last van deze landen opgesteld, 1665. 1 stuk. 

45. Stukken betreffende een zaak van purge van default van de 

dijkgraaf-penningrneester van de landen van Vianen Johan Andree 

van der Meulen, 1685. 1 ornslag. 

46. Stuk houdende de akte van aanstelling van rnr. vlolfert van 

Cattenburg tot dijkgraaf en penningrneester van de landen van 

Vianen, 1704. Gewaarrnerkt afschrift 1722, 1 ornslag. 

47. Verslag van de zitting van de raad van de graaf van der Lippe 

voor het land van Vianen, waarin door de secretaris Van der 

Laken bezwaar gernaakt werd tegen de arnbtsvervulling van de 

dijkgraaf Cattenburg in het bijzonder betreffende diens wei

gering rekening en verantwoording af te leggen en de drei

gende toon van de uitnodigingen voor een vergadering, 1713. 

1 stuk. 

48. Verklaring van E. Gordon, raad, rentrneester en secretaris van 
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de graaf van der Lippe, dat in 1680 onder vrouwe Hedwig Agnes 

van Brederode jonker Johan Andree van der Meulen als dijk

graaf van Vianen geruime tijd te Utrecht woonde~ 171 9. 1 stuk. 

49. Akte van verlening in onversterfelijk erfleen door de Staten 

van Holland en Westfriesland als heer van Vianen en Ameide 

aan de dijkgraaf van Vianen mr. Gerard Callenburgh Baertmans 

in zijn functie van penningmeester van de landen van Vianen, 

Hagestein en Everdingen van een uiterwaard naast de voormo

lenswaard bij Ameide en de voormolenswaard zelf, 1738. 
1 charter. 

N.B. dit charter bevindt zich in de charterkas t.~~~~ ~1 

50. Instructie voor de penningmeester van het land van Vianen, 

1774. Gedrukt, 1 omslag. 

51. Stukken betreffende de protesten bij gecommitteerde raden door 

de oudste hoogdijkheemraad Kuenen tegen de benoeming van mr. 

Johannes Albertus Lobbrecht tot waarnemer van het dijkgraaf

ambt voor Gerard Callenburg Baertmans en zijn eisen tot uit 

betaling aan hem van de daarvoor vastgestelde emolumenten, 

1749-1750, 1757-1758~ 1762. 1 omslag. 

52. Stukken betreffende de vereffening van de rekening van het 

dijkcollege van Vianen bij de overname van de gelden en stuk

ken door G. van der Hoeven van de weduwe B~ertmans, 1757, 
1760. 1 omslag. 

53. Akte van borgtocht voor schepenen van de stad Vianen door Jan 

Camijn, burgemeester van Vianen voor Joan Cambier als pen

ningmeester van het dijkcol lege van Vianen, 1774. Afschrift, 

1 stu~. 

54. Stukken gewisseld tussen g ecommitteerde raden van de Staten 

van Holland en Westfriesland en het dijkcollege naar aanlei

ding van het verdwijnen van de dijkgraaf-penningmeester 
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van der Hoeven en het onderzoek naar de kas van het dijkcolle

ge, 1773-1774. 1 omslag. 

55. Rekening en verantwoording door W. van Ri jssel over de nage

laten kasmiddelen en de administratie VA.n alle rekeningen i-n 

beheer gewees t bij Gerard van der Hoeven, 1775. 1 stuk. 

56. Bijlagen tot de rekening van W. van Rijss el over de nagelaten 

geldmiddelen en de administratie van Gerard van der Hoeven, 

1743, 1765 -1768, 1771-1i75. 1 omslag. 

57. Rekening en verantwoording van de penningmeester van het land 

van Vianen, Joan Cambier, aan de gecommitteerde raden van de 

Staten van Holland en Westfriesland wegens de ontvangs t en 

uitgaaf in zijn functie van de aan hem toevertrouwde beheren , 

waarvan van het batig saldo 40% aan de domaniale kas wordt 

overgedragen, over de periode 1775-1776, 1776. 1 stuk. 

58. Ordonnantie van de Directeur-generaal van de Waterstaat van 

het koninkrijk Holland inzake de vervulling van dijkgraafs

posten bij vacatures, 1808. Gedrukt, 1 omslag. 

59. Missive van de Minister van Waterstaat aan het dijkcollege van 

Vianen houdende goedkeuring voor de penningmeester J. Cambier 

zich te laten vervangen door zijn zoon, en stukken betreffen

de de opvolging in zijn ambt door zijn zoon Wilhem Jacob Cam

bier, 1810. 1 omslag. 

60. Missiven van W.J. Cambier aan het college van Vianen verzoe

kende toelichting op het innen van gelden voor de extra-ordi

naris omslag ten kantore van de penningmeester in overeen

stemming met de reglementen buiten medeweten van de penning

meester, 1811. 1 omslag . 

61. Stukken betreffende de benoeming van een dijkgraaf voor de 

landen van Vianen, 1818, 1828. 1 oms lag. 
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62. Stukken betreffende de benoeming van Joan Cambier in de func

tie van penningmeester van de landen van Vianen als opvolger 

van zijn vader, 1851. I omslag. 

Hoogdijkheemraden 

63. Stukken betreffende de benoeming van Hermanus van Noorle tot 

vervanger van de hoogdijkheemraad Johan Host van Carle en be

treffende zijn benoeming tot hoog dijkheemraad, 1743-1744, 

1755, 1758. 1 omslag. 

64. Stukken betreffende klachten bij het college ingekomen over 

het gedrag van de hoogdijkheemraad Kuenen, met afschriften 

van notulen en verhalen, waarin dergelijke misdragingen in 

het verleden zijn vastgelegd, 1749 . 1 omslag. 

65. Stukken betreffende het aanwijzen als vervanger en het benoe

men tot hoo gd ijkheemraad van mr. Alexander le Roux Jalabert 

voor en in plaats van Frederik Kuenen, 1774, 1778, 1784, 1787. 

1 omslag. 

66. Stukken betreffende d e moeilijkheden gerezen tussen het Pro

vinciaal Committe van Holland en het dijkcollege van Vianen 

over het g rondbezit van de hoogdijkheemraad Boellaerd en de 

secretaris Van der Vlist, benodigd voor het rechtmatig vervul

len van hun functies, en de aan hen gegeven _ tijd om aan de 

eisen te voldoen, 1796-17 97. I omslag. 

67. Stukken betreffende de benoeming van hoogdijkheemraden in het 

dijkcollege van Vianen, 1799 , 1803, 1811, 181 8 , 1822-1824, 

1845, 1850-1853. 1 omslag. 

68~ Rekening en verantwoording door Willem Pernis van zijn ambts

vervulling als hoogdijkheemraad van Vianen in 1810, 1813. 

1 stuk. 
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69. Stukken betreffende de benoeming van noodheemraden in het dijk

college van Vianen als plaatsvervangers van de hoogdijkheemra

den, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824. 1 omslag. 

Secretaris 

70. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland v;aarbij aan Willem Kelderman op diens rekest 

wordt toegestaan het tractement te ontvangen van de penning

meester van het land van Vianen en voor het secretarisambt 

van de hoge schouw, da t door hem 1-ras waargenomen, 1737. 1 stuk. 

71. Missive van de secretaris Kelderman aan het college houdende 

verzoek bij het doen van commissies naar Den Haag of elders 

rekening te houden met de plaats die volgens afspraak en ge

woonte de secretaris inneemt in een dergelijke afvaardiging, 

1758 . 1 stuk. 

72. Stukken betreffende de benoeming van de secretaris van het 

dijkcollege, tevens secretaris van het college van de Lek 

(respektievelijk E. Kelderman, Joan Cambier, F. van den 

Berg), 1771, 1798 , 1825-1826, 1852. 1 omslag . 

Geschillen over de benoeming van de (secretaris en de penning

meester van het college van Vianen tot) secretaris en penning

meester van de Vijfheerenlanden 

secretaris 

73. Akten van benoeming door de Heren van Brederode van de secre

tarissen van de Vijfheerenlanden, 1637 , 1651, 1655. Gewaar

merkte afschriften 16 99 , 1 omslag. 

74. Stukken betreffende het geschil tussen de colleges van Arkel 

boven de Zom-re, Hagestein, Everdingen en Ter Leede en de Vrouwe 

van Vianen, Louisa Christina douairiere van Brederode, over de 

benoeming door de Vrouwe van de secretaris van de Vijfheeren-
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landen, en de benoeming bij wijze van compromis tuRsen par

tijen van mr. Otto van der Laken, 1667. 1 omslag . 

75. Akte van aanstelling door het voltallig co llege van de Vijf

heerenlanden van Adr i aan van der Laken als hulp en opvol ger 

van zijn vader tot seoretaris van de Vijfheerenlanden zonder 

dat daarbij uitspraak is gedaan over het recht van de heer 

van Vianen in deze 9 1701. 1 omslag. 

76. Opmerkingen inzake het ambt van secretaris en penningmeester 

van de Vijfheerenlanden op grand van aantekeningen in de li

Quidaties tussen de colleges van de Vijfheerenlanden en tussen 

de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de 

Zouwe over de periode 1669-1704, z.j. (c. 1705). 1 stuk. 

77. Memories, contra-memories etc. overgegeven aan de vrijheer 

van Vianen inzake het geschi l tussen de raad van regering van 

Vianen en de andere vier leden van het college van de Vijf

heerenlanden over het recht van de vrijheer tot de benoeming 

van de secretaris van de Vijfheerenlanden, 1715-171 6. 1 om

slag . 

78. Memories van beide partijen in het ge s chil tussen de bestuur

deren van Vianen en van de andere vier l eden van de Vijfhee

renlanden over het recht tot de benoeming van de secretaris 

van de Vijfheerenlanden door de vrijheer van Vianen, 1723. 
1 omslag. 

79. Stukken betreffende het geschi l tussen de bestuurderen van 

Vianen en van de andere vier leden van de Vijfheerenlanden 

door de Staten van Holland en Westfriesland als Heer van 

Vianen ter arbitrage voorgeleg d aan de Hoge Raad van Holland, 

houdende kladden en aantekeningen voor de opstelling van de 

inventarislijst voor de over te leggen stukken van Vianen, 

1729. 1 omslag. 
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penningmeester 

80. Stukken houdende memories en afschriften van stukken betref

fende de functie van penningmeester van de Vijfheerenlanden, 

al 0f niet vervuld door de penningmeester van het dijkcollege 

van Vianen, z.j. (c. 1745). 1 omslag . 

81. "Recueil van eenige stucken en bewijsen dienende tot bewe 

ringe dat er van ouds is geweest een penningmeester van de 

Vijff-Heeren-Landen ende dat de dijkgraeff en penningmeester 

van de l anden van Vianen i ndertijd van ouds meteen is geweest 

penningmeester der zelver Vijff- Heeren-Landen en dat vervol

gens meester Wo lferd van Cattenburch jegenwoordig dijkgraef 

en penningmeester van de landen van Vianen, oock te gelijk is 

penningmeester van de geseijde Vijff-Heeren-Landen ", z.j. 

(c. 1758). 1 stuk. 

PERSONEEJ.J 

Algemeen 

82 . Staten van het personeel van het dijkcolleg e van Vianen en 

het col l ege van de Lek opgezonden aan het Provinciaal Bestuur 

van Zuid-Holland, minuten, 1828-1 846. 1 oms lag. 

Bode 

83. Stukken betreffende het bezvraarschrift van de vier l eden van 

de Vijfheerenlanden bij g ecommitteerde raden van de Staten 

van Ho lland en Westfries land tegen he t feit, dat de bode van 

het di j kcol l ege de pretensie voert van bode van de Vijfhee

renlanden , 1742. 1 omslag. 

84 . Reglement opgesteld door dijkgra af en hoogdijkheemraden van 

het l a nd van Vianen voor de dijkbode voor het declareren van 

zijn salaris en verdiensten, 1753. 1 stuk . 
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85. Rekest van de weduwe van de dijkbode van Vianen Anthony van Os 

aan het dijkcollege haar een pensioen toe te kennen, z.j. 

(c. 1822). 1 stuk. 

Opzichter 

86. Bezwaarschrift ingediend bij het dijkcollege van Vianen tegen 

de benoeming van Adriaen Libregt tot dijkopzichter, 1752. 

1 stuk. 

87. Instructie voor de opziener van de dijkma gazijnen van het land 

van Vianen, concepten , z.j. (c. 1775). 1 omslag. 

VERGADERRUIMTEg STADHUIS ·TE VIANEN 

N.B. Zie ook de stukken betreffende het huis bij de sluis van 

Achthoven-Ameide. 

88. Akten van aanbesteding door de geme enteraad en het dijkcollege 

van Vianen van het verrichten van werkzaamheden aan de ramen 

en de voorgevel van het stadhuis, 1810. 1 omslag . 

89. Missive van de nieuw-aange stelde vrederechter van Vianen aan 

het dijkcollege verzoekende toewijzing van een geschikt lokaal 

voor de rechtszittingen op het stadhuis, 1824. 1 omslag. 

90. Missiven van het departement tot nut van h~t gemeen belang 

aan het dijkcollege van Vianen houdende terugvorderingen van 

de eigendommen zich bevindende in een lokaal in het stadhuis, 

1832-1833. 1 omslag. 

91. Akten van verzekering en stuRken betreffende de verzekering 

van het stadhuis van Vianen door het dijkcollege, 1835-1836. 

1 omslag. 

92. Missiven van het gemeentebestuur van Vianen aan het dijkcolle

ge inzake het voor de helft van de kosten deelnemen door het 
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dijkcollege in veranderingen en herstelwerkza amheden aan het 

stadhuis en het wachthuis, 1839 . I omslag. 

93. Missive van het g e meentebestuur van Vianen aan het dijkcolle

ge houdende opgave van het bedrag uitgekeerd aan J.J. Schil

der wegens een val van een steiger voor het stadhuis, inge~ 

volge de afspraak, dat het dijkcollege de zelfde som zou be

talen, 1846. I stuk. 

94. Rekest van de dijkbo de W. Middelkoop aan h et dijkcollege de 

som van f 25,-- wisselend aan hem en de gemeentebode uit te 

keren weg~ns het schoonmaken van het stadhuis, z.j. (c. 1847). 
I stuk. 

95. Rekest van A. van Nugteren, architect van de stad Vianen, ver

zoekende het dijkcollege betaling voor werkzaamheden aan het 

stadhuis, 1854. I stuk. 

96 . Missive van het gemeentebestuur van Vianen aan het dijkcolle

ge verzoekende het wachtlokaal voor het dijkvolk in het stad

huis beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een soep

ketel van de commissie tot bereiding en uitdeling van soep 

aan de behoeftige ing ezetenen, 1854. I stuk. 

ARCHIEF 

97. Stuk houdende aantekening van de stukken op verzoek van de 

dijkgraaf door de secretaris uit het archief van de Vijfhee

renlanden gelicht over de periode 1712-1714. I stuk. 

98. Inventarissen en aanvullende inventarissen van het archief 

van het dijkcollege van Vianen, van de Lek en van de Vijfhee

renlanden opgesteld bij het overdragen van de stukken aan een 

nieuwe secretaris, 1740, 1775, 1777~ 1852. I omslag. 
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WAPEN 

99 . Stukken gewisseld tussen het dijkcollege van Vianen en de Hoge 

Raad van adel inzake het op geldige T..rijze voeren van het wapen 

van het college, 1815 , 1819 . 1 omslag. 

FDTANC IEN 

Algemeen 

100. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland op rapport van de commissarissen voor Vianen 

houdende orders voor het dijkcollege de penningmeester boeken 

bij te laten houden van de omslagen van de polders en de 

staat van aflossingen, een journaal van ontvang en uitgaaf 

te doen bijhouden, voor de secretaris alleen stukken en re

gisters van het dijkcollege en van de stad tegen re 9u uit te 

lenen, en order aan het dijkcollege de verteringskosten voor 

de bewaking van de Autenase kade en dammen uit te betalen, 

1772. 1 stuk. 

101. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

de kosten van het vangen en te werk stellen van een landlo

per te Vianen aan de penningmeester terug te geven, 1790 . 

1 stuk. 

Landsbelastingen/vrijstellingen 

102. Stuk inzake een ge schil tussen de drossaard en het dijkcolle

ge inzake de regeling van een remissie van verponding, bij 

afwezigheid van de Heer van Dona voorlopig terzijde gelegd, 

klad, 16 86 . 1 stuk. 

103. Stukken betreffende de remissie van verpondingen voor de 

landen van Vianen wegens de zwaarte van de lasten drukkende 

op die landen, en StQkken be treffende rekesten om die remis

sie, 1740-1773. 1 omslag. 
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104. Resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland op ver

zoek van schout en heemraden van de polders Vianen, Blommen

daal, Bolgerije en Autena~ Hei- en Boeicop~ Lexmond en Laker

veld en van de polders onder Meerkerk, Broek, Bloemendaal en 

Quakernaak en Ameide en Tienhoven om 1 s-lands verpondingen te 

innen en te executeren volgens de letter executoriaal van 

158 8 9 zeals elders in Holl and geb eurt, wa arbij regels gesteld 

worden inzake het a bandonneren van landen, 1752. Afschrift, 

1 omslag. 

105. Staat houdende vaststelling van de bedragen door de polders 

onder Vianen verschuldigd ter afl ossing van subsidies en ver

plichtingen, z.j. (1758 ). ·1 stuk. 

106. Stuk houdende het gunstig advies van g ecommitteerde raden van 

de Staten van Hollan d op het rekest van de inwoners van de 

polders onder het schoutamb t van Vianen, Lexmond, Achthoven 

en Quakernaak tot remissie van lasten over de jaren 176 9 en 

1770, terwijl een verzoek om verbetering van de afwatering 

wordt aangehouden 9 1772. Afschrift 1 stuk. 

107-113.Schuldbekentenissen van ing elanden van de polders in hetland 

van Vianen wegens de lasten op te breng en aan het dijkcollege 

wegens de dekking van d e achterstallig e lasten door de Staten 

van Holland ing evolge resolutie van 21 sept ember 1772, 1772-

1773. 7 omslag en. 

114. 

107. voor de polders onder Vianen, nrs. 1-44; 

108 . voor de polder Lexmond, nrs. 45-6 5 ; 

10 9 . voor de polder Achthov en, nrs. 66-84; 

110. voor de polder Quakernaak 9 nrs. 85-90 ; 

111 • voor de polder Heicop, nrs. 1-31 i 

112. voor de polder Boei c op, nrs. 32-65; 

113. voor de polcler Lakerveld, nrs. 66 -114. 

Stukken betreffende rekesten ing ekomen bij het dijkcollege tot 

het herzien van de omslag en van de landen in de Kuijlen op 
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Achthoven na het leggen van de nieuwe dijk op Achthoven, 

1747-1762. 1 omslag. 

Ordonnantie van de Staten van Holland en Westfriesland houden

de een reglement op het doen der executien tot het invorderen 

van de verpondingen, re~le en personele lasten en ongelden 9 

de welke bij het gemene land worden uitgezet en omgeslagen, 

van dijk- en waterlasten, binnenlandse omslagen en alle geme 

ne stedelijke, dorps- en ambachtslasten, welke bij de gaar

ders en ontvangers uit hoofde van haar bediening bij parate 

executie moeten worden ingevorderd in de steden en landen van 

Vianen en Ameide, 1753. Origineel 9 perkament, 1 zegel verloren. 

Inventaris Hingman 1-35. 

N.B. concept in omslag. 

Dit stuk bevindt zich in de charterkast. _/~~ ~j 

116. Stukken betreffende de betaling van de omslagen van de landen 

van Vianen door de polders en het sluiten en aflossen van le

ningen voor die betaling, 1754-1762, 1779 9 1780 . 1 omslag. 

117. "Register der landerijen onder Vianen"; staten alfabetisch 

ingedeeld op naam en naar de aard der landerijen onder Vianen, 

opgemaakt door de landmeter W. Visser Azn ., 1811. 1 omslag. 

118. Brief van de penningmeester W.J. Cambier aan het dijkcollege 

verzoekende maatregelen tegen de achterstand van de gader

meesters in hun afdracht van de omslag vanaf 1808 , 1 811. 

1 stuk. 

119. Stukken gewisseld tussen het dijkcollege en het bestuur der 

domeinen over het al of niet bestaan van een verplichting 

voor de domeinen tot het betalen van omslagen voor het goed 

Paddemoes aan de schaardijk van Hagestein, 1849. 1 omslag. 

120. Missive van schout en heemraden van de polders Hei- en Boei

cop aan het dijkcollege van Vianen houdende mededeling van de 

bekendmaking aan de ingelanden van de verplichting tot aan-
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wijzing van hun landerijen voor de vaststelling van de ver

ponding9 180 7. 1 stuk. 

121. Stukken betreffende de ontduiking van de tollasten in de lan

den van Vianen 9 1814, 1815, 18 31. 1 omslag . 

122. Stukken betreffende een rekest van het dijkcollege aan de 

minister van financien tot vrijdom van grondlasten van de 

gebouwde en ongebou~<rde eigendommen en van het deur- en ven

stergeld over 1816 ter consideratie te zenden aan de goever

neur van Zuid-Holland, 1816, 1817. Afschriften, 1 oms lag . 

123. Stukken inzake de weigering van het dijkcollege tot betaling 

van grondlasten voor bezit te Lexmond, dat hen niet behoort, 

1837-1840. 1 oms l ag. 

Registl~a tierech t 

124-126.Repertoria van de secretaris van het dijkcollege van Vianen 

van de g eregistreerde akten van het dijkcolleg e, 1 816-1858. 

3 delen. 

124. 1816-1 846; 

125. 1846-1 85 7; 

12 6 . 1850-1858 (geen inschrijving en). 

127. Stukken gewisse l d tussen de secretaris van het dijkcollege 

en de ontvanger der registratie inzake de registratie van 

akten van verkoop van r oerende goederen , 1817. 1 omslag. 

128. Rekest van de colleges van Arkel, van de Alblasserwaard en 

de polderbesturen binnen die landen aan de koning tot vrij 

stelling van alle zegelrechten op registers en rekeningen , 

1827. Afschrift, 1 stuk. 
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Omslag en gadering van lasten 

hoeft- of ongelden 

129. Bekendmaking door het dijkcolleg e volgens ordonnantie van de 

Hear van Brederode van de dag voor het voldoen door Schouten 

en gadermeesters van de eerste termijn van de hoeft- of on

gelden, houdende aanmaning voor de ingelanden hun deal daar

in te voldoen, 162 9 . 1 stuk. 

130. Stukken betreffende de gijzeling van de substituut-schout en 

gadermeester van Bolgerije en Autena Willem Homers door het 

dijkcollege wegens het niet zuiveren van de rekening van de 

hoeftgelden over 1678-1680 en van de extra-ordinaris omslag 

van 16 79 en 1682 , 1684-1 68 5. 1 omslag. 

ordinaris en extra-ordinaris kosten 

131. Instructie van Simon Henrick, graaf van der Lippe, voor de 

schouten en gadermeesters in de landen van Vianen inzake het 

tijdig opbrengen van de jaarlijkse bedragen voor de extra

ordinaris omslag, 1689 . Afschrift, 1 omslag. 

132. Kohieren van de extra-ordinaris omslagen voor de landen van 

Vianen, Ameide en Meerkerk gedaan door Johan Andreas van der 

Meulen over de jaren 1683 -1 685 , 169 5-1700. 1 omslag . 

133. Regelingen van het dijkcollege van Vianen en Ame ide met de 

schouten en gadermeesters van de inliggende polders betref

fende het betalen van de extra-ordinaris omslag en de hog e 

omslag wegens het langdurig onder water staan van de landen, 

tegen het daarvoor geldende plakkaat van de graaf van der 

Lippevan 1 689~ mi nuut, 1 690. 1 stuk. 

134. Staten van de ontvangst en de verdeling van de omslag ever 

de landen van Vianen, Ame ide en Meerkerk, 1701, 1714, 1728, 

1730, 1743, 1800-1 809 . 1 omslag . 
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Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland betreffende de WDZe van betaling on hGt t~dstip 

waarop de gadermeesters hun quoten aan de dijkgraaf van het 

land van Vianen moeten betalen, 1731. Afschrift 7 1 stuk. 

Ordonnantie van ge committeerde raden van de Staten van Hol 

land en Westfriesland op het gaderen van de ordinaris en 

extra-ordinaria verpondingen en de omslagen van het l and van 

Vianen door schouten en gadermeesters in de landen van Via

nen en Ameide tot het jaar 1749, 1746. Gedrukt, 1 omslag. 

137. Rekest van het dijkcollege van Vianen aan de gecommitteerde 

raden van de Staten van Holland en vJestfriesland verzoekende 

subsidies van respektievelijk 11 . 567g. 8 st. 10 p . en 

f 10.000,-- voor de lasten van de landen over 1743 en 1744, 

1747. Afschrift. 1 stuk. 

gadering in de polders 

Vianen en Blommendaal 

138. Stukken betreffende aanmaningen en gijzelingen door de dijk

graaf/penningmeester van het dijkcollege van de gadermeester 

van de polders Vianen en Blommendaal wegens de betaling van 

de aan het dijkcollege verschuldigde omslagen, 1765, 1769. 

1 omslag . 

Lexmond, Achthoven en Lakerveld 

139. Stukken inzake het innen van de achterstallige lasten en 

verplichtingen van de landen van Lexmond en Achthoven bij 

parat e executie, besloten door de raad van regering tot 

Vianen, 1710. 1 omslag . 

140. Instructie voor de dijkbode van Vianen Pieter van der Pij ll , 

heer en gadermeester van Lexmond, Achthoven en Lakerveld in 
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gijzeling te nemen wegens het niet voldoen van zijn verplich

tingen aan het dijkcollege 1 1754. 1 stuk. 

141. Stukken betreffende aanmaming en en g ijzelingen door de dijk

graaf van Vianen van de g adermeester van de polders Laker

veld en Quakernaak weg en s het niet voldoen van de verplich

tingen aan het dijkcolleg e, 1765, 1769 . 1 omslag. 

142. Stukken betreffende het betalen van de omslagen van de polders 

Lexmond, Achthoven en Lakerveld aan de penningmeester van het 

dijkcollege van Vianen en de bezwaren van de ambachtsheer te

gen de wijze van administratie, 1827-182 8 . 1 omsla g . 

Hei- en Boeicop/Over-Hei- en-Boeicop 

143. Stukken betreffende aanmaningen en g ijzeling en door de dijk

graaf/penningmeester van het dijkcollege van de gadermeester 

van de polder Hei- en Boei cop voor het betalen van de aan 

het dijkcollege verschuldig de omslagen, 175 9 , 1765-1766, 

1769-1770 . 1 omslag. 

144. Oproep van het dijkcolleg e van Vianen v oor het polderbestuur 

van Over -Rei- en-Boeicop om voor het college te verschijnen 

inzake het niet b e talen van de contingenten over 1 821, 1825. 

1 stuk. 

overname van landen door de domeinen (weg ens het niet beta

len van lasten) 

145. Stukken inzake de mo g elijkheid van overna me door de domeinen 

van landen niet in sta at tot het betalen van de lasten, met 

staten van landerijen niet in staat t o t betalen en van lan

den gr o ter dan 6 morg en, 1754-1756, 1759 , 1760 , 176 3. 1 om

slag . 

146. Stukken betreffende d e overname door de domeinen van Vianen 
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van 4 morgen land onder Autena, de Kooij, van de weduwe van 

Johanne::; van der Sluijs na een af-vrijzing van een rekest daar

toe, aangezien de landen niet eerst publiek waren geveild, 

1790-1791. I omslag. 

147. Stukken betreffende het advies van het dijkcollege op een 

door heemraden van Lakerveld bij de goeverneur van Zuid-Hol

land ingezonden rekest om advies inzake landen, die de lasten 

niet kunnen opbrengen en onverkoopbaar blijken te zijn bij 

parate executie, 1823. I omslag. 

148. 

Leningen -

Brief van P. Sarasin aan monsieur Cattenburgh, conseillier 

de Son Excellence et tresorier de Vianen 7 betreffende het ge

bruik van de titel graaf in stukken op naam van de Heer van 

Brederode en een door de Alblasserwaard gevraagde lening van 

f 25.000,--, 1659. 1 stuk. 

149. Vergunning van Wolpherd van Brederode voor drossaard en dijk

college van Vianen tot het aangaan van een lening groot 

f 2.500,-- 9 1664. I stuk. 

150. Obligatie ten behoeve van Pieter de Gruyter te Utrecht voor 

f 4.000,-- ten laste van het land van Vianen, 1664. Afgelost 

1722. 1 gecasseerd charter. 

N.B. In 1972 verworven van het Algemeen Rijksarchief (schen

king B.D. van Dam/familie-archief Dupper). 

151. Machtiging van het dijkcollege voor de dijkgraaf, Hendrick 

152. 

de Brederode van Bolsweert 9 tot het heffen van penningen op 

interest voor het aflossen en het betalen van renten van eer

der aangegane leningen, klad 7 1666. 1 stuk. 

Stukken inzake de bedragen gedeeltelijk geleend door de lan

den van Vianen en ter beschikking gesteld aan Louisa Christina, 
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gravin-douairi~re van Brederode, wegens de door haar voor de 

landen gemaakte kosten, 1667-1 668. 1 omslag. 

153. Akte van authorisatie vanweg e het Hof van Holland voor Anthonius 

Matheus, professor in de rechten aan de universiteit te Leiden, 

op diens rekest de achterstallig e renteuitkeringen van Johan 

van Waenroij, drossaard en van Hendrick van Brederode van Bols

weert9 Johan van Trecht en Abraham Knijff respektievelijk dijk

graaf en hoogdijkheemraden van Vianen, te verhalen op de goe

deren van de schuldplichtige partij 9 1675. Afschriften, 1 om

slag . 

154. Publicatie van de Staten van Holland en Westfriesland houden

de vaststelling van een wijziging van de rentevoet v oor· de 

aflossing van thijnsen 9 erfpachten en renten van het gemene

land, 1703. Afschrift, 1 stuk. 

155. Stukken betreffen de de verkoop do or doctor Johan van Roije

steijn c.s. van obligaties en rentebrieven onder andere van 

het dijkc olleg e aan G. van Voorst, stukken die vroeger van 

doctor Isaac van Roijesteijn waren, 1706, 171 8. 1 omslag . 

156 . Schuldbekentenis van het dijkcolleg e voor Petrus van der 

Dussen voor een bedrag van f 2.000 ,-- ten l a ste van de reke

ning van de hoge omslag 9 1712. 1 omsla g . 

157. Schuldbekentenissen van het dijkcollege aan Petrus van der 

Dussen en V.Tillemina Braus van Huessen elk voor .f 1.000,-

voor de dekking van de onkosten van de dijklegering, 1712. 

1 omslag . 

158. Obligatie van het dijkcollege voor een bedrag van .f 2. 000,-

ten behoeve v a n de aflossing van een lening uit 1685 groat 

f 4.000,--, 1724. 1 stuk. 

159. Besluit van de gecommitteerde raden. van de Staten van Holland 
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en Westfriesland op verzoek van het land van Vianen toe te 

staan leningen te sluiten van acht-en tweeduizend gulden res

pektievelijk in 1744 en 1745 voor de aflossing van uitstaan

de kapitalen, 1744. 1 stuk. 

160. Obligaties wegens een door het dijkcollege gesloten lening, 

1746. 3 gecasseerde charters. 

N.B. De datum van aflossing is niet genoteerd. De stukken ge

nummerd B nr. 10, 11 en 12 zijn in 1972 verworven van het 

Algemeen Rijksarchief (schenking B.D. van Dam/familie

archief Dupper). 

161. Missive van G. Callenburgh Baertmans aan de commissaris van 

de rekening inzake het aflossen van obligaties van het dijk

college, 1751. 1 stuk. 

162. Stukken betreffende de conversie van de uitstaande leningen 

van het dijkcollege in leningen tegen 3%, 1753. 1 omslag. 

163. Stukken gewisseld tussen gecommitteerde raden van de Staten 

van Holland en Westfriesland en het dijkcollege inzake het 

aflossen van leningen met gelden op te nemen bij de bankier 

Boas, 1755-1756. 1 omslag. 

164. Obligatie ten behoeve van Hendrik van Hoorn te Utrecht voor 

f 3.000,-- door het dijkcollege geleend, 1755. Afgelost 1760. 

1 gecasseerd charter. 

N.B. In 1972 verworven van het Algemeen Rijksarchief (schen

king B.D. van Dam/familie~archief Dupper). 

165. Obligaties van het dijkcollege tot een waarde van f 10.800,-

voor de aflossing van een gelijk kapitaal, 1757. 1 omslag. 

N.B. Het stuk gemerkt nr. 187 is in 1972 verworven van het 

Algemeen Rijksarchief (schenking B.D. van Dam/familie

archief Dupper). 
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166. Obligaties van het dijkcollege tot een waarde van f 3.000,-

voor de aflossing van uitstaande kapitalen, 1760. 1 oms lag . 

1 67. Resoluties van Gecommitteerde Raden, het Committe van Al ge 

meen Welzijn, het Provinc iaal Commit te van Holland, het In

termediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest 

Holland en van de Financi§le Commissie over het voormalig 

gewest Holland houdende machtiging voor het dijkcollege tot 

het aangaan of omzetten van leningen en obligaties voor de 

dekking van schulden van het college en het aflossen van 

renten, 1774-1 802. 1 omslag . 

168,169.Registers van de obligaties berustende bij de penningmeester 

van het dijkcollege. 2 delen. 

168. 1776-1798, bijgeschreven tot 1844; 

169. 1845 met overboekingen uit 1825, bijgeschreven tot 1869. 

170. Rekest van het dijkcollege aan gecommitteerde raden van de 

Staten van Holland om toestemming tot het aangaan van lenin

gen tegen 3% in plaats van tegen 2-,io, k l ad, 1790. 1 stuk. 

171. Stukken betreffende het afl ossen van opgezegde obligaties 

van het dijkcollege, 1802, 1810, 1812, 1821, 1834-1837. 1 om

slag. 

172. Lijst van afgeloste obligaties uit het arc~ief vm1 het dijk

college gelicht en proces-verbaal van het verbranden van af

geloste obligaties van het dijkcollege, 1854, 1855· 1 oms l ag . 

Verpachting en verhuur van het visrecht 

N. B. Voor aankoop en verkoop van e i gendommen bij de voormo

lens te Ameide en Achthoven zie bij de stukken betref

fende die molens. 

173. Akten van verpachting en stukken betreffende de verpachting 

door het dijkcollege van het visrecht in de Zederik, 1659, 

1744-1757, 1761-1773, 1780, 1788-1 814. 1 omslag. 
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Rekeningen en begrotingen 

174. Staten van betalingen gedaan door Joan Cambier voor de hoge 

omslag, het voorgemaal en de dijklastrekening, 1851. 1 om

slag. 

Dijklastrekening 

175-179.Rekening en verantwoording van de dijkgraaf van hetland van 

Vianen wegens de kosten gevallen bij het verrichten van werk

zaamheden aan de Lekdijk en de kosten van het aflossen van de 

daartoe gesloten leningen, 1744-1857. 5 omslagen. 

175. 1744-1747, 1751-1757; 

176. 1757-1772; 

177. 1773-1790 ; 

178. 1791-1808; 

179. 1809-1826, 1 828-1857. 

180. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland op voorstel van de penningmeester van Vianen 

de rekening van de dijklasten jaarlijks te doen op de laatste 

dinsdag van juli en de zuivering daarvan drie maanden later, 

1765. Afschrift ~ 1 stuk. 

Bijlagen tot de dijklastrekening 

181-1 93. Bijlagen tot de dijklastrekeningen van het dijkcollege van 

Vianen. 13 omslagen. 

181. 1708, 1710-1713, 1718, 1722-1727, 1729-1758; 

182. 1759-1770; 

183. 1771-1780; 

184. 1781-1793; 

185. 1794-1804; 

186. 1805-1813; 

1 8 7 0 1 81 4-1 81 9 ; 

188 . 1820, 1822-1825; 
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189. 1826, 1 8 28 -1833; 

190. 18 34-1 840; 

1 91. 1841-1845; 

1 92. 1846-1850; 

193. 1851-1 8 56. 

Begrotingen van de dijklasten 

194. Begrotingen van de ontvangst en uitgaaf van het dijkcollege 

van Vianen wegens de dijklasten, 18 13, 1827-1831, 1837, 1840, 

1841, 1852, 18 55, 1857. 1 omslag . 

Extra-ordinaris rekening. 

195-200.Rekeningen van de extra-ordinaris kosten; rekening en verant

woording van de dijkgraaf van het land van Vianen van de g el

den bestemd ten nutte van het gemene land en de vrijheer van 

Vianen wegens de omslag van die k osten over de landen van 

Vianen, Ameide en Tienhoven: over de landen van Vianen, Amei

de en Meerkerk, van Ameide en Tienhoven met Broek en Blommen

daal boven de Zouwedijk, van Vianen alleen, en over de landen 

van Vianen zonder Broek en Blommendaal boven de Zouwedijk, 

1615-1 8 46 . 6 omslag eno 

195o 161 5-1 617, 1623, 1628-1 6 61; 

196. 1661-171 8 ; 

197. 1719-1757; 

198. 1757-1773; 

1 99 0 1773-1 8 05; 

200 0 1 806-1 846. 

201. Rekening en verantwoording van de onkosten van en stukken be

treffende de rekening wegens het verblijf van de Heer van 

Brederode op het huis van Kleeff, voor omslag over de landen 

van Vianen, 1 652. 1 omslag. 

202. Missive van het dijkcollege van Vianen aan de Heer verzoekende 
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toezending van een nog verschuldigde declaratie voor de om

slag en rekening van het land van Vianen, 1665. 1 stuk. 

203. Stukken van H. van Dortmondt, raad van de Graaf van der Lippe 

in Vianen, aangaande de jaarlijks aan de graaf uitgekeerde 

bedragen, die niet expresselijk in de rekeningen van Vianen 

verantwoord worden en de onmogelijkheid tot een nieuwe uit

kering te komen wegens de onenigheid daarover binnen het dijk

college van de landen van Vianen, concepten, 1709. 1 omslag. 

204. Proces-verbaal van de secretaris van het land van Vianen we

gens het indienen van een protest op te zenden aan de heer 

van Vianen door de dijkgraaf-penningmeester Cattenburgh ter 

gelegenheid van het zuiveren van de extra-ordinaris rekening 

over 1722, minuut, 1724. 1 stuk. 

205. Stukken betreffende het verzoek van gecommitteerde raden van 

de Staten van Holland en Westfriesland aan het dijkcollege 

nader ingelicht te worden over de klacht bij de raden inge

diend door de drossaard van Ameide en Tienhoven Willem Pieter 

van der Laken wegens het nog niet aan hem uitkeren van de cri

minele kosten over 1745, 1750. 1 omslag. 

206. Stukken houdende kladaantekeningen en berekeningen van de se

cretaris van het dijkcollege inzake de rekeningen en de om

slagen van de landen van Vianen en van het schoutambt en de 

polders van Vianen voor het opmaken van de betreffende reke

ningen, 1796-1818, 1821, 1823-1825, 1836. 1 omslag. 

Bijlagen tot de extra-ordinaris rekening 

207-217. Bijlagen tot de rekening van de extra-ordinaris onkosten van 

het dijkcollege van Vianen, 1661-1845. 11 omslagen. 

207. 1661-1664; 

208. 1665, 1667-1697; 

209. 1698-1728; 
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210. 1728-1746, 1749-1752; 

211. 1752-1765; 

212. 1765-1775; 

213. 1776-1789; 

214. 1790-1805; 

215. 1805-1 817; 

216. 1817-1826, 1828,182 9; 

217. 1830, 1831, 1834-1 845· 

Begrotingen van de extra-ordinaris kosten 

218. Begrotingen van de ontvangst en uitgaaf van de landen van 

Vianen en Ameide wegens extra-ordinaris kosten, 1829-1833, 

1836, 1837, 1842-1845. 1 omslag. 

Rekeningen van het college van de Lek 

219,220. Rekening en van het college van de Lek toegezonden aan het 

dijkcollege van Vianen, 1712-1 812. 2 omslagen. 

21 9 . 171 2 , 1713, 1715, 1717, 1720, 1721' 1748, 1754,. 1755, 

1758, 1760, 1765-1767, 1795; 

220. 1796-1 812, borderellen 1813-1 817, 1824, 1825, 1828 , 1831. 

Liquidaties tussen de leden van het college van de Vijfhee

renlanden 

221. Stukken betreffende de besprekingen tussen de colleges van de 

Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard over het vaststellen van 

de liquidatie tussen de colleges, 1660, 1662-1664. 1 omslag. 

222 . Memories van liquidaties tussen de colleges van de Vijfheeren

landen wegens gemene kosten, 171 9-1730, 1743-1754, 1799-1807, 

1824, 1826-1 856. Afschriften. 1 omslag. 

223. Stukken gewisseld tussen het dijkcollege van Vianen en de me

deleden van de Vijfheerenlanden en gecommitteerde raden van 
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de Staten van Holland en Westfriesland over het vaststellen 

van de rekening/liquidatie van de Vijfheerenlanden, 1759, 

1763~ 1773, 1852, 1856, 1857. 1 omslag. 

BEMOEIINGEN VAN RET DIJKCOLLEGE 

Rechtspraak in zaken van heemrecht 

224. Uitspraak van het dijkcollege van Vianen in het geschil tus

sen Jan Coennaers van Groeningen, Cornelis Ael bertsz. en 

Meerten Cornelisz. Spinx enerzijds en de weduwe Gerrit Gijs

bertsz. 1ap en Adriaen Jansz. van Maurick anderzijds, dat de 

laatste partij het door hen op de buitenkant van de dijk ge

zette hek terug moeten zetten op de oude plaats, 1669. 1 stuk. 

225. 

226. 

227. 

Proces-verbaal van de handeling en van het dijkcollege met 

schout en heemraden van Lexmond en Achthoven inzake het open

stellen van een uitweg , door de eigenaars afgesloten, voor de 

dijkgeslaag den over de uiterwaard Luijstenbuijl voor het halen 

van zand uit de rivier, tevens houdende een machtiging voor 

schout en heemraden bij afwezigheid van het dijkcollege op te 

treden tegen een mogelijke nieuwe a fsluiting, 1717. Afschrift, 

1 stuk. 

Rekest van J. en M.L. Plooster a an het dijkcollege hun waard

sloot waarmee de zaadwaard van de Lekdijk onder Vianen ge

scheiden wordt te herstellen, om niet gemeen met de weg te 

liggen, en hen een uitpad te verlenen, 1828. 1 stuk. 

Missive van de schout van de polders onder Vianen aan het dijk

college verzoekende ma atregelen te nemen tegen de heemraad van 

Hagestein A.F. Kool wegens het graven van een sloot in de p ol

der Autena zonder vergunning , 1842. 1 stuk. 

Bemoeiingen met de polders 
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229. 

230. 

231. 

232 . 
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alle polders 

reglementen 

Besluit van gedeputeerde staten dat de polders voor de uit

voering van het algemeen polderreglement onder1-rorpen zullen 

zijn aan het toezicht van de dijkbesturen, 1856. 1 stuk. 

Stukken betreffende het inzenden van de bijzondere reglemen

ten van de polders onder het dijkcollege van Vianen ter goed

keuring door gedeputeerde staten, 1856-1857. 1 omslag. 

landsbelastingen/vrijstelling en 

Rekest van schout, heemraden en geerfden van de polders in de 

landen van Vianen aan gecommitteerde r a den van de Staten van 

Holland en Westfriesland de inge~etenen uitstel van betaling 

van verpondingen an lasten te g even en d e g adermeester in 

staat te stellen aan hun verplich-Gingen te voldoen totdat de 

toestand door een bG tere afwa t e ring verbeterd is, minuut, 1756. 

1 stuk. 

financieel beheer 

Begeleidend schr ijven van gecommitteerde rad en van de Staten 

van Holland en Westfrieslan d v oor de binnenlandse heemraden 

ten plattenlande van Vianen bij het reglement en de ordonnan

tie op het opnemen en sluiten van de respectieve rekeningen 

te Ameide en de andere ambachten in het land van Vianen, 

1 7 40. 1 s tuk. 

Missiven van het dijkcollege aan de schouten van Blommendaal, 

Bolgerije en Autena, Heicop, Lexmond en Lakerveld houdende 

vaststelling van dagen voor de zuivering van de r ekeningen 

van hun ambten, 1661, 1662, 1678, 1758. 1 omslag. 
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234. 

235. 
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Reglement opgesteld op rekest van schout en heemraden van de 

polders Vianen, Bloemendaal en Quakernaak, Ameide en Tien

hoven door de Staten van Holland en Westfriesland op het in

vorderen bij parate executie van verpondingen, reele en per

sonele lasten en ongelden 1 dijk- en waterlasten, binnenl~nd

se omslagen en dorps- en ambachtslasten in de steden en lan

den van Vianen en Ameide, 1753. Gedrukt, ·1 stuk. 

Stukken betreffende de controle van de polderrekeningen van 

de landen van Vianen door Gedeputeerde Staten, 1829, 1831, 

1833. 1 omslag. 

Stukken betreffende het doen van omslagen voor dijklasten 

door de polderbesturen en het voorschrift de begroting van 

die omslagen eerst op te zenden aan Gedeputeerde Staten, 

1826-1 8 28 , 1845. 1 omslag. 

schouw 

236. Schouwbrief over de wegen, kaden, wateringen, watergangen 

en sloten voor de polders onder de schoutambten van Vianen 

volgens de resolutie van gecommitteerde raden van de Staten 

van Holland en Westfriesland van 21 februari 1766. 1 omslag. 

237· 

afwatering 

algemeen 

Ordonnantie van het dijkcollege, dat niemand kaden of water

keringen mag doorsteken om het water uit de bovenpolders op 

de benedenpolders te lozen op straffe van lijfstraf, 1689. 

1 stuk. 

238. Missive van het dijkcollege van Vianen aan de polderbesturen 

inzake de slechte toestand van sloten en watergangen en aan

manende tot het herstel en onderhoud van de polderwatermolens, 

klad, 1830. 1 stuk. 
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polderpeilen 

239. Stuk houdende de verklaring van Balthazar van der Vecht, dijk

graaf, Assuerus van Santwijck, hoogdijkheemraad, en Wouter 

Gerritsz. timmerman van het dijkcollege van Vianen, dat enkele 

malen het peil binnen het land met goed gevolg verhoogd is, 

waardoor een goede afwatering is mogelijk gebleken, 1608. 

(op verzoek van schout en gezworens van Molenaarsgraaf). 

1 stuk. 

240. Staat van de inspectie door de landmeter Jan Kuik van de slo

ten en waterpeilen op de polders uitwaterende op de Zederik, 

1764. 1 stuk. 

241. Lijsten van de zomerpeilen in de polders in de landen van 

Vianen, 1775-1867. 1 band. 

242. Staten houdende de hoogte van het polderw-ater in de polders 

in de landen van Vianen boven hun zomerpeil, 1806-1807, 1807-

1808, 1808-1809. 1 omslag. 

243. Missive van het dijkcollege van Vianen aan de inliggende pol

ders houdende instructie tot het plaatsen van peilen in de 

polderwateren vole_;ens de nieuwe nederlandse maa t, minuut, 

18)0. 1 stuk. 

windvang 

244. Ordonnantie van Walraven van Brederode, vrijheer van Vianen, 

op de windvang van de molens in zijn landen op de Zederik, 

1609. Oorspronkelijk met handtekening en opgedrukt cachet 

en 2 afschriften. 1 omslag. 

N.B. Inventaris Hingman 1-30, regest 39. 

polders in het schoutambt van Vianen (Vianen, Blommendaal, 

Bolgerije, Autena, Ganscampen en de Biezen) 
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reglement 

Stukken betreffende de tclstandkoming van een reglement van 

bestuur voor de polders onder Vianen, 1847· 1 omslag. 

bevoegdheden van het bestuur 

246. Besluit van schout en heemraden van de po lders Vianen en 

Blommendaal, Bolgerije en Autena tot het zetten van grens

palen bij de scheiding van de landen van Vianen en Hagestein 

en van Tienhoven en Vianen om duidelijk de grens van de juris

dictie van de gebieden aan te geven, 1759. 1 stuk. 

247. Stukken betreffende het geschi l tussen schout en heemraden 

van de polder Autena en J.W. Schimmelpenning, heer van Meer

kerk, over de schouwbevoegdheid van de polders en het door 

gecommitteerde raden aan het dijkcollege gevraagde advies al

vorens de zaak ontvankelijk te verklaren voor het dijkcollege, 

waarbij het dijkcollege tot steun aan de polder adviseert en 

tot het opstellen van een schouwbrief voor de polder, 1764. 
1 omslag. 

22).8. Missive van schout en heemraden van de polder Vianen en Blom-

249. 

250. 

mendaal aan schout en heemraden van Hagestein houdende mede 

deling, dat door die van Hagestein blijkbaar bij vergissing 

ingelanden van de polder Vianen en Blommendaal zijn beboet, 

minuut, 1768. 1 stuk. 

bestuursfuncties 

Formulier van eed en verklaringen van eedsaflegging door de 

substituut-s chout van de polder Vianen en Blommendaal, 1706-
1714. 1 stuk. 

Formulier van eed en verklaring van eedsaflegging van de lage 

heemraden van de po lders Vianen en Blommendaal, 1715-1739. 
1 stuk. 
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251. Lijsten van de heemraden van de polders Vianen en Blommendaal 

en van Bolgerije en Autena, aangesteld door de drossaard van 

Vianen, 1739-1774. 1 omslag. 

252. Lijsten van de ambten en bedieningen behorend aan de colleges 

van de schoutambten van Vianen en Blommendaal en Bolgerije en 

Autena, 1751. 1 omslag. 

253. Lijst van vaste tractementen en gaderingen van de polders in 

het schoutambt van Vianen, 1762. 1 stuk. 

254. Staat van liquidatie bij de overdracht van de stukken betref

fende het gaderambt van de polders Vianen en Bloemendaal tus

sen de weduwe van Hurck en E.J. Mecima, concept, 1815. 1 stuk. 

·~t;!1J) ~. 
' ~\!"~ 71 

Instructie voor de gadermeester van de polders Vianen en Blom

mendaal met de Biezen en Ganscampen en Bolgerije en Autena, 

1816. 1 stuk. 

~.() ,~:l.k'., ~· 
5~-i7J 

Stukken betreffende de benoeming van een secretaris voor het 

college van schout en heemraden van de polders onder Vianen, 

1825, 1841. 1 omslag. 

·r: '? m 
~ ,(} .. ~10/...tw 7"/ I • 

Stukken betreffende de benoeming van lage heemraden van de 

polders Vianen, Blommendaal, Bolgerije en Autena, 1827. ~5 
1 stuk. 

258. Stukken betreffende de benoeming van een gadermeester, res

pektievelijk schout en gadermeester van de polders onder 

Vianen, 1831-1 8 32, 1834, 1839, 1842, 1851. 1 omslag. 

259. Missive van schout en heemraden van de polders onder Vianen 

verzoekende goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor de aan

stelling van een opvolger voor de provisionele gadermeester 

Joan Gambier, 1856. 1 stuk. 



notulen 

260. Notulen van de verg adering van schout en heemraden van de 

polders Vianen en Blommendaal, Bo l g erije en Autena, 1750, 

1753, 1754, 1757, 1758 , 176 5 . 1 omslag. 

financien 

omslag en gadering 

261. Staat opgemaakt door de secretaris van schout en heemraden 

van Bolgerije en Autena voor de gerechtsbo de van Vianen voor 

het invorderen van boeten, 16 78 . 1 stuk. 

26 2. Publicatie tot de verkoping bij parate executie op machti

ging van de Kamer van Justitia van Vianen door Hermanus van 

Noorle, substituut-s chout en gadermeester van Vianen en 

Blommendaal en Bolg erije en Autena van landerijen onder Bol

gerije en Autena op 1 t Hoge Land, in de Biezen en op Laag

Bloemendaal, 1730 . 1 stuk. 

263. Memorie houdende de verschillende omslag en over de polders 

Vianen en Blommendaal, Bolgerije en Autena over de jaren 

1743-1749 . 1 stuk. 

266. 

Stukken betreffende de sommati e door de g erechtsbode van 

Vianen op bevel van de gadermeester van Autena van de weduwe 

van Johannes van de Sluijs t o t betaling van de verpondingen, 

1789 . 1 omslag. 

Stukken houdende de verantwoording van de "overmerg ens", de 

omslag van de ongelden over d e polders Vianen, Blommendaal, 

Bolgerije en Autena over de jaren 1814-1 822, g e bracht op de 

rekening 1 81 6-1824 7 g edaan 1 817-1 825. 1 omslag . 

Missive van de ontvanger der reg istratie- en successierechten 
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te Culemborg aan de schout van Vianen inzake de staat van ge

bouwde en ongebouwde eigendommen in de gemeente, ·1819. 1 stuk. 

Machtiging verleden voor notaris Hendrik van Ommeren te 

Utrecht voor Johannes Gijsbertus Mos door de gadermeester 

van de polders onder Vianen tot het innen van de gelden en 

het doen van rekening en verantwoording daarover voor het 

jaar 1828, 1829. 1 stuk. 

268. Staten van de omslag over de polders in het land van Vianen 

van de hoge omslag en de omslag van het voorgemaal, 1848. 

1 omslag. 

269. Lijst van de ingelanden van de polder Autena 9 z.j. (c. 1850). 

1 stuk. 

270. Missive houdende het verzoek van schout en heemraden van de 

polders onder Vianen aan het dijkcollege om toestemming tot 

het doen van de omslag in afvrachting van de totstandkoming 

van de begroting daarvoor in verband met bezwaren van de 

polders Everdingen en Zijderveld c.a. tegen de rekening van 

de polder Autena, 1854· 1 stuk" 

271. 

overname van landen door de domeinen 

Missive van schout en heemraden van de po~der Autena onder 

Vianen aan gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland verzoekende voor domeinen over te nemen 6 

morgen en 5 hond land in eigendom bij Nicolaas Nelleman, ge

zuiverd van lasten tot 1760, die hij wil abandonneren, mi

nuut, 1762. 1 stuk. 

2.72. Stukken betreffende de over-name van landen van de polder 

Bolgerije door de domeinen 9 verlaten wegens de zware lasten 

daarop rustende, 1771-1772. 1 omslag. 
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rekeningen 

Bolgerije en Autena 

273. Rekeningen van de schout van Bolgerije en Autena wegens kos~ 

ten van het gemeneland, 1597, 1601 , 1605 , 1606. 1 oms l ag . 

Vianen en Bl ommendaal, Bolgerije en Autena 

274- 283.Rekening en verantwoording van de gadermeesters van de pol 

ders Vianen en Bl ommendaal, Bolgerije en Autena, 1607- 1800 . 

10 omslagen. 

274· 1607-1613; 

275. Vianen en Blommendaal 1614, 1615; 

Bolgerije en Autena 1617-1620; 

1621-1624; 

276. 1625- 1640; 

277· 1641-1664; 

278 . 1665-1690; 

279. 1691-1715; 

280. 1716-1740; 

281 . 1741 - 1760; 

282 . 1761 - 1784; 

283. 1785-1800. 

Vianen, Blommendaal en Ganscampen, Bo l gerije en Autena 

284- 285. Rekening en verantwoording van de gadermeester van de polders 

Vianen, Bl ommendaal en Ganscampen, Bolgerije en Autena, 1801 -

1827. 2 omslagen. 

284 . 1801-1820; 

285. 1821-1827. 

Vi anen, Bl ommendaal, Ganscampen en de Biezen, Bo l gerije en 

Autena 
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286-287. Rekening en verantwoording van de gadermeester van de polders 

Vianen, Blommendaal, Ganscampen en de Biezen~ Bolgerije en 

A~tena, 1828-1850. 2 omslagen. 

286. 1828.-1840; 

287. 1841-1850. 

Ganscampen 

288. Rekening en verantwoording van de ontvangst en uitgaaf wegens 

de omslag van de polder de Ganscampen door de gadermeester, 

1711-1799. 1 omslag. 

bijlagen tot de rekeningen van de polders in het schoutambt 

van Vianen 

289-30a Bijlagen tot de rekeningen van de gadermeesters van de polders 

Vianen, Blommendaal, Bolgerije en Autena. 20 omslagen. 

'f 

289. Vianen en Blommendaal 1633, 1635, 1644; 

Bolgerije en Autena 1609 , 1634 , 1640 , 1641; 

290. Vianen en Blommendaal 1675-1 677, 1681, 1682; 

Bolgerije en Autena 1661, 1677, 1678; 

1667 , 1668, 1679 , 1683-1688 ; 

291. 1689-16 93; 

292. :1 694-1703; 

293. 1704-1712; 

294. 1713-1720; 

295. 1721-172 9; 

296. 1730-1736; 

297. 1737-1743; 

298. 1744-1750; 

299. 1751-1757; 

300. 1758--1762; 

301. 1763-1767; 

302. 1768-1772; 

303. 1773-1777; 

304. 1778-·1783; 

305. 1784-1787; 



306. 1788-1792; 

307 0 1793-1798; 

308 . 1799-1800. 
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309-313. Bijlagen tot de rekening en veran twoording van de gadermees

ter van de polders Vianen, 

rije en Autena, 180 1-1 82 7. 

309. 1801-1 804; 

31 0. 1805-1 810; 

311 0 1811-1 816; 

31 2. 1817- 1821; 

313. 1822-1827. 

Blommendaal en Ganscampen, Bolge-

5 omslagen . 

314- 318. Bijlagen tot de rekening en verantwoording van de gadermees

ter van de polders Vianen, Blommendaal, Ganscampen en de Bie

zen, Bolgerije en Aut ena, 1828-1846. 5 omslagen. 

314. 1828-1832; 

315. 1833-1836 ; 

316. 1837-1 840 ; 

317. 1841-1 845; 

31 8 .1846. 

31 9-320. Bijlagen tot de rekening en verantwoording van de gadermees

ter van de polder de Ganscampen, 1711-1799 . 2 omslagen. 

31 9 . 1711-1765; 

320. 1766-1799 . 

321. Stukken betreffende de goedkeuring van de begrotingen van de 

polders onder Vianen via het dijkcollege door g edeputeerde 

staten, 1 836 , 1843-1845, 1 847, 1 848. 1 omslag. 

bemoeiingen van de polders 

aandeel in de taak van het dijkcol l ege 

onderhoud van de Lekdijk 
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322. Ordonnantie van schout en heemraden van Vianen en Blommendaal 

tot het opmaken van de slag en van de hoge dijk en de Dwars

kade, minuut, 1704. 1 stuk. 

323. Ordonnantie van schout en heemraden van Vianen en Blommendaal 

de slagen op de hoge Helsdingerdijk op te maken, te effenen 

en het zelfde te doen met de Dwarskade van de Biezenmolen tot 

de Nieuwe weg, 1715. 1 stuke 

onderhoud van de Diefdijk 

324. 11 Specificatie 1 t geen desen nabescreven persoonen ende 

bruyckers die eenighe landen in 't schoutampt van Vyanen, 

Biessen ende Blommendael zijn bruyckende tot opmaeckinge ende 

offspoelinge van den Dieffdijeck in den wynter lestleden ge

vallen--11, 1608. 1 stuk. 

325. 

onderhoud van de Zederikkade 

Missive van het dijkc ollege van Vianen aan het Provinciaal 

Bestuur inzake een geschil over het onderhoud van de Zederik

kade door de polder de Ganscampen, klad, 1825. 1 stuk. 

onderhoud van de voormolens 

326. Rekening en verantwoording door Hermanus van Noorle als schout 

en gadermeester van de polders Vianen en Blommendaal, Bolge

rije en Autena wegens de ontvangst en uitgaaf van de gelden 

voor het stellen van de vijf voormolens buiten de sluizen 

van Ameide, 1744, 1747, 1751, 1753. 1 omslag. 

327. Bijlagen tot de reKening van Hermanus van Noorle wegens het 

stellen en het onderhoud van de vijf voormolens buiten de 

sluizen van Ameide, 1739-1752. 1 omslag. 

32-8. Resolutie van gecommi tteerde raden van de Staten van Holland 
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en \".festfriesland houdende het bevel aan de gewezen en funge

rend gadermeester van de polders Vianen en Blommendaal H. van 

Noorle en F.A. van Hall de te veel door hen gegaderde gelden 

van de eigenaars van de ho g e landen be treffende de kosten van 

het onderhoud van de vijf voormolens terug te geven en stlik

ken betreffende de regel ing van de terugbetaling, 1766. 1 om

slag. 

eigen werken van de polders 

schouw 

Schouwcedulle van de schout van Vianen en Blommendaal op de 

kadeslagen in het schoutambt, z.j. (c. 1640). 1 stuk. 

Ordonnanties van schout en heemraden van Bolgerije en Autena 

aan de ingelanden de wegen en weteringen te schonen en op te 

maken, houdende tevens verbod van de visserij in de weterin~ 

gen en tochtsloten met fuiken en netten, 1646, 1650. 1 omslag. 

331. Ordonnantie van schouten en heemraden van de po lders Vianen, 

Blommendaal, Bolgerije en Autena de ekster- en kraaienesten 

in de bomen, struiken, heggen en grienden te storen en te 

vernietigen voor de aanstaande schouw, 1714. 1 stuk. 

332. 

333. 

zorg voor de afwatering 

algemeen 

Reglement en instructie voor de mo lenaars van Bolgerije en 

Autena en Blommendaal, 1693-1727, b:i.jgeschreven tot 1739, 

1808. 1 oms lag. 

Stukken betreffende het overleg tussen schouten en heemraden 

en gecommitteerde ingelanden van de polders in het land van 

Vianen inzake een middel om deze landen van de overvloed van 

water te bevrijden, 1760 . 1 omslag. 
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~issive van de schouten en heemraden in de landen van Vianen 

aan gecommitteerde raden van de Staten van Holland en West

friesland verzoekende de mening van de raden inzake het be

sluit van bestuurderen en ingelanden van de landen van Vianen 

tot het zenden van een afvaardiging naar Den Haag om de be

spoediging te bepleiten van het tot stand brengen van een 

goede afwatering van de landen, concept, 1772. 1 stuk. 

335. Rekest van schout en heemraden van de polders Blommendaal, 

Bolgerije en Autena aan de Staten van Holland en Westfries

land houdende uiteenzetting van de reeds ondernomen activi

teiten voor het verkrijgen van een goede afwatering voor de 

Zederik en verzoek het totstandkomen daarvan te bevorderen 

en stukken betreffende de totstandkoming van dit rekest, 1789. 

1 omslag. 

peil 

336. Stukken houdende vergelijkingen van de waterhoogten en peilen 

bij de Autenase molen bij de inru1daties van 1809 en 1820. 

1 omslag. 

337. Missive van de schout van de polders onder Vianen aan het 

dijkcollege houdende melding van het slaan van hakkelbouten 

aan de molens van Bolgerije, Blommendaal en Autena, 1836. 
1 stuk. 

mol ens 

algemeen 

338. Verslag van de opname van alle gebreken aan de molens in de 

polders onder Vianen vastgesteld door schout en heemraden, 

1758. 1 stuk. 

339. Bekendmaking door schout en heemraden van de polders in het 
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schoutambt van Vianen van de verkoop van oud hout en stenen 

bij de polderwatermolens, 1806. 1 stuk. 

340. Bekendmaking door schout en heemraden van de polders in het 

schoutambt van Vianen van de besteding van het verfwerk met 

bijbehorende leveranties aan de poldermolens van Blommendaal, 

Bolgerije en Autena 9 1807. 1 stuk. 

341. Akten van aanbesteding door het polderbestuur onder Vianen 

met goedkeuring van het dijkcollege van het onderhoud 9 het 

betimmeren van de achtkante en vier wipwatermolens met het 

onderhoud van het ijzerwerk voor een periode van vier jaar, 

1827. 1 omslag. 

Blommendaal 

342. Memories van de aan de Blommendaalse watermolen te verrich

ten herstelwerkzaamheden, 1753. 1 omslag. 

343. Akte houdende het contract tussen schout en heemraden van de 

polder Blommendaal en de gemeenlandstimmerman Arnout de With 

inzake het leveren en steken van een nieuwe bovenas in de 

Blommendaalse watermolen 1 1741. 1 stuk. 

344. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door schout en 

heemraden van de polder Blommendaal van het maken van een 

nieuwe achtkante windwatermolen op de plaats van de wipmolen, 

1795. 1 stuk. 

Bolgerije en Autena 

345. Rekening en verantwoording door de schout van Bolgerije en 

Autena van de ontvangst en uitgaaf van de omslag over de ge

mene morgens van Bolgerije wegens het laatste derde deel van 

de kosten van het maken van een nieuwe molen voor de polder 

Bolgerije naast Heikoop 1 1596. 1 stuk. 
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347. 

348. 

349. 

350. 

351. 

352. 

353· 
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Rekening en verantwoording door de schout van Bolgerije en 

Autena van de ontvangst en uitgaaf over de jaren 1597-1 600 
van de gelden omgeslagen over de landen van Autena voor hat 

maken van een nieuwe molen en het graven van een watering 

voor die molen, 1601. 1 stuk. 

Akten van verkoop door schout en heemraden van Bolgerije en 

Autena van partijen oud hout en molenonderdelen, 1655, 1658, 

1687, 1690, 1693, 1697, 1699-1701. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van een nieuw scheprad met een bovenas aan een van 

de Autenase molens, 1668. Afschri ft, 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bol~rije 

en Autena met de andere geinteresseerden op die polders af

waterende van een nieuwe wipwatermolen op Autena en een op 

Bolgerije, 1674. 1 stuk. 

Rekening en verantwoording door Will em Romers wegens jonker 

Jaques de l'Homme.,heer de la Fare, drossaard van Vianen en 

schout en gadermeester van Bolgerije en Autena, van de ont

vangst en uitgaaf wegens het stellen van twee nieuwe water

molens op Bolgerije en Autena, 1675, 1677, 1681. 1 omslag. 

Schuldbekentenissen en bewijzen van aflos~ing van de gelden 

door schout en heemraden van Bolgerije en Autena opgenomen 

voor het bouwen van twee nieuwe molens voor de polders, 

1674-1691. 2 liassen. 

Bijlagen tot de rekeningen van de gadermeester van de polders 

Bolgerije en Autena wegens de bouw van twee nieuwe molens, 

1675-1678. 3 liassen. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van hat beschieren en bekleden van de torens van de 

twee watermolens van de polders, 1677. 1 st~~. 
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Stuk houdende het besluit van de auditeuren van de extra-ordi

naris rekening van de nieuwe molens op Bo l gerije en Autena , 

dat aan de schout van de landen van Everdingen en Zijderveld 

voor het bedrag dat hij moet bi jdragen aan de gadermeester 

van Bolgerije en Aut~na voor de nieuwe molens geen collecte

geld mag worden uitgekeerd, concept, 1677. 1 stuk. 

N.B. Voor een akte van aanbesteding door schout en heemraden 

van Bo l gerije en Autena van het maken van een nieuwe 

waterbak voor het oude kamrad in de Autenase watermolen, 

1700 (afschrift), zie in de bij lagen tot de rekening van 

Autena voor het jaar 1699. 

355. Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van het maken en leveren van een nieuwe wateras in 

de Autenase molen en een nieuwe binnenr oede in de Bolgerijse 

molen, 1700. 1 stuk. 

357. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van het maken van een n ieuwe bak voor het kamrad 

van de Bo l gerijse watermo len, 1701. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bo l gerije 

en Autena van het maken van een nieuwe bovenas in een Bolge

rijse watermolen, 1703 . 1 stuk. 

N.B . Voor een akte van aanbes ted ing door schout en heemraden 

van Bolgerije en Autena van het maken van een nieuwe 

muur aan de goot onder de plaat van de Autenase water

molen, 1704 , zie in de bij lagen t o t de rekening van 

Autena over 1704. 

358. Akten van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en de belanghebbenden bij de uitwatering van de polder Bo l ge 

rije en stukken betreffende de aanbesteding van het maken van 

een nieuwe wipwatermolen op de plaats van de afgebrande molen 

van Bolgerije, 171 0. 1 omslag. 
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359. Akte van aanbesteding door s chout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van het maken en leveren van een nieuwe houten 

brug over de tochtsloot bij het Panhuijs en van een nieuwe 

voorgoot aan de oude Bolgerijse watermolen, 1712. 1 stuk. 

360. 

361. 

362. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van het maken en leveren van een nieuwe spil in de 

Autenase watermolen, 1713. 1 stuk. 

Memories van de aan de molens van Bolgerije en Autena te 

verrichten herstelwerkzaamheden, 1753, 1758. 1 omslag. 

Bestek en voorwaarden voor de aambesteding door de rentmees

ter en de borgemeesters van de polder Autena van metselwerken 

aan de kleine Autenase molen te Vianen, 1758. 1 stuk. 

363. Rekening en verantwoording van mr. Pieter Hendrik van Hurck 

als gadermeester van de polder Bolgerije van de ontvangst en 

uitgaaf wegens het stichten van de nieuwe achtkante Bolge

rijse molen in 1793, 1795 . 1 oms lag. 

364. 

365. 

366. 

Bijlagen tot de rekening van mr. P.R. van Hurck wegens het 

stichten van een nieuwe molen op Bolgerije, 1792 -1795. 1 om

slag. 

Missive van het polderbestuur onder Vianen aan het dijkcolle

ge houdende de mededeling van het afbranden van de grote wa

termolen van de polder Autena en van de b ij de verzekering 

ondernomen stappen, 1832. 1 omslag. 

de Biezen 

Stukken betreffende de plannen van g ecommitteerde raden van 

de Staten van Holland en Westfriesland tot ontlasting van de 

Viaanse Biezen via de po lder Blommendaal op rekest van 

A. Crinius en mr. G.J.vJ. Muntz en de positieve reaktie op 
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die plannen van schout, lage heemraden en geerfden van de 

polder, 1769. 1 omslag. 

367. Resolutie van gecommitteerden van de Staten van Holland en 

Westfriesland voor schout en heemraden van de polder Vianen,

waarbij hen uit de domaniale kas een lening wordt verschaft 

voor het betalen van de verplichtingen in de omslag van de 

watermolen in de Biezen onder Hagestein 7 1773. 1 omslag. 

368. Stukken houdende de vaststelling door het dijkcollege van het 

zomerpeil van de polders onder Vianen bij de Biezenmolen~ 

1830. 1 omslag. 

wateringen 

369. Akte van aanbesteding wegens schout en heemraden van Bolge

rije en Autena van het graven van een watergang aan de Bol

gerijse molen, 1697. 1 stuk. 

370. Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van het graven van een sloot en het brengen van de 

aarde daaruit op de kade van de griend van Bambergen langs de 

Zederik tot de Bolgerijse molen, 1701. 1 stuk. 

N.B. Voor een akte van aanbesteding door schout en heemraden 

van Bolgerije en Autena van het verbreden en uitdiepen 

van het gemeenlandsslag in de Togtsloot van de Bolge

rijse watermolen tot de Haverkade, 1710, zie onder de 

bijlagen tot de rekening van Bolgerije en Autena over 

1710 0 

371. Ordonnantie van schout en heemraden van Bolgerije en Autena 

de slagen in de weteringen en tochtsloten te maaien, bagge

ren en schoon te maken en de modder op de kade te brengen, 

1715. 1 stuk. 

372. Besluit van schout en heemraden van Vianen en Blommendaal 

tot het dempen van de sloot aan de voet van de molenkade 
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van de polder Blommendaal, tevens houdende vaststelling van 

de afstand waarop eventueel een nieuwe sloot gegraven mag 

worden, minuut, 1738. 1 stuk. 

373. Sommatie van schout en heemraden van de polders Bolgerije 

374· 

375. 

en Autena voor Jurien Hak de door hem gebruikte slagen in de 

wetering van die polders naar behoren op te maken en te on

derhouden, 1758. 1 stuk. 

I\1issi ve van het bestuur van de polders onder Vianen aan het 

dijkcollege verzoekende goedkeuring van een contract met de 

polders onder Everdingen wegens de uitwatering van de polder 

Gouwenes op Autena 9 1838. 1 stuk. 

Missive van de heemraden van de polders onder Hagestein aan 

het dijkcollege verzoekende nB weigering van het polderbe

stuur onder Vianen de slechte toestand van de Haagwetering 

en de duiker daarin te verbeteren 9 1844. 1 omslag. 

kaden 

Vianen en Blommendaal 

376. Ordonnanties van schout en heemraden van Vianen en Blommen

daal op het onderhoud en gebruik van de wegen over de kaden 

in het schoutambt, minuten, z.j. (c. 1650). -1 omslag. 

377. Ordonnanties van schout en heemraden van Vianen en Blommen

daal de Blommendaalse molenkade te schonen en op te maken 

en de Biezendijk te effenen en te verhogen, 1715, 1742. 1 om

slag. 

37&. Overeenkomst gesloten tussen schout en heemraden van Vianen 

en Blommendaal en van Hagestein inzake het opnieuw vaststel

len van de slagen op de Blommendaalse kade en het afpalen 

van de jurisdictie van beide schoutambten 9 1759. 1 stuk. 
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379. Rekest van schout en heemraden van Blommendaal en Autena aan 

gecommitteerde raden van de Staten van Holland en Westfries

land de Autenase kade te doen opmaken en veTzwaren op kosten 

van de domeinen, omdat anders de last van het water van Ha

gestein te groat wordt, minuut, 1770. 1 stuk. 

Bolgerije en Autena 

380 . Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door schout en 

heemraden van Bolgerije en Autena van het verhogen en ver

zwaren van de gemeenlandskaden, de Autenase kade, de Hooch

kade en de Bolgerijse kade, klad, 1689 . 1 stuk. 

381. Ordonnantie van schout en heemraden van Bolgerije en Au~ena 

tot het schoonmaken en houden van de weteringen en tocht

sloten in de polders en het opmaken van de slagen van de 

Bolgerijse en Autenase kaden en de Haverkade, 1715. 1 stuk. 

382. Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Bolgerije 

en Autena van het opmaken van de Bolgerijse molenkade van de 

Blommendaalse molen tot de Boeikopse kade, 1725. 1 stuk. 

Stukken betreffende de procedure voor het dijkcollege tussen 

E.W. Schimmelpenning, heer van Meerkerk, en het polderbestuur 

van Autena inzake de beboetingen van de rekestrant wegens het 

niet opmaken van de kadesloot b ij de Biezenmolen, 1764. 1 om

slag. 

duikers op de Zederik 

384. Stukken betreffende de vergunning van de Vrouwe van Brederode 

op het rekest van de ingelanden van de bovenpolders van Vianen 

via het dijkcollege van Vianen de duikers van de polders Blom

mendaal en Broeck op de Zederik te sluiten, opdat het water 

van de rivier ook de bovenpolders zal bereiken, 1684. 1 om

slag. 
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Rekening en verantwoording van de gadermeester van de polders 

Blommendaal en de Ganscampen wegens de ontvangst en uitgaaf 

voor het stichten van de duikers op de beida polders, 1802 . 

1 stuk. 

Brief van de kerkvoogden van de hervormde gemeente van Vianen 

aan het dijkcollege verzoekende opheldering over de aanschrij

ving van het polderbestuur van Vianen de duikers in de dammen 

voor de landen en de pastorie in de Hagewetering weg te nemen, 

1845· 1 stul<. 

bruggen en weg en 

Ordonnantie van het dijkcollege voor de besturen van de pol

ders Vianen en Blommendaal de wegen in de polders en vooral 

de Lange Nieuwe weg en de weg door Helsdingen naar behoren 

te onderhouden en de bomen langs de weg te snoeien, 1758. 

1 stuk. 

de polders Lexmond, Achthoven en Lakerveld 

reglement 

Stukken betreffende de totstandkoming van de reglementen van 

bestuur van de polders onder Lexmond, 1847-1 ~48 . 1 omslag. 

Begeleidend s chrijven van de polderschout va n Lexmon d, Acht

hoven en Lakerveld aan het dijk6olleg e van Vianen bij de vel

gens het algemeen polderreg lement opgemaakte schetskaarten 

van de polders, 1856. 1 stuk. 

bestuursfuncties 

Stukken inzake een procedure gevoerd voo r het dijkcollege 

van Vianen tussen Wijn Pieters de Rie en zijn erfgenamen en 

de schout en g adermeester van Lakerveld Egbert Bijl wegens 
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de door de laatste verschul digde ge l den voor ge leverde arbeid 

aan de molens van Lakerveld over de periode 1651-1658, 1660, 

1669. Kladden. I omslag . 

391. Proces -verbaal van de deurwaarder van het Vredegerecht van 

het kanton Culemborg Steven Decink van zijn actie namens mr. 

Anthonie Hendrik van den Bergh van Lexmond~ ambachtsheer van 

Lexmond, Achthoven en Lakerveld, teg en mr. Re i nier Fabritius, 

schout en gadermeester van de polders . Lexmond, Achthoven en 

Lakerveld, houdende intrekking va~ diens commissie tot zijn 

functies, z.j. (c. 1813). Afschrift , I stuk. 

392. IVIissive van het polderbestuur van Lakerveld aan het dijkcol

lege houdende mededeling van de benoeming van Korstiaen van 

der Heiden tot hoofdingeland, 1 8 38 . I stuk. 

393. Stuk betreffende de benoeming van de schout van de polders 

Lexmond, Achthoven en Lakerveld, 1844. I stuk . 

bode 

394. Stuk b etreffende de benoeming van d e bode van de polders 

Lexmond, Achthoven en Lakerveld, 1 843. I stuk. 

financien 

rekeningen 

395 . Missiven van Gedeputeerde Staten van Zuid- Hol land aan het 

dijkcollege van Vianen houdende goedkeuring van de rekenin

gen van de polders Achthoven, Lexmond en Lakerveld over de 

jaren 1828-1830. I omslag. 

Lexmond 

396,3 97.Rekening en verantwoording van de schout en gadermeester van 
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Lexmond van de ontvangst en uitgaaf wegens ordinaris lasten 

en onkosten, 1606-1631, 1827-1855. 2 omslagen. 

396. 1606 -1 631; 

397. 1827-1855. 

398. Bijlage tot de reken ing van de gadermeester van Lexmond, 

1609. 1 stuk. 

Achthoven 

399,400.Rekening en verantwoording van de gadermeester van de polder 

Achthoven van de ontvangst en uitgaaf wegens ordinaris lasten 

en onkosten, 1606 -1631, 1827-1855. 2 oms lagen. 

399. 1606-1631; 

400. 1827-1855. 

Lexmond en Achthoven 

401-406.Rekening en verantwoording van de schout en gadermeester 

van de polders Lexmond en Achthoven van de ontvangst en uit

gaaf wegens de ordinaris lasten en onkosten, 1632-1826. 6 om-

slagen. 

401 • 1 6 3 2-1 6 50 ; 

402. 1651-1676; 

403. 1677-1725; 

404. 1726-1770; 

405. 1771-1 810; 

406. 181 1-1 826. 

407-411. Bijlagen tot de rekening van de schout en gadermeester van de 

polders Lexmond en Achthoven, 1639-1826. 5 omslagen. 

407. 1639-1 640 , 1644, 1646, 1661, 1663, 1690-16 99 , 1701-1710, 

1712, 1714-1724; 

408. 1725-1745; 

409. 1746-1775; 

410. 1776-17 94; 

411. 1795-1 800, 1801-1809, 1811, 1824-1 826. 
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412. Rekening van Dirk Ambueren, schout en gadermeester van Lex

mond en Achthoven, van de overhoeven- en heerengelden haare 

genade van Brederode aldaar compterende over 1681. 1 stuk. 

Lakerveld 

413-417. Rekening en verantwoording van de schout en gadermeester van 

Lakerveld van de ontvangst en uitgaaf wegens de ordinaris 

lasten en onkosten~ 1589 9 1605-1855. 5 omslagen. 

413. 1589; 

414. 1605-1620; 

415. 162-1-1632 9 1634-1690; 

416. 1691-1765; 

417. 1766-1855. 

418-421. Bijlagen tot de rekening van de schout en gadermeester van 

Lakerveld, 1637-1639, 1675-1817, 1824, 1826 9 1829-1846, 1848, 

1850, 1851. 4 omslagen. 

418. 1637-1639, 1675-1677, 1679, 1689- 1725, 1728-

1733; 

419. 1734-1749, 1758-1773; 

420. 1774-1795; 
421. 1796-1817, 1824, 1826, 1829-1846, 18489 1850, 1851. 

begrotingen 

422. Begrotingen van de polders Lexmond, Achthoven en Lakerveld 

met de goedkeuring daarvan door Gedeputeerde Staten terug

gezonden aan het dijkcollege van Vianen, 1828, 1851. 1 om

slag. 

bemoeiingen van de polders 

aandeel in de taak van het dijkcollege 

onderhoud van de Diefdijk 
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N.B. Voor een akte van aanbesteding door het bestuur van de 

polders Lexmond en Achthoven van het verbeteren en repa

reren van de kade van het gemenelandsslag op de Diefdijk, 

172 9 9 zie onder de bijlagen van de rekening van Lexmond 

en Achthoven over 1729. 

Voor een akte van aanbesteding door het bestuur van de 

po l der Lakerveld van het verbeteren en repareren van de 

kade van het gemeenlandsslag van Lakerveld op de Dief

dijk, 172 9 , zie onder de bijlagen van de rekening van 

Lakerveld 1729-1730. 

onderhoud van de voormolens te Ameide 

Missive ~n de Heer van Brederode aan dijkgraaf en heemraden 

van de landen van Vianen en Ameide houdende instructie tot 

het afhoren en verantwoorden van de ontvangst van de schouten 

van Lexmond en Lakerveld wegens het herstel en onderhoud van 

de voormolens te Ameide, 162 8 . 1 stuk. 

bouw en onderhoud van de voormolens op Achthoven 

424-427. Bestekken en stukken betreffende de aanbestedingen door het 

dijkcollege van Vianen en het college van de Vijfheerenlanden 

van het stellen van voormolens op de polder Achthoven 9 in af

schrift aan het polderbestuur van Achthoven verstrekt. 4 

stukken. 

424. Akte van aanbesteding door het college van de Vijfheeren

landen van het graven van een nieuwe boezem en het maken 

van boezemkaden en het verhogen van de oude Achthovense 

kaden, het maken van een binnenl oop tegen de hoge dijk 9 

het graven van een buitenvliet , het leggen van een kade 

buitendijks en het verleggen van een sluisje, 1762. Af

schrift. 1 stuk. 

425. Akte van aanbesteding door het college van de Vijfheeren

landen van het graven van een bermsloot en het leggen van 

een aarden berm tegen de nieuwe kaden in de polder Acht-
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429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

hoven en het ver-v1ijden van een deel van de hoge boezem 

bij de hoge dijk , 1763. 1 stuk + Afschri ft. 1 oms lag . 

426. Stukken betreffende de aanbesteding vanwege het dijk

college van Vianen van het herstellen en opmaken van 

de Zederikkade onder Achthoven, 1771. 1 omslag. 

427. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van Vianen 

als administrerende het werk van de acht voormolens van 

het herstellen van de hogeboezemkade van de nieuwe voor

molens1 1778. Afschrift , 1 stuk. 

onderhoud van de Zederikkaden 

Bevel van het dijkcollege van Vianen voor de ingelanden van 

Lakerveld schout en heemraden te gehoorzamen bij het oproe

pen voor de inspectie van de Zederikkade om een overstroming 

te voorkomen, klad, 16 99 . 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van Lakerveld 

van het herstellen en verzwaren van twee slagen Zederikkade 

aan de westzijde op Lakerveld 1 1744. 1 stuk. 

Stukken betreffende het herstellen en opmaken van de door

braak van de Zederikkade van de polder Lakerveld, 1809-1 810. 

1 omslag . 

Rekeningen van Reinier Fabritius, gadermeester van de polders 

Lexrnond, Achthoven en Lakerveld, -vmgens het dicht- en opmaken 

van de Zederikkaden van die polders na de overst r oming in 

1809, 1810-1 812. 1 omslag . 

Miss i ve van het dijkcollege van Vianen aan het po lderbestuur 

van Achthoven houdende aanmaning tot het opmaken van de Zede

rikkade en het op diepte houden van de voo r boezem van de rna

len, minuut, 182 8 . 1 stuk. 

Mi ssive van het polderbestuur van Lexmond, Achthoven en 
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Lakerveld aan het dijkcollege van Vianen verzoekende een con

ferentie bij te wonen betreffende herstel van of maatregelen 

inzake de Lakerveldse Zederikkad.e, 1839. 1 stuk. 

Rapport van het polderbestuur van Achthoven aan het dijkcolle

ge inzake de gevoerde schouw op de Zederikkade, 1846; 1 stuk. 

onderhoud van de kweldammen 

Rekest van schout, s chepenen en gezworenen van Lakerveld aan 

jonkvrouwe Geertruyt van Bronckhorst en Batenburch, vrijvrouwe 

tot Vianen, Ameide en burggravin te Utrecht, regels te stellen 

voor die van Lexmond op het dichtmaken en dichthouden van hun 

kweldammen en waterkeringen, met het antwoord van Lexmond hou

dende voorstel tot het leggen en onderhouden door die van Lex

mend van een · heul met duiker voor Lakerveld, 1588. 1 stuk. 

eigen werken van de polders 

schouw 

Stukken betreffende de goedkeuring door Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland na ingewonnen advies van het dijkcollege van 

Vianen van de schouwbrief van de polder Lakerveld, 1828. 1 om

slag . 

afwatering 

algemeen 

Stukken betreffende de moeilijkheden gerezen tussen schouten 

en heemraden van Lexmond en Lakerveld enerzijds en van Acht

hoven anderzijds over de naleving van het accoord tot door

steking van de kade bij de drie molens van Achthoven om de 

verwijdering van water uit de polders te bevorderen en de door 

het dijkcollege g egeven machtiging om het accoord eenzijdig 

uit te voeren, 1 6 71. 1 omslag. 
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Ordonnantie van het dijkcolleg e bevelende schouten en gerech

ten van Lexmond het slot te verwijderen van het schut op de 

Lakerveldse kade om het uitmalen van Lakerveld via Lexmond 

tegen te gaan 9 k lad, 1689. 1 stuk. 

439. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het graven 

van enige sloten en g reppels in de Kuijlen op Achthoven, 

1746. Afschrift, 1 stuk. 

440. 

441. 

442. 

444. 

Eis ingediend bij het dijkcollege door de dijkgraaf Callen

burg Baertmans tegen Jan de Graaf, heemraad van de polder 

Achthoven, - wegens het onverantwoord snel openen van de dam 

tussen de boezem van Achthoven en Lexmond, hem uit zijn ambt 

te ontzetten en met een boete te bestraffen, 1753. 1 stuk. 

Stuk houdende een opsomming van middelen om de polder Acht 

hoven door hulp vanwe:::e de po lders Lexmond en Lakerveld 

droog te malen, z.j. (c. 1760). 1 stuk. 

Missiven van schout en heemraden van de polder Lakerveld aan 

het college van de Lek houdende het toeg estaan verzoek voort

durend op de Zederik door te mogen malen zonder op het pei l 

te letten in verband met het doorbreken van de Zederikkade 

van de polder, 1810 . 1 omslag. 

Missive van het polderb estuur van Lexmond aan het dijkcol l ege 

houdende melding van het doorsteken van de kaden, waardoor wa 

ter van de Ganscampen op Lexmond stroomde, het d i chten van het 

g at en de uitgeloofde beloning voor het aanbrengen van de da

der, 1816. 1 stuk. 

mol ens 

Lexmond, Achthoven en Lakerveld 

Missive van het dijkcollege van Vianen aan de polder Lakerveld 
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houdende vermelding van de bij de vlietschouw geconstateerde 

gebreken aan de Zederikkade, de schepradstoel van de molen 

en in de beplanting van de polder, minuut, 1828. 1 stuk. 

Missive van het dijkcollege aan de polderbesturen van Lex

mend, Achthoven en Lakerveld inzake het aanpassen van de 

peilschalen en peilpunten in de polders aan de nieuw vast

gestelde zomerpeilen, minuut, 1831. 1 stuk. 

446. Stuk houdende het antwoord van de polders Lexmond, Achthoven 

en Lakerveld toegezonden aan het dijkcollege op de mamorie 

van klachten van de bovenpolders wegens het voortdurende uit

malen van de polders Lexmond, Achthoven en Lakerveld op het 

Zederikkanaal, 1832. 1 stuk. 

447. 

448. 

Missiven van het polderbestuur van Lexmond en Achthoven aan 

het dijkcollege betreffende het verkrijgen van goedkeuring 

voor het verrichten van het onderhoud aan de watermolens, 

1837-1838. 1 omslag. 

Lexmond 

Rekening en verantwoording van de schout van de polder Lex

mend van de ontvangsten en uitgaven wegens het maken van een 

nieuwe toren onder de Scherperwijckse molen, 1609. 1 stuk. 

N.B. Voor een akte van aanbesteding door schout en heemraden 

van de polder Lexmond van het maken van vier niem-re ko

kerbalken met een nieuwe koker en een nieuw bovenhuis 

op de Scherperwijkse molen, 1727, zie onder de bijlagen 

tot de rekening van de polder Lexmond over 1727. 

-Achthoven 

449. Rekeningen en verantwoording door de schout van Achthoven 

van de ontvangst en uitgaaf over de jaren 1598 en 1599 we

gens de eerste twee termijnen voor de bouw van de nieuwe 
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toren onder de achterste Achthovense molen, 1600. 1 omslag. 

Rekest van schout en lage heemraden van de polder Achthoven 

aan gecommitteerae raden van de Staten van Holland en West

friesland om vergunning een van hw1 watermolens te ver

nieuwen en daarvoor een lening aan te gaan af te lassen door 

omslag van de kosten over de morgens van de polder, 1733 . 
1 omslag. 

Rekening en verantwoording met de daarbij behorende bijlagen 

van de gadermeester van de polder Achthoven van de ontvangst 

en uitgaaf wegens het vernieuwen van een der polderwatermo

lens, 1733-1741. 1 omslag. 

Rekening en bij lagen tot de rekening van Pieter Boellaard 

als schout en gadermeester van de polder Achthoven wegens 

de ontvangst en uitgaaf voor de stichting van een nieuwe 

achtkante watermolen voor de polder, 1778. 1 omslag. 

Proces-verbaal van het horen door het dijkcollege van twee 

heemraden van de polder Achthoven inzake het optreden tegen 

een molenaar van de polder 1-regens diens gedrag bij het ste

ken van een roede en het malen bij ruw weer, 183 1. 1 stuk. 

Lakerveld 

Rekening en verantwoording door schout en heemraden van La

kerveld wegens de kosten van een nieuwe toren onder de molen 

op de vliet, 1608, 1617. 1 omslag. 

N.B. Voor de rekening en verantwoording van de schout en ga

dermeester van Lakerveld wegens de kosten van de nieuwe 

toren onder de Lakerveldse molen, 1634, zie de rekening 

van Lakerveld over 1634, 

Bijlagen tot de rekening van de polder Lakerveld wegens het 

bouwen van een nieuwe toren onder de Lakerveldse molen, 1634. 
1 lias. 
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N.B. De rekening en verantwoording door schout en heemraden 

van Lakerveld van de ontvangst en uitgaaf wegens de 

bouw van een nieuwe toren, goot en bak voor de vliet

molen, 1646, is bijgeschreven in derekening van de pol

der Lakerveld over 1646. 
Voor de rekening en verantwoording van de schout en ga

dermee'::~ter van de polder Lakerveld van de ontvangst en 

uitgaaf wegens de besteding van de nieuwe molen op La

kerveld in plaats van de oude afgebrande molen, 1657, 
zie de rekening van de polder over 1657. 

Stukken betreffende het rekest van schippers van het veer 

van Vianen op Gorinchem de twee bruggen en het pad voor de 

schuitpaarden bij de Scherpenwijkse molen en de Lakerveldse 

molen bij Meerkerk over de waterlozingen van die molens te 

herstellen, omdat verkeer daarover niet meer mogelijk is, 

1693. 1 omslag. 

Rekening en verantwoording met de daarbij behorende bijlagen 

van de schout en gadermeester van Lakerveld van de ontvangst 

en uitgaaf wegens de bouw van een nieuwe molen in plaats van 

de oude afgebrande, 1704-1705. 1 omslag. 

Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland op het rekest van schout en heemraden van 

de polder Lakerveld houdende vergunning tot het vernieuwen 

van een der watermolens en het lenen van de benodigde gelden, 

waarvan de aflossing niet omgeslagen zal worden over de hoe

ven, maar over de morgens iri een bijzondere omslag, 1735. 
1 stuk. 

N.B. Voor de akte van aanbesteding door schout en heemraden 

van Lakerveld van het volschuiven en dichtmaken van twee 

dammen aan de voor- en achtergoot van de nieuwe Laker

veldse molen, 1736, zie onder de bijlagen tot de reke

ning van de Lakerveldse molen over 1736-1740. 
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Rekening en verantwoor ding met de daarbij behorende bi jlagen 

van de s chout en gader meester van ! Laker ve l d van de ontvangst 

en uitgaaf wegens het repareren en vernieuwen van een der 

polderwatermo l ens, 173 6-1740 . 1 oms l ag. 

46 0 . Missive van heemraden van Lakerveld houdend e een uiteenzet

ting aan het dijkcolleg e over de d oo r hen verri cht e werk

zaamheden t ot het verbeteren van de bema ling en af~Ara t ering 

van de polder en het op g r ond daa r van ongegrond verklaren 

van klachten van ingelanden over de toestand van de wete 

ringen, 1833. 1 s tuk. 

461. 

462. 

p o l derka den 

Stukken betreffende het g eschil tussen g eslaagden i n de kade 

en kadesloot van Achthoven en het polderbestuur over het op

maken van de kade en kades l oot, g e bracht voor het dijkcoll e 

ge, waarbij de g eslaagden in het geli jk worden gesteld, 1 660 . 

Afschrift en , 1 omslag . 

Sententie gewezen door h et dijkcollege i n he t geschil tussen 

de polders Lexmond en Lakerve l d, waar b i j de polder Lakerveld 

opgelegd word t de Lakervelds e kade tussen de !Jeide polders 

naar behoren op te maken en tevens vergund wordt via een dui 

ker h et Hater van Lakervelcl op Lexmond te lozen, k lad, 1689 . 

1 stuk. 

Stukken be treffende de besliss i ng door het dij kcollege te ne

men in het geschi l tus s en het po lderbestuur van Lexmond en 

ingelanden over de aardhaling (onder andere uit het land van 

Cortenoever van de erven van de heer van Rumpt) voor het op

maken van d e Achthovense Achterkade, 171 8 , 1722. 1 omslag . 

heulen en duikers 

Rek ening van s chout en he e mraden van Lakerveld overgeleverd 
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aan het dijkcollege van Vianen wegens de kosten van de dui

ker op Lakerveld, 1613. 1 stuk. 

Rekening en verantwoording van de gadermeester van de polder 

Lexmond over de ontvangst en uitgaaf wegens de bouw van een 

stenen wachtheul op Lexmond, 1616. 1 stuk. 

Memorie van de heemraden van Lexmond en Lakerveld voor het 

dijkcollege verzoekende uitspraak te doen in een tussen hen 

gerezen geschil inzake het maken en repareren van een duiker 

in de Lakerveldse weg voor de hofstede van de weduwe van Toor, 

1764. 1 stuk. 

467. Missive van het dijkcollege aan de polderbesturen van Lex

mond en Lakerveld houdende instructie tot het aanbrengen van 

leuningen op de brug bij de Lakerveldse molen, het nazien van 

het muurwerk van de st. Nicolaasheul en het maken van de brug 

over de doorgraving bij de Heicopse steeg, minuut 9 1804. 

468. 

469. 

1 stuk. 

polders van Hei- en Boeicop 

reglement 

Stukken betreffende de totstandkoming van het reglement van 

bestuur voor de polders Hei- en Boeicop, 1847• 1 omslag. 

financien 

leningen 

Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

houdende goedkeuring van de door schout en gerecht van Hei

en Boeicop voorgestelde dekking van in te lassen obliga~ies, 

1767. 1 stuk. 
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rekeningen 

470-477· Rekeningen van de schout en gadermeester in He i cop van de 

ontvangst en uitgaaf wegens de po l ders Hei- en Boeicopy 

16011 1604-1 855. 8 oms l agen. 

470. 1601; 

471. 1604-1 610 ; 

472. 1611-1 649; 

473· 1650-16 94; 

474. 1695-1738; 

475. 1739-1773; 

476. 1774-1 8b5; 

477. 1806-1 855· 

478. Bijlagen tot de rekening van de polders Hei - en Boe i cop 1 
1700 , 1802 . 1 oms l ag. 

479. Stukken betreffende het g eschil tussen de polderbesturen van 

Over- en Ne der- Boe i cop inzake pos t en op de polderrekening, g e

bracht vo or Gedeputeerde Staten van Zuid- Ho lland , 1847-1 848 . 

480. 

1 omslag. r: ~ 11 ~~ • - f ·'' '- ._,. · ~ , •• A 
' A n._ O , J ,.. (> ll . .,_. u .. ..\ l1 ( rt.· i.~¢..-·1 \;; t,.); •i"" •Vv,..t,.C{kj ' • dt <' • · ~"''-"• · -~,.-,, ¢111<""·....:' I~ 
1\ · V •'lJ'e, ()~ 'f:"-'1/-.v /l ~~ -~· • <; \ j (' ) 

VD.-.... b .' 11/·.:..·~"'-~ J~,-v.,,(-~ G ... c.-~"'' c-<-t Jt.e..: •. ·(- ·ti'A~ ,<r , 1 -t (~ I M . ~ 1 1 '\L 1 C<) o), p. 11· ·;. 

f!l issive van het polderbestuur van Hei- en Boeicop aan het 

dijkcollege verzoekende vaststelling van een dag v oo r het 

doen van de rekening , 1850 . 1 stuk. 

begr o tingen 

481. Staten van begro ting van ontvangst en u itgaaf van de po lder s 

Hei- en Boeicop , de po l dersHei - en Boe i cop g emeen , en de pol

der Neder- en Over-Boeicop gemeen , 1829, 1830 9 1832-1856. 

1 omslag. 

bemoeiingen van de po lders 

aandeel in de t aak van het dijkcolleg e 
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onderhoud van de Lekdijk 

482. Stukken betreffende het rekest van M.C. de Waal 9 heer van 

Lexmond 9 Achthoven en Lakerveld 9 aan het dijkcollege inzake 

het vaststellen van een schadevergoeding voor de vernieling 

van zijn park door vertegenwoordigers van de polder Boeicop 

tijdens het dijkherstel ingevolge de opdracht van de Staten, 

1780-1781. 1 omslag. 

onderhoud van de voormolens te Ameide 

483. Contract gesloten tussen de dijkcolleges van de Vijfheeren

landen tot het bouwen van zes voormolens in de uiterwaard 

voor Ameide, houdende een regeling van het onderhoud en de 

kosten van het onderhoud door de belanghebbenden, 1566. Af

schrift. 1 stuk. 

eigen werken van de polders 

zorg voor de afwatering 

algemeen 

484. Stukken betreffende het rekest van de polders Hei- en Boei

cop aan het dijkcollege wegens de hoge waterstand te mogen 

worden bemalen door de Nieuwlandse voormolen, kladden en mi

nuten, 1739. 1 omslag. 

485. Stukken betreffende vergunningen van het dijkcollege voor de 

polders Hei- en Boeicop 's nachts door te malen op de Zederik~ 

1751, 1754. 1 omslag. 

486. Stukken betreffende de liquidatie van de bemalingskosten 

van Neder- en Over-Boeicop, 1753. 1 omslag. 

487. Extract uit de notulen van de polder Hei- en Boeicop houdende 



488. 

489. 
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besluit de vlieten, watergangen en sloten op eigen kosten te 

do en verdiepen en verbreden, 1848.1 1 oms lag . 

afwatering van Over-Reicop 

Verdrag tussen de dijkcolleges van Vianen, Ragestein en Ever

dingen met het dijkcollege van Ter Leede en Schoonrewoerd de 

polder Over-Reicop op de Ruibert te doen afwateren, zo dat 

Neder-Reicop geen overlast wordt aangedaan, met medebe taling 

in molen-, sluis- en kadekosten, 1581. Afschrift, 1 stuk. 

Stukken be.treffende de overeenkomst tussen de Reer van Bre

derode en de Prins van Oranje inzake het medegebruik door 

de polder Over-Reicop van de molen van Everdingen en Zijder

veld voor de afwatering op de Zederik, 1624. 1 oms lag . 

490 . Stukken gewisseld tussen de dijkcolleges van Leerdam en Via

nen inzake een te sluiten overeenkomst over de afwatering van 

de polders Over-Rei- en-Boeicop, 1683. 1 omslag. 

491. 

492. 

493. 

Stuk houdende de voorwaarden voor het malen van de molens 

van Everdingen, Zijderveld en Over-Reicop op de Zederik, 

z.j. (c. 1775). Afschrift, 1 stuk. 

Rekest van schout en heemraden van Everdingen, Zijderveld 

en Over-Reicop aan het dijkcollege zonder te peilen met een 

molen op de Zederik te blijven ma len wegens het afbranden 

van de Kl eijne Ruijberdmolen, 1795. 1 stuk. 

bemaling 

windvang 

Rekest van Jan Rugeman te Peursum aan het dijkcollege ver

zoekende hem toe te staan de doer hem geplante elzen op de 

polder Scherpenswijk, die de windvang van Rei- en Boeicop 
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hinderen, te laten staan tot de grand droger wordt en hij de 

bomen voor een betere pri js kan verkopen, 1816. 1 stuk . 

494. Stukken betreffende klachten over de belemmering van de wind

vang van de Boeicopse pompmolen aan het Zederikkanaal door 

bomengroei en de door tussenkomst van Gedeputeerde Staten 

door het dijkco l lege toegezegde nameting van de afstanden, 

1842- 1 844. 1 omslag. 

495. 

mol ens 

Stukken inzake het geschil voor de Kamer van Justitie te Vi a~ 

nen tussen de dijkcolleges van Vianen, Hagestein en de polder~ 

besturen van Bolgerije 9 Autena, Everdingen, Zijderveld en 

Thienhoven, Bl oemendaal, de Haag , de Biezen en de Ganscampen 

tegen schout en ge zworens van Boeicop wegens de bouw van een 

derde uitwateringsmolen door de polder Boeicop, 1582, 158 3. 

1 omslag. 

496 . Rekening en verantwoording van de schout en ga dermeester van 

de termijnen van a flossing voor de bouw van de nieuwe mo l en 

van Heicop, 1 609 , 1 612. 1 oms l a g . 

497 . Vaststelling van de omslag door schout en heemraden van Boei 

cop v oor de betaling van de vierde en laatste termijn van de 

kosten van de nieuwe watermolen op Boeicop, _1 612. 1 stuk. 

498 . Rekening en verantwoording door de schout en gadermeester van 

Boeicop van de drie termijnen voor de beta l ing van de kosten 

van de nieuwe pompmo l en op Boeicop en Over-Boeicop, 1618, 

1620. 1 oms l ag . 

499 . Rekening en verantwoordi n g met de daarbij behorende bijlagen 

van de schout en gadermeester van Heicop van de ontvangst en 

uitgaaf wegens het bouwen van een nieuwe molentoren, 1 634-

1635. 1 omslag. 
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Besluit van de heer van Vianen op het rekest van schout en 

gezworenen van Heicop dat de bruik~rs van de molen de helft 

van de pacht moeten betalen en de andere helft in korting 

gegeven wordt aan de eigenaren wegens de bouw van de nieuwe 

toren onder de peilmolen, 1638. 1 still<. 

501. Missive van schout en g ezworenen van de polder Boeicop aan 

de Heer van Brederode verzoekende korting van de helft van 

de grondpenningen voor de kosten van de nieuwe molentoren, 

1642. 1 stuk. 

502. Rekest van - schout en heemraden van de polder Heicop aan de 

Gravin-douairiere van Brederode, om advies aan het dijkcolle

ge toegezonden, verzoekende goedkeuring voor de omslag over 

eigenaars en gebruikers van de kosten van de verb eterings

werken aan de molens van de polder~ 1661. 1 stQk. 

503. Rekening en verantwoording van de schout en gadermeester van 

Boeicop van de ontvangst en uitgaaf wegens het maken van een 

nieuwe pompmolen in de plaats van de oude afg e b rande van de 

polder Boeicop, 1663. 1 stuk. 

504. 

505. 

506. 

507. 

Memorie van g egevens voor de aanbesteding van de molen van 

Boeicop, 1675. 1 stuk. 

Rekening en verantwoording door de schout en gadermeester van 

Boeicop van de ontvangst en uitgaaf wegens het maken van een 

nieuwe molen op de Boeicopse Afterwetering in plaats van een 

door de fransen afg ebrande molen 9 1678 . 1 stuk. 

"Reegelement om de mooles en gemeenlant van Heijkoep en Bu

koep nate betimmeren", z.j. (c. 1750). 1 stuk. 

Missive van het polderbestuur van Quakernaak onder Meerkerk 

aan het dijkcollege verzoekende voorkoming van het te hoog 

opmalen van de boezem van het nieuwe Zederikkanaal, 1827. 

1 stuk. 
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508. Stukken houdende k l achten van het polderbestuur van Quaker

naak onder Meerkerk inzake het peil op de Zederik en het te 

hoog opmalen van de boezem 9 1828. 1 omslag. 

509. r1issi ve van het dijkcollege aan het polderbestuur van Heicop 

vermanende niet ~<reer boven peil te mal en~ minuut, 1828. 

1 stuk. 

510. Missive van het polderbestuur van Hei- en Boeicop aan het 

dijkcollege verzoekende toestemming voor het vernieuwen van 

het rietdekwerk aan de toren van een van de Boe icopse molens, 

1851. 1 stuk. 

Ilovevliet 

511. Stukken gewisseld tussen het dijkcollege en het polderbestuur 

van Hei- en Boeicop inzake he t opmaken en onderhouden van de 

Ilovevliet door het polderbestuur volgens sententie van 1764 9 

1814. 1 omslag. 

~<regen 

512. Stukken inzake de procedure voor het dijkcollege van de be

stuurderen van de po lder Hei- en Boeicop tegen Ilirck Petersz. 

en Cornelis Jansz. wegens het rijden met paarden en wagens 

op de gemeenlandsweg van Hei- en Boeicop te-rwijl de draai

bomen waren ges loten~ 1700-1701. 1 omslag . 

polder Quakernaak 

N. B. Voor klachten over de te hoge bemaling van de Zederik 

(1827 en 1828) zie onder Hei- en Boeicop . 

513. Stukken betreffende de totstandkoming van een reglement voor 

het bestuur van de polder Quakernaak onder Meerkerk, 184 7-· 
j 

1848. 1 omslag. 
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Beheer en onderhoud van dijkwerken door het dijkcollege van 

Vianen 

algemeen 

514. Ronischrijven van de Directie van de Waterstaat verzoekends 

vroegtijdige inzending van nauwkeurig gespecificeerde kosten

ramingen van uit te voeren werken, opdat tijdig over de fi

nanciering van die werken gesproken kan worden, 1814. Ge

drukt, 1 stuk. 

515. Stukken betreffende het inzenden bij de Minister van Water

staat van lijsten van uit te voeren werken 9 1819. 1 omslag. 

Lekdijk 

schouw 

516. Hoefslagboeken en stukken betreffende het opstellen van de 

hoefslagboeken van de Lekdijk, vlucht- en voorhooftdijken 

onder de landen van Vianen, 1441 (afschrift 1624) 9 1600, 

1624,1664,1717,1746,1760, 1772, 1791,1797, 1807,1 826. 
1 omslag, X deeltjes. 

~ 

517. Stukken betreffende de schouw op de Lekdijk door het dijk

college, 1743-1744. 1 omslag . 

518. Stukken betreffende het vaststellen van een dag voor de voor

dijkschouw door de colleges van Hagestein en Vianen, 1764, 

1766, 1768. 1 omslag. 

519. Missive van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland aan het dijkcollege houdende aanmaning goed 

te letten op de taakvervulling van het college van Hagestein 

inzake de schoordijken, omdat het gedrag inzake de voormolens 

weinig vertrouwen inboezemt, 1768. 1 stuk. 
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520. Lijst van de paalslag gedaan op de Lekdijk onder Vianen, 1806. 

1 deel. 

521. Stukken houdende bevestiging door Gedeputeerde Staten van het 

dijkcollege in het recht tot het voeren van buitengewone 

Schouwen en de aanmaning van het dijkcollege aan de ingelan

den de opgelegde boeten en de verplichtingen te voldoen, 

1824-1827. 1 omslag. 

522. Stukken gewisseld tussen Gedeputeerde Staten en het dijkcolle

ge inzake de weigering van het gemeentebestuur van Vianen het 

dijkcollege toe te laten op de Zomerdijk en de beslissing van 

de Staten, dat de dijk tot de ringdijk behoort en derhalve 

voor het dijkcollege toegankelijk moet zijn, 1829-1830. 1 om

slag. 

''ll.-~ · ~~ ~J,. '?fdj, ·VV1}(ke.l.uo2..),r · ?· 
vergunningen 

bouwen langs de dijk 

523. Rekesten aan het dijkcollege en daarop verleende vergunningen 

tot het oprichten van bouwsels in de berm of voet van de Lek

dijk en tot het verrichten van graafwerkzaamheden in de voet 

van de dijk, 1822-1843. 1 omslag. 

524. Rekest van Gerrit Brouwer te Vianen aan het dijkcollege van 

Vianen om vergunning tot het bouwen van drie kleine woningen 

tegen de Zomerdijk te Vianen, z.j. (1843). 1 stuk. 

525. Vergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken 

via de Gouverneur van Zuid-Holland voor J.J.F. Sterck te 

Vianen voor het afbreken van drie daggelderswoningen achter 

zijn huis in de buitenstad op de dijk te Vianen en daarvoor 

in de plaats een loods te bouwen voor de berging van hout, 

1853. 1 omslag. 
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526. Vergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken 

gehoord het dijkcollege voor A .~. Snoeck te Vianen t ot het 

bouwen van een huis binnendijks buiten en bezuiden de Oost

poort te Vianen, 1855. 1 omslag. 

527. Vergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken 

aan J.E. van den Ande l te Vianen tot het bouwen van een 

huisje op de binnenberm van de Lekdijk onder Lexmond, 1855. 

1 omslag. 

beplanten en plaatsen van palen 

528. Rekest van M.L. Plooster aan het college van de Vijfheeren

landen om vergunning tot het plaatsen van een doornen haag 

bij zijn huis aan de Lekdijk op Achthoven en langs de boezem

kaden, 1828. 1 omslag. 

529. Rekesten van de eigenaars van landen langs de Lekdijk aan het 

dijkcollege de door hen geplante bomen te mogen laten staan, 

1830, 1833, 1846, 1849. 1 omslag. 

530 Stukken betreffende de vergunning van het dijkco llege voor 

M.L. Plooster c.s. in de landerijen ''de boezem" op de polder 

Achthoven notebomen te mogen plaatsen, 1833. 1 omslag. 

531. Missive van de Hoofdingenieur van de Waterstaat aan het dijk

college houdende mededeling van de aanvang van de werkzaam

heden tot het stellen van palen voor de electro-magnetische 

telegraaflijn Utrecht-Gorinchem-Breda, 1853. 1 stuk. 

het weiden van vee op de dijk 

532. Rekest van H. van der Anke te Vianen aan het dijkcollege om 

vergunning tot het weiden van zijn koeien op de door nem ge

huurde percelen binnendijk van de Kwadewaardsdam tot ac~ter 

de hofstede van G. Goes, 1829. 1 oms lag . 
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533. Processen-verbaal voor het dijkcollege opgemaakt wegens het 

weiden van schapen op de Lekdijk, 1843, 1847. 1 omslag. 

onderhoudswerken aan de Lekdijk 

algemeen 

534. Ordonnant ie van het college van de Vijfheerenlanden voor het 

dijkcollege van Vianen het door een geschil tussen de eige

naar van de hofstede Kil lesteijn, Pieter Brinkman en mevrouw 

Aletta de Roth-Keyser onbeheerd en onverzorgd stuk dijk door 

hen te doen opmaken of dit aan te besteden, 1722. 1 stuk. 

535. Ordonnanties van het dijkcollege van Vianen tot het naar de 

keur opmaken van de hoge Lekdijk en de Hagesteinse Schaar

dijk, 1725-1727, 1732, 1736, 1737. 1 omslag. 

536. Stukken ge\visseld tussen het dijkcollege van Vianen en ge

committeerde raden van de Staten van Holland en Westfries

land inzake een nieuwe keur op de hoogte en zwaarte van de 

dijken in de ring van de Vijfheerenlanden, 1741. 1 omslag. 

537. Aantekeningen betreffende de plaatsen waar bi j de peiling 

van de Lekdijk onder Vianen de nagels zijn ges lagen, 1744. 
1 deel. 

538. Stukken betreffende de aan bes teding van de 1verken voor het 

leggen door het dijkcollege van aarden barmen en rij sber

men tegen de binnenkant van de Lekdijk, 1751-1752. 1 om

slag. 

539. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het opmaken 

en uit de schouw houden van een slag hog e dijk voor een 

weer land op Achthoven in de Kuijlen van het gemeneland van 

Vianen, 1754-1755. 1 omslag. 
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540. Rekening en verantwoording v a n de dijkgraaf van de landen van 

Vianen ·wegens de ontvangst en uitgaif voor het verhogen van de 

barmen aan de binnenzijde van de Lekdijk (1752) 9 het maken van 

een beschoeiing en steenbestorting l angs de Kersbergse schaar 

dijk, het bezanden van de Lekdijk en de contributie in de om

slagen van de Vijfheerenlanden in 1751 en 1754 voor de kosten 

van de Diefdijk 9 1754. 1 stuk . 

541. Rapporten aan het dijk col l ege van Vianen wegens de inspectie 

van de dijken langs de Lek, 1756, 1758, 1760, 1778, 1B03. 
1 omslag. 

542 . Akten van aanbesteding door het dijkcolleg e van de herstel 

werkzaamheden aan de Lekdijk onder Vianen en het leggen van 

nieuwe aardbermen en het opmaken van de zeebraken en rafe

lingen, 1761, 1764. 1 oms l a g . 

543. Stukken betreffende de rekesten van het dijkcollege aan de 

Staten van Holland en \A!estfriesland om subsidies voor het 

herstel en het opmaken van de Lekdijk en het toekennen van 

daze subsidies door de Staten, 1761. 1 omslag. 

544. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het aftappen 

van het water op de hoge dijk onder Vianen 9 1764 . Afschrift , 

1 stuk. 

545 - Rekening en verantwoording door de dijkgraaf van de landen 

van Vianen Gerard van der Hoeven van de ontvangst en uitgaaf 

van de subsidie van de Staten van Holland groat f 11.000,-
voor het herstel van de zeebraken, rafeling en, barmen en 

voor he t bezanden van de Lekdijk onder Vianen volgens reso 

lutie van 1761, 1772. 1 omslag. 

546. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland waarbij het verzoek om subsidie van het dijk

college voor de versterking van de Lekdijk wordt afgewezen en 
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548. 

549. 

550. 

551. 

552. 
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instructie wordt gegeven de dijkmagazijnen van alle materialen 

te voorzien, 1771. 1 stuk. 

Stukken betreffende de werken aan de Lekdijk onder Vianen aan 

te besteden door het dijkcollege 1 1771. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de financiering 

en uitvoering van de werken door het dijkco llege van het ma

ken van bermen aan de Lekdijk en het uitvoeren van andere 

werken aan die dijk, 1773-1775, 1780, 1782. 1 oms lag . 

Stukken betreffende het rekest van het dijkcollege van Via~ 

nen aan de Kroon en de afwijzing <iaarvan bi j Koninklijk be

sluit tot het verstrekken van subsidie in het herstel van 

dijken en kaden wegens de door het hoge water aangebrachte 

schade en de op koninklijk bevel door de commissie van super

intendenten over de waterstaat uitgeoefende controle 9 1806. 
1 omslag. 

Missive van de Ins pecteur-Generael van de Waterstaat met het 

daarop ges telde antwoord van het dijkcollege inz ake de aan

merkingen op de toestand van de Lekdijk tussen Vianen en 

Lexmond en op de plaatsing van noodrijs langs de dijk 9 1810. 
1 omslag. 

Akten van aanbesteding en stru(ken betreffende de aanbeste

ding door het dijkcollege van het leggen van een stuk kade 

op de buitenkruin van de dijk van de hoge boezemsluis van de 

acht voormolens op de polder Achthoven tot de s luizen bij 

Ameide, 1811. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege en stukken be

treffende de aanbesteding van het schuin afsteken van de ka

den op de hoge Lekdijk, 1816. 1 omslag. 

1 
553. Akten van aanbestedi ng door het dijkcollege van Vianen en 
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stukken betreffende de uitvoering en financiering van het ver

hogen en verzwaren, bijhouden en opmaken van de Lekdijk onder 
I 

Vianen en het leggen van binnenbermen daartegen, 1819-1830 . 

1 omslag. 

554. Stukken houdende de beantivoording van de vraag van de Commis

sie tot Onderzoek der beste Rivierafleidingen aan het dijk

college inzake de toestand en de afdalende richting van de 

Zuider-Lekdijk, 1822. 1· omslag. 

555. Overeenkomst gesloten tussen het dijkcollege van Vianen en de 

geslaagden op de Lekdijk waarbij het dijkcollege op zich neemt 

het uit de spoorschouw houd~n van de dijk en het aftappen van 

het water op de dijk tegen omslag van de kosten, 1828. 1 stuk. 

556. Akten van aanbesteding van het aftappen van het water, het 

schuppen, toesteken en het effenen van de sporen en gaten op 

de dijk door het dijkcollege, 1830 .-1841, 1843, 1846- 1848, 

1850, 1854, 1855. 1 omslag. 

557. Rekeningen met de bijlagen tot de rekeningen van de penning

meester van het dijkcollege weg ens de ontvangst en uitgaaf 

van de over de dijkgeslaagden omgeslagen penningen voor het 

effenen en aftappen van het water van de hoge Lekdijk over de 

jaren 1831-1840. 1 omslag. 

558. Stw(ken betreffende het uitvoeren van de onderhoudswerken aan 

de Lekdijk onder Vianen, 1833-1 836 . 1 omslag. 

559. Stukken betreffende het totstandkomen van een regeling voor 

het afkopen van de dijkplicht (hoefslag) in de Lekdijk onder 

Vianen, 1825-1847. 1 omslag. 

560. Rekening en verantwoording van de penningmeester van het dijk

college van de ontvangst en uitgaaf van de gelden voor de af

koop van de dijkplicht (hoefslag) op de Lekdijk en de daarme

de verrichte aflossing van uitstaande obligaties, 1843. 1 stuk. 
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Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het herstel

len, verhogen en verzwaren van de Lekdijk en het leggen van 

bermen daarop en stukken betreffende de uitvoering van deze 

werken, 1841-1855- 1 omslag. 

562. Resolutie van de Minister van Financien op het rekest van het 

dijkcollege van Vianen, dat op de door het college uit te g e

ven obligaties voor het uitvoeren van werken aan de dijk, 

geen registratierecht betaald behoeft te worden, 1845. 1 stuk. 

563. Rekening en bijlagen tot de rekening van de penningmeester 

van het dijkcollege wegens de ontvangst en uitgaaf van de 

geleende f 62.000,-- voor de aanbesteding van het verhogen 

en verzwaren van de Lekdijk, 1845-1849. 1 omslag. 

Kersbergse schaardijk 

564. Rekest van de dijkgeslaagden van de holle schoordijk bij Lex

mond aan de Heer van Brederode houdende verzoek in verband 

565. 

met het rekest van ingezetenen van Lexmond tot opening van 

de rivier door wegnemen van de kribben, rekening te houden 

met de redenen waarom de ges laagden van de schaardijk van 

Lexmond en Kersbergen in 1617 vergunning he.bben gekregen 

voor het leggen van krihben voor de s chaardijk, Znj. (c. 1625). 
1 stuk. 

Bevel van het dijkcollege aan de bode van Lexmond het storten 

en laden van hooi op de buitenloop van de holle schoordijk 

bij Lexmond te staken, 17d3o 1 stuk. 

566. Ordonnantie van het dijkcollege het schoor achter Lexmond 

"Hollen Schoor 11 behoorlijk met steen te bestorten, concept, 

1 71 3. 1 s tuk. 

567. Stukken betreffende de aanbesteding door het dijkcollege, na 
r 

peiling en opneming door het college van de Lek, van het le-
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veren van de steen aan en het doen van steenstortingen op de 

s chaardi jk van Kers bergen, 1 72 3. 1
1 

oms lag. 

568. Verantwoording van de lening van f 1.000,-- opgenomen door 

het land van Ameide en Tienhoven en Broek en Blommendaal bui

ten het land van Vianen ter aflossing van een lening gesloten 

met goedkeuring van het dijkco llege voor het dekken van de 

kosten van het steenstorten op de Kersbergse schaardijk met 

de bij lagen tot deze verantwoording over de peri ode 1723-
1729. 1 omslag. 

569. Memorie met schetstekeningen van de landmeter Van der Worp 

voor het dijkcollege inzake de afslag bij de schaardijk van 

Kersbergen en de bescherming van het voorland aldaar, 1752. 
1 oms lag. 

570. 

571. 

Missive van Cornelis Pijl uit Alblasserdam aan het dijkcolle

ge verzoekende afgevaardigden te zenden om bij het huis Kers 

bergen inspectie te kunnen doen 1 1753. 1 stuk. 

Stukken betreffend e uitvoering en financiering van het maken 

van een aard- en rijsberm binnendijks onder Lexmond bij het 

helle schoor op g rond van de schouw door het college van de 

Lek, 1755. 1 oms l ag . 

572. Stukken betreffende het rekest van dijkges l aagden in de schaar

dijk van Kersbergen aan het dijkcollege en gecommitteerde ra

den van de Staten van Holland en Westfriesland tot het verbe

teren van de schaardijk op kosten van het gemene land en stuk

ken betreffende de aanbesteding van die werken, 1757-1758. 

573. 

1 omslag. 

N. B. De bijbehorende kaart bevindt zich in de tekeningenverza

meling. 

Rapporten van de dijkopzichter Goudri aan aan het dijkcollege 

inzake de gevaren voor de schaardijk van Kersbergen veroorzaakt 
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door de inscharende oever van de Bolswaard 9 1791 9 1793. 1 om

slag . 

herstel van de doorbraak bij Achthoven 

574. Stukken b etreffende de doorbraak van de Lekdijk bij Achthoven 

en de door het college van de Alblasserwaard bij de Staten 

van Holland en Westfriesland ingediende bezwaren tegen de 

handelingen van het dijkcollege b ij .de doorbraak en bij de 

organisatie van de herstelwerkzaamheden 9 1740-1741. 1 omslag. 

N.B . De bijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenver-

zameling. 

575. Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het opmaken 

en herstellen van de doorgebroken dijk op Achthoven, 1741. 
1 omslag. 

576. Stukken betreffende de financiering van de werken aan de Lek-

dijk onder Vianen voor het herstel van de dijk bij Achthoven 

en het verzwaren en verhogen van de Lekdijk, 1742-1745. 1 om

slag. 

577. Akten van aanbesteding door het dijkcol lege van het opmaken , 

verhogen en verzwaren van de buitendijk van het land van Via

nen en het leggen van een nieuwe kade om de wiel achter de 

doorbraak onder Achthoven, 1742-1744. 1 oms lag . 

578. Kaart van de dijk in het land van Vianen i n de Kuijlen bij 

de doorbraak van 12 maart 1744 met een concept tekening van 

de dijk voor de herdijking van het gebied gemaakt door Jan 

de Vries, mei 1744. 
N.B . Deze kaart bevindt zich in de tekeningenverzameling. 

579. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcolle

ge van het opmaken en opnieuw bedi j ken van het gevallen gat in 

de dijk op Achthoven 9 1745. 1 stuk. 
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580. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcolle

ge van het maken van de door de iaannemers niet opgemaakte de

len van de ring- of kwelkade om de wiel op Achthoven, 1745. 

581. 

1 stuk. 

Hagesteinse schaardijk 

Missive van de Staten-Generaal aan Walraven van Brederode, 

heer van Vianen etc., verzoekende mede te werken aan een re

geling van de herstelwerkzaamheden aan de Hagesteinse schaar

dijk en daartoe afgevaardigden van de Staten-Generaal te wil

len ontvangen, 1600. 1 stuk. 

582. Missive van de dijkgraaf van Hagestein aan het college van 

Vianen houdende een staat van kosten van het herstel van een 

stuk berm te Hagestein en verzoekende de heer van Tienhoven 

dit bedrag te laten voldoen, z.j. (c. 1825). 1 stuk. 

aardhaling 

583. Stukken betreffende procedures gevoerd tegen het dijkcollege 

van Vianen wegens de aardh aling uit de Bo lswaard en de daar

van be1-reerde exemtie wegens het zijn van een middelwaard res

pektievelijk door Gi jsbert Adriaensz. c .s. vluchtdijkers en 

mr. Everard Frangois Schimmelpenning , 1615, 1740-1757. 2 om

slagen. 

584. Akte waarbij de colleges van Hagestein, Vianen en Everdingen 

twee lieden machtigen tot schatting van de hoeveelheden afge

graven aarde voor het herstel van de hoge dijk; met akten van 

schatting, 1624. 1 oms lag. 

585. Uitspraak van het dijkcollege, dat Hubert Petersz. Roeck de 

aarde voor het opmaken van zijn slag van de Kersbergse schaar

dijk op de oude plaats moet halen~ klad, 1669. 1 stQk, 
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Sententie van het dijkcolleg e in h et g eschi l tussen voorhoofd

en vluchtdijkers in de Kuijlen van Achthoven en de kinderen 

en erfgenamen van Dirk Wijnantsse de Rie, ge erfden buitendijks 

inzake de aardhaling , waarbij aan de dijkers de waard van de 

erfgenamen de Rie wordt aangewezen voor de aardhaling tegen 

betaling van een redelijke prijs, 1718. 1 omslag . 

587. Bekendmaking van het dijkcollege van Vianen voor de ingelan

den van Lexmond en Achthoven houdende vergunning om de aarde 

voor het verhogen en opmaken van hun slagen van de Lekdijk 

en de vluchtdijken uit de uiterwaarden te halen in plaats uit 

het b i nnenland aangezien da t onder vlB ter staat, minuut, 1726. 

1 stuk. 

588. Stukken betreffende de geschi llen tussen vertegenwoordigers 

van het dijkcollege van Vianen en dijkgeslaagden onder het 

dorp Lexmond over de plaats en de wijze van aardhaling bui

tendijks (uiterwaard hof Ki llest ei jn, uiterwaard Haantjes

waard en op Cortenoever), 1742-1756. 1 omslag . 

589 . Verbod van de mag i straat van de sta d Vianen aan Evert van 

der Sluijs tot het halen van aarde u it de waard Vingeroed

makerij of het beginnen aan het werk aan d.e Vrij - en Zommer

dijk of d e Singeldijk aanbesteed door het dijkcollege, hoewel 

het daar geen schouwb evoegdheid heeft, 1742. Afschrift, 

1 stuk. 

590. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland houdende afwijzing van het verzoek van het 

dijk co llege ten koste van domeinen zes morgen in 1744 afge 

graven buitendijkse gronden onder Achthoven over te nemen, 

1760 . 1 stuk. 

591. Stukken betreffende rekesten van Cornelis de Vor Dzn. aan 

het dijkcollege in~ake schadevergoeding voor de aardhaling 

uit zijn landen op Vreugdenrijk, 1825, 1833. 1 omslag. 
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Rekest namens Arnold Willem baroh van ~rienen te Amsterdam 

inzake het hem uitkeren van een ~chadevergoeding voor de 

aardhaling uit de uiterwaarden onder Lexmond voor de ver

hoging van de Lekdijk, 1835. 1 omslag . 

kweldammen 

Stuk houdende mededelingen van de Heer van Brederode van 

Bolsweerd betreffende de kwelkaden in de landen langs de 

Zederik en het moment waarop zij geopend mogen worden, 1661. 
1 stuk. 

594. Proces-verbaal van de schouw door de dijkbode Van Wijk op de 

kweldammen en de daarin gelegen kokers onder Achthoven en 

Kersbergen, 1748. 1 still~. 

595. 

596. 

597. 

"Berigt ofte memoria" van de landmeter Antonia van der Warp 

op bevel van het dijkcollege betreffende het leggen van een 

kwelkade op "het g es chijt van Vianen ov e r het land van mon

sieur Aarnouijt de Wit", z.j. ( c . 1750). 1 stuk. 

Akte van aanbesteding do or het dijkcolleg e van het maken van 

de kweldam op het land van Achthoven in d e Kuijlen onder Lex

mond toebehorende aan het g emeneland van Vianen, 1758. 1 stuk. 

Stukken betreffende de toelichting van schouten en heemraden 

van Tienhoven en Middelbroek on der Meerkerk aan hat dijkcol

lege op het door hen en de bestuurders van Ameide gedane re

ke s t nieuwe kwel- of k eerdammen te mo g en maken en strafmaat

regelen te stellen op het afg raven of bes chadig en van deze 

dammen, welk rekest was afgewezen 9 1765. Gedrukt, 1 stuk. 

598 . Contract g esloten tussen de g eerfden aan de buitengracht van 

de stad Vianen tussen Oost- en Hofpoort tot het leggen van 

een duiker in de Hofdam voor het afvoeren van het in de 

gracht gevloeide kwelwater, 1771. Afschriften, 1 omslag. 
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599. Rekest van Gerard de Waal aan het dijkcollege verzoekende bij 

de schouw op de kwelkade op Vreugdenrijk lang s de Zederik hem 

vrij te verklaren van het onderhoud van de daarligg ende kwel

kade~ 1802. 1 stuk. 

600 . Memorie voor het dijkcollege van de commissie van eigenaren 

van de huizen en erven bij Lexmond tussen de Lekdijk en de 

bestrate kweldam houdende verzoek om vergunning tot het leg

gen van een dam met koker in de sloot tussen de noordelijke 

hoek van de tuin van de pastorie en het boomgaardje van Kille 

stein, waarmede de geschillen over de kweldam zouden zijn 

geeindigd, 1806. 1 oms l ag. 

601. Stukken betreffende het uitstellen van de kweldamschouw en de 

mogelijkheid geen haast te maken met het herstel van de molens 

in verband met het klaarkomen van het stoomgemaal, 182 9 . 1 om

slag. 

602. Missive van J.J. Gambier, rentmeester der g oederen onder Via

nen van de heer Van Manen te Arnhem houdende mededeling van 

de maatregelen, die men bereid is t8 nemen ter zake van de 

kweldam en de duikers, 1850. 1 stuk. 

buitendijkse gronden en verl oop van de rivier 

603. Akte van compromis opg esteld door de arbiters mrs. Joost de 

Menin, Adriaen van Werestyn, Evert van der Poll, Peter van 

Weede em de super-arbiter mr: Johan van Banckem, president 

van de Hoge Raad van Holland op het verblijf van de heer tot 

Brederode en van Vyanen en het dijkco llege, ambachtsheren en 

geerfden van de Lopikerwaard inzake het legg en van een hoofd 

in de rivier door heer Walraven van Breerode, 1599 . 1 stuk. 

N.B. Inventaris Hingman 1-2 9 , reg est 38 . 

604. Uitspraak van het dollege van de Tielerwaard in welke mate 

het maken van kribben in de rivier is toegestaan aan de 
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eigenaars van uiterwaarden, 15 99. :Afschrift gemaakt door de 
' 

secretaris van Vianen, 1601. 1 stuk. 

605. Concept-waterrecht van Gelderland behandeld in de Staten van 

Gelderland in 1622~ waarbij twee tekeningen betreffende d~ 

juridische problemen betrekkelijk het \va terrecht. Afschrif

ten z.j. (c. 1625). 1 omslag. 

N.B. Dit waterrecht is door de Staten van Gelderland in 1715 

vastgesteld. 

606. Stukken inzake het geschil tussen de Heer van Brederode en 

het dijkcollege van Vianen enerzijds en de Lopikerwaard 

anderzijds over het leggen van kribben op de Middelwaard 

onder Vianen en een krib voor de schaardijk te Jaarsveld, 

1630, 1632, 1634, 1639-1640. 1 omslag. 

607. Stuk houdende het advies van gecommitteerden uit de Staten 

van Utrecht inzake het geschil tussen de ingelanden van de 

Lopikerwaard en de Heer van Breerode inzake een te leggen 

krib ter beveiliging van de schaardijk onder Jaarsveld 

(Ret advies is deze krib af te breken en met advies van 

dijkverstandigen, aan te wijzen door de Staten, een krib 

op de Middelwaard van de heer van Brederode te leggen, 

waarbij tevens de kille achter de l\Iiddelwaard gedicht moe

ten worden), 163 9 . 1 stuk. 

N.B. Inventaris Hingman, 1-31. 

608. Stukken betreffende het opstellen van een reglement op de 

rivier de Lek ter voorkoming van geschillen tussen de Lo

pikerwaard en de landen van de Heer van Brederode over 

strekdammen en kribben in de rivier, 1639, 1647, 1652, 

1654, 1666, 167 9-1682. 1 omslag. 

609. Stukken betreffende het geschil tussen de heer van Brederode 

en de Lopikerwaard waarin gemengd de Staten van Holland en 

van Utrecht en de Prins van Oranje over het leggen van strek-
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dammen en kribben op de Lekdijken van beide partijen en de 

daardoor aan de dijken van de andere partij toegebrachte 

schade, 1652. 1 omslag. 

610. Stukken betreffende de rekesten van de colleges van de Vijf

heerenlanden en de Lopikerwaard en van de Vrouwe-douairiere 

van Brederode aan de Staten van Holland betreffende de moei

lijkheden over de in 1655 door de Heer van Brederode op de 

Middelwaard van Vianen geplaatste steenoven en de door hem 

weggehaalde rijsdam in de rivier, punten waarover de Staten 

van Utrecht geen uitspraak willen doen, 1656. 1 omslag. 

611. Rapport van de inspecties door Zijn Excellentie van Breda

rode van beide zijden van de rivier de Lek, onvolledig, klad, 

1669, 1673. 1 stuk. 

612. Missiven van de Staten van Utrecht aan de Heer van Brederode 

op klachten van de Lopikerwaard houdende aansporing de nade

lige dammen en rijswerken in de Lek weg te doen nemen en het 

ontstaan van een accoord te bevorderen 9 aangezien anders 

strange maatregelen genomen zullen worden, 1670-1671. Af

schriften, 1 omslag. 

613. Stukken betreffende het geschil tussen de Heer van Brederode 

enerzijds en de Lopikerwaard c.q. de Staten van Utrecht an

derzijds inzake het plaatsen van steenovens en het doen van 

steenstortingen op de Middelwaard van Vianen in de Lek door 

de Heer van Brederode ten nadele van de Lekdijken van de 

Lopikerwaard, 1677-1679. 1 omslag. 

614. Stukken betreffende de totstandkoming van een reglement voor 

het dijkcollege van Vianen, optredend namens de vrijheer, en 

voor de Lopikerwaard door tussenkomst van de Staten van Hol

land en Utrecht en afgevaardigden van de Prins van Oranje 

voor het leggen "'qan kribben in de Lek bij de Middelwaard en 

tegenover de Lekdijk van Vianen, 1679-1683. 1 omslag. 
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Kaa~t gemaakt in opdracht van L. Gordon, rentmeester van de 

heerlijkheid Vianen door de landm~~er Justus van Broeckhuij

sen van de uiterwaard bij Kersbergen waarop de steenoven 

Luijstenbuijl staat, 1706. 

N.B. Deze kaart bevindt zich in de tekeningenverzameling. 

Stukken gewisseld tussen het dijkcollege van Vianen en het 

dijkcollege van de Lekdijk benedendams over steenstortingen 

in de Lek bij de Middelwaard onder Vianen en tegenover de 

schaardijk van Kersbergen, 1708, 1719. 1 omslag. 

617. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken uitgaande van 

het dijkcollege van Vianen van en voor gecommitteerde raden 

van de Staten van Holland en Westfriesland en de Staten van 

Utrecht inzake het leggen van kribben voor het land van 

Vianen en tegenover het land van Vianen, 1744-1750. 1 om

slag. 

618. Stukken houdende de resultaten van de peiling door de land

meter Van der Warp van de kadijken en hoogten op het buiten

land en van de zomerkaden en hoge oevers langs de Lek onder 

Vianen, toegezonden aan gecommitteerde raden van de Staten 

van Holland en Westfriesland, 1754. 1 omslag. 

619. 

620. 

Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland houdende vergunning voor het dijkcollege van 

Vianen tot het voorjaar te wachten met het opmaken en opnieuw 

leggen van kribben voor de schaardijk van Kersbergen, 1759. 

1 stuk. 

Missive van het dijkcollege van de Lekdijk benedendams aan 

het dijkcollege van Vianen verzoekende voor de jaarlijkse 

schouw op de Middelwaard vaste meetpalen te mogen zetten, 

1762. 1 stuk. 

621 . Stukken gewisseld tussen het dijkcollege en de Inspecteur-



622. 

87 

generaal van 1 s-Lands Rivieren inzake de schadelijke invloed 

op het rivierverloop van de verhoogde veerdammen aan het 

Lekskensveer, 1782-1783. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door N.W. Budding en J.P. van Vianen 

van het uitgraven van sloten in hun uiterwaarden, 1797. 1 om

slag. 

623. Akte van aanbesteding voor N.\L Budding en P. Vianen van het 

verhogen en verzwaren van de Veerkade in hun uiterwaarden aan 

het Kersbergse veer aan de hoge dijk, 1798. Afschrift, 1 stuk. 

624. Stukken betreffende het door de Minister van Binnenlandse 

Zaken ter consideratie aan het dijkcollege toegezonden plan 

van Willem Morgan om de Vermeinsche Bol bij het dorp Ameide 

in de rivier met een dam te verbinden met de daarachterlig

gende uiterwaarden, 1806. 1 omslag. 

625. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de gecommit

teerden van de eigenaren van de uiterwaarden tot het ophalen, 

schoonmaken en in ordebrengen van de uitwatering van de uiter

waarden, 1808. 1 stuk. 

626. Akten van aanbesteding door de gecommitteerden van de geerf

den in de uiterwaarden van het opmaken en herstellen van de 

kade op de uiterwaarden, 1809-1811, 1817, 1818. 1 omslag. 

627. 

628. 

629 .• 

Instructie van de Minister vim Waterstaat aan het dijkcollege 

van Vianen peilplanken te plaatsen met aangegeven rijnlandse 

roeden voor het opmeten van de waterhoogten, 1810. 1 stuk. 

Missiven van de Minister van Waterstaat verzoekende opname 

van de waterhoogten in de rivier, 1816, 1820. 1 omslag. 

Stukken betreffen~e de mogelijke schadelijke invloed van de 

te veel verhoogde veerdam van Vreeswijk op het waterverloop 
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in de rivier, gewisseld tussen die g ouverneur van Zuid-Holland 

en het dijkc olleg e, 1 830 . 1 oms~ag . 

630. Missiven van de g ouvern eur van Zui d-Holland aan het dijkcolle

ge houdende toezending van h et rapport van de ing enieur ~an 

de waterstaat inzake een krib in de Lek t egenover de Acht

hovense sluis, 1839-1 840, 1849. 1 omslag . 

631. Missive van het dijkcollege van de Lekdijk benedendams aan 

het dijkcolleg e van Vianen houdende rapport over de opmeting 

van de steenstorting bij de steenoven op de Middelwaard, ver

zoekende- het te veel g estorte volg ens con tract van 1682 af 

te doen graven, 1847-1 848. 1 omslag. 

632. Resolutie van Gedeputeerde Staten voor het dijkcolleg e hou

dende mededeling dat g een g eld bes chikbaar is voor het her

stellen van de kribb en in d e Lek, maar d a t vergunning ver

kreg en kan worden voor het uitvoeren van het werk op eigen 

kosten, -1 854. 1 stuk . 

dijkmagazijnen en noodmaterialen 

633. Akten van verkoop door het dijkc olleg e van oud hout, palen 

en rijs gebruikt voor d e bes cherming van d e Lekdijk, 1726, 

1770, 1808 , 1810, 1820, 1829, 183 4, 1835, 1843-1846. 1 om

slag . 

634. Sta ten van de dijkg ereedschappen en n oodmaterialen aanwezig 

in de dijkmagazijnen van het dijkco lleg e van Vianen, stukken 

betreffende h et opmaken van d e staten en de inspectie van de 

dijkgereedschappen en de noodmaterialen van het dijkcollege, 

1729, 1737, 1744-1748, 1751-1756, 1759, 1760 , 1765, 1771, 

1772, 1775, 1777, 1778, 1784 , 1787, 1791, 1799, 1803-1 805, 
1809-1 812, 181 4-1 818, 1820 , 1822-1 828, 1834, 1835, 1842, 

1849, 1851, 1853, 1854. 1 omslag . 
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635. Processen-verbaal respektievelijk akten van aanbesteding 

door het dijkcollege van het leveren en stellen van de nood

rijs aan de Lekdijk onder Vianen, 1741-1856. 1 omslag. 

636 . Contract gesloten ten overstaan van de notaris Rudolphus 

Ockerse te Vianen tussen het dijkcollege en Jan den Hartog 

wonende aan de Swarte Kraaij onder Zijderveld over het bou

wen door het dijkcollege van een dijkmagazijn bij het h~is 

van Jan den Hartog, 1803. 1 stuk. 

637. Stukken betreffende de vordering van het dijkmagazijn van het 

dijkcollege te Ameide voor de opslag van militaire goederen 

van de Pruisische en Russische troepen, 1813. 1 omslag. 

638. Akten van verzekering door het dijkcollege van de dijkmate

rialen in het stadhuis van Vianen en in de dijkmagazijnen in 

Lexmond en Ameide, 1836. 1 stQk. 

639. Resolutie van de Minister van Financien houdende afwijzing 

van het rekest van het dijkcollege tot vrijdom van tol en 

lasten voor het vervoer van noodmaterialen naar de Lekdijk, 

1850 . 1 stuk. 

dijkwacht 

N.B. Voor de obligaties wegens een in 1712 ten behoeve van 

de dijkwacht gesloten lening zie onder Financien/le

ningen. 

640. Reglement waarnaar de herbergier te wiens huize schout en 

lage heemraden van de polders met de manschappen bij extra

ordinaris hoogwater wachthouden, zich heeft te gedragen, 

1740. 1 omslag. 

641. Stukken betreffendr de regaling voor het opkomen van man

schappen uit de polders van het l and van Vianen voor de 

dijkwacht, 1751, 1769, 1770, 181 1, 1819, 1827. 1 omslag. 



90 

642. Stukken betreffende het houden van de dijkwacht in de landen 

van Vianen~ 1757, 1762~ 1764, 177Gl, 1771, 1 811. I omslag. 

643. Stukken betreffende de regeling van de dijkwacht van het dijk

college van Vianen door gecommitteerde raden van de Staten van 

Holland en Westfriesland en de rijksoverheid, 1770, 1789 , 1790, 

1803, 1805, 1807, 1808 , 1 812, 1 821, 1826. 1 omslag. 

Iliefdijk 

schou>v 

644. Staat houdende een niemre vasts telling van de dijkslagen van 

de Diefdijk, nodig geword en na de herstelwerkzaamheden in de 

periode 1579-1582 , 1594 . Ge>vaarmerkt afschrift, 16 16 . 1 stuk. 

645 . Missive van het b estuur van de Al blassen,raard aan het bestuur 

van het land van Vianen houdende mededeling van de komst van 

afgevaardigden van de Heer van Brederode om de zaken b etref

fende de Iliefdijk te regelen, 1 646 . 1 stuk. 

646 . Missive van de Heer van Brederode aan het dijkcollege g ecom

mitteerd tot de inlegering op de Iliefdijk verzoekende halver

wege de dijk b ijeen te komen om de t o estand met de drossaard 

te bespreken, 1651. 1 omsla g . 

647 . Missive van het dijkco llege aan de polderbesturen van Lexmond~ 

Achthoven, Lakerveld, Quakernaak, Vianen en Blommendaal , Bol 

gerije en Autena en Heikop, dat in de t o ekomst naast de mei

en st. Jansschouw tevens spoors chom-ren zullen worden g ehouden 

op de slagen van de Diefdijk~ minuut, 1722. 1 stuk. 

onderhoudswerk 

648. Stuk houdende het overzicht van de opbrengst van de omslag 

van drie stuivers per mo r g en over de landen van Vianen voor 

het werk aan de Diefdijk~ 1581. Afschrift , I stu~. 
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649. Rekening en verantwoording van Herman van der Vecht, dijk

graaf van de landen van Vianen, van de ontvangst en uitgaaf 

wegens de verhog ing en verbetering van de Diefdijk en wegens 

de kosten van de dijklegering op de Diefdijk, 1587-1588. 

650. 

1 stuk. 

Rekening en verantwoording door de weduwe van jonker Herman 

van der Vecht, in leven dijkgraaf van de landen van Vianen, 

wegens de gelden voor de verhoging en versterking van de 

Diefdijk in 1588 , 1590, 1591 over Vianen uitg ezet, 1596. 
1 omslag . 

651. Rekening en verantwoording door Cornelis v an Zijll als pen

ningmeester en ontvanger over de morgentalen van de landen 

van Vianen en Hagestein voor de verhoging en versterking van 

de Diefdijk door de colleg es van Vianen, Arkel, Hag estein en 

de Alblasserwaard in 1595 wegens de ontvangst en uitgaaf van 

de omslag van 22 stuiver per morgen, 1598 . 1 stuk. 

652. Rekening en verantwoording d oor j onker Balthazar van de 

Vecht, dijkgraaf van de landen van Vianen, weg ens de ont

vangst en uitgaaf voor de verhoging en verzwaring van de 

Diefdijk in 1595 en 1596 uit de omslag over de landen van 

Vianen en de door de Staten van Holland en Westfriesland 

toeg ekende subsidie, 1599 . 1 stuk. 

653. Rekening en verantwoording door de dijkgraaf Van der Vecht 

wegens de ontvangst en uitgaaf van de over de landen van 

Vianen omgeslagen gelden voor de verhog ing en verzwaring 

van de Diefdijk in d e jaren 1602-1 604, 1605. 1 omslag. 

654. Rekening en verantwoording door de dijkgraaf van Vianen, 

jonker Balthazar van der Vecht, van de ontvangst en uitgaaf 

weg ens de omslag voor de werken aan de Diefdijk van 9 stui

ver in 1605 en 24 1stuiver in 1608, houdende tevens de vast

stelling van de omsl a g voo r de werken over de landen van 

Vianen van 13 stuiver, 1610. 1 omslag . 
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655. Missive van het dijkcollege aan d~ drossaard van Ameide hou

dende mededeling, dat Leerdam geep verdere betalingen zal ver

richten aan de procureur van de Alblasserwaard a l vorens een 

regaling is getroffen voor de vergoeding van de uitgegraven 

aarde binnen het g ebied van Leerdam, concept, 1 617. 1 stu~. 

656 . Rekening en verantwoording door de dijkgraaf van de landen 

van Vianen van de ontvangst en uitgaaf wegens de werken en 

dijkwacht op de Diefdijk, 1642-1 6 43, 1644, 1651-1 652, 1658, 

16 77, 1682, 1 69 7-1 699 , 1709, 1711 - 1712, 1726- 1729, 1740-1743. 

1 oms lag. 

657 . Bijlagen t o t de rekening van de Diefdijkkosten van het dijk 

college van Vianen, 1678, 1683, 1700, 1709 , 1711, 1712-1716, 

1729, 173 6 , 1744, 1772. 1 omslag. 

658. Missive van de Heer van Brederode aan het dijkcollege betref

fende de go edkeuring van een contract door de heren opgestel d 

inzake de Diefdijk, 1652. 1 stuk. 

659. Manualen van de omslag over de landen van Vianen van de kos 

ten van de werken en dijklegeringen aan en op de Diefdijk, 

1675, 1709 , 1 711, 1726 . 1 omslag. 

660. Stuk houdende de vas tstelling van het contingent vo or Vianen 

in de bestedingen van de Diefdijk, klad, 1677. 1 stuk . 

661 . Reg lement van Hedwich Agn es van Brederode, vrijvrouwe van 

Vianen etc ., voor de vacati~n, wagenvrachten, l ogies en ver

teringen van dijkg:.caaf en hoogdijkheemraden en de secretaris 

van Vianen bij legering op de Diefdijk 9 1683 . Afschrift, 

1 stuk. 

662. Stukken betreffende het voldoen van de quote in de liquidatie 

van de kosten van de Diefdijk door het dijkcollege van Via 

nen, 1743. 1 omslag. 



663. 
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665. 
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Resolutie van de gecommitteerde raden van de Staten van Hol

land en Westfriesland houdende goedkeuring voor het dijkcol

lege van het voorgestelde contract van de Vijfheerenlanden, 

de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe over het opmaken 

van de zeebraken van de Diefdijk en toestemming de gevraagde 

leningen aan te gaan voor de onkosten daarvan, 1752. Afschrift, 

1 stuk. 

Stukken betreffende het toezenden van del~uidaties van de 

onkosten van d'e Diefdijk van de Vijfheerenlanden door het 

dijkcollege van Vianen aan g ecommitteerde raden van de Sta

ten van Holland en Westfriesland ter goedkeuring, 1759. 1 om

slag. 

Missiven van het lid van Everdingen en Hagestein aan het 

dijkcollege van Vianen inzake de te verrichten werkzaamhe

den aan de rijsberm van de Diefdijk, 1764 . 1 omslag . 

666. Stukken betreffende de besprekingen over de toestand van de 

Dief- en Lingedijken en de versterking daarv an door de be

langhebbende partijen, 1771. 1 omslag. 

667. 

668. 

669. 

Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland voor het dijkcollege houdende toestemming 

voor de aanbesteding van de werken aan de Diefdijk en goed

keuring van het in die zaak vastg estelde door de betrokken 

colleges, 1772. 1 stuk. 

Missive van de inspecteur-generaal J. Blanken aan de dijk

graaf van Vianen houdende mededeling dat wegens de verhoging 

van de Diefdijk alle verkeer zal zijn afgesloten, 1809. 1 

stuk. 

Missive van de Directeur van de Waterstaat aan het dijkcolle

ge inzake de besc~erming van de Diefdijk in verband met de 

beweiding door vee, 1814. 1 stuk. 
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670. Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan het dijkcol-
r 

lege verzoekende goede zorg te dragen voor de voorziening 

van de Diefdijk met noodmaterialen, 1823. 1 stuk. 

671. Missive van de Ingenieur van de Waterstaat aan het dijkcol

leg e houdende voorstel tot een conferentie met de andere 

besturen over veranderingen en verbeteringen van de water

kering van het fort aan de Diefdijk, 1845. 1 stuk. 

672 . Vergunning verleend door de Hoofdingenieur van de Waterstaat 

aan het dijkcollege t ot het stellen van een peilmeetsteen in 

het huis de Zwarte Kraai aan de Diefdijk, 1855· 1 stuk. 

wachthuis 

673. Akten van aanbesteding door het dijkcolleg e van het bouwen 

van een nieuw wachthuis op de Diefdijk, 1803" 1 omslag. 

674. Stukken bet reffende het aanbesteden van de benodi gde onder

houdswerken aan het wachthuis van het dijkcollege op de Dief

dijk, 1 815. 1 omslag . 

675 . Akte van verzekering door het dijkcollege van het dijkhuis 

aan de Diefdijk, 1831. 1 stuk. 

676. Resolutie van de Minister van Financien houdende afwijzing 

van het rekest van het dijkcollege tot remissie van grond

belasting voor het dijkhuis bij Everdingen, 1838 . 1 omslag. 

Lingedijken 

677 . Begeleidend schrijven van de secretaris van Arkel boven de 

Zouwe aan de secretaris van Vianen bij het verslag van de 

schouw op de Lingedijk, 1619. 1 stuk. 

6 78 . Extract uit het dijkboek van het land van Asperen houdende 
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de keur op de dijken tussen de Gelcumse poort en de Laar uit 

1552 en de keur op de dijkcaveling van de Lingedijk in de 

heerlijkheid Asperen 9 1632. Afschrift, 1 stuk. 

679. Stuk houdende het verslag van een dijkgave met de voor het 

onderhoud ben odig de go ederen door de zeven heerders en ge

vers van een stuk dijk bij Vuren in de Tielerwaard 1 1681. 

Afschrift 1 1 stuk. 

680. Missive van de Inspecteur-Generaal van de Waterstaat aan het 

dijkcollege verzoekende overleg over de aan te besteden war

ken voor een totaal an dere bedijking voor de Diefdijk en het 

gebied bezuiden de Linge en de noodzaak van het verdwijnen 

van enige dijkhuizen 1 1809 . 1 stuk. 

681. Missive vanweg e de requestmeester aan het dijkcolleg e aan

sporend tot het g ereedhouden van ma te r iaal en manscha ppen 

voor het uitvoeren van eventuele rijspakwerken aan de Linge

dijken, 1812. 1 omslag" 

682. Missiven van le Direc teur des Pants et Chausees en Hollande 

aan het dijkcollege inzak e de be t a ling van d e b ijdrag e over 

1812 in het onderhoud v a n d e dijken l a n g s de Linge 1 1813, 

Hl14. 1 omslag . 

683. Missive van de Direc teur van de Wa terstaat aan het dijkcolle

ge houdende uitnodig i n g voor een b e s preking over het maken 

van zijdeling se aflaten van de Ling e, 1814 . 1 stuk. 

684. Missive van de Minister van Watersta at aan het dijkcolleg e 

houdende toestemming vo or de aann emer van het onderhoud van 

de Dief- 1 Meer- en Ling edijken op het g edeelte nieuwe dijk 

over de Asperense en Heukelumse velden op de plaatsen van de 

verzakking en rijslag en te legg en 5 1816 . 1 stuk. 
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686 . 

687 . 

688 . 

689. 

690. 
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bijdragen in de kosten van de ni~uwe Diefdijk- en Lingewerken 
~ 
i 

Stukken betreffende de regeling van het onderhoud en de bij 

dragen voor het onderhoud van de vernieuwde Dief- en Linge 

dijken gewisseld tussen het rijksbestuur en het college v~n 

Vianen, medebelanghebbende met de andere leden van de Vijf

heerenlanden, de Alb l asserwaard en Arkel beneden de Zouwe, 

1809- 1813 . 1 omslag . 

Staten van de extra - omslag door het dijkco l lege gedaan over 

de inliggende po l ders voor de betal ing van het cont i ngent 

van Vianen i n de Vijfheerenlanden voor de werkzaamheden aan 

de Lingedijken, 1811, 1812. 1 oms l ag. 

Missiven van de Minister van Waterstaat aan het dijkco l lege 

inzake het voldoen van de contributie in het onderhoud van 

de Dief- en Lingedijken, 1814- 1818. 1 omslag. 

Mi ssive van het dijkcol l ege van Vianen aan de leden Rage 

s tein, Everdingen en Ter Leede houdende op aansporing van 

het coll ege van Arkel boven de Zouwe voorste l tot het doen 

van een omslag voor de betaling van de kosten van de Zuider

Lingedijk , waarmee tevens de verplichtingen van het deel van 

het vo r ige jaar zouden zijn voldaan, minuut, 1825 . 1 stuk. 

dijkl egering op de Dief- en Lingedijken 

Rekes t van het dijkco l lege aan de Staten van Holland en 

Westfriesland om een subsid i e in de zware l asten en onkos

t en wegens de dijkdoorbraken in de Betuwe en de di j klegering 

op de Diefdijk, concept, 1784 . 1 stuk. 

St ukken betr effende het dijkleger en het oproepen daarvan 

voor h e t afgraven van de overlaten en voor de wacht op de 

Diefdi jk , 1809. 1 omslag. 
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691. Stukken vam..rege de Mini ster van Wa terstaa t toegezonden aan 

het dijkcollege inzake het opkomen van manschappen en het 

verschaffen van materiaal voor bezandings- en onderhouds

werkzaamheden aan de Dief- en Lingedijken en de regaling van 

de dijkwacht op die dijken, 1820. 1 omslag. 

692 . 

693 . 

694. 

695 . 

696 . 

Missive van de Minister van Wa t erstaa t houdende bevestiging 

van de afspraken gemaakt in een conferentie tussen alle be

langhebbenden te Gorinchem inzak e de dijkvmcht op de Dief

en Lingedijken en het handelen met de overlaten te Da lem , 

1821 • 1 oms l ag . 

overlaten bij Dalem 

Manualen van de oms lagen van het dijkcollege over de l anden 

van Vianen voor het betalen van hun aandeel in het cont i ngent 

van de Vijfheerenlanden i n het herstel van de Dalemse hul p

sluis, 1707, 1713, 1718. 1 omslag. 

Obligatie van het dijkcollege voor een som van f 2.082,-

aan Frans Dirck de Wijs voor de betal i ng van het deel van 

Vianen in het suppl ement van de quote van de Vijfheerenlan 

den voor de hers t elwerkzaamheden van de Dalamse hulpsluis, 

1712. 1 stuk. 

Concept - overeenkomst tussen het col lege van de Tielerwaard 

c. s. en de col leges van de Vi jfheerenlanden, de Alblasser

waard en Arkel beneden de Zom..re inzake de verdeling van de 

kosten van het herste l en onderhoud van de Dalemse hulpsluis, 

z.j. (c. 1723). Afschrift, 1 stuk. 

Rekening en verantwoor di ng door de dijkgraaf van Vianen mr. 

Wo lfert van Cattenburch wegens de onkost en van h ers t el 

van de hulpsluis in Dalem en van de dijklegering in 1707 en 

1711 op de Die f dijk geval len tussen de Vijfheerenlanden i n 
j 

het gemeen, afgehoord 1735. 1 stuk, 

N.B. Zie 2377. 
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698. 

699. 

700. 
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Stukken betreffende de goedkeuripg door gecommitteerde raden 
j. 

van de Staten van Holland en Wes~friesland van het accoord 

tussen de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel bene

den de Zouwe met de heer van Dalem over het leggen van over

laten om bij inundatie van de Betuwe en de Tielerwaard ant

lasting te verkrijgen van het water voor de Diefdijk en in 

de Linge, 1741. 1 omslag. 

Stukken gewisseld tussen gecommitteerde raden van de Staten 

van Holland en Westfriesland en het dijkcollege van Vianen 

inzake besprekingen tussen de belanghebbende colleges met 

de Tielerwaard c.s. over het slechten van de Dalemse over

laten~ de zorg voor de Diefdijk en het dekken van de kosten 

van die werkzaamheden, 1770. 1 omslag. 

Resolutie van gecommi t teerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland voor het dijkcollege houdende afwijzing van 

het verzoek de omslag voor de dekking van de correspondentie

kosten en het doorgraven van de Dalemse overlaten te dekken 

door een lening, aangezien de werken in het voordeel van het 

land zijn en dus daardoor betaald moeten worden, 1772. 1 stuk. 

Missive van de inspecteur-generaal J. Blanken aan het dijk

college houdende uitnodiging over te gaan tot de aanbeste

ding van de overlaatwerken~ 1809. 1 stuk. 

701 . Stukken gewisseld tussen het dijkco llege en rijkswaterstaat 

inzake het dragen en verdelen van de onkosten van de werken 

aan de Dalemse overlaten en de hulpsluis, 1810-1816. 1 om

slag. 

702. Stukken door het college van de Vijfheerenlanden gezonden 

aan het dijkcollege van Vianen inzake het aantal manschappen 

door Vianen op te brengen voor het eventuele slechten van de 

overlaten, 1841, 1855. 1 omslag . 



99 

Zouwedijk 

703. Rekest van schouten en heemraden van Ameide en de polders 

Middelbroek en Blommendaal onder Meerkerk aan de heer van 

Brederode toe te zien en te bevorderen, dat de Zouwedijk 

naar behoren wordt opgemaakt door de dijkgeslaagden in de 

Alblasserwaard, volgens de peiling van de dijk verricht door 

Daniel Schellincx, 1609 . 1 omslag. 

704. Manuaal van de omslag van 7 stuiver en 12 penningen per mor

gen over het land van Vianen voor het betalen van de onkos

ten van het opkisten van de Bazel- en Zouwedijk in 1709. 

1 stuk. 

riviercorrespondentie 

705. Stukken houdende de riviercorrespondentie ingekomen bij het 

dijkcollege van Vianen, 1697, 173 9 , 1740, 1742, 1747, 1749 , 

1752-1754, 1757, 1760, 1764, 1792 , 1796 , 1800, 1803, 1805-

1807, 1809-1 8 55· 1 omslag. 

706. Stukken betreffende de regeling van de bijzondere rivier

correspondentie en het houden van de dijkwacht vanwege het 

dijkcollege, 1748, 1751-1757, 1760-1763. 1 omslag. 

707. Stukken betreffende het voldoen door het dijkcollege van 

Vianen van de correspondentiekosten aan het college van de 

landen van Culemborg, 1771, 1784. 1 omslag. 

708. Stukken betreffende de reglementering en regeling van de 

bijzondere riviercorrespondentie vanwege de rijksoverheid, 

1809 , 1813, 1818-1 820 , 18 56 . 1 omslag. 

709. Stationslijsten voor de bijzondere riviercorrespondentie, 

1814-1856. 1 omslag~ 
i 
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Zorg voor de afwatering 

binnens l ands 

beheer en onderhoud van de Zederik/het Zederikkanaal 

N.B. Voor stukken betreffende d e verplichtingen van de p ol

ders in het land van Vianen ten aanzien van de Zederik 

en hun ui tvmtering. op de Zeder ik zie ~ Toezi cht op de 

polders. 

Verb od van dijkgraaf en ho ogdijkheemraden t o t het vissen met 

netten of andere vistuigen in de Zederik, 1673. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door het d ijkc ol lege van het maken en 

onderhouden van het g emeenlandss lag in de Zederik, de d ijk

graafsvliet en van het wieden van de gemenelandsgriend op 

Achthoven, 1753. 1 stuk. 

712. Stukken betreffende het g r aven van het Zederikkanaal en de 

reg eling van de onkos ten wegens de vergraven g ronden en van 

de dijkverplichting ~ustende op de landen gebruikt vo or de 

aanleg van het Zederikkanaal en Wilhelminasluis~ 1821 -1 828 , 

1835 . 1 omslag. 

713. Bestek en voorwaarden voor de aan b esteding vanwege de Minis

ter van Binnenlandse Zaken en \ifa terstaat van h et bouv1en van 

een schutsluis met drie waterke~ingen in de Zuider-Lekdijk 

bij Vianen voor de doorvaart tussen de Lek en het nieuwe 

Zederikkanaal~ 182 4. Gedrukt , 1 oms l ag. 

714. Stukken gevli sseld tussen het college van Vianen en de Ing e

nieur van de Waterstaat inzake h et openstaan bij nacht van 

de schuiven i n d e Wilhelminasluis, waardoor de landen op het 

Zederikkanaal uitwaterende grote overl a st ondervinden, 1828 . 

1 oms l ag. 
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715. Missive van het polderbestuur van Quakernaak aan het dijk

college houdende mededeling van de slechte toestand van de 

wachtheul in de nieuwe Zederikkanaaldijk, 1830. 1 stuk. 

716. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijk

college van het bouwen van een stenen peilhok bij de Wil·

helminasluis, z.j. (1846/1847). ·1 stuk. 

afwatering van polders op de Zederik 

N.B. Voor stukken betreffende de afwatering van polders van 

het land van Vianen zie onder: Toezicht op de polders. 

algemeen 

717. Vidimus van de oorkonden van 11 april 1284, 20 augustus 1416 

en 1430, gemeenschappelijk betreffende de afwatering op de 

Zederik, afgegeven door Henrie die Zwart, abt van Marienweerd , 

1430. 1 charter (zegel verloren). 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkasty(~~ 6'0 

Inventaris Hingman i-3 9 regest 20. 

718. Vidimus van de abt van Marienweerd, 1430. Afschriften door de 

secretaris van Vianen, z.j. (c . 1585). 1 omslag. 

Middelkoop 

719. Oorkonde van schepenen van Gorinchem, waarbij de totstandko

ming 1vordt vastgelegd van het verdrag van waarsman en heem

raden van Middelkoop met de vrijheer en het dijkcollege van 

Vianen over het verplaatsen van een van hun molens naar de 

Zederik 9 1551. Transfix, 2 charters. 

N.B. Zie regest nr. 32. 

Deze charters bevinden zich in de charterkast ~~e 4j 

720. Akte van schepenen van Gorinchem houdende de beoorkonding 
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van de vergunning van heer Reijnau!Lt van Brederode, vrijheer 
i-

van Vianen etc. voor de ingelandenl van de polder Middelkoop 

een van hun molens met een wachtheul te plaatsen op de kade 

ten zuiden van het \va terschap van de landen van Vianen, 1557. 

Afschrift 156 9, 1 stuk. 

Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop 

721. Oorkonde van Ghisebrecht, heer van Vyanen en van der Goeije, 

Heinric van Vyanen, heer van der Ameyde, en zijn vrouw, 

Heylwich van Herlaar, voor heer Otte van Arkel houdende toe

stemming een uitwatering te graven voor Lederbroec, Nyelant, 

die Weverwiic, Reynerscoop en Quakernaec vanaf Markerke door 

de Middelose door de Zidewiin in Lakervelt naar de Lekdijk 

en in de Lek tussen Kostverloren en de poort van Ameyde, 

1377. 1 charter . 

722. 

724. 

N.B. Ret charter bevindt zich in de charterkast 

Inventaris Hingman 1-10~ regest 10. 

Hagestein 

Stukken inzake het rekest van Dirck Pas aan de dijkcolleges 

van Vianen en Hagestein schout en heemraden van Hagestein en 

Blommendaal te bevelen eerst zijn slag in de Haagwetering na 

te meten alvorens tot de schouw daarop over te gaan, 1648-

1649. 1 omslag. 

Sommiere deductie van de dijkgraaf van Vianen, Quintijn van 

der Nooth~ voor de Vrouwe van Brederode over de wijze van 

gebruiken van het sluisje in de dam bij de Ganscampermolen, 

waarmede de Grote en Kleine Haech van de Zederik kunnen wor

den afgesloten en het wangedrag bij deze sluis van de heem

raden Vander Vecht en L"lijff, klad, z.j. (c. 1661/1662). 

1 stuk. 

Bekendmaking van het dijkcollege van een beloning van f 25,--
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voor het aanbreng en van de dader van het doorsteken van de 

Seepkade tussen de Ganscampen en Lexmond, 169 3. 1 stuk. 

725. Verdrag gesloten tussen drossaard en burg emeester van Vianen 

en de pastoor-officier en de schout van Hag estein over het 

bevaarbaar maken van de Haag wetering en het onderhoud daar~ 

van door ieder der partijen, 1563. Afschrift 1712, 1 stuk. 

726. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcol

lege van het leggen van een nieuwe scheikade tussen de Hage

steinse en Viaanse landen, z.j. (c. 1741). 1 stuk. 

afdam~ing van de landen van Hagestein 

727. Kaart van de landen in de polders onder Hagestein, die door 

drie kokers of duikers op de Zederik afwateren (duiker aan 

de IJkeboom, door de Monnikkesteeg en door de Bossewegh), 

z.j. (c. 1765). 

728. 

N.B. Deze kaart bevindt zich in de tekeningenverzameling. 

Missive van schout en heemraden van Vianen en Blommendaal 

aan gecommitteerde raden van de St a ten van Holland en West

friesland verzoekende instructie hoe zich te gedragen tegen 

de weigerachtige bruikers van de landen langs de Haag wete

ring, c oncept, 1768. 1 stuk. 

72 9. Stukken betreffende de verg oeding van de schade van de polders 

onder Vianen hinder ondervindende van de afdamming van de lan

den van Hagestein van de afwatering op Achthoven, 1768. 1 om-

730. 

slag. 

Stukken betreffende de regeling v an gecommitteerde raden van 

de Staten van Holland en Westfriesland van de financiele ge

volgen van de afdamming van de landen van Hagestein van de 

afwatering bij Achthoyen, 1771-1773. 1 omslag • 
.; 



104 

' 
731~732. Stukken betreffende de activite~ten van het dijkcollege bij 

de afdamming in opdracht van de Staten van Hol l and en West 

friesland van de afwatering van Hagestein wegens het lozen 

zonder meebetaling in de kosten van de voormolens en stukken 

betreffende het doorsteken van de afdamming en het legeren 

van militie op de dam~ 1765-1772. 2 omslagen. 

731. 1765-1768; 

732. 1771-1772. 

uitwatering van de Vijfheerenlanden 

op de Giessen 

733. Oorkonde van Haerdbaren van Arkel, waarbij hij heer Hubrecht 

van Vyanen en diens onderdanen in Meerkerk en Blommendaa l 

toestemming geeft tot het graven en onderhouden van een wa 

tergang door het gerecht van Botersloot tot in de Giessen, 

1311. charter, zegels verloren. 

N.B . Dit charter bevindt zich in de charterkast ~-~·"-! i!J/ 
Inventaris Hingman 1-5, reg est 4. 

734. Oorkonde waarbij Didderic, heer van Breerode~ onder bevesti 

ging van hertog Aelbrecht van Beieren toestaat aan heer Otte 

van Arkel en heer Jan van Heerlaer, heer van der Ameyde en 

Willem van Slingeland en hun onderzaten door zijn geb ied van 

Liesveld een afwatering te graven om in plaats van te Gies 

sendam elders hun '"ater te l ozen, 1366. charter? beide zegels 

beschadigd. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast.~f~u.- '5-; 
Inventaris Hingman 1-7~ regest 6. 

op de Lek 

sluizen bij Ameide 
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735. Bestekken en voorwaarden en afschriften van de akten van aan

besteding door het dijkcollege van het afdammen, afbreken en 

nieuw opmetselen en gereed maken van de sluis ten zuiden de 

koornwindmolen bi j Ameide, 1611. 1 omslag. 

736. Akten van aanbesteding door het college van de Lek van het 

herstellen van steen- en houtwerk in de gemetselde sluis bij 

Ameide~ 1643. Afschriften 1 1 omslag. 

737. Schuldbekentenis van het dijkcollege voor f 2.200,-- voor het 

uitvoeren van herstelwerkzaam_heden aan de bovenste sluis bij 

Ameide, 1713. 1 stuk. 

738. Stukken betreffende de besteding door het dijkcollege van de 

afdamming van de middelste sluis van Ameide, 1762. 1 omslag. 

739. Missive van het dijkcollege van Arkel boven de Zouwe aan dat 

van Vianen inzake de bes t eding van de hogeboezemsluis, 1785. 
1 stuk. 

740. Akte van aanbesteding van hat leggen van een ringdijk voor 

de hogeboezemsluis in de Lekdijk onder Ameide, 1826. 1 still{. 

741. Akten van aanbesteding van het verhogen en verzwaren van de 

vingerlingen voor de sluizen bij Ameide, 1831, 1834, 1836 . 
1 omslag. 

voormolens bij Amei de 

742. Contract gesloten t ussen de dijkcolleges van de Vijfheeren

landen tot het bomv-en van zes voormolens in de ui terwaard 

voor Ameide en tot regaling van het onderhoud en de verde

ling van de kosten van het onderhoud door de belanghebben

den, 1566. Afschrift, 1 stuk. 

743. Akte van omslag door ; het dijkcollege van Vianen door de 
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Heer van Brederode gecommitteerd tot de zorg voor de zes mo
l 
~ 

lens bij Ame ide van twee gulden/per morgen~ voor het herstel-

len van de molens over de gebruikers van de molens, de hoge

landen 3 morgen voor 1 gerekend ~ 1595. 1 stuk. 

744. Verbod van het dijkcollege visramen te zetten in de geulen, 

waardoor het water door de gemeenlandsmolens wordt opgema

len, concept, 1668. 1 stuk. 

745. Schuldbekentenis van het dijkcollege voor f 2.000,-- voor de 

kosten van een nieuwe watermolen, 1713. 1 stuk. 

746. Stukken betreffende het t otstandkomen van het verdrag tussen 

de Vijfheerenlanden voor en de aanbesteding van het bouwen 

van 5 voormolens op de Zederik bij Ameide , 1737-1739. 1 om

slag. 

747. Bekendmaking door het college van de Vijfheerenlanden aan 

748. 

749. 

750. 

alle ingelanden, dat werken zullen worden aangevangen ter ver

betering van de afwatering via Ameide door het plaatsen van 

zes voormolens aldaar, 1566. Afschrift 1760, 1 stuk. 

Stukken toegezonden aan het col lege van Vianen door de commis

sarissen belast met het toezicht op en de inspectie van de 

voo rmolens van de Vijfheerenlanden, 1770-1771. 1 omslag. 

Stukken betreffende de reclame gemaakt voor een vernis tegen 

zeewormen in houtwerk van molens, pa~en en schepen, 1797. 
1 omslag. 

Memorie van J.F. Blanken en W. Blanken Jzn. te Haastrecht 

voor het college van de Vijfheerenlanden wegens de situatie 

van de hoge boezemmolens bij Ameide en de verbetering daar

van, opgesteld in 1794 en in 1810 aan het dijkcollege gele

verd, 1810. 1 omslag. 
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Stukken oetreffende de mogelijkheid tot ontlasting van de 

Zederik en de Linge op de Lek bij Ameide, 1813-1 816. 1 om

slag . 

Missive van het dijkcollege van Vianen aan het gemeentebe

stuur van Ame ide houdende bevel tot opruiming van bomen, die 

de windvang van de voormolens hinderen, concept, 181 6 . 1 stuk. 

753. Memorie van de Hoofd-administrateur der Domeinen, F.G. van 

Lynden, voor de polderbesturen van Vianen, Hagestein en 

Everdingen inzake het op een eenvoudige manier verbeteren 

van de afwatering door het veranderen van de schepraderen 

van de voormolens op Achthoven en Ameide, 1817. Gedrukt, 

1 stuk. 

754. Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het opmaken 

en bijwerken van de hogeboezemkaden en molenwerven bij Ameide 9 

1820-1 822. 1 omslag. 

755. Staat van de eigendommen van het dijkcollege van Vianen te 

Ameide, 1832. 1 s tQ~. 

756. 

voormolens op Achthoven 

stichting beheer en onderhoud 

Stukken betreffende het onderzoek van plannen tot het stichten 

van voormolens op Achthoven ter verbetering van de afwatering 

van de Vijfheerenlanden en het onderzoek van bestek en voor

waarden, 1756-1766. 1 omslag. 

N.B. De bijbehorende kaart bevindt zich in de kaartverzameling. 

757. Stukken gewisseld tussen de Staten van Holland en Westfries

land als heren van Vianen en de Staten van Utrecht als heren 

van Hagestein inza~e de verbetering van de afwatering van de 

landen uitmalende ?P de Zederik met de daarop gegeven adviezen 
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van de dijkgraaf Van der Hoeven, :kladden en afschriften, 

1759-1763. 1 omslag . r 

N.B. Voor de afdamming van Hagestein zie hiervoor nr. 727 
en volgende. 

758. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland voor het dijkcollege van Vianen houdende 

machtiging tot het voeren van besprekingen over de bouw van 

acht voormolens en het . sluiten van een overeenkomst met de 

landen van Everdingen, Zijderveld en Over-Rei- en Boeicop tot 

de bouw van die molens met een proeftijd van zes jaar, 1762. 
1 stuk. 

759. 

760. 

761. 

Stukken betreffende het totstandkomen van het verdrag van de 

landen van Vianen en Everdingen en Ter Leede voor Over - Rei

en Boeicop inzake het stellen van acht voormolens op Acht

hoven op kosten van de landen van Vianen, met een proeftijd 

van zes jaar voor het vaststellen van het nut van de molens 

en de deelname daarin door de andere contractanten, 1762 . 
1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van Vianen namens 

h .et college van de Vijfheerenlanden van de werken voor het 

plaatsen van 7 achtkante voormolens op Achthoven, het graven 

van een nieuwe boezem 9 het leggen van een boezemkade en het 

verhogen van de Achthovense voormolen, 1762- 1763. Afschriften, 

1 omslag. 

Rapporten aan het dijkcollege van Vianen van de opzichters en 

de met het toezicht op de werkzaamheden belaste hoogdijkheem

raden inzake de vorderingen van de werken voor de bemaling op 

Achthoven, 1763-1764. 

762. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcolle

ge als administrerende het werk van de acht voormo l ens van het 

verven en van de leverant i e van materialen aan de voormolens, 

1763, 1795, 1808, 1811. 1 omslag. 
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763. Concept-akte van aanstelling door het dijkcollege van de mo

lenaars op de voormolens op Achthoven 7 concept, 1763. 1 stuk. 

764. Stukken betreffende en akten van de verkoop van landen in de 

polder Achthoven ten behoeve van de landen op de Zederik uit

waterende voor het bouwen van voormolens en het graven van 

een boezem door Divertje Morelis, weduwe Michiel Coppelaar, 

Pieter de Groot 1 Hendrik Bouwman 1 Arij van der Ham, Nicolaas 

van der Pijll, Gijsbert van der Ven, Isaack Verheij, Pieter 

de Groot, Hermanus van Noorle voor gecommitteerde raden van 

de Staten van Holland en Westfriesland, Gijsbert van der Ven, 

Jacob Smits en Pieter Cornelis 1 t Lam voor het kapittel ten 

Dom, de heer Schimmelpenning 1 Claas van Sessen en de erven 

Peter van Sessen, 1763-1765. 1 omslag. 

N.B. De akten bevinden zich in de charterkast ~~~~ ~2 J j ~~1 } ' 

765. Publicatie van het dijkcollege h oudende het verbod tot het be

treden van het gebied van de voormolens op Achthoven bij nacht 

wegens de daaraan toegebrachte schade met uitloving van een 

beloning voor het aanbrengen van overtreders, minuut, 1763. 
1 stuk. 

766. Stukken houdende de aanstelling van Teunis Wapperom en Barend 

Goudriaan tot berichtgevers inzake het droogkomen van de lan

den in de Alblasserwaard 1 gedurende de proefperiode van 6 jaar 

voor de voormolens op Achthoven, en de rapporten dienaangaan

de, 1764-1771. 1 omslag. 

767. Reglement opgemaakt door het college van de Vijfheerenlanden 

voor de molenmeester, molenaars en leveranciers van de acht 

voormolens in het landen van Vianen, gedrukt, 1764. 1 stuk. 

768. Stukken houdende aantekening van de te verrichten herstelwerk

zaamheden aan de acht voormolens op Achthoven, 1769-1771, 1773, 

1777, 1781, 1783, 17j84, 1786, 1787, 1794-1823. 1 omslag. 
1 
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769-772. Stukken betreffende de geschillen ~ussen het dijkcollege van 
~ 

Vianen en de colleges van Everdingen en Ter Leede over het al 

of niet voldoen van de acht voormolen op Achthoven en inzake 

de besprekingen met de colleges van Hagestein, Everdingen en 

Ter Leede over b ijdragen in de kosten van het onderhoud vari 

de molens en betreffende het overnemen van de molens door 

het college van de Lek, 176 9-1 805. 4 oms lagen. 

769 0 1769-1771 ; 

770. 1784-1785; 

771. 1795-17 98 ; 

772. 1804-1 805 . 

773. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van Vianen van

wage het college van de Vijfheerenlanden van het leveren van 

noodmaterialen op de Lekdijk op de ringkade van de acht voor

molens, 1772. 1 stuk. 

774. Akten van verkoop door het dijkcollege van oud hout en oude 

molenonderQelen van de molens op Achthoven, 1778 9 1785, 1787, 

1788, 1790, 1793-1796, 1807, 1 817. 1 omslag . 

775. Stukken ingekomen bij het dijkcollege over het werken met mo

lens met hellende schepraderen en de mogelijkheden daarmede 

de afwatering te verbeteren, 1778, 1805, 1812-1820. 1 oms lag . 

776. Akten van aanbesteding door het dijkcollege van Vianen van 

het opmaken, onderhouden en bekrammen van de hoge boezernkade 

van de acht voormolens 9 1778 9 1788-1795, 1800-1820 . 1 omslag. 

777. Missive van het dijkcollege van Arke l boven de Zouwe aan het 

dijkcollege van Vianen houdende dat een memoria van de timmer

man van de acht voormolens bij wijze van rekest bij het colle

g e van de Vijfheerenlanden moet worden ingediend 9 1781/1782. 

1 stuk. 

778. Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het uitdiepen 
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van de voorvliet van de hogeboezem en van het waterschap van 

de maalsluis, 1788, 1822. 1 omslag. 

779. Rapport van de landmeter H. Koelewijn inzake het effekt van 

het 1verk gemaakt bi j de Ri ts en van de nieuwe kri b b ij het 

kanaal van de acht voormolens op het in goede orde blijven 

van het kanaal, met een schetstekening van het gebied, 1794. 

1 stuk. 

780. Stukken betreffende de besteding van het bekrammen en be

slaan van de gemeenlandsslagen op de Lekdijk van de hoge 

boezem, 1803, 1806. 1 omslag. 

781. Stukken houdende verslagen aan het dijkcollege inzake de mate 

waarin de voormolens zijn ingeschakeld bij de afwatering op 

de Lek, 1808. 1 oms lag. 

782. Bekendmaking Cl.oor het dijkcollege van de besteding van het 

verven van de acht voormolens op Achthoven en het leveren 

van mo lenmateria len, 1808. 1 stuk. 

783. Missive van de Directeur van de Waterstaat aan het dijkcolle

ge verzoekende inlichtingen of na het afbranden van de molen 

bij Achthoven de afwatering wel voldoende is verzekerd, 1814 • 

. 1 stuk. 

784. Stukken houdende aanbiedingen voo r het leveren van een molen

as en zeildoek aan het dijkcollege, 1818, 1825. 1 oms lag. 

785. Ak te van verzekering door het dijkcollege van de voormolens 

_ op Achthoven , 1819. 1 stuk. 

786. Missive van het dijkcollege aan de vertegenwoordiger van de 

hoofdingelanden van de polders op de Zederik uitwaterende 

houdende het besluit moien 4 niet te herstellen aangezien in 
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de l oop van het jaar de vuurmachide geree d zal komen, minuut, 
~ 

1825. 1 stuk. f 

Stukken betreffende de verkoop van de voormolens op Achthoven, 

1826-1827. 1 omslag. 

Akte van verkoop door het dijkcollege van de opstal en af

braak van de zes mo lens te Ameide en van de molenmaterialen 

aldaar~ 1826. 1 stuk. 

789. Akte van verkoop door het dijkcollege ten overstaan van de 

notaris E.J. Mecima te Vianen van de percelen grand op Acht

hoven van de acht voormolens, 1826. 1 stwc. 

sluis 

790. Stukken betreffende de besteding door het dijkcollege namens 

de Vijfheerenlanden van het maken van een nieuwe sluis in de 

Lekdijk boven Ameide~ 1763. 1 omslag. 

791. Akte van aanbesteding door het dijkcol lege van het ontgraven, 

uitbreken en weer aanvullen van de vroegere Achthovense hoge

boezemsluis boven de koornmolen van Ameide, 1839. 1 stuk. 

792. Vergunning verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken 

aan het dijkcollege tot het afbreken van de hoge s luis in de 

Zuider-Lekdijk onder Achthoven , 1839. 1 stuk. 

793. 

794. 

huis bij de sluis 

Stukken betreffende het inrichten van een deel van het huis 

van Gerrit Koenen Deins bij de nieuwe maalsluis voor het ver

lenen van gastvrijheid aan de bestuurderen van de landen van 

Vianen~ 1764. 1 omslag. 

Akte van verlening in erfpacht door het dijkcollege aan 
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Gerrit Koenen Deins van een stuk grond bij de Achthovense 

molens, gekocht van Claes van Sessen c.s. 9 op voorwaarde dat 

het daaropstaande huis van Deins altijd open staat voor g e

bruik door het dijkc ollege, 1768. Afschrift, 1 stuk. 

795. Akte van verkoop ten overstaan van schout en schepenen van 

Ameide van een huis en erf op de sluizen van Ameide door 

Adrianus Nederberg en Klaas van der Ham, voogden van de kin

deren van Jan van der Ham en Hermanus Drost, 1793. 1 omslag. 

796. Akte van verkoop ten overstaan van schepenen van Ameide door 

Maartje 1 t Hout, weduwe van Hermanus Drost, van een huis en 

erf op de sluizen van Ameide aan Warnardus Verhagen, 1808. 

1 s tuk. 

797. Akte van verhuur door Cornelis de Jong aan het dijkcollege 

van het gebruik van de voorkamer in zijn huis, 1833. 1 stuk. 

finan c ieel beheer 

798. Stukken betreffende de begroting van de kosten van de werken 

tot het maken van een nieuwe b emaling van de Zederik, z.j. 

(1761). 1 omslag. 

799. 

800. 

801. 

802. 

Register van ontvangst en uitgaaf wegens de omslag voor de 

te stichten acht voormolens op Achthoven, 1763. 1 stuk. 

Stlli<ken betreffende de verpachting van het g rasgewas in de 

hoge boezem door het dijkcollege, 1773, 1783 , 178 5, 1788, 

1790, 1793, 1796 , 1806-1 8 13, 1819, 1 821-1826. 1 omslag. 

Akten van verkoop door het dijkcollege van de houtgewassen 

op de grienden en de dijk bij Achthoven, 1753, 1765, 1769, 

1773, 1777, 1817-1825. 1 omslag. 

Stukken gewisseld , tussen het dijkcollege van Vianen en 
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gecommitteerde raden van de Stater van Holland en Westfries

land~ respektievelijk de Committe~ van de Provisionele Repre

sentanten van het Volk van Holland, het Provisioneel Adminis

tratief Bestuur van het voormalig gev1est Holland en de Perma

nente Commissie ui t het Amortisatiesyndicaat betreffende d'e 

aflossing door het dijkcollege van de leningen en obligaties 

aangegaan en uitgegeven voor het stichten en onderhouden van 

de acht voormolens op Achthoven, 1762, 1765, 1770-1798, 1801, 

1802 , 1 822~ 1823~ 1828. 1 omslag . 

803,804. Rekeningen van de penningmeester van hetland van Vianen we

gens de kosten van het onderhoud en de betaling van rente 

en aflossing voor de acht voormolens op Achthoven , 1764-

1826 . 2 omslagen. 

803. 1764- 1803; 

804. 1804-1 826. 

805. Bijlagen tot de rekening betreffende het voorgemaal op Acht 

hoven9 1763, 1764, 1766, 1768, 1770, 1771, 1810 9 1812, 1849. 

1 omslag . 

806 . Reglement van gecommitteerde raden van de S t aten van Hol l and 

en Westfriesland voor de aflossing van de uit 1 s lands kas 

verschafte gelden voor de bouw van de voormolens op Acht 

hoven, 1765 . Gedrukt, 1 stuk. 

807 . Reso l uties van gecommi tteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland, respektievelijk het Provisioneel Committe 

van Holland~ het I n termediair Admin istratiefBestuur van het 

voormalig gewest Holland en de Financ iele Commi ssie over het 

voormalig g ewest Holland voor het dijkcollege van Vianen hou

dende machtiging voor het dijkcollege van Vianen tot het doen 

van omslagen voor het onderhoud van de acht voormolens , 1764, 

1766, 17 92 9 1793, 1796 - 1802. I omslag. 

808. Staten van de uitgaven wegens de renten en aflossing van een 



809. 

81 o. 

811. 

812. 

813 . 

11 5 

kapitaal van f 170.000 ~-- geleend uit 1 s lands kas door het 

dijkcollege voor het stichten van het voorgemaal op Achtho

ven wegens de niet betaalde contingenten van de landen van 

Hagestein~ Everdingcn en Ter Leede, 1765-1826. 1 omslag. 

Missive van het college van Arkel boven de Zouwe aan dat van 

Vianen betreffende de regaling van de betaling van de quote 

van het laageind van Middelkoop in het onderhoud van de 

acht nieuw gestichte voormolens~ 1767. 1 stuk. 

Rekening en verantwoording van de dijkgraaf van Vianen, 

G. van der Hoeven~ wegens de ontvangst en uitgaaf van de 

omslag van 26 stuiver per morgen voor de aflossing van de 

leningen voor het stichten van de voormolens over de jaren 

1764-1770~ 00ncepten , 1771. 1 omslag. 

Stukken gewisseld tussen de executeuren van de boedel van 

wijlen de penningmeester van de landen ~Tan Vianen, Joan 

Cambier, en de landdrost van het departement Maasland en de 

commissaris··liquidateur der oude financiele administratien 

van de voormalige provincia Holland inzake het afwikkelen 

van de controle en de goedkeuring van de rekeningen wegens 

de acht voormolens over de jaren 1797-1809, 1810-1812. 1 om

slag . 

Bekendmaking door het dijkcolleg e van de verkoop van de ste

nen van de afgebrande molen nr. 3 7 1809. 1 stuk. 

Stukken gewisseld tussen het Syndicaat der Nederlanden, res

pektievelijk de vaste commissie uit het Amortisatiesyndicaat 

en de penningmeester van het land van Vianen inzake hat ter 

controle en goedkeuring inzenden van de rekeningen wegens het 

onderhoud en de betaling van renten en aflossing voor het 

voorgemaal op Achthoven, over de jaren 1810-1827, 1822-1827. 

1 omslag. 
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814. Journaal van ontvangst en uitgaa.f bijgehouden door de penning-

815. 

? 
meester van het dijkcollege van Vianen weg~ns het beheer van 

de acht voormolens op Achthoven over 1810-1 8 50 . 1 deel. 

Bevel van de commissaris-generaal voor het departement van de 

monden van de Maas, toegezonden aan de p enningmeester van het 

land van Vianen, waarbij de gadermeester van de polders Lex

mond, Achthoven en Lakerveld bevolen wordt de achterstallige 

omslagen voor de landen van Vianen te betalen en zelf het 

terugvorderen daarvan van zijn waarnemend gadermeester te 

regelen, 1814. 1 omsla g . 

816. Stukken betreffende de reductie b ij Koninklijk besluit van de 

schuld van het dijkcollege van Vianen (weg ens het stichten 

van de acht voormolens op Achthoven) aan de staat der Nader

landen, 1 825-1 8 2 9 . 1 omslag. 

817. Rekening en verantwoording met de daarbij behorende bijlagen 

van W.J. Gambier, penningmeester van de landen van Vianen, 

wegens de publieke verkoop van de molens en molengoederen op 

Achthoven, 18 27. 1 omslag , 

81 8 . Rekeningen en begroting en opg emaakt door de penningmeester 

van de landen van Vianen, W.J. Gambier, wegens de ontvangst 

en uitgaaf voor de aflossing van de uitstaande leningen van 

de stichting van het voorg emaal op Achthoven en het onder

houden van de overgebleven werken, 18 27-1 8 4 8 . 1 omslag. 

op de Ling e 

sluis in de Arkelse dam 

819 . Resoluties van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland inzake de uiteindelijke g oedkeuring van pas

ten in de rek ening van het dijkcollege van Vianen wegens het 

weer openen van de sluis in de Arkelse dam in 1755, 175 9-

1760 , 1 oms lag. 
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820. Stukken betreffende het plan van het college van het land van 

Arkel voor de verbetering van de afwatering van de Vijfheeren

landen door het maken van een hoge boezem met een voorgemaal 

bij Arkel 9 1758. 1 oms lag. 

821. 

822. 

823. 

Stukken betreffende plannen tot het verbeteren van de afwate

ring van de Vijfheerenlanden (verbeteren molens op Achthoven 

of het bijplaatsen van molens aan de Arkelse sluis) en de 

stemming over die ~lannen door de ingelanden van de landen 

van de Lek, 1770-1774. 1 omslag. 

stoomgemaal op de Arkelse dam 

Stukken betreffende het werk van de heer Donker Curtius voor 

het dijkcollege in het bestuderen en onderzoeken van de plaats 

en de aard van een stoomgemaal aan de Arkelse dam 9 1825, 1829. 

1 oms lag. 

Steenenhoekskanaal 

Koninklijk besluit van 12 juli 1810 tot het verlengen van de 

rivier de Linge van Gorinchem naar Steenenhoek, 1810. 1 om

slag. 

824. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding vanwege de Directie 

van de Waterstaat van het bemantelen en versterken van de Noor-

825. 

derkanaaldijk van het kanaal van Steenenhoek 9 1821. Gedruktj 

1 stuk. 

Stukken betreffende het onderzo ek door de leden van de Commis-

sie voor het kanaal van Steenenhoek, Pernis en Renaud 9 naar 

middelen om te voldoen aan verzoeken van de ingelanden van de 

Zederikvelden betreffende de af-yratering van hun landen wegens 

het verplaatsen van de 5 hogeboezemmolens naar de Arkelse dam, 

1821-1822. 1 omslag. 
i 
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826. Stukken betreffende de bijdragen illi de kosten van het Steenen

hoekskanaal te betalen door het dipkcollege, 1817-1827, 1840, 

1846-1848. 1 omslag. 

827. Stukken be treffende de totstandkoming van het reglement van· 

het waterschap van Steenenhoek, 1828, 1851, 1856. 1. omslag. 

828. Stukken betreffende de benoeming van een hoofdingeland uit de 

landen van Vianen in het h~emraadschap van het kanaal van 

Steenenhoek, 1830, 1851. 1 omslag. 

829 . Resolutie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot het in

stellen van een commissie van onderzoek naar klachten over de 

verhoging van het peil te Steenenhoek en op de Waal bij St. 

Andries, 1856. 1 stuk. 

tijdelijke afwatering door de Alb lasserwaard 

830. Rekest van de colleges van de Vijfheerenlanden aan de Staten 

van Holland en Westfriesland verzoekende ingrijpen van de 

Staten om een afvl oeiing van het inundatiewater door de Bazel

dijk via de Alblasserwaard te verkrijgen, 1726. Gedrukt , 

1 stuk. 

831. Stukken betreffende het rekest van het dijkcollege namens de 

polders aan het college van Arkel beneden de Zouwe en van de 

Overwaard t ot het afvoeren van het overvloedig water via de 

schotdeuren op de Overwaard, 1731. 1 omslag. 

832. Missive van schouten en heemraden van Lexmond , Achthoven en 

Lakerveld aan het dijkcollege verzoekende zo snel mogelijk 

gebruik te maken van de geboden mogelijkheden tot afwatering 

via de polder Nieuwland en de Overwaard, 1758. 1 stuk. 

inundaties 

833. Stukken afkomstig van de Staten van Holland en Westfriesland 
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houdende toestemming voor het land van Vianen maatregelen te 

nemen voor het droogmalen van de Vijfheerenlanden, tegen de 

vijand onder water gezet , en instructie voor de daar geleger

de officieren, 1673. 1 oms lag . 

Rapport van het college van Vianen aan de Staten van Holland 

en Westfriesland op een klacht van het bestuur van de Alblas

serwaard over de activiteiten van de leden van het college 

bij de inundaties, klad, z.j. (1676). 1 stuk. 

plannen voor een uitwatering te Ammers, op Elshout of op de 

Merwede bij Steenenhoek 

Stukken betreffende de besprekin.gen van het dijkcollege met 

de polder- en ambachtsbesturen inzake het verbeteren van de 

afwatering van de landen, 1756-1758. 1 omslag. 

N.B. De hierbij behorende kaarten van Melchior Bolstra inzake 

de afwatering naar Ammers (5 stuks) bevinden zich in de 

kaartenverzameling. 

Kaarten van de afwateringsvoorstellen betrekkelijk de Zederik 

door het maken van een bovenboezem me t voorgemaal bij de Ar

kelse dam, het eventueel stichten van een voorgemaal aan de 

Lek bij Ameide of het graven van een afwatering naar Ammers 

of de Elshout, 1758-1760. 1 oms l ag. 

N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling. 

Stukken betreffende plannen tot de verbetering van de afwate 

ring van de Vijfheerenlanden en de verkiezing van gecommit

teerde ingelanden uit de landen van de Lek ter bespreking van 

die plannen, 1784-1789. 1 omslag en 1 kaart. 

N.B. De kaart is opgeborgen in de kaartenverzameling. 

Stukken betreffende de besprekingen in het l and van Vianen, de 

landen van Arkel ~n de Vijfheerenlanden over voorstellen tot 
• verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden door het 
i 
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verlengen van de Zederik tot de W~aldijk bij Steenenhoek, 

1804-1 808 . 1 omslag . 

83 9 . Stukken betreffende een uitwatering voor de Vijfheerenlanden 

door de Alblasserwaard, uitgegeven op last van het colleg~ 

van de Alblasserwaard, 1807. Gedrukt, 1 deel. 

Beheer en onderhoud van weg en, brug gen en vaarten 

bezanden van de Lekdijk 

840. Stukken betreffende het bezanden van de dijk tussen Lexmond 

en Ameide volgens keur van het dijkcollege op wens van de 

heer van Brederode, 1644. 1 omslag . 

841. Ordonnantie van het dijkcollege, dat ieder der dijkgeslaag

den tussen de koornmolen van Ameide en het dorp Lexmond vol

doende zand in voorraad mo et hebben, om het zandpad op de 

dijk zo nodig in orde te maken, 1691. 1 stw{. 

842. Proces-verbaal op bevel van het dijkcollege gemaakt door de 

dijkbode Jan Hanoch van de aanzegg ing aan Frederik van der 

Pauwel zijn slag op de kade o p de Lekdijk bij Lexmond volgens 

de keur te maken, 171 0 . 1 stuk. 

843. Akten van aahbestedi~g door het dijkcollege van het b ezanden 

van delen van de hoge Lekdijk; met stukken betreffende de aan

b estedingen, 1723, 1753-1790, 1792-1795, 1798 , 1800-1 809 , 

1814, 1816-1856 . 1 omslag . 

bezanden van de wegen in het Viaanse bos 

844· Memorie van de opm9ting van de heeredreven onder Vianen en de 

verdeling daarvan volgens de g estelde merkpalen, 1665. 1 om

slag. 
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Akten van aanbesteding door het dijkcollege van Vianen van 

het effenen en bezanden van wegen in het Viaanse bos , 1722, 

1723, 1725, 1729, 1743 9 1751, 1752, 1758, 1763. 1 omslag. 

846. Alde van aanbesteding door het dijkcollege van het bloten 

en effenen van de dreven in het Viaanse bos en he-t slechten 

847. 

van het zand daa:2ops 1810. 1 stuk. 

bezanden van de Viaanse binnenweg 

Missive van de gouverneur van Zuid-Hol l and aan het dijkcol le

ge verzoekende ampele overweging van de overeenkomst tussen 

de polderbesturen van Hei·- en Boeicop en de polders onder 

Vianen inzake het bezanden van de Viaanse binnenweg, 1847· 

1 stuk. 

trekvaart Vianen-Gori~chem 

848. Stukken betreffende de uitspraak door gecommitteerde raden 

849 . 

850. 

van de Staten van Holland en Westfriesland betreffende de 

verplichting van stad en land van Vianen jaa rlijks een be~ 

drag te betalen aan de stad Gor inchem voor het eertijds ge 

dane voorschot voor het leggen van een nieuwe trekvaart tus

sen Vianen en Gorinchem, waarbij een periode wordt vastgesteld 

voor de betaling van dat bedrag 9 1728. 1 6mslag. 

bruggen 

Missive van het dijkcollege aan schout en gezworenen van 

Meerkerk houdende aen3po ring de brug te rlleerkerk met het aan-

sluitend stuk weg in orde te maken en te onderhouden, con

cept, 1605. 1 stuk. 

Stukken betreffende de opname van de Cranenbrug onder l1eer
l 

kerk, 1761. 1 oms1ag. 
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851. Kennisgeving door de Directeur-genlraal van de Waterstaat aan 

het dijkcollege van Vianen van het 'weer in onderhoud terug

keren naar de oude dijkcolleges van de bruggen, heulen en 

duikers in de wegen , die daar ook voor de vereniging met 

Frankrijk in onderhoud waren, 1814. 1 stuk. 

852. Stukken gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur, het dijk

college van Vianen en het polderbestuur van Vianen inzake de 

onderhoudsplicht van de Karnemelksbrug en Karnemelkshaven en 

de hvijfel aan wie deze behoort, 1825-1 827 . 1 oms lag. 

853· 

Bijzondere -maatregelen bi j overstromingen 

Stukken inzake bijzondere voorzieningen voor het verschaffen 

van voedsel en veiligheid aan mensen en vee b ij de overstro 

mingen in de landen van Vianen in 1740, 1742 en 1744. 1 om-

slag. 

854. Stukken betreffende de regeling van de uitvoer van vee, hooi 

en stro uit de landen van Vianen ingevolge de resolutie van 

gecommitteerde raden van de Staten van Holland en Westfries

land, 1757-1758, 1763-1766, 1769, 1771-1773. 1 oms lag. 

855. 

856 . 

85 7. 

Stukken inz ake de maatregelen genomen voor het bieden van 

hulp bi j de overstromingen in 1809 en het rapport over de 

gang van zaken in de landen van Vianen, 180 9. 1 oms lag. 

Bemoeiingen me t de l andsverdediging 

Staat houdende opgave van de kwijtschelding van verpondingen 

voor het land van Vianen en Ameide over 1589 naast de in 1588 

verkregen kwi jtschelding wegens inkwartiering van ruiters en 

knechten, 1589. 1 stuk. 

Stukken be treffende de regelingen gemaakt op verzoek van de 

Prins aan de Heer van Brederode inzake het bijten van het ijs 
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in de Linge, opgedragen aan het dijkcollege van Vianen in sa

menwerking met de landen van Hagestein, Everdingen en Zijder

veld en de vaststelling van de slagen, die iedere polder meet 

bijten om een overtrekken van de vijand te voorkomen, 1626, 

1635-1638, 1645. 1 omslag" 

N.B. Voor stukken betreffende de inundaties van 1672 zie nr. 

833. 

Akte van authorisatie door drossaard en dijkcollege van Vianen 

voor de substituut-drossaard en schout van stad en land van 

Vianen, Dani~l Lasser, in Heicop en Lakerveld fourage te ha

len voor de franse troepen te Culemborg, 1673. 1 stuk. 

Stukken betreffende dienstneming door dijkwerkers van het dijk

college bij de marine op de binnenwateren tijdens de dreiging 

van de vijand, 1809. 1 omslag. 

Stukken afkomstig van leden van het dijkcollege in andere 

functies 

Beheer van goederen van de heer van Vianen 

860. Memoria van de Heer van Brederode van de zaken te verrichten 

en te behandelen door zijn drossaard 7 jonker Ernst van Ab

coude van Meerthen, betreffende het bestuur van Vianen en 

het beheer van zi jn goederen aldaar, 1645_. 1 stuk. 

861. Brief van W. Bentinck aan de Heer van Brederode verzoekende 

een lening ondanks het feit, dat zij elkaar niet kennan, 

1696. 1 still<. 

862. Akte van verpachting door de rentmeester van Vianen, E. Gor

don, aan Cornelis Jansz c Veen en Cornelis Jansz. van Jeers

veld van het eerste percee l Yan de I"lonnike ··bouwinge aan de 

noordzijde van de Heerenweg, 1718. Afschrift, 1 stuk. 
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leenakten 

863. Akte van belening door Reijnault van Brederode aan Cathrine 

Ghoessens- dochter van We eser b ij wie hij kinderen verwekt 

heeft, van het huis en hofstede aan de Voorstraat te Vianen 

"Baest" en verlenende vrijdom van accijns op bier en wijn 

aan de bewoners van het huis, 1545, 1552. 2 charters. 

N.B. Deze charters bevinden zich in de charterkast ~~ ~~ 

864 . Akte , Haarbij Walraven van Brederode al zijn rechten op het 

huis en erf te Baest aan de Voorstraat te Vianen afstaat aan 

zijn rentmeester Wi llem Pijll, die het huis gekocht had van 

Reynout, bastaard van Brederode, 1 612 . 1 charter. 

866. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast~~ ~' 

Akte van onderpand ten overstaan van Walraven heer tot Breda

rode etc. door Reijnault van Brederode van Bolsweert van zijn 

waard en het huis daarop onder Lexmond voor de verkoop van 

zijn huis in de Voorstraat te Vianen aan Willem Pijll, 1613. 

1 charter. 

N .B o Di t charter bevindt zich in de charterkast t-~ ,,e ~-6 

Akte van belening door Wolphard van Brederode etc. aan het 

convent van Vredendael buiten Utrecht in de persoon van de 

rentmeester van een tiende in 't Wael op Schalckwijckervelt, 

1659 . 1 charter. 

N . B o Di t charter bevindt zich in de charterkast ~a...~<£ '5'6 

867o Akte van belening i n onversterfelijk erfleen door Simon 

Hendrick graaf van der Lippe aan Adriaen Strick, heer van 

Linschoten, van de helft van 12 morgen land in de polder 

Linschoten, 26 october 1691. 1 charter. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast .£~, 5'6 

868. Akte van belening door Willem, koning van Engeland etc., aan 

Frederick Adolph, graaf van der Lippe etc., van het huis en 
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de poort met het bijbehorend land en de tienden te Ameide, 

1 701 . 1 charter. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast .Jf.4t..:vte ~1 

Akte van belening in onversterfelijk erfleen door Frederick 

Adolph, graaf van der Lippe aan Adriaen Hendriks Blootshooft 

te Meerkerk van 5~ hond land te Meerkerk en Blommendaal op

gedragen aan de Heer door Adriaentje, Maria en Gloria Ael

berts Donk, 1710. 1 charter. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast ~~&(~ ~6 

Akte van belening in onversterfelijk erfleen door Frederick 

Adolf, graaf van der Lippe 1 aan Cornelis Jubert van een hof

stede met 6 morgen land te Jutphaas genaamd Rodenburg, hem 

aangekomen door het overlijden van zijn oom Aart Cornelis 

van Roijesteijn, 1716. 1 charter. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast ..!~Ma--s~ 
{ 

871. Resolutie van gecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland houdende opdracht voor de stadhouder en 

griffier van de lenen van het leenhof van Vianen en Ameide, 

M.H. van Hurck en P.A. Pla, tot het opstellen van een lijst 

van de lenen en de omschrijving daarvan en tot het uitbetalen 

van de declaratie van de substituut-griffier voor het door 

hem verrichte werk, 1773. 1 stuk. 

872. Akte van onderpand ten overstaan van stadhouder en leenmannen 

van Vianen en Ameide door B~rt van Balen van zijn goederen 

onder Hagestein, leenroerig aan het huis van Vianen, voor 

een lening door Jacob Cambier, 1787. Afschrift, 1 stuk. 

Rechtspraak in de heerlijkheid Vianen 

drossaard en raden van justitie 

873. Besluit van Wolph~rd van Brederode en zijn moeder een 
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tractement van f 200,-- per jaa:ri toe te kennen a an jonker 
~ 

Jacques de l 1 Homme, heer de la ~are, drossaard van stad en 

land en van Vianen, 1666. Afschriftt 1 stuk. 

874. Akte waarbij door dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Viarien 

en drossaard, schout en gerechten van Ameide en Tienhoven een 

bedrag van f 36,-- per jaar wordt toegestaan aan de raden

ordinaris van de k amer van justitia Voet, Wesel en de Leeuw, 

16 67. Afschrift, 1 stuk~ 

875. Ordonnantie tot betaling door de dijkgraaf van Vianen, jonker 

Hendrick van Brederode van Bolsweert van een bedrag van 

f 200,-- per jaar aan mr. Hendrick de Reusch, raad-ordinaris 

in de kamer van justitia van Vianen, zoals voor hem aan mr. 

Abraham van Wesel, 1669 . Afschrift, 1 stuk. 

Reglement van Amelia, gravin-douairiere van der Lippe, hou

dende vaststelling van de jaarlijkse tra c tementen van de 

drossaard en dienaren van justitia van Vianen ter verli chting 

van de zware last van de omslag van de kosten van justitia 

over de landen van Vianen, 1699 . Afschriften, 1 omslag . 

877. Besluit van Frederik Adolf, graa f van der Lippe, het salaris 

van de griffier van de kamer van justitia van Vianen met 

878. 

f 50,.,.- te verhogen 5 1700. Afschrift, 1 stuk. 

Missive van d e r a den van de Kamer van Justitia van Vianen en 

Ameide aan s chout en heemraden van Vianen en Blommendaal, 

Bolgerije en Autena houdende mededeling van de schorsing van 

de drossaard van Vianen Herman Smith, 1747. 1 omslag. 

87 9 . Publicatie van het Committe van Algemeen Welzijn van de Pro

visionele Representanten van het volk van Holland houdende 

vaststelling van reg lement en instructie voor de inrichting 

van de hoge vierschaar in de landen van Vianen en Ameide in 

plaats van de kamer van justitia, 1795. Afschrift, 1 stuk. 
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880 . Resolutie van het Committe van Algeme en Welzijn van de Pro

visionele Representanten van het Volk van Holland voor de 

baljm1 van het land van Vianen en Ame ide houdende macht i ging 

tot het aanstellen van een dienaar tegen dubbel salaris in 

plaats van twee dienaren van justitie, 1796. Afschrift , 

1 stuk. 

volunta ire en contentieuse rechtspraak 

881. Remonstrantie voor de arme ingezetenen van Vianen en Ameide 

gedaan aan gecommitteerde raden van de Stat en van Holland en 

Westfriesland inzake de gijzelingen in Den Haag en de kosten 

daarvan, z.j. (1583). 1 stuk. 

882 . 

883 . 

Getuigenverklaring voor schout, burgemeesters, schepenen en 

raad van de stad Vianen door een aantal lieden aanwezig ge

weest bij het drinkgelag ten huize van Willem Deijs op de 

Middelwaard waarbij Jacob Huyberssoon door een mess teek was 

gedood, 1587. 1 stuk. 

Bekendmaking door de schout van Bolgerije en Autena van de 

openbare verkoop van de boedel van wijlen Jan Thijszoon, z.j. 

(c. 1650) . 1 stuk. 

884 . Vonnis van het dijkcollege van Arkel tegen Coenraet van 

Heteren, poirier te Vianen, tot teruggave van op de Viaanse 

sluis gedebourseerde waren, z.j. (c. 1668 ). Afschrift, 1 stuk. 

885. Rekest aan de Hoge Raad van Holland van Cecil ia Theresade 

Berges, weduwe de Bette tot het doen uitbetalen door mr. 

Floris Littenius en de secretaris Bout van de haar bij dic

tum van de raad toegewezen al i men tatie, 1712. Afschrift, 

1 stuk. 

886. Stukken houdende aante~eningen inzake het opstellen van het 

testament van de broer ~ en zuster Ar ijen Wouters en Neeltie 

Wouters, z.j. en 1719. 1 omslag. 
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887. Akte verleend voor notaris Joha!nnes van S-vranenburg te Leiden, 

888. 

889. 

890. 

~ 
waarbij Krijn Leendertsz. Verdel zich borg stelt voor zijn 

moeder Neeltje Goetmans, boedelhoudster van wijlen Leendert 

Verdel en voor Aernout Hartman voor de vrijwaring van een 

huis op de Beestenmarkt QP de hoek van de Kruis- of Armstraat, 

1723. 1 stuk. 

Testament opgemaakt voor notaris Johan d 1 0irschot van der 

Brouck te Vianen van Hendrick Rijnke~ koopman, en zijn vrouw 

Sibilla Gerrits, waarbij zij de langstlevende van hen beiden 

aanwijzen als universeel erfgenaam, 1728. 1 stuk. 

Brief betreffende het instellen van een rechtsvervolging tegen 

een zekere Van Nieveld~ 1742. 1 stuk. 

IVIissive van A. r1eijer ui t Leerdam aan de secretaris K~lder

man inzake het door de drossaard Coehoorn laten arresteren 

van Thomas Heijkoop en Cornelis Scheer wegens het niet beta

len van huur voor paarden, 1753. 1 stuk. 

891. Vergunning van de Staten van Holland en Westfriesland en van 

de raden van de kamer van justitie van Vianen en Ameide voor 

Rudolph Ockerse als gemachtigde van Hendrik Verschuur de er

fenis van diens zuster Elisabeth Verschuur, weduwe van Jan 

van IJsendoorn onder benefit~e van inventaris te aanvaarden, 

1779. Gewaarmerkt afschrift voor de gerechtsbode, 1 stuk. 

892. Extract uit het register van het gerecht van de stad Vianen 

houdende uitspraak, dat commissarissen ter kleine rolle geen 

verklaring behoeven te geven wegens de onheuse woorden ge

wisseld door de procureurs Ockerse en Pernis, 1783. 1 stuk. 

893. Stukken inzake de regeling van het goederenbezit e~ het tes

tament van het bruidspaar Jan Willem le Normant en Jeanne 

Garach te Amsterdam~ 1788. 1 omslag. 
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894. Resolutie van de Committes van de Provisionele Representan

ten van het Volk van Holland en het Committe van Algemeen 

Welzijn, waarbij de overeenkomst wordt goedgekeurd tussen de 

kamer van justitie te Vianen en de regenten van het st. Joris 

gast- en tuchthuis te Delft, inzake de opsluiting van Carne

lis van Woudenberg in het tuchthuis en de daartoe door de 

landen van Vianen te betalen kosten, 1795. 1 stuk. 

Auditie van de rekeningen van het land van Vianen 

895. Akte waarbij Wolpherd van Brederode zijn drossaard van Via

nen, jonker Jaques de l 1Homme de la Fare, machtigt tot het 

afhoren van alle ordinaris en extra-ordinaris-rekeningen van 

de landen van Vianen, 1666. Afschrift 1669, 1 stuk. 

896. Stuk houdende de uitspraak van de raad van de heer van Vianen 

tot vaststelling van het auditiegeld bij het afhoren en zui

veren van de rekeningen wegens klachten daaromtrent van Willem 

Pieter van der Laken, drossaard en schout van stad en lande 

van Ameide en van de heerlijkheid Tienhoven en van Valentijn 

Micheel, secretaris, 1725. 1 stuk. 

897, 
898. 

899-
901. 

Registers houdende verslagen van de handelingen van de audi

teuren van de rekeningen van stad en land van Vianen, 2 delen. 

897. 1738-1760; 
898. 1760-1815. 

Notulen met de daarin geregistreerde stukken van de vergade

ringen van het college vari auditeuren van de rekeningen van 

het land van Vianen. 3 omslagen. 

899. 1738-1752 9 

900. 1753-1760; 

901. 1761-1782, 1789, 1790, 1797 (onvolledig). 

902. Resolutie van gec?mmitteerde raden van de Staten van Holland 
4 

en Westfriesland houdende bevel aan het dijkcollege van Via-
~ 

nen zich stipt te houden bij het doen van de rekeningen aan 
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de betreffende publicatie van 10 jseptember 1740 en de ordon-
, 

nantie en instructie van 1746 in ~erband met de weigering van 

het college de verschotcBdullen te vertonen aan de auditeur 

van de rekening en van Vianen en Ameide Gerard van der Hoeven, 

1752. Gedrukt, 1 stuk. 

903. Overeenkomst gesloten tussen de auditeuren van de rekeningen 

van Vianen en de g eldschieters Arn out de 1 1Hommes, Michiel 

Ho brink en Tobias Boas over het terugbrengen van de renten 

van de bij hen uitstaande kapitalen v oor Vianen tot 3%, 
1 7 53. 1 s tuk. 

904. Resolutie van g ecommitteerde raden van de Staten van Holland 

en Westfriesland houdende instructie voor de auditeuren van 

de rekeningen van het land van Vianen de aangegeven posten 

betreffende de verantwoording van de subsidie van f 11. 000 ,-

voor het herstellen van de dijken in 1761 uit de rekening te 

schrappen en de moeilijkheden inzake de rekening van deze 

subsidie samen met een rapport daarover aan de Staten voor 

te leggen, 1771. 1 stuk. 

905. Notulen van de vergadering van auditeuren van de g emeenlands

rekening inzake de kosten van de Arkelse sluis, 1782. 1 stuk. 

906 . Res olutie van het Provinciaal Committe van Holland, waarbij 

de burger N. Graafland wordt aangesteld t o t auditeur van de 

rekeningen in Vianen en Ameide, 1796 . 1 stuk. 

907. Missive van de heer E. Mecima aan het dijkcolleg e houdende 

mededeling van zijn aanstelling tot provisioneel gadermeester 

van de polders onder Vianen en tot auditeur van de gemene

lands- en andere rekeningen van Vianen en Ameide, 1816 . 

1 stuk. 

Bestuur van de stad Vianen 
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908. Missive van schout, burgemeesters en regeerders van de stad 

Wijck aan de drossaard, burgemeesters en regeerders van de 

stad Vianen betreffende het overbrengen van een persoon uit 

het gasthuis van Wijck naar het dolhuis te Utrecht, 1627. 

909. 

1 stu~. 

Rekest van Willem Post c.s., imposteurs van het zout- en 

hoorngeld over de stad Vianen aan de gecommitteerde raden 

van de Staten van Holland en Westfriesland een datum vast 

te stellen voor het houden van pleidooien in de zaak tegen 

de schepen van Vianen Verbrugge wegens het in gebreke blij

ven de imposteurs te instrueren~ waardoor zij nu in staat 

van indemniteit verkeren, 1676. Afschrift, 1 stuk. 

910. Ordonnantie van de magistraat van de stad Vianen tot het 

schoonhouden van straten, goten, heulen en afwateringen, 

1715. 1 stuk. 

911. Staat en liquidatie van de kapitalen en renten door de stad 

Vianen te vorderen op de familia Brederode en Van der Lippe, 

opgezonden naar Detmold, 1725. Afschrift, 1 stuk. 

912. Notulen van de vergaderingen van de burgerkrijgsraad van de 

stad Vianen~ 1796-1797. 1 omslag. 

913. Stukken betreffende het inkwartieren van militie op kosten 

van de landen van Vianen voor net handhaven van de rust en 

de justitie, 1788, 1799. 1 omslag. 

914. Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen van de 

gemeenten in de Vijfheerenlanden, 1821-1822. 1 omslag. 

Vertegenwoordiging in het bestuur van het waterschap De 

Overwaard 

bevoegdheden van de .wa tergraaf 
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915. Stukken betreffende het geschi l tu~sen de erfwatergraaf en 

de waterheemraden van de Overwaard finzake de bevoegdheden 

van de watergraaf t ot het aanstellen van twee heemraden en 

een klerk en tot het beheer en de inning van de financien, 

1592. Afschriften, 1602, 1 oms l ag . 

916 . Stukken betreffende het proces voor het hof van Holland tus

sen de vertegenwoordigers van de dorpen uit de baronie Lies

veld en Ottoland en de erfwatergraaf van de Overwaard inzake 

diens bevoegdheid t ot het opleggen en uitvoeren van straffen 

tegen molenaars buiten de handvesten van de Overwaard om en 

zonder medeweten van de overige leden van het bestuur, 1650. 

Afschriften, 1 omslag. 

917 . Stukken inzake het geschil voor het hof van Holland tussen de 

watergraaf en waterheemraden van de Overwaard over het recht 

van aanstellen van de gadermeest er van de Overwaard, 1 690-

1691 . Afschriften, 1 omslag. 

bevoegdheden van de commissarissen van Arkel en Herlaar 

918 . Missiven van de schout van Meerkerk aan de heer Cattenburch 1 

secretaris van de Vijfheerenlanden, betreffende een door hen 

te plegen overleg over het werk van de vier g ecommi tteerden 

van de dorpen van de Overwaard, 1661. 1 oms l ag " 

919. Missive van de secretaris van de Overwaard aan de landmeter 

Groenou te Utrecht verzoekende een nieuw gemaakte kaart van 

de Overwaard mee te geven voor de heer Cattenburch burge

meester van Vianen en secretaris van de schouw van de Vijf

heerenlanden, 1661. 1 stuk. 

920. Stukken houdende instructies van de Vrouwe van Brederode 

voor haar vertegenwoordigers bij de Overwaard inzake de re

kening van de Overwaard en het peet staan van het co llege 

voor de zoon van de erfwatergraaf, 1682-1684. 1 omslag. 
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921. Notulen van de vergadering van gecommitteerden van Arke l en 

Herlaar betreffende de Overwaard, 1690. 1 stuk. 

penningmeester 

922. Missive van de watergraaf van de Overwaard aan de heren pre

sident en raden van Zijn Excellentie de graaf van der Lippe 

betreffende het wangedrag van de penningmeester Coxius en de 

te houden vergadering tot het beramen van maatregelen daar

tegen9 1706. 1 omslag. 

rekeningen 

923. Stukken betreffende de bezwaren van de gecommit teerden voor 

de Overwaard van Arkel en Herlaar tegen de onnutte vacatie

en vertering skosten van de Overwaard 9 1630-1 640. Afschrif

ten, 1 oms lag. 

924. Stukken inzake het vaststellen van de dagen voor het afhoren 

van de rekeningen van het waterschap de Overwaard 9 1631-1 645 1 
1650, 1651, 1664, 1684 , 1687-1 6901 1699-1705, 1707, 1708, 

1710, 1722. 1 omslag . 

afwatering 

peil 

925. Stukken inzake het geschi l binnen de landen van de Overwaard 

over de stand van de peilnagel aan de Ammerse molen, ges lagen 

naar octrooi van de Staten van 1624 9 gesubmi tteerd a an de 

Staten van Holland en Westfriesland 9 166 1-1663. Afschriften, 

1 omslag. 

926. Stukken houdende een concept-reg lement voo r de peil- 9 baak

en andere molenaar~ in de Overwaard en de formulieren van 
i 

eed door de molena~rs afgelegd, 1669. Afschriften, 1 omslag. 
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927. Missive van de substi tuut-watergraa;f van de Overwaard v oor 

de vertegenwoordig er van de vrijvro~we van Vianen en Herlaar 

tot het bijwonen van een zitting van het colleg e van de Over

waard wegens bovenpeilmalen door schouten en gerechten uit de 

landen van de Overwaard, 1680 . 1 still~. 

928 . Stukken houdende vaststelling van de reg lementen voor de 

peil-, baak- en andere molenaars in de Overwaard, 1701-1702. 

1 omslag. 

voormolens 

929. Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor water

graaf en waterheemraden van de Overwaard, waarin op hun rekest 

wordt tegemoetgekomen aan de noden van de ingezetenen wegens 

de inundatie van hun landen voor de oorlog en g eldelijke te

gemoetkoming wordt verstrekt voor het uitdiepen van de uitwa

tering, het stellen van voormo lens en van sluizen om de uit

watering weer op peil te brengen, 1588 . Gewaarmerkt afschriftt 

1 s tuk 0 

930. Bestekken en voorwaarden voor het aanbesteden door het colle

ge van de Overwaard van het onderhoud van ue acht nieuwe voor

molens in de Elshout, 1746-1753, 1758 . 1 omslag . 

931. 

Ammerse sluis 

Missive van de Heer van Brederode aan zijn raadsheer en rent

meester te Vianen, Alewijn, houdende machtiging op de eerst

komende vergadering het openen van de oostsluis te Ammers in 

de baronie Liesveld toe te staan, 1639. 1 stuk. 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN (VAN ANDERE COLLEGES) 

932. Notulen van de vergaderingen van het college van de Lek, 

1760, 1824. 1 omslag. 

933. Notulen van de vergaderingen van het college van de Vijfhee

renlanden, 1806-1810. 1 omslag. 

934. Register gehouden op last van dijkgraven en hoogheemraden van 

de Vijfheerenlanden tussen de Dief- en Zouwedijk nopende de 

dijken en waterschappen in die ring over de jaren 1284-1739, 

1739. 1 deel. 

935-
938. 

"Registers van 

ringen van het 

4 delen. 

935. 1739-1755; 

936. 1756-1771; 

937. 1771-1784; 

938. 1784-1785. 

de Vijfheerenlanden", Notulen van de vergade

college van de Vijfheerenlanden, 1739-1785. 

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAru~DE STUKKEN 

939. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1807, 1810-1820. 

1 omslag. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

BESTUURSINRICHTING 

Reglement voor het dijkcollege van Hagestein 

940. Stukken betreffen~e de totstandkoming van een reglement voor 
• 

het dijkcollege v~n Hagestein en de bezwaren ingebracht tegen 



941. 

942. 

943· 

dit reglement door de commissaris~en belast met de vereve-
' 

ning der zaken van de weeskamer tf Amsterdam en daarmede 

administrateurs van de heerlijkheid Hagestein, 1821-1824. 

l omslag. 11 iJ. r.iP...: ... a 
1\. ~ . -~ i Ct re-w"' ~·~ vv~?"~;.... \ 7 
Stukken betreffende de totstandkoming van een regl"ement van 

bestuur voor het hoogheemraadschap (dit is het dijkcollege) 

van hetland van Hagestein, 1851. 1 oms lag . 

Staat van bezittingen en schulden van het dijkcollege van 

Hagestein toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid

Holland in verband met het antwerp van reglement voor het 

hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden, 1854· 1 omslag. 

Stukken betreffende de Ringcommissie 

Stukken gewisseld tussen de ringcommissie en het dijkcollege 

inzake de inspectie van de dijken, de oms lag van de onkos ten 

daarvan over de districten en de moeilijkheden over de beta

ling van omslag voor door het goevernement uitgevoerd werk , 

1810-1 8 14. 1 omslag. 

Reglement voor de Vijfheerenlanden en de Al b l asserwaard met 

Arkel beneden de Zouwe 

944 . Stukken betreffende de bezwaren van de leden van de Vijf

heerenlanden tegen de door Gedeputeerde Sta ten voorgestelde 

samenvoeging van de colleges en districten van de Vijfheeren

landen , 1832, 1834, 1838 . 1 omslag. 

945 . Stukken betreffende de rekesten ingediend bij Gedeputeerde 

Staten tot samenvoeging van de districten en colleges in de 

Vijfheerenlanden en de landen van de Alblasserwaard en de 

landen van Arkel en de gegevens over de landen van Hagestein 

verzameld voor het overleg dienaangaande, 1850. 1 omslag. 
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946. Stukken betreffende de bezi.raren van ingelanden en bestuurderen 

ingebracht tegen het ontwerp-reglement voor het hoogheemraad

schap van Lek en Merwede, 1853. 1 omslag. 

947. Ontwerp-reglementen voor de hoogheemraadschappen van de Vijf

heerenlanden en de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, 

1854-1855. Gedrukt, 1 omslag. 

BESTUURSFUNCTIES 

l)ijkgraaf 

948. Missive van het dijkcollege van Vianen aan dat van Hagestein 

houdende mededeling dat door gecommitteerde raden van de Sta

ten van Holland en Westfriesland toestemming is gegeven voor 

het toelaten van de heren Van Hall en Fabritius als dijkgraaf 

en hoogdijkheemraad van Hagestein in de colleges van de Vijf

heerenlanden en van de Lek, 1790. 1 stuk. 

949. Stukken betreffende de benoeming van een dijkgraaf van het 

dijkcollege van Hagestein, 1818, 1853, 1854· 1 omslag. 

Hoogdijkheemraden 

950. Stukken betreffende de benoeming van hoogdijkheemraden van 

het dijkcollege van Hagestein, 1811-1812, 1818, 1820-1821, 

1824-1825, 1831, 1848 . 1 omslag. 

951. Missi ven ge1..risseld tuss en het Provinciaal Bestuur van Zuid

Holland en het dijkcollege van Hagestein inzake de door het 

provinciaal be stuur nodig geachte benoeming van een tweede 

hoogheemraad in het dijkcollege van Hagestein, 1821. 1 om

slag. 

Secretaris van het college van de Lek 

952. S~ukken betreffende het geschil tussen de co lleges van 
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Hagestein en Everdingen en dat yan Vianen over de vervulling 

van de post van secretaris van het college van de Lek op 
I 

voordracht van het college of van het dijkcollege van Vianen 

met het Koninklijk Beslui t waarbij dit ambt verbonden wordt 

verklaard met het secretarisambt van het dijkcollege van 

Vianen, 1825-1 826 . 1 oms lag. 

Penningmeester van het college van de Lek 

953 . Missive van het dijk~ollege van Vianen aan dat van Hagestein 

houdende mededeling van de aanstelling van Joan Gambier tot 

voorlopig penningmeester van Vianen en daarmede van het col

lege van de Lek, 1851. 1 stuk. 

PERSONEEL 

Dijkmeester 

954. Instructie voor de dijkmeesters van het land van Hagestein, 

1631. Afschrift z.j. (c. 1800), 1 stuk. 

ARCHIEF 

955. Inventaris van stukken door de weduwe van wijlen de dijk

graaf van Hagestein Aarnout Drost aan het dijkcollege over

geleverd, 1812. 1 stuk. 

956. Lijst, opgemaakt in 1857 van de voor de rechtstoestand van 

het waterschap belangrijke stukken over de periode 1822 -1 857 

van het dijkcollege van Hagestein, genummerd 1-50b, 1857. 

1 omslag. 

FINANCIEN 

Landsbelastin~en/vrijstellingen 
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957 . Resolutie van de Staten van Utrecht, waarbij aan het land van 

Hagestein alle achterstallige en onbetaalde middelen van con

sumtie tot en met 1756 worden kwijtgescholden en bovendien 

aan de eigenaars en bruikers van de landerijen in de Biezen, 

Hoeff en Haag remissie wordt verleend van alle huishaardste

den-, oudschild- en mergengelden over 1751-1753 en vrijdom 

van oudschild- en personele mergengelden over 1754-1759, 1756. 
Afschrift, 1 stuk. 

958. Bevel van de Staten van Utrecht aan de gadermeester van Rage

stein zich stipt te houden 2an de resoluties van 27 april 1757 
en hen verder niet lastig te vallen 9 1757. 1 omslag. 

Registratierecht 

959. Repertoria van akten van het dijkcollege van Hagestein over 

de jaren 1835-1 857. 1 omslag. 

Omslag en gad.ering van lasten 

960. Staten opgemaakt door de dijkgraaf en drost van Hagestein 

Johan van Doeijenburch van nag niet betaalde lasten en plich

ten van de ingelanden van Hagestein over de jaren 1577-1579, 
opgemaakt volgens het hoefslagboek van Hagestein, 1580. 1 om

slag. 

Rekeningen 

Van het college van Hagestein 

961. Rekening en verantwoording van of namens de drost en dijk

graaf van Hagestein van de ontvangst en uitgaaf van de hoeft

gelden in het land van Hagestein en van de ontvangst en uit

gaaf van de omslag over de 46 hoeven, 1608, 1621, 1627, 1631, 
1632, 1638, 164q, 1641, 1643, 1645. 1 omslag. 

1 
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962 . Rekening van een kleermaker voor de schout van Hagestein, 

1597. 1 stuk. f 
N.B . Bijlage tot een n ie t meer aanwezige rekening en verant 

woording. 

963. Rekening en verantwoording van de ontvangs t en ui t gaaf van de 

kerkmeester van Hages t ein Gerri t Willemsz. over de periode 

Mart ini 1590- Petri 15 9 1~ z.j. (c. 1598 ) . 1 stuk. 

964 . Sententie van het Hof van Utrecht waarbij het dijkcollege van 

Hagestein veroordeeld wordt tot het betalen van een schuld 

van f 69-15-8 aan Cornelis Vonck en zijn vrouw, 1701 . 1 stuk. 

Van het college van de Lek 

965 . Rekening en van het college van de Lek toegezonden aan het be 

stuurscoll.ege van Hagestein 7 1755, 1767-1793 , 1806-1 810, 1818 7 

1829 . 1 omslag. 

Van het college van de Vijfheerenlanden 

966 . Liquidaties tussen de leden van het college van de Vijfhee

renlanden wegens de gemene kosten, 1807, 18 08 , 1826-1 835 , 

1837-1 839, 1841-1 844, 1846 -1 855. Afschriften, 1 oms lag . 

Begrotingen 

96 7. Memori e van begroting van de ordinaris kosten aan de Lekd ijk 

onder Hagestein, 1813. 1 stuk. 

BEMOEIINGEN VAN RET DIJKCOLLEGE 

Toezicht op de t ot de landen van Hages tein behorende polders 

968. Oproep vanwege het kapittel ten Dom te Utrecht aan de inge-
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landen behorende tot het gebied bemalen door de Biezenwater

molen onder Hagestein te verschijnen om te spreken over het 

bouwen van een n ieuwe watermolen, 1674. Gedrukt, 1 stuk. 

969. Plan tot verbetering van de afwatering van de Biezenpolder 

onder Everdingen, Hagestein en Vianen, concept, z.j. (c. 1760). 

1 stuk. 

970. Staat van het personeel van het polderbestuur van Hagestein, 

1836. 1 stuk. 

~~ Borderellen over de rekening van de Biezenmolen onder Hage-

~Ai11J "~"~.;t'~ ..... stein over de J·aren 1824-1850. 1852, 1854· 1855. 1 omslag • . qo o , , 

Beheer en onderhoud van dijkwerken 

Lekdijk 

schouw 

972. Hoefslaglijsten van de vluchtdijken op de Lekdijk opgesteld 

door de dijkcolleges van de Lek 9 1624 9 1680. 1 omslag. 

973. Hoefslagboekjes van de Lekdijk onder de hoge heerlijkheid 

Hagestein, 1779, 1825. 1 oms l ag. 

974. Stukken betreffende het vaststellen van een dag voor de schouw 

van de dijken etc. door afgevaardigden van het rijk en het 

dijkcollege van Hagestein; 1809. 1 omslag. 

975. Schouwbrief over de wegen 9 wateringen en watergangen met rat

en tochtsloten onder de hoge heerlijkheid Hagestein~ 1829. 

1 deel. 

vergunningen 



976. 

911· 

Vergunning verleend door het dijkpollege aan Evert Middelkoop 

een hooiberg te plaatsen bij de h~rberg de Roode Leeuw aan de 

Lekdijk, 1 83 3. 1 omslag. 

Vergunning verleend door het dijkcollege aan C.L. van der : 

Horst, administrateur van de goederen van de barori Heereman 

van Dever, t o t het graven van een sloot langs een perceel 

grond aan de binnenkant van de Lekdijk, 1845. 1 omslag. 

onderhoud en herstel 

978. Ordonnanrie van het dijkcollege houdende bevel tot het op

maken van de dijk en het verhogen en verzwaren van de Gaie

wech, 1580 . 1 stuk. 

979. Keuren van de co lleges van Vianen, Everdingen, Leerdam en 

Arkel op de dijken onder de landen van Hagestein, 1582, 1583 . 

1 omslag. 

980. 

981. 

Proces-verbaal van de opmeting door vertegenwoordigers van 

de dijkcolleges van Hagestein en Everdingen van de slagen 

vluchtdijk in het g raafschap Culembo r g behorend respektieve

lijk aan Nefkens en Skent de Waeije, 1588. Afschrift 1624, 

1 stuk. 

Memorie van de reparti tie door de St a ten van Utrecht van de 

onkosten van de Hages teinse schaardijk over de geerfden en 

dijkgeslaagden van Hagestein, z.j. (1608) . Afschrift, 1 stuk. 

982 . Bes tek en voorwaarden voor de aanbesteding door de heren van 

de Dom en van Oudemunster te Utrecht als heren van Hagestein 

van het maken van een berm en het herstellen van de verzakte 

berm op de Hagesteinse schaardijk, concept, 1618. 1 stuk. 

983. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcol

lege van het herstellen en opmaken van het rijswerk aan de 

Hages teinse schaardijk, concept, 16 35. 1 stuk. 
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984. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcol

lege van het leggen van kribben op de Hagesteinse schaardijk, 

z.j. (c. 1640). 1 omslag. 

985. Stuk houdende het protest van het lid van Hagestein tegen 

een extra-ordinaris keurschouw van het colleg e van de Vijf

heerenlanden op de dijken onder Hagestein en Everdingen, hoe

wel beide col leges wegens overleg met hun principalen niet 

deelgenomen hadden aan de verhoging van de Lekdijken in 1741, 

klad, 1742. 1 stuk. 

986. Memorie van de peiling van de hoge Lekdijk onder de hoge 

heerlijkheid Hagestein, 1744. 1 omslag. 

987. Ordonnantie van het dijkcolleg e van Hagestein voor de inge

landen tot het opmaken, bijwerken en slechten van de dijk 

onder de landen van Hagestein en ze te brengen op het daar

voor vastgestelde pei l, 1744. 1 stuk. 

988. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van Hageste i n 

van het verbreden van de schaardijk onder Hagestein inge~ 

vol ge resolutie van de Staten van Utrecht, 1749 . 1 stuk. 

989. Bijlagen tot de rekeningen van het dijkcollege van Hagestein 

wegens de werken aan de schaardijk van Hagestein, 1749. 

1 omslag. 

990 . Akte van aanbesteding door het dijkcollege van Hagestein 

van het maken van een rijsberm aan het boveneinde van de 

Hagesteinse schaardijk, 1781. 1 stuk. 

991 . Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de Rijkswa

terstaat van de reparatie van de krib in de Nederrijn bij 

Wijk bij Duurstede, de kribben boven de Hagesteinse schaar

dijk en het pakwe}k voor de schaardijk, 1808. Gedrukt, 1 om-

slag. 1 
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992. Stukken betreffende de op het ber el van de Minister van Water

staa t ui t te voeren werken aan cLie Hagesteinse schaardijk en de 
I 

omslag van de kosten van de werken over de dijkgeslaagden, 

1809-1816. 1 omslag. 

993. Stukken betreffende de aanmerkingen vanwege de 11inister van 

Binnenlandse Zaken en Waterstaat op de toestand van de slagen 

dijk onder Hagestein ter weerszijden van het door het r~jk 

onderhouden stuk schaardijk, 1822. 1 omslag. 

994. Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het leggen van 

een aard-en binnenberm achter de hoge Lekdijk. 1823 o ·1 stuk. 

995. Stukken betreffende de aanbesteding van de verhoging en ver

zwaring van de Lekdijk onder Hagestein, houdende tevens het 

Koninklijk Besluit waarbij de last van de kosten wordt toe

gewezen aan de polders Biezen, Hoef en Haag en vrijstelling 

wordt verleend aan de polders de Nes en de Hogewaard, 1825-

1 827 o 1 oms lag. 

996. Circulaire van de gouverneur van Zuid-Holland voor de landen 

van Hagestein verzoekende inzending van de rekeningen over 

de periode 1814-1824 aan de inspecteur van het kadaster ter 

vaststelling van de grootte van de last op de grand bestemd 

voor de beveiliging tegen rivier- of zeewater, 1828. Gedrukt, 

1 stuk. 

997o Stukken betre ffende de geschillen binnen het college van 

Hagestein over het dragen van de kosten van het bezanden van 

de Lekdijk, het daarop gegeven Koninklijk Besluit en de ver

zoeken tot controle van de naleving van dat besluit, 1829-

1830. 1 omslag. 

998. Akte houdende de overeenkomst tussen het dijkcollege van 

Hagestein en de landeigenaren en de dijkgeslaagden onder 

Hagestein tot het door het dijkcollege voor de dijkgeslaag

den uit de spoorschouw houden van de Lekdijk, 1831. 1 stuk. 
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999. Rapporten van de dijkmeester Mink inzake de buitenberm van de 

schaardijk van Hagestein en de verzakking en het herstel daar

van, 1831. 1 omslag. 

1000 0 

1001. 

1002. 

1003. 

1004. 

1005. 

Besluit van de gouverneur van Zuid-Holland toegezonden aan 

het dijkcollege van Hagestein houdende afkeuring van het plan 

tot het leggen van een krib ter bescherming van de schaardijk, 

1832. 1 omslag. 

Stukken betreffende de begroting en de rekening en verant

woording wegens het doen schuppen van de Hagesteinse Lek

dijk, 1832-1 856 . 1 omslag. 

Bestek en voorwaarden voo r de aanbesteding door het college 

van de Vijfheerenlanden van het maken van een pakwerk en het 

leggen van een bleeslaag langs de Hagesteinse schaardijk, 

1834 · Gedrukt, 1 stuk. (onvolledig) 

Bijlagen tot de rekening voor het leggen van pakwerk op de 

Hagesteinse schaardijk door het col lege van de Vijfheeren

landen wegens het aandeel van de landen van Hagestein in 

de kosten daarvan, 1834. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van de levering 

van grof zand en steenpuin voor het bezanden van de Lekdijk 

en het bestorten van de barmen van de schaardijk, 1834, 

1837-1846, 1848, 1852 , 1 omslag. 

Stukken houdende de overeenkomst tussen het dijkcollege en 

de landeigenaren en dijkgeslaagden van Hagestein inzake het 

onderhouden van de rijsbermen en steenstortingen aan de 

Hagesteinse schaardijk en het bezanden van de Lekdijk en 

lijsten van de dijkgeslaagden, na het aflopen van de rage

ling volgens welke het dijkcollege daarin moet voorzien, 

1835. 1 omslag. 



1006. 

1007. 

1008. 

1009 . 

1010. 

1011. 

1012. 

Stukken betreffende de klachten; van de colleges van de Vijf

heerenlanden ingediend bij Gede~uteerde Staten betreffende 

het niet voldoen aan de ei sen van steenstorting en pakwerk 

op de Hagesteinse schaardijk door het betreffende college en 

de dijkgeslaagden, 1 835 -1 836 . Afschriften, 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het onderhouden 

van het pakwerk langs de Hagesteinse schaardijk, 1836 . 1 om

slag. 

Rekening en verantwoording door de gadermeester van de landen 

van Hagestein wegens de ontvangst en uitgaaf voor het maken 

van pakwerk en een b l eeslaag lang s de Hagesteinse schaardijk, 

1835 . 1 oms l ag. 

Stukken betreffende de verzwaring van de Hagesteinse schaar

dijk met steenstortingen en rijsbermen en de daarover ge

voerde briefwisseling tussen gedeputeerde staten en het 

dijkcollege wegens klachten van beide partijen over het fi

n ancieel beheer en de wijze van oms l ag van de kosten over de 

dijkgeslaagden, 1836-1837· 1 omslag. 

Begroting, rekening en bijlagen t ot de r ekening van de gader

meester van de landen van Hages tein wegens de ontvangst en 

uitgaaf voor het herstel en onderhoud van het rijspakwerk 

op de Hagesteinse schaardijk over 1836-1844, 1846-1 850 . 

1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het aftappen 

van het water en het schuppen, t oesteken en effenen van de 

sporen in de hoge dijk onder Hagestein , 1837-1 845· 1 omslag . 

Begrotingen en rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de 

gadermeester van de landen van Hagestein wegens het bezanden 

van de Lekdijk onder Hagestein, 183 7-1855. 1 oms l ag. 



1013. 

1014. 

1015. 

1016. 

1017 0 

101 8. 

1019. 

147 

Stukken betreffende de aanbesteding door het dijkcollege van 

het verhogen en verzwaren van de Lekdijk en het verkrijgen 

van de daarvoor benodi gde leningen~ 1845. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het v1eghalen 

van een huisje aan de zuidzijde van de Lekdijk en het weer 

opbouwen daarvan wegens de verhoging en verzwaring van de 

dijk, 1845. 1 omslag. 

Rekening en verantwoording en bijlagen tot de rekening van 

de gadermeester van de landen van Hagestein wegens het le

nen van gelden voor het verhogen en verzwaren van de Lek

dijk onder Hagestein 1 1845, 1848. 1 omslag. 

Stukken gewisseld tussen het dijkcollege en de andere leden 

van de Vijfheerenlanden ~ het col lege van de Alblasser'\vaard 

en van Arkel beneden de Zouwe en Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland betreffende een regeling voor de gezamenl ijke 

financiering van het leggen en verlengen van de binnenbermen 

van de landen van Hagestein en het vaststellen van het be

stek daarvoor~ 1845·-1 853. 1 omslag. 

Procesbundel van het college van Hagestein van de procedure 

in hoger beroep voor het Provinciaal Gerechtshof van Zuid

Holland van Jan Hendrik Kars tegen het dijkcol lege wegens 

het niet voldoen aan het contract tot het leveren van steen

puin aan het dijkcollege, 1846-1 848. 1 omslag. 

Rekening en verantwoording en bijlagen tot de rekening van 

de gadermeester van de landen van Hagestein wegens het on

derhoud van de steenstortingen aan de schaardijk onder Rage

stein over de jaren 1846-1848 1 1849 en 1850-1851. 1 omslag. 

Stukken betreffende de onderhandelingen gevoerd op bevel van 

het Provinciaal Bestuur door het dijkcollege met de colleges 

van de AlblasseJwaard en de Vijfheerenlanden over een subsi-
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die in de kosten van het doortre,kken van de binnenbermen van 

de Lekdijk in Hagestein, 1847. 1f omslag. 

Rekening en verantwoording en bij lagen tot de rekening van de 

gadermeester van de landen van Hagestein wegens de kosten van 

het versterken van de Lekdijk over de jaren 1850~1853. 1 - om

slag. 

Begroting en omslag van de kosten van onderhoud van de berm 

en van de leverantie van steenpuin aan de schaardijk van 

Hagestein, 1855. 1 stuk. 

dijklegering 

Stukken betreffende de posten van het dijkleger van Hagestein 

en de organisatie van de dijklegering van de colleges van de 

Vijfheerenlanden, 1819, 1820, 1826-1827, 1834, 1836, 1840-

1855. 1 omslag. 

riviercorrespondentie 

Stukken betreffende de b ijzondere riviercorrespondentie en 

de daarvoor van overheidswege gemaakte regelingen, 1806-1809, 

1812-1821. 1 oms l ag. 

1024, Peillijsten van de wa terho ogten in de rivier de Lek bij Ha-

1025· gestein bij de dijkbewaking, 1812-1855. 1 deelen1 omslag. 

1026. 

102 7. 

dijkmagazijnen en noodmaterialen 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het leveren 

en plaatsen van noodrijs op de Lekdijk onder Hagestein, 

1726, 1761, 1763, 1772. 1 omslag. 

Stukken betreffende de noodmaterialen van het dijkcollege 
"' 

met staten van de in het magazijn aanwezige noodmaterialen, 

1728, 1729, 1 806 , 1809, 1823, 1824, 1844, 1845. 1 omslag. 
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Diefdijk 

Stukken betreffende de omslag van de vacatiekosten en ver

schotten van de drossaard van Hagestein bij gelegenheid van 

de werken aan de Diefdijk 7 omgeslagen door dekenen en kapit

tels van de Dom en Oudmunster te Utrecht a ls heren van Ha-
~ 

gestein~, 1579-1580. 1 omslag. 
I 

Akte van aanneming door Aert Thijsz., Rijck Rijckertsz. en 

Sebastiaen Cornelisz. van het onderhoud en het ophogen van 

het slag Diefdijk van de landen van Hagestein, 1605. 1 stuk~ 

Bijlagen tot de Diefdijkrekening van Hagestein over 1677, 

1677. 1 omslag. 

Rekening en verantwoording van de drossaard en dijkgraaf van 
I 

de landen van Hagestein wegens de kosten van de werken aan 

de Diefdijk 7 1691, 1697-1699, 1709, 1711. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het maken en 

onderhouden van het gemeenlandsslag van Hagestein op de Dief

dijk, 1727, 1764-1771. 1 oms lag. 

Missive van de Inspecteur-generaal van de Waterstaat aan het 

dijkcollege houdende mededeling van het bestek voor de ver

hoging en verz;..raring van de Diefdijk 7 1 809 . 1 stuk. 

Missive van de Ingenieur van de Waterstaat aan het dijkcolle

ge ter vaststelling van een bespreking inzake de waterkering 

bij het fort aan de Diefdijk, 1845. 1 stuk. 

Lingedijk 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcol

l~ge van de Vijfhferenlanden van het legge~ en het opmaken 
• van de doorgebroken Noorder-Lingedijk bij Kedichem, 1809 . 
I 

Gedrukt 1 1 stuk. 
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Stukken betreffende de aan het ri;jk verschuldigde bijdragen . 
van het dijkcollege voor het ondefhoud van de Lingedijken 1 

1812-1820. 1 omslag. 

noodmaterialen van en dijkiegering op de Dief- en Lingedijken 

Stukken vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken en Water

staat aan het dijkcollege gezonden betreffende het opkomen 

van manschappen en het verschaffen van materiaal voor bezan

dingsvrerkzaamheden en het aan brengen van noodmaterialen op 

de Dief- en Lingedijken en de regeling van de dijkwacht 1 

1820. 1 omslag. 

Overlaten en sluis te Dalem 

Missive van de Inspecteur-generaal van de Waterstaat voor 

het dijkcollege houdende uitnodiging voor de aanbesteding 

van de overlaatwerken, 1809. 1 stuk. 

Missive van de Minister van Binnenlands e Zaken en Waterstaat 

aan het dijkcollege verzoekende aanwezig te zijn bij de be

spreking inzake de Asperse en andere op de Linge lozende 

sluizen, 1820. 1 stuk. 

Stukken betreffende de regeling van het beschikbaar zijn van 

manschappen uit de landen van Hagestein voor het openen en 

afgraven van de overlaten t e Dalem en Asperen, 1830, 1833, 

1 838 , 1850. 1 omslag. 

Zorg voor de afwatering 

afwatering binnenslands 

Oorkonde houdende de regeling tussen heer Wouter wten Goeije 

en heer Sweder van Beusecum, ridder van Helsloot inzake de 

door hun beider schouten en heemraden gezamenlijk te voeren 
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schouw op de uitwatering van Gepsweerde, 1269. Afschrift door 

de secretaris van Hagestein, c. 1550. 

N.B. Inventaris Hingman 1-1, regest 1. 

Akte van aanbesteding door schout en heemraden van de vrije 

heerlijkheid Hagestein van het maken en onderhouden van de 

gemeenlandsslagen in de Zederik, 1766. 1 stuk. 

Missive van het Provinciaal Bestuur aan het dijkcollege van 

Hagestein houdende goedkeuring door de Minister van Binnen

landse Zaken en Waterstaat voor het aanbesteden van het her

stellen van de Wilhelminasluis op het Zederikkanaal en van 

de sluis aan de Arkelse dam, 1845· 1 stuk. 

Missive van de Commissaris des Konings aan burgemeester en 

wethouders van Hagestein houdende afwijzing van een rekest 

tot overname van de Zederikkaden, 1856. 1 stuk. 

afwatering van de Vijfheerenlanden 

uitwatering op de Lek 

sluizen en voormolens te Ameide 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college 

van de Lek van het maken van het houtwerk in de gemetselde 

sluis bij Ameide, 1643. Afschrift, 1 stuk. 

Rekesten gericht aan het college van de Lek inzake het stel

len van voormolens op de Zederik, 1737-1738. Afschriften, 

1 omslag. 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college 

van de Vijfheerenlanden van het maken van 5 achtkante wind

watermolens bui~en de sluis bij Ameide, 1739. Gedrukt, 1 stuk. 
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Rekening en verantwoording doo~ de dijkgraaf van Vianen voor 

het college van de Vijfheerenldrrden van de onkosten wegens 

het stellen van 5 nieuwe voormolens op de gemeenlandsuitwa

tering buiten de sluizen bij Ameide in 1739 en 1740 , 1742. 

1 stuk. 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college 

van de Lek van het leggen van een ringdijk en het uitvoeren 

van werken aan de sluizen bij Ameide, 1820. 1 omslag. 

voormolens te Achthoven 

Stukken betreffende het overleg binnen het land van Hagestein 

over het door het college van Ter Leede ingediende plan tot 

verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden en de 

voor het totstandkomen daarvan te betalen gelden aan het 

dijkcollege van Vianen om de acht voormo lens op Achthoven 

in het bezit van het college van de Lek te brengen, 1784. 

1 oms lag. 

Stukken door het dijkcollege gezonden aan het Provinciaal 

Bestuur van Utrecht inz ake he t standpunt van de landen van 

Hagestein betreffende de voo r mo lens op Achthoven, minuten, 

1805. 1 oms l ag . 

Rekening en verantwoording door WoJ . Cambier wegens de ver

koop van de molens en molengoederen op Achthoven, 1827. Af

schriften, 1 omslag. 

uitwatering op de Linge 

sluis in de Arke lse dam 

Resolutie van Gedeputeerden van de Staten van Utrecht voor 

het dijkcollege houdende macht i ging om met de andere leden 

van de Lek te spreken over de bijdrage van de landen van 
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Hagestein in de kosten van het maken van de nieuwe sluis in 

de Arkelse dam, 1761. 1 omslag. 

Steenenhoekskanaal 

Stukken betreffende de vaststelling van de jaarlijkse bijdra

gen van het dijkcollege aan de commissie voor het kanaal van 

Steenenhoek en de moeilijkheden inzake de afdracht van deze 

bijdragen, 1821, 1822, 1831, 1840, 1846, 1847. 1 omslag. 

Reglement ter regeling van de werkzaamheden van het heemraad

schap van het kanaal van Steenenhoek, 1828. Gedrukt, 1 stuk. 

Stukken betreffende het totstandkomen van een nieuw regle

ment en regaling van de inkomsten voor het heemraadschap van 

het kanaal van Steenenhoek, 1849-1851. 1 omslag. 

tijdelijke uitwatering door de Alblasserwaard 

1057 • . Rapport van de heren Van Hoeij, Op den Hooff, Pernis en Van 

der Vlist aan het college van de Vijfheerenlanden inzake de 

mogelijkheid van het afvoeren van het inundatiewater (door

braak Kedichem) via gaten in de Bazel- en Zouwedijken op de 

Alblasserwaard, 1809. Afschrift, 1 stuk. 

1058. 

1059. 

plannen voor een uitwatering op Elshout en op de Merwede 

Rapport van de landmeters Klinkenberg, Bolstra, Goudriaan 

en Van Straalen aan het college van de Vijfheerenlanden in

zake hun onderzoek van de plannen voor de verbetering van de 

afwatering door lozing via de Overwaard, 1774. Gedrukt, 1 

omslag. 

Stukken betreffende het werk van de gecombineerde commissie 

uit het college! van de Lek en gecommitteerde geerfden inzake 
• 

het ontwerpen ep onderzoeken van een plan ter verbetering van 
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de afwatering van de Vijfheer~nlanden door het verlengen van 
~ 

de Zederik tot de Waa ldijk biD Steenenhoek 9 1805. Afschriften, 

1 omslag. 

Stukken betreffende mo g elijke verbeteringen van de afwatering 

van de Vijfheerenlanden, 1816-1817. 1 omslag. 

Uitnodiging van het dijkcollege van Vianen aan dat van Rage

stein een conferentie te houden inzake de bezwaren ingebracht 

tegen het afwateringsplan van het college van de Lek bij de 

Minister van Binnenlandse Zaken, 1807. 1 stuk. 

Beheer en onderhoud van wegen 

Missive van dekenen en kapittels van de Dom en Oudmunster te 

Utrecht aan de drossaard en dijkgraaf van de landen van Rage

stein houdonde opdracht de slenken in de weg op de plaats van 

de vroegere grachten met puin te dempen, 1632. 1 stuk. 

Landsverdediging 

Missive van de Prins van Oranje 2an het dijkcollege verzoe

kende samen met de andere heren in het gebied de rivier de 

Linge tegen de vijand open te houden en het dichtvriezen te 

voorkomen, 1645. 1 stuk. 

STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE DIJKGRAAF EN DE SECRETARIS I N EEN 

ANDERE FUNCTIE 

Rekening en verantwoording van Jan Claeszoon, secretaris te 

Ragestein, van het door hem gevoerde beheer van het sterf

huis van wijlen Reijer Dircksz. te Ronswijck, 1623 . 1 stuk. 

Stukken afkomstig van de dijkgraaf en secretaris als verte

genwoordigers van hun principaal, de weeskamer van de stad 

Amsterdam betreffende de verzorging en plaatsing van wees

kinderen, 1806 , 181 1. 1 oms lag. 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN DE VIJFHEERENLANDEN 

Notulen van de vergaderingen van het college van de Vijfhee

renlanden~ 1768 9 1771, 1773, 1786, 1804-1806, 1818, 1819. Af

schriften, 1 omslag. 

INGEKOMEN EN JI'IINUTEN VAN UITGAANDE STUKKElif 

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het dijkcolle

ge van Everdingen, 1803-1857. 2 omslagen. 

1067. 1803-1824; 

1068. 1825-1857. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

BESTUURSINRICHTING 

Reglement voor het dijkcollege 

Missive van het dijkcollege van Everdingen aan het departe

mentaal bestuur van Gelderland houdende een verwijzing naar 

de bijzondere samenwerking binnen de Vijfheerenlanden op het 

verzoek om advies voor het gelijkschak~len van de dijkrech

ten en voorschriften in het voormalig kwartier van Nijmegen, 

concepten, 1806. 1 omslag. 

Stukken betreffende de totstandkoming van het reglement van 

het dijkcollege van Everdingen~ 1821-1822. 1 omslag. 

Ontwerp-reglement voor het dijkbestuur van het land van Ever

dingen, 1847. Afschrift$. 1 stuk. 

Stukken betref!ende de wijziging van het reglement van het 
1 

dijkcollege van Everdingen, 1851-1853. 1 omslag. 
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Stukken betreffende de Ringcommiss ~e 

Stukken betreffende het werk van de ringcommissie en de moei

lijkheden ter z a ke van d e i nning van de omslag van de kosten 

van de commissie over de d istricten, die belanghebbend ver- : 

klaard zijn, 18 10 -1 815. 1 omslag. 

Reglement voor de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard . met 

Arkel beneden de Zouwe 

Stukken betreffende de plannen van de Minister van Binnenland

se Zaken tot he~ samenvoeg en van de dijkb e sturen van de Vijf

heerenlanden onderling en die van Arkel beneden de Zouwe met 

de Alblasserwaard, 1 838 . 1 omslag . 

Stukken betreffende het ontwerpreglement voor het h oogheem

raadschap van Lek en Merwede, 18 50 , 1853. 1 omslag . 

Stukken b e treffende de ontwerpreg lem enten voor de hoog~eem

raadschappen van de Vi j fheer enlanden en de .Al blassenmard met 

Arkel beneden de Zouwe, 1 854-1 8 56 . 1 oms lag . 

Alg emeen polderreg lement 

Ontwerp van een alg emeen reglement voor de polders in de pro

vincie Zuid-Holland, 18 55· Gedrukt, 1 omslag . 

BESTUURSFUNCTIES 

Algemeen 

Stukken betreffende de benoeming van dijkgraaf en hoog dijk

heemraden van het dijkcollege van Everding en, 1802. 1 omslag . 

Missive van het dijkcollege van Everdingen aan het g edeputeerd 

bestuur van Gelderland houdende mededeling van de functionaris-
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sen bij de dijkstoel van Everdingen en hun tractementen, mi

nuut~ 1805. 1 stuk. 

Staat houdende de namen van de leden van het bestuur van het 

dijkcollege van Everdingen? concept, 1830. 1 still<. 

Dijkgraaf 

Stukken betreffende de waarneming van het dijkgraafambt van 

de landen van Everdingen door de burgemees ter Salomon de 

Jouwer, 1760, 1765, 1784. 1 omslag. 

Memorie van de inkomsten en uitgaven van het dijkgraafambt 

van Everdingen over de periode 1774-1788. Klad z.j. 1 stuk. 

Extract uit het register van raad en rekenkamer van Culemborg 

houdende de benoeming van mr. Samuel Pansorgh tot provisioneel 

drossaard van stad en graafschap en tot dijkgraaf van het land 

van Culemborg en Everdingen, 1783 ,. 1 stuk. 

Stukken betreffende de benoeming van de dijkgraaf van het dijk

college van Everdingen, 1825-1832. 1 omslag. 

Stukken betreffende de vervulling van het ambt van dijkgraaf 

van het dijkcollege van Everdingen, 1856. 1 omslag. 

Hoogdijkheemraden 

Extract uit het register der dagelijkse besoignes en voorval

lende handelingen van de raadkamer van Culemborg houdende ver

slag van de bezwaren vanwege de Prins van Oranje gemaakt te

g~n het doen vervangen van Gijsbert Carel Walbeeck bij sub

stitutie door Walraven Wijnen als hoogdijkheemraad van Ever

dingen, 1768. 1 stuk. 

~ 
Stukken betreffen~e de benoeming van hoogdijkheemraden en 
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noodheemraden in het dijkcollege van Everdingen, 1811, 1824-

1849, 1851. 1 omslag. 

Secretaris van het college van de Lek 

Stukken inzake het geschi l tussen de colleges vari Everdingen 

en Hagestein en het college van Vianen over het recht van 

het dijkcollege van Vianen tot de benoeming van de secretaris 

van het college van de L~k, houdende tevens het hierop gegeven 

Koninklijk besluit, 1826. 1 omslag . 

PERSONEEL 

Instructie voor de molenaars van Everdingen, Zijderveld en 

Over-Heicop, z.j. (c. 1770). Afschrift, 1 stuk. 

Missive van de col l eges van Vianen en ~agestein aan dat van 

Everdingen inzake de benoeming van een nieuwe sluismeester 

en opzichter van de vijf voormolens, 1803. 1 stuk . 

FINANCIEN 

Akte van verkoop van een stuk land onder Everdingen, 1635. 

1 stuk. 

Omslag en gadering van het aandeel in de kosten van hat col

lege van de Vijfheerenlanden 

Extract uit het register der notulen van de r aad en rekenkamer 

van de Prins van Oranje voor het dijkcollege van Everdingen 

houdende instructi e tot het bijeenbrengen van retro-acta voor 

de opheldering van de kwestie van de gevouwen of hele morgens 

voor de berekening van de omslag 9 1770. 1 stuk. 

Missive van het college van de Vijfheerenlanden aan het dijk

college van Everdingen houdende aansporing tot het voldoen 

van de omslagen voor de Vijfheerenlanden, 1819. 1 stuk. 
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Rekeningen· 

Borderellen op de gemeenlandsrekening van Everdingen, 1835-

1836. 1 stuk. 

Bijlagen tot de rekening van het dijkcollege van Everdingen, 

1738, 1830. 1 omslag. 

Rekening wegens de Biezenmolen onder Hagestein 

Borderellen op de Biezenmolenrekening van het college van 

Hagestein, 1845-1851, 1853, 1855· Afschriften, 1 omslag. 

Rekening van het college van de Lek 

Rekeningen van het college van de Lek toegezonden aan het 

dijkcollege van Everdingen, 1762-1828. 1 omslag. 

1762, 1767-1772, 1774-1785; 

1786-1789, 1800-1813, 1824, 1828. 

Borderellen op de rekeningen van het college van de Lek wegens 

de hoge omslag en het voorgemaal, 1845-1848. Afschriften, 1 om

slag. 

Rekening van het college van de Vijfheerenlanden 

"Liquidatie van sodanige onkosten die gevallen sijn en tuschen 

de Vijffheeren Landen in 't gemeen gedragen moeten werden, zee

dert de laatste liquidatie en rekening, gedaan den 13 october 

1763,"· 1 stuk. 

Bevel van de raadkamer binnen Culemborgh aan de dijkgraaf 

Matthias van de Lynden zijn substituut Salomon de Jouwer en de 

hoogd~kheemraad G~sbert Carel Walbeeck ingevolge resolutie van 

de Edele mogendep alle rekeningen en stukken betrekkelijk de 
1 
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Vijff Heeren in het g emeen en hep college van de Lek in het 

bijzonder voor onderzoek over te f doen brengen, 1768 . Afschrift, 

1 stuk. 

Memories van vacaties en dagg elden van de dijkgraaf van Ever

dingen, kladden, 1776 , 1784-1786 , 1791. 1 omslag~ 

Li quidaties tussen de dijkcolleges van de Vijfheerenlanden 

wegens de gemene kosten, 1794, 1 800, 1802 -1 808 , 1 828-1 832 , 

1834, 1836 , 1838-1 840 , 1 843-1847, 1849 . Afschriften, 1 om

slag . 

BEMOEIINGEN VAN HET DIJKCOLLEGE 

Beheer en onderhoud van dijkwerken 

Lekdijk 

schouw 

Hoefslagboek van de vluchtdijken op de Lekdijk opgest e l d door 

de dijkcolleges van de Lek, Vianen , Hagestein en Everdingen, 

1624 . 1 stuk. 

Extra-ordinaris schouwcedullen van het dijkcollege van Ever

dingen wegens de schouw op de Lekdijk, 16 27, 1 66 7. 1 omslag. 

Legger van de slagen dijk op de Lekdijk onder het dijkcollege 

van Everdingen, 1 807. 1 deel. 

vergunningen 

Vergunning van het dijkcoll ege van Everdingen voor Antonie van 

Ooijen t e Everdingen tot het planten van een doornhaag aan de 

hoge Lekdijk voor zijn boerderij, 1832 . 1 omslag . 
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Stukken betreffende onderzoeken voor het verstrekken van ver

gunningen tot het bouwen op de dijk van Everdingen, 1855-

1857. 1 omslag. 

schouw van het college van de Lek 

Stukken inzake het vaststellen van een dag voor de najaars

schouw van het college van de Lek, 1832. 1 omslag. 

Stukken vanwege het college van de Lek toegezonden aan het 

dijkcollege houdende vaststelling van dagen voor de schouw, 

borderellen van rekeningen en stukken betreffende het pen

ningmeesterschap, 1849-1856. 1 omslag. 

schouw van het college van de Vijfheerenlanden 

Memorie van de punten die de colleges van Everdingen en Ter 

Leede besloten hebben op de meischouw van de Vijfheerenlanden 

aan de orde te stellen, 1778. 1 stuk. 

onderhoud van de Lekdijk 

algemeen 

Rekest van dijkgeslaagden en geerfden onder _Everdingen aan de 

staten van het kwartier van Nijmegen als wettige en soevereine 

overheren van stad en graafschap van Culemborg de door het 

college van de Vijfheerenlanden voorgeschreven verhoging van 

de Lekdijk vo l gens de waterpassing van de landmeter de Vries 

af te wijzen of op een geringere hoogte te bevelen, aangezien 

de landen het werk noch de financien daarvoor kunnen opbren~ 

gen, 1741. 1 omslag. 

Memorie van de opmeting van de Lekdijk onder Everdingen door 

de landmeter Antonif van der Warp , 1747. 1 stuk. 
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Stukken ge'I.Jisseld door het colle~e van Everding en met het 

Departementaal Bestuur van Gelde~land en de andere dijkcolle

ges over het verloop van de procedure van het colleg e van de 

Vijfheerenlanden teg en J. de Bruin te Lexmond wegens het weg

halen van aarde g estort voor het bijwerken v an de dijk bij de 

voormolens te Ameide en de van deze procedure verleende sur

cheance door het Departementaal Bestuur van Utrecht, 1802-

1803. 1 omslag. 

Memorie-begroting van de kosten van de werken aan de Lekdijk, 

1813. 1 stuk. 

Stukken betreffende de bezanding van de J_,ekdijk onder Ever

ding en door het dijkcollege, 1814-1 815, 1 818-1 819. 1 omslag . 

Besluit van de Minister van Waterstaat de overeenkomst tussen 

de colleg es van de Alblasserwaard, Hagestein en Everdingen 

inzake het stellen van een noodwering op de lag e gedeelten 

van de Zuider-Lekdijk bij Achthoven, Lexmond en Hagestein, 

~>raarvan de Alblasserwaard de hel f t van de kosten zal dragen, 

goed te keuren, 1820. 1 stuk , 

Stukken betreffende de g e b reken bij controle vastg esteld aan 

de dijken onder het land van Everding en en de door Gedepu

teerde Staten verleende g oedkeuring en voor de daarvoor te 

verrichten werken, 1 8 20-1 8 57. 1 omslag. 

Stukken betreffende de verhog ing door het dijkcollege van de 

Lekdijk onder Everdingen, 183 8 , 1 840, 1844-1 846. 1 omslag. 

Stukken inzake de overeenkomst tussen het dijkcollege en de 

Minister van Oorlog onder b emiddeling van de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Waterstaat en van gedeputeerde staten 

betreffende de bouw van een fort op de kruising van Lek- en 

Diefdijk en de daarvoor benodigde overdracht van dijkpercelen, 

en de vaststelling van de grenzen van de landen van het rijk 

en van het dijkcollege, 1842-1848 . 1 om.slag. 
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Stukken gewisseld tussen Gedeputeerde Staten en het dijkcol

lege over de wenselijkheid van het wel dan niet aanwezig zijn 

van bebouwing op de Lekdijk, 1850, 1852. 1 omslag. 

onderhoud van de Hagesteinse schaardijk 

Resolutie van de raad en de rekenkamer van het graafschap 

Culemboig waarbij de substituut-hoogdijkheemraad van Ever

dingen wordt gemachtigd in te stemmen met het voorste.l van 

het dijkcollege van Ter Leede inzake de beveiliging van het 

Hagesteinse schoor en de daarvoor te richten rekesten aan de 

diverse principalen, 1791. 1 stuk. 

Stukken betreffende het verhandelde binnen het college van de 

Vijfheerenlanden inzake het leggen en verlengen van de binnen

berm aan de Hagesteinse schaardijk en de dekking van de kosten 

daarvan, 1846-1847. 1 omslag. 

aardhaling 

Stukken betreffende de uitspraak van het dijkcollege van Ever

dingen dat de aarde voor het onderhoud van slag 18 van de Lek

dijk door de onderhoudsplichtige, de weduwe Peek, gehaald moet 

worden uit de uiterwaard van J. van der Andel en dat een over

pad voor het vervoer van die aarde gegeven moet worden, 1827. 

1 omslag. 

kweldammen 

Stukken betreffende het leggen en onderhouden van de kweldam

men in het land van Everdingen, 1834-1836. 1 omslag. 

Stukken inzake het overleg van de Vijfheerenlanden en het 

ministerie van waterstaat inzake de eisen te stellen aan en 

de toestand van 1e kweldammen aan de Lekdijk, 1844-1846. 1 om-

slag. ' 



1126. 

1127. 

1128. 

1129. 

1130. 

11 31 • 

1132. 

164 

v erloop van de rivier de Lek 

Rapporten inzake de 1-1aterstanden gemeten bij de dijkwacht te 

Everdingen, 1777-1778 , 1781. 1 omslag. 

Stukken betreffende de bezwaren van het dijkcollege van Ever

dingen en zijn principaal, de Raad en Rekenkamer van de Prins 

van Oranje samen met de andere leden van de Vijfheerenlanden 

in te dienen bij de Staten van Gelderland wegens het verhogen 

en verzwaren van de veerdammen bij Lekskensveer, 1781, 1783. 

1 omslag. 

Tabellen van de waterhoogten in de rivier de Lek b ij Ever

dingen, 1841, 1844, 1845 , 1846. 1 oms l ag. 

noodmaterialen 

Stukken houdende lijst en van en stukken betreffende de nood

materialen in het dijkmagazijn van Everdingen, 1801-1815, 

1820-1825. 1 omslag. 

Stuk houdende opgave door het dijkcollege aan de Minister van 

Waterstaat van de gegevens betreffende kribben, nood- en dijk

materialen van het college van Everdingen, 1810. 1 stuk. 

Diefdijk 

Memorie houdende weergave van de geschiedenis van de Diefdijk 

en de problemen voor de landen van Everdingen ter zake van het 

onderhoud daarvan wegens de extra lasten op de landen, z.j. 

(c. 1595). 1 stuk. '·'<' 'r.,,· 

Overeenkomst tussen de graaf van Culemborg met de andere leden 

van de Vijfheerenlanden en het college van de Alblasserwaard, 

waarbij de verplichting van de landen van Everdingen en Zij

derveld wordt vastgelegd evenals de andere delen van het gebied 
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deel te nemen in het onderhoud van en de zorg voor de Dief

dijk, 1616. Afschrift, 1 s tuk. 

Machtiging door de raden van het graafschap Culemborg voor 

mr. A.E. de Jouwer, raad in het Hof van Culemborg, bij afwe

zigheid van dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Everdingen het 

land van Everdingen te vertegenwoordigen met de andere leden 

van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard bij de commissa

rissen van de Staten van Holland en Westfriesland ter zake 

van de Diefdijk en de voor het herstel daarvan gevraagde bij

drage van de Staten, 1741. 1 stuk. 

Memoria houdende gegevens uit de rekeningen van het college 

van de Vijfheerenlanden over de omslag van de kosten van de 

Diefdijk voor de landen van Everdingen y Zijderveld en Ter 

Leede over de jaren 1653-1763, c. 1765 . 1 stuk. 

Stukken gewisse ld tussen het dijkcollege, het college van Ter 

Leede en de Raden en Rekenmeesters van de Prins van Oranje in

zake het opmeten van de slagen op de Diefdijk door het dijk

colleg e van Vianen ter vaststelling van de verplichting en van 

de dijkges laagden 9 1769. 1 omslag. 

Machtiging door de Raadkamer van Culemborg voor de schout en 

gadermeester van Everdingen Van Hoytema een lening aan te gaan 

van f 1.000,-- voor de betaling van de dijkwachten op de Dief

dijk, 1770. 1 stuk. 

Extract uit het register · van Raad en Rekenkamer van de Prins 

van Oranje voor het dijkcollege houdende de resultaten van de 

besprekingen met de Staten van Utrecht over de bezanding van 

_de Diefdijk, te koppelen aan de wegverbinding Utrecht-'s-Her

togenbosch, 1770. 1 stuk. 

Stukken gewisself tussen de Raden en Rekenmeesters van de 

Prins van Oranje1 en het dijkcollege over de aard der ver-
) 

plichtingen van het dijkcollege tot het opmaken van delen 
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van de Diefdijk en inzake de b1sprekingen leidende tot een 

overeenkomst tussen de leden v1n de Vijfheerenlanden, de Al

blasservraard en Arkel beneden de Zouwe over het onderhoud van 

de Dief- en Lingedijken, 1770-1771. 1 oms lag . 

Resolutie van de Raadkamer van Culemborg houdende goedkeuring 

van het voorstel van het dijkcollege de omslag van de Vijf

heerenlanden voor de kosten van de Diefdijk te voldoen met 

de reserve, dat de oms l ag over gevouwen morgens zal plaats 

hebben, 1773. 1 stuk~ 

Stukken inzake de machtiging van de raadkamer van Culemborg 

voor het dijkcollege tot het houden van besprekingen over 

verbeteringen aan de Dief- en Lingedi jken en tot weigering 

van het tekenen van een rekest om subsidie daartoe aan de 

Staten van Holland en Westfriesland, 1784. 1 omslag. 

Missive van het dijkcollege houdende een dankadres aan de 

Koning voor het verrichtte inzake het nieuw leggen van Dief

en Lingedi jken, cone ept, 1809 . 1 s tuk. 

Stukken betreffende de regaling van staats\vege van het werk 

aan de nieuwe Dief- en Lingedijken ten laste van de Vijfhee

renlanden , de Al blasserwaard en Arkel beneden de Zouwe en de 

betaling van de kosten van deze werken, 1810-181 9. 1 omslag. 

Missive van het dijkcollege aan de Ingenieur van de Water

staat inzake het openhouden van de kwelkade bij het fort on

der Everdingen wegens werkzaamheden, hoewel dit tegen de be

palingen voor het gemaal van het Zederikkanaal i s , 1846. 

1 stuk. 

Lingedijk-Lingewerken 

Akte van aanbesteding door het college van de Vijfheerenlan

den van het opniem-r leggen van de doorgebroken Noorder-Linge

dijk bij Kedichem, 1809 . Afschrift, 1 stuk. 
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Concept-rapport van het dijkcollege op het verzoek van Gede

puteerde Staten van Gelderland over de mogelijkheid van af

watering voor de dijkstoel van de Marsch en Lede en Oudeweerd 

via de Bandijk van de Neder-Betuwe naar de Linge bij Buren, 

1819. 1 oms lag. 

Stukken betreffende het overleg tussen het Rijk, de Alblas

serwaard, de Vijfheerenlanden en het land van Arkel beneden 

de Zouwe over het onderhouden van de Lingedijken en de voor

zieningen voor het dekken van de onkosten, 1820. 1 omslag. 

Stukken inzake het maken van een regeling voor de bewaking 

van de Lingedijken door alle belanghebbenden, 1820, 1824. 

1 omslag. 

Stukken inzake het openen of sluiten van de Asperense sluis 

op de Linge , 1820 , 1827. 1 omslag. 

Koninklijk Besluit houdende de vaststelling van de verdeling 

van de lasten van het onderhoud van de Lingewerken over de 

belanghebbenden: de provincie Holland, de Vijfheerenlanden, 

de Alblasserwaard en het land van Arkel, respektievelijk Zuid

Holland 5/8, Noord-Holland 1/8 en de rest 2/8 , 1823. Afschrift, 

1 stuk. 

Stukken houdende verslagen over en verantwoording van de fi

nancien van de commissie voor de Lingewerken, 1828-1835, 

1845-1848. 1 omslag. 

Stukken gewisseld door de be sturen van de Vijfheerenlanden, 

de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe inzake de gezamen 

lijke verdediging van de Noorder-Lingedijk, 1833· 1 omslag. 

Notulen van de vergadering van het college van de Vijfheeren

landen inzake de benoeming van een commissie tot onderzoek 

van de Zuider-Llngedijk tussen Asperen en de Gaddam, 1848. 

1 stuk. 
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de overlaten bij Dalem 

Stukken betreffende de onderzoekingen naar de vraag of de 

overlaten van Dalem voldoende zijn voor het afvoeren van wa

ter bi j een dreigende dijkdoorbraak, 1770. 1 omslag. 

Stukken van het dijkcollege van Everdingen inzake de plannen 

tot en de aanbesteding van het leggen van een sluis met drie 

bogen in plaats van de Dalemse overlaten en de door de prin

cipalen gegeven machtigingen tot deelname en omslag van de 

kosten, 1770. 1 omslag. 

Stukken betreffende de regeling van de kosten van de overlaten 

in de Dalemse Lengsel-, Nederwaal- en Lingedi jken en de opkomst 

van manschappen op de overlaten uit de landen van de Vijfhee

renlanden, Culemborg, Acquoy, Rhenoy, Beest, de Alblasserwaard, 

Arke l beneden de Zouwe, Asperen~ Heukelum 9 Gorinchem en Spijk, 

1810-1814. 1 omslag. 

Stukken betreffende regelingen voor het openen van de over

laten, 1833 , 1834 9 1838. 1 oms lag. 

riviercorrespondentie en dijkwacht 

Memorie van het college van het land van Culemborg voor de 

leden van de Vijfheerenlanden inzake het sluiten van de re

kening wegens de dijkcorrespondentie, 1772. Afschriftt 1 stuk. 

Stukken houdende declaraties wegens het wachthouden op de 

Diefdijk door bestuurderen en personeel van het land van 

Everdingen 9 1784. 1 omslag. 

Missive van het dijkcollege van Everdingen aan het gedeputeerd 

bestuur van Gelderland houdende verslag over plaats en doel 

van de twee posten en wachthuizen van het dijkcollege, con

cept, 1807. 1 stuk. 
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Memorie van de verrichte dijkwachten op de Lek- en Diefdijk 

door dijkgraaf en heemraden van Everdingen, 1809. 1 stuk. 

Zorg voor de afwatering 

afwatering binnenslands 

afwatering van de landen van Hagestein op de Zederik 

Stukken door het dijkcollege van Vianen gezonden aan het dijk

college van Everdingen betreffende het afsluiten van de Haag

wetering onder Hagestein wegens het niet voldoen aan de eis 

de schutting daarin te herstellen, 1712. Afschrift, 1 stuk. 

Stukken gewisseld tussen het dijkcollege van Everdingen en de 

leden van de Raadkamer binnen Culemborg betreffende de afdam

ming van de landen van Hagestein van de Zederikafwatering en 

de daaruit voortvloeiende problemen voor de afwatering van de 

landen van Everdingen, 1766. 1 omslag. 

Zederikkanaal 

Stukken betreffende bezuinigingen op de werken van het Zederik

kanaal voorgesteld door de commissie uit het Amortisatiesyndi

caat, 1832. 1 omslag. 

afwatering van de Vijfheerenlanden 

uitwatering op de Lek 

sluizen en voormolens te Ameide 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college 

van de Lek van het maken van het houtwerk in de gemetselde 

sluis bij Ameide, 1643. Afschrift, 1 stuk. 

~ 
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Stukken betreffende de financiering van de reparaties aan de 
! 

maalsluis van de vijf voormolens lte Ameide door het college 
r 

van de Lek en de houding van het college van Everdingen in 

daze op instructie van Raad en Rekenkamer van het graafschap 

Culemborg, 1790. 1 omslag . 

Machtiging van de Raad en Rekenkamer van het graafschap Culem

borg voor het dijkcollege van Everdingen tot het mede-onderte

kenen van de declaraties wegens het repareren van de maalsluis 

van de voormolens van Ameide door het college van de Lek, 

1790. 1 stuk. 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college 

van de Lek voor het leggen van een ringdijk voor de ebsluis 

boven Ameide, 1820 . 1 stuk. 

Rapport van het college van de Lek aan de Administrateur van 

de Domeinen in het tweede ressort betreffende het weer in 

werking stellen van de drie overgebleven voormolens onder 

Ameide en betreffende de voorwaarden van een overdracht in 

eigendom of gebruik van de sluizen en van de bij de molens 

behorende kaden en buitenboezem aan het Amortisatiesyndicaat, 

182 9 . Afschrift, 1 stuk. 

Stukken betreffende het voorstel aan het college van de Lek 

tot het afdammen van de overgebleven sluis bij Ameide, 1834· 

1 omslag. 

voormolens te Achthoven 

Machtiging van het dijkcollege van Everdingen voor de schout 

Hoytema om deel te nemen aan de besprekingen met gecommit

teerde raden van de Staten van Holland en Westfriesland over 

een goede afwatering van de Vijfheerenlanden, 1760. 1 stuk. 

Verdrag gesloten tussen de dijkcolleges van Everdingen en 
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Vianen inzake de voorwaarden waarop de landen van Everdingen 

en Over-Heicop voorlopig deel zullen nemen aan de stichting 

van de voormolens op Achthoven met een proeftijd van zes 

jaar, klad, 1762. 1 stuk. 

Notulen van verg adering en van het college van Vianen met 

Everding en en Ter Leede en van de Vijfheerenlanden inzak e 

het drag en van de k o sten van de acht voormolens op Achtho

ven, 1762, 1764, 1769 , 1784. 1 omslag. 

Begroting en van de kosten voor het maken van rijsbermen en 

schoeiingen bij de nieuwe watermolens van de Vijfheerenlan

den, z.j. (1763). 1 omslag . 

Stukken betreffende de g eg evens verzameld ingevolg e het con

tract voor de stichting van de voormolens op Achthoven be

treffende de verbetering van de afwatering van de landen van 

Everding en en de stukken daarover g ewisseld tussen de belang 

hebbenden colleges en de Raad en Rekenkamer van de Prins van 

Oranje, 1765-1770 . 1 omslag. 

Extract uit het reg ister van de notulen van de Raden van de 

Prins van Oranje houdende bevel v oor het c olleg e van Ever

ding en en van Ter Leede op te geven welke g e g evens aanwezig 

zijn over het droo gk omen van de polders sedert het plaatsen 

van de molens op Achthoven, 1770 . 1 stuk. 

Stuk betreffende het verslag in opdracht van de dijkcolleges 

van Everdingen en Ter Leede opgemaakt inzake de toestand en 

het effect van de aoht voormolens op Achthoven door Willem 

Lauwen en Witte Onderbuijs, 1770 . 1 omslag. 

Stukken b etreffende het geschil tussen de dijkcolleges v an 

Everding en en Vianen over het wel of niet g eslaagd zijn van 

de proef met de voormolens op Achthoven, 1770-1771. 1 omslag. 
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Stukken gewisseld tussen de dij~ colleges van Everdingen en 

Vianen 9 de Raad en Rekenkamer v~n de Prins van Oranje en 

gecommitteerde raden van de Staten van Holland en Westfries

land over het afhoren van de rekening van de landen van Via

nen ter zake van de acht voormolens en de bijdrage daarin van 

de landen van Everdingen en Ter Leede en de weigering van deze 

landen tot het betalen van hun contingenten, 1771-1776, 1779. 

1 omslag. 

Stukken betreffende de door de landen van Ter Leede voorge

stelde verbetering van de ahratering van de Vijfheerenlanden 

en de eerst te treffen regeling voor het overnemen van de 

voormolens op Achthoven door het college van de Lek, 1784. 

1 omslag. 

Stukken van het dijkcollege van Everding en inzake de bemoeie

nis van het Departementaal Bestuur van Gelderland in de ge 

schillen inzake de acht voormolens met het dijkcolleg e van 

Vianen, kladden, 1805. 1 omslag . 

Rekening en verantwoording door W.J. Cambier wegens de ver

koop van de molens en moleng oederen op Achthoven, 1827. Af

schrift, 1 omslag. 

ui..twatering op de Linge 

sluis in de Arkelse dam 

Stukken betreffende het g eschil b innen het col lege van de Lek 

tussen het dijkcollege van Everdingen en de andere colleges 

over het goedkeuren van de rekening van de hoge omslag van 

de Lek wegens een obligatie van f 3 . 000 ,-- van mejuffrouw 

Van der Meulen voor de werken aan de Arkelse sluis, 1780-1783. 

1 omslag. 

stoomgemaal aan de Arkelse dam 
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Stukken betreffende de organisatie van het beheer van het 

stoomgemaal op de Arkelse dam en de uitwatering van de Ze

derik, 1841-1848. 1 omslag. 

Steenenhoekskanaal 

StukkAn betreffende de bijdragen van het college van Ever

dingen in de kosten van de commissie tot verlenging van de 

Linge naar Steenenhoek respektievelijk het heemraadschap 

van het kanaal van Steenenhoek, 1819, 1822-1823, 1840, 1848. 

1 omslag. 

Reglement ter regeling van de werkzaamheden van het heemraad

schap van het kanaal van Steenenhoek en van de hoofdingelan

den gekozen uit de respektieve districten, welke aan het ka

naal van Steenenhoek schatplichtig zijn, 1829-1830. 1 omslag. 

Stukken betreffende het reglement van het heemraadschap van 

het kanaa l van Steenenhoek, 1850-1851, 1856. 1 omslag. 

plannen voor een uitwatering van de Vijfheerenlanden door de 

Alblasserwaard naar Elshout 

Missive van de raden van het graafschap en de magistraat van 

de stad Culemborg en de dijkstoel van Everdingen aan de Sta

ten betreffende hun oordeel over de diverse plannen voor de 

verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden, die 

ingediend zijn, 1761. 1 stuk. 

Stukken gevlisseld tussen de Raad en Rekenkamer van de Prins 

van Oranje en het dijkcollege inzake een plan tot verbete

ring van de afwatering van de Vijfheerenlanden via de Over

waard, ingediend bij het college van de Vijfheerenlanden door 

de colleges van Ter Leede en Everdingen, 1771-1774. 1 omslag. 

Stukken betreffen~e de besprekingen binnen de Vijfheeren-
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landen over diverse bezwaarschriften inzake het plan tot ver

betering van de afwatering door lpzing via de Overwaard, 1784, 

1 786. 1 oms lag. 

Stukken betreffende de besprekingen van het col lege van de 

Lek met het college van de Overvraard over de verbetering van 

de afwatering van de Vijfheerenlanden en het opstellen van 

een rekest daartoe aan de Staten van Holland en Westfries

land, 1790-1792. 1 omslag. 

Rapport van de heren Van Hoeij, Op den Hooff, Pernis en Van 

der Vlist- aan het college van de Vi j fheerenlanden inzake de 

mogelijkheid van het l ozen van het inundatiewater van de door

braak bij Kedichem via gaten in de Bazel- en Zouwedijken op 

de Al blasserwaard, 1809. Afschrift, 1 stuk. 

Rekest van het dijkcollege aan de Koning van Holland tot ver

betering van de afwatering van het gebied, z.j. (1810). 

1 stuk . 

Rapport van de commissie tot onderzoek van een verbeterde 

ui t'tvatering voor de Vij fheerenlanden a an het college van 

Everdingen over haar werkzaamheden, 1817. 1 stuk. 

Andere dan vra terschapszaken 

Besluit van de Raad en Rekenkamer van Culemborg, op rapport 

van de substituut-dijkgraaf van Everdingen, het schrijven van 

de gecommitteerden voor de defensie van Holland en Westfries

land en de stad Utrecht inzake het mogel ijk maken van inun

daties door te zenden aan de Prins en zijn Raad, 1787. 1 stuk. 

Resolutie van de Raad en Rekenkamer binnen Culemborg voor het 

college van Everdingen houdende, in navolging van de landen 

van de Alblasserwaard en de landen van Arkel, aanschrijving 
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aan de predikant van Everdingen en Zijderveld een dankzondag 

uit te schrijven wegens het gedurende 50 jaar gespaard blij

ven voor overst r omingen 1 1794. 1 stuk. 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

OORKONDEN EN REGISTERS 

Oorkonde waarbij de heren van de Vijfheerenlanden het toezicht 

op het onderhoud van de dijken regelen en waarbij aan het land 

van Vianen c.a. een afwatering door het land van Arkel wordt 

vergund, 11 april 1284. Afschrift op perkament 1614. 1 stuk. 

regest 2. 

Register gehouden op last van de dijkgraven en hoogheemraden 

van de Vijfheerenlanden tussen de Dief- en Zouwedijk nopende 

de dijken en waterschappen in de ring over de jaren 1284-

1739, 1739. 1 deel. 

NOTULEN 

Dijkcollege 

Notulen van het dijkcollege van het land van Ter Leede en 

Schoonrewoerd, 1834-1857. 1 omslag. 

College van de Vijfheerenlanden 

1199- Registers van de notulen van de vergaderingen van het colle-

1203· ge van de Vijfheerenlanden, 1739-1802. 5 ·banden. 

"1204. 

1199. 1739-1756; 

1200. 1753-1767; 

1201. 1768-1783i 

1202. 1784-1794; 

1203. 1795-1802. 

Notulen van de vergaderingen van het college van de Vijfhee

renlanden, 1806, 1807, 1810, 1840, 1844, 1845. 1 omslag. 

INGEKOMEN EN MINiTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 
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1206. 

1207. 

1208. 

1209. 

1210. 

1211 • 
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Ingekomen en minuten van uitgaand~ stukken, 1809, 1811, 1819, 
~ 1820, 1828, 1834-1 857. 1 oms lag. ;. 
r 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

BESTUURSINRICHTING 

Reglementen 

Missive van de gouverneur van Zuid- Holland aan het dijkcollege 

van Ter Leede en Schoonrewoerd houdende aansporing zich bez ig 

te houden met het ontwerpen van een reglement voor het colle

ge, 1821. 1 stuk. 

Stukken betreffende de totstandkoming van een reglement voor 

het dijkcollege van Ter Leede en Schoonrewoerd , 1834-1836, 

1851, 1855. 1 omslag . 

Samenvoeging van de colleges in de Vijfheerenlanden 

Stukken inzake de besprekingen van het dijkcollege van Ter 

Leede en Schoonrewoerd i nzake een mogelijke samenvoeging van 

de Vij fheerenlanden tot een wa terschap, 1832-1 .838 . 1 oms lag. 

Stukken betreffende de totstandkoming van het ontwerp-regle

ment voor het hoogheemraadschap van Lek en Merwede, 1851, 

1853. 1 omsla~.:n 
l\ '·~- \l~"YY t{~ ' i I J 

Stukken betreffende de totstandkoming van de reglementen voor 

de hoogheemraadschappen de Vijfheerenlanden en de Alblasser

waard met Arkel beneden de Zouwe, 1854-1856. 1 omslag. 

Resolutie van Gedeputeerde Staten dat de zaken de polders be

treffende door het dijkcollege en niet door de Vijfheerenlan

den zullen worden behartigd, 1856 , 1857. 1 omslag. 



1212. 

1213. 

1214. 

1215. 

1216. 

1217. 

178 

Staat van baten en lasten van het dijkcollege van Ter Leede 

en Schoonrewoerd opgemaakt voor het t o tstandkomen van de ver

eniging van de Vijfheerenlanden, 1857· 1 stuk. 

BESTUURS:FUNCTIES 

Algemeen 

Stukken betreffende de wijze van vervulling van ambten binnen 

het dijkcollege van Ter Leede · en Schoonrewoerd, kladden, 

c. 1834. 1 omslag. 

Stukken gewisseld tussen het dijkcollege van Ter Leede en 

Schoonrewoerd, de ingelanden van die landen en het Provin

ciaal Bestuur over de vervulling van vacante posten binnen 

het dijkcollege in afwachting van de resultaten van de bespre

kingen over samenvoeging van de Vijfheerenlanden naar aanlei

ding van klachten over de handels1oJ"ijze van het waarnemend 

bestuur bij het vaststellen van de rekening, 1851-1854· 

1 omslag. 

Stukken betreffende het vaststellen van een dag voor de ver

gadering van het college van de Vijfheerenlanden over de ver

vulling van de vacature in de commissie voor de Lingewerken, 

1856. 1 omslag. 

Drossaard/dijkgraaf 

Stuk houdende toestemming van de Raden en Rekenmeesters van 

de Domeinen van de Koning van Engeland op het rekest van 

Arent Raven Schuijl, drossaard van stad en graafschap van 

_Leerdam, zelf als drossaard alleen de waarsmannen en gemeen

landstimmerlieden aan te mogen stellen, 1717. Afschrift, 

1 stuk. 

Stukken betreffe~de het onderzoek naar de gronden van een 

rekest en de uit J praak op dit rekest door de Raad van de 
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Prins van Oranje op het rekest vam de drossaard van stad en 
! 

graafschap van Leerdam hem de aanrtelling van de timmerman 

toe te staan en de aanspraak van de schout van Ackoij met 

zijn heemraden op die aanstelling, 1740. 1 omslag. 

Proces-verbaal van de eedsaflegging voor het colleg e van de 

Vijfheerenlanden door de dijkgraaf van het land van Ter 

Leede en Schoonrewoerd, mr. E.C. van Baerle, 18 55. 1 stuk. 

Hoogdijkheemraden 

Stukken betreffende de benoeming van hoogdijkheemraden en 

noodheemraden in het dijkcollege van Ter Leede en Schoonre

woerd, 1820, 1821, 1833, 1838, 1848, 1851-1855· 1 omslag. 

Penningmeester 

Stukken betreffende de vervulling van het ambt van penning

meester van het dijkcolleg e van Ter Leede en Schoonrewoerd, 

1 848. 1 omslag. 

Akte van borgtocht van Johannes Crijns voor zijn schoonzoon 

Pieter van Voorthuijsen voor de vervulling van de post van 

penningmeester van het land van Ter Leede, 1855· 1 stuk. 

FINANCIEN 

Reg istratierecht 

Repertoria van geregistreerde akten van het dijkcollege van 

Ter Leede en Schoonrewoerd, 1816-1830, 1 8 34~1 8 57· 1 omslag. 

Omslag en gadering 

Legger van het dijkcollege van de verplichtingen van de in

gelanden en de daarvoor gedane betalingen, 1789-1797. 1 deel. 



1224. 

1225. 
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Stukken betreffende de ~egeling van het dekken van de kosten 

van het doortrekken en onderhouden van de binnenbe.rm .;~n de 

Hagesteinse schaardijk door de colleges van de Vijfheeren

landen, .1846-1847· 1 oms lag. 

Aanmaningen van h~t college van de Vijfheerenlanden voor h~t 

dtjkcollege tot het betalen van de quote van Ter Leede in de 

omslag van het college, 1848, 1855. 1 omslag. 

Eigendommen 

verkoop en overdracht 

1226 .. . ,, Akten V!'l.n yerkoop door het dijkcollege van Ter Leede en 

Schoonre.woerd .van palen en planken van de bekis tingen in 

Leerdam, 1820, 1827. 1 omslag. 

1227. 

1228. 

1229. 

1230. 

. · 1231 • 

' -

Akten van verkoop door hei dijkcollege van het wilg~hout en 

houtgewas op de Barendrecht, 1_823, 1826. 1 'omslag. 

Akte van verkoop door het dijkcollege van rijs, pa len en 

latten van de bekramming van de hoge dijk aan de Barendrecht, 

1827. 1 stuk. 

Akten van afstand en stukken betreffende de afstand door het 

dijkcollege aan het gemeentebestuur van Leerdam van terreinen 

in de polder Haag- of Klein-Oosterwijk voor de stichting en 

uitbreiding van de begraafplaats, 1832, 1853-1854. 1 omslag. 

Akten van verkoop door het dijkcollege van de noodrijs en het 

oude hout, 1832-1835, 1838, 1840, 1842, 1849-1857· 1 omslag • 

Stukken betreffende de lasten drukkende op het huis Baren

drecht in eigendom bij het dijkcollege van Ter Leede en 

Schoonrewoerd en de door het bestuur van het nieuw gevormde 

hoogheemraadsch~p de Vijfheerenlanden nodig geachte verkoop, 
' 

1853-1859. 1 omJlag • 
• 
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1233· 

1234. 
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Akte van verkoop door het dijkcollege van de mest in de kis-
1 

ting te Leardam op de Hoogstraat, f 1855. 1 stuk, 

verpachting 

Akten van verpachting d oor het dijkcollege van het huis met 

wei- en hooiland de Barendrecht aan de nieuwe Lingedijk op 

Oosterwijk, 1823, 1825, 1830 , 1831, 1836, 1841, 1850, 1855. 

1 omslag. 

Akten van verpachting door het dijkcolleg e van het grasgewas 

op de Horcndijk, 1850-1857. 1 omslag. 

Rekening en 

Ter Leede en Schoonrewoerd 

1235- Rekening en verantwoording door het dijkcolleg e van de ont-

1238 , vangst en uit gaaf wegens de k o sten van de dijken, kaden en 

~chouwen, en stukken betreffende de rekeningen, 1676-1758, 

1808.1 856 . 4 omslag en . 

1;235· 1676-1730 ; 

1~36. 1731-1742, 1746-1758 ; 

1237. 1808-1825, 1826-1 830 , 1836-1 844 ; 

1238. 1845-1 856 . 

1239- Bijlagen tot de rekening van het dijkcolleg e van Ter Leede 
1243 • en SchoonrevlOElrd/Leerdam enTer Leede, 1671-1782, 1815-1856. 

5 omslagen. 

1239. 1671, 1672, 1 68 1~16 9 5, 1698-1704, 1709 , 1711-1730, 

1734, 1736, 1739-1750; 

1240. 1751-1779, 1781, 1782; 

12410 1815-1 828; 

1242. 1829-1843 ; 

1243· 1844-1856. 
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1248. 

1249. 
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Eindrekening en verantwoording door de penningmeester van het 

dijkcollege van het land van Ter Leede en Schoonrewoerd we

gens het voordelig saldo over 1856 en de ontvangsten en uit

gaven nag te doen voor het gemene land, 1857· 1 stuk. 

Stukken betreffende de procedure tegen het dijkcollege aange

spannen voor het hof in eerste aanleg te Gorinchem over het 

niet betalen door het c?llege van de verteringskosten bij de 

inundatie en het inundatiegevaar in de jaren 1817-1820, 

1821-1822. 1 omslag. 

de Vijfheerenlanden 

Liquidaties van de kosten van de gemene werken van de leden 

van het college van de Vijfheerehlanden, 1719-1730,1828, 1833-

1836, \83~ 9 184~0, 1845, 1846 9 1849. Afschriften, 1 omslag. 
f4l1tJ t"-.4vi.<-f..,a_~tU- / ~-... , ~ .;,.,_.,., ••v\. J ft..~ I • 
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Stukken betreffende het vaststellen van een dag voor het doen 

van de liquidaties tussen de colleges van de Vijfheerenlanden 

en het rondzenden van de rekeningen aan de leden, 1853-1857. 

1 omslag. 

Begrotingen 

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van het dijkcollege van 

Ter Leede en Schoonrewoerd, 184~-1847. 1 omslag. 

BEMOEIINGEN VAN HET DIJKCOLLEGE 

Toezicht op de polders 

· reglementen 

Stukken betreffende het inzenden van de ontwerp-bijzondere 

reglementen van de polders onder Ter Leede en Schoonrewoerd 

bij de staten v~n de provincia Zuid-Holland, 1857· 1 omslag. 

I 
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Over-Rei- en-Boeicop 

waardsman 

Missive van Gedeputeerde Staten aan het dijkcollege houdende 

verzoek om bericht en raad inzake het rekest van · ingelanden 

van de po lder Over-Boeicop tegen de benoeming van F. Alewijn 

Middelkoop tot waardsman van die polder, 1843· 1 stuk. 

afwatering 

Contract tussen de colleges van Vianen, Ragestein en Ever

dingen met het college van Ter Leede inzake het afwateren 

van de polder Over-Reicop op de Huybert zo dat de polder 

Neder-Reicop geen overlast heeft, 1581. Extract uit het 

dijkboek van Vianen. 1 stuk. 

Stukken betreffende de g eschillen tussen de 1-.raarsl i eden van 

de polders Over-Rei- en-Boeicop en het college van de Lek 

inzake het betalen door de po l ders van een conting ent in de 

hoge omslag voor de Zederikafwatering over de jaren 1671-

1677, 1679-1 681. Afschriften, 1 omslag. 

Ter Leede 

gadermeester 

Missive van de gouverneur van Zuid-Rolland aan het dijkcolle

ge verz oekende toelichting op de provisionele waarneming van 

de post van gadermeester in de polder Ter Leede, waardoor de 

betaling door de polder aan het college van het kanaal van 

Steenenhoek niet heeft plaats gevonden, 1838. 1 stuk. 

windvang 

Missive van het polderbestuur van Ter Leede aan het dijkcol

lege verzoekende een bespreking tussen het dijk- en polder-
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bestuur van Asperen en het polderbestuur van Ter Leede over 

het wegruimen van bomen die de windvang hinderen, 1855. 

1 omslag . 

Hoog- of Klein-Oosterwijk 

maalsluis in de Lingedijk 

Resolutie van Gedeputeerde Staten voor het dijkcollege toe 

te zien op het herstel van de maalsluis in de Lingedijk voor 

de polder Hoog- of Klein-Oosterwijk, 1855. 1 omslag. 

Beheer en onderhoud van dijkwerken 

Lingedijk (Noorder-) 

schouw 

Schouwcedullen van het dijkcollege van de landen van Leerdam, 

Ter Leede en van Schoonrewoerd voor de schouw op de Hoge 

Lingedijken, 1608, 1611, 1614, 1627, 1629, 1642-1644, 1651, 

1653. 1 omslag. 

Hoefslagboek van het dijk college van Ter Leede en Schoonre

woerd, z.j. ( c . 1840). 1 deel. 

vergunningen 

Vergunning verleend door ·he t dijkcollege op het rekest van 

P.G. Viervant fJ.1ukker e.a. om in de Hoogstraat te Leerdam een 

houten koker door de dijk te leggen, 1835· 1 omslag. 

Vergunning verleend door het dijkcollege aan E.H. Middelkoop 

tot het weer aanpoten van de afgehakte haag buiten de Veer

poort van Leerdaf, 1839. 1.stuk. 
1 
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Vergunning verleend door Gedeputf erde Staten tot het bouwen 

van een huis aan de Hoogendijk tf Leerdam, 1855. 1 omslag. 

schouw van het college van de Vijfheerenlanden 

Staat van de peiling van de ringdijk van de Vijfheerenlanden, 

1740. Afschrift, 1 stuk. 

Staten van de defecten door de landmeter Swets vastgesteld 

bij zijn voorschouw op de ring van de Vijfheerenlanden, 

1850-1856. 1 omslag . 

onderhoudswerken 

Stukken betreffende het voldoen van de termijnen van de bij 

drage van het dijkcollege in het onderhoud van de Lingedij

ken, 1818, 181 9 . 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het rijden 

van sintels van de hogedijk van den Horn tot de stads Hoog

poort en van de Veerpoort naar het sluisje bij de weduwe 

van Peter Noot, 1819, 1827, 1829. 1 omslag. 

Stukken betreffende de besprekingen over de beveiliging van 

de Lingedijken en de financiering van de benodigde werken 

naar aanleiding van de doorbraak van de dijk te Klein-Oos

terwijk, 1820. 1 omslag . 

Akten van aanbesteding, stukken betreffende de aanbesteding 

en de financiering van de werken door het dijkcolleg~ v.an . 
j;t• \. l--\: , ~\ ~""'~ ~ 

het leggen en opwerken tegen de buitenzijde van de berings -

kade en over de hoge landen van de Barendrecht van een stuk 

Noorder-Lingedijk onder Oosterwijk vervangende de in 1820 

doorgebroken dijk, 1820-1821. 1 omslag. 

Rekest van de landeigenaren van de polder Klein-Oosterwijk 

aan het dijkcollege tot het indijken van de wiel achter de 
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doorbraak van 1820 in de Noorder-Lingedijk op Klein-Ooster

wijk, 1828. 1 stuk. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het verhogen 

en verzwaren van delen van de Noorder-Lingedijk en het leggen 

van bermen daarop, 1822, 1825, 1827 9 1834, 1837, 1841, 1845, 

1846, 1848, 1850, 1851. 1 omslag. 

Stukken gericht aan het college van de Vijfheerenlanden inzake 

het toepassen van de wet van 1810 over het bijdragen in dijk

werken en in het onderhouden van dijken door de dijksbesturen 

en de bezwaren door de colleges daartegen ingebracht, 1834. 

Afschriften, 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van de levering 

van grof zand en grind, 1834, 1835, 1837-1839, 1841, 1842, 

1844-1854, 1856. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het maken van 

enige kokers op de Hoogstraat te Leerdam, 1837. 1 stuk. 

Akte van overeenkomst tussen de colleges van de Alblasser

waard, en van Ter Leede en Schoonrewoerd inzake het verhogen 

en verzwaren van de Noorder-Lingedijk tussen Arkel boven de 

Zouwe en de Horn en akte van aanbesteding en stukken betref

fende de aanbesteding van deze werken met de nodige werken 

aan de sluizen en de regeling van de financiering in overleg 

met de ingelanden, 1838-1839. 1 omslag. 

Vergunning verleend door het dijkcollege aan J.T. Booden tot 

het afgraven van de oude Lingedijk voor het vullen van gaten 

in zijn land tegen de dijk, 1840. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het afbreken 

en weer opbouwen van de bekledingsmuur van de waterkering in 

de tuin van het JHofje ten zuiden van de Veerpoort te Leerdam, 

1844. 1 stuk. 
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Stukken houdende de verwerping; door het dijkcollege van het 
; 

rekest van C. den Korten te Oofterwijk om·schadevergoeding 

voor het ro oien van de bomen in de helling van de dijk te 

Oosterwijk, 1846 . 1 omslag. 

Stukken inz ake het geschil tussen A. van Kleij · en het dijk

college over de eigendom van het stuk oude Noorder-Lingedi jk 

onder Oosterwijk, toegewezen aan het dijkcollege, 1852. 1 om

slag. 

wachthuis 

Akte van onderhandse aanbesteding door het dijkcollege van 

het wegha len en ombouwen tot een wachthuis van een boeren

arbeiderswoning op de Barendrecht onder Leerdam, 1824. 1 stuk. 

Stukken betreffende het rekest van de polderschouten van Ter 

Leede en Schoonrewoerd aan het Provinciaal Bes tuur tot het 

doen weghalen van het in aanbouw zijnde wachthuis van het 

dijkcollege en het bevel van de Koning de bouw te voltooien 9 

1825-1826. 1 omslag. 

Stukken houdende het advies van Gedeputeerde Staten a an het 

dijkcollege in het ge s chi l van het dijkcollege met de aan

nemer van het wachthuis over het tijdstip van betaling, 

1827-1 828 . 1 oms lag . 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van herstelwerk

zaamheden aan het dijkhuis de Barendrecht , 1840, 1844, 1847. 

1 omslag. 

Horndijk 

Akten houdende de toestemming van de geslaagden in de Horn

dijk onder Leerdam aan het dijkcollege voor hen de dijk te 

herstellen en op te maken, 1834, 1846, 1850. 1 omslag. 
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Diefdijk 

Deductie en memorie van het dijkcollege inzake de zeggenschap 

van elk der dijkcolleges van de Vijfheerenlanden en de Alblas

serwaard in de goedkeuring van uitgaven voor de Diefdijk, klad, 

z.j. (c. 1595). 1 stuk. 

Missive van Floris, graaf van Cuylenburch 9 aan de dijkgraaf 

Willem Joosten te Leerdam houdende mededeling, dat wat Ever

dingen betreft geen besluit zal worden genomen over de dekking 

van de kosten van de werken aan de Diefdijk, die overlast be

zorgen aan deze landen, maar dat gewacht zal worden op het 

standpunt van de graaf van Hoenloe voor het land van Leerdam, 

1598. 1 stw~. 

Staat van peiling van de Diefdijk op bevel van het college 

van de Alblasserwaard gedaan door de landmeter van Nispen, 

met een schets van de Diefdijk toegezonden aan het dijkcol-

lege, 1677. 1 G>m-s.J:-a;g-. 
I ,, 

&--~ .. ,t...,l~ 
'-

N.B. Voor een akte van aanbesteding door de drossaard/dijk

graaf van het land van Ter Leede en Schoonrewoerd van 

het opmaken en verhogen .van de Wielkade om de Wiel ach

ter het "Dorts heerenhuijs", 1698, zie in de bijlagen 

tot de rekeningen over 1698 (nr. 1239). 

Contract tussen de polderbesturen van Oud- en Nieuw Schaayk 

en Kortgeregt en het dijkcollege inzake het regelen van het 

water- en kadebeheer in de wiel achter het dijkhuis van de 

Alblasserwaard aan de Diefdijk, 1827. Afsohrift, 1 stuk. 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op bericht 

van de commissie voor de Lingewerken houdende vaststelling 

van het peil in en de regeling van de verdediging tegen het 

kwelwater uit de wiel de Kruithof aan de Diefdijk, 1852. j . 

1 stuk. 1 
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Zuider-Ling edijk 

Stukken betreffende de te verrichten werken aan de Zuider

Lingedijk en het overleg met de rijksoverheid inzake de fi

nanciering van deze werken 1 1809-1 811 . 1 omslag. 

Missive van de Minister van Waterstaat aan het dijkco1lege 

houdende vergunning voor J. van den Bogaard te Werkendam . 

enige stukken nieuwe dijk bij de Asperense en Heukelumse 

velden met rijswerk op hoogte te brengen, 1816. 1 stuk. 

Stukken- betreffende de taxatie op instructie van het dijk

college van de aarde en het terrain van de aardhaling voor 

het opmaken en versterken van een deel van de Noorder-Linge

dijk, 1820. 1 omslag. 

Stukken inzake de verplichting en tot aardlevering rustende 

op een stuk land onder Ter Leede en Schoonrewoerd voor de 

oude Lingeslaperdijk en het onderzoek in opdracht van Pro

vinciale Staten naar deze verpli chtingen ingesteld, 1832-

1848, 1850. 1 oms l ag . 

Overlaten 

Missiven van de Rijkswaterstaat aan het dijkcollege inzake 

besprekingen tot het vaststellen van p lannen voor de over

laten, 1809-1810. 1 omslag. 

Stukken inzake de repartitie van de kosten van het graven 

van de overlaten en het afl ossen van de daarvoor gesloten 

leningen, 1811, 1814. 1 omslag. 

Noodmaterialen 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het leveren 

van noodrijs, 1827. 1 stuk. 
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Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het in tijden 

van nood maken van kistingen, 1830. 1 stuk. 

Machtiging van de gouverneur van Zuid-Holland voor de commis

sie belast met het beheer der Lingewerken bij een overstro

ming van de Betuwe of Tielerwaard en het bezwijken van de 

Zuider-Lingedijk de noodmaterialen daar te gebruiken voor de 

verdediging van de Noorder-Lingedijk, 1846. 1 stuk. 

Dijkleger 

Stukken betreffende de regeling van de dijkbewaking vanwege 

de rijksoverheid, 1826, 1829. 1 oms lag . 

Stationslijsten voor de dijklegering in het land van Leerdam 

enTer Leede, 1828, 1833-1857. 1 oms lag. 

Stukken betreffende de dijklegering in de Vijfheerenlanden, 

1 855. 1 omslag. 

Zorg voor de afwatering 

Algemeen 

Rapport van de l andmeters D. Klinkenberg, M. Bolstra, B. Gou

driaan en H. van Straalen aan het college van de Vijfheeren

landen inzake hun onderzoek van de plannen tot verbetering 

van de afwatering door lo~ing door de Overwaard, 1774. Ge

drukt, 1 omslag. 

Stukken betreffende het werk van de gecombineerde commissie 

uit het college van de Lek en gecommitteerde geerfden inzake 

het ontwerpen en onderzoeken van een plan voor de verbete

ring van de afwatering door het ve:dengen van de Zederik naar 

de Waaldijk bij Steenenhoek en de daartegen ingebrachte be

zwaren van ingetanden van het land van Ter Leede en Schoonre

woerd, 1805, 1867. 1 omslag. 
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Missive van de Minister van Wat r rstaat aan het dijkcolleg e 

houdende a fwijzing van het voors~ el om in de commissie van 

onderzoek naar een verbetering van de afwatering van de Vijf

heerenlanden leden van de dijkcolleges te plaatsen, 1817. 

1 stuk. 

Steenenhoekskanaal 

Stukken b etreffende de finan cieringsplannen van de overheid 

voor het verleng en van de Ling e naar Steenenhoek en het be

talen door de belanghebbende dijkcolleges van hun aandeel in 

de kosten van de uitvoering en instandhouding van het werk, 

1 818-1 84 9 . 1 omslag . 

Stukken betreffende het ontwerpreg lement v oor het waterschap 

van Steenenhoek, 1 84 9 , 1 8 51, 1856 . 1 omslag. 

Missive van Gedeputeerde St a ten a an het dijkcollege houdende 

mededeling van het instellen van een c ommissie van onderzoek 

naar de kla chten over de verhoging van het waterpeil te Stee

nenhoek en st. Andries~ 18 56 . 1 stuk. 

Stukken betreffend.e d e overgave in beheer en onderhoud door 

rijkswaterstaat aan de dijkcolleg es van Arkel boven de Zouwe 

en van Ter Leede en Schoonrewo erd en d e polderb esturen van 

Nieuwland, Leerbroek, JVIiddelkoop en r:tuakernaak van de vier 

wachtheulen in de Zederikkade en betreffende het contra c t 

van deze besturen over h et onderhoud en de instandhouding 

van deze wachtheulen, 1 824, 1 826 . 1 omslag. 

Liquidaties en stukken betreffende de liquidaties tussen de 

landen van Arkel boven de Zouwe, Leerdam en Schoonrewoerd en 

de polder Kwakernaak weg ens de kosten gemaakt voor de wacht

heulen in de nieuwe Zederikkade, 1 840, 18 43, 1 845, 1 850. 

1 omslag. 
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Bemaling 

voormolens te Ameide 

Missive van de Minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat 

aan het dijkcollege verzoekende enige leden af te vaardigen 

voor het houden van een bespreking inzake het verplaatsen van 

de vijf hogeboezemmolens naar de Arkelse dam, 1821. 1 stuk. 

voormolens te Achthoven 

Memorie van de landmeters Ketelaar en Goudriaan voor gecom

mitteerde raden van de Staten van Holland en Westfriesland 

over een verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlan

den door het verbeteren van de molens op Achthoven of door 

het bijplaatsen van molens, 1771. 1 stuk. 

Beheer en onderhoud van wegen 

Stukken betreffende het bezanden en onderhouden van de Schoon

rewoerdse Kerksteeg en de Wielka de door het dijkcollege op 

kosten van de belanghebbenden volgens contract tussen het dijk

co llege en het gemeentebestuur van Schoonrewoerd en ingelanden 

daartoe ges l oten, 18 34-1 837 , 1852. 1 omslag. 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcolle

ge van het graven en verbeteren van een uitwaterende sloot 

langs de Schoonrewoerdse Kerksteeg, z.j. (c. 1840). 1 stuk. 

Stukken gewis seld tussen de polderbesturen in het land van 

Ter Leede en Schoonrewoerd en het dijkcollege inzake de on

derhoudsplicht van de door een kistdam afgesloten duiker in 

de Schoonrewoerdse Kerksteeg die vernieuwd moet worden om het 

water in de Grote Wiel te kunnen beheersen, 1850-1851. 1 om

slag. 
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iVIissi ve van de commissie belas;t met het beheer van de Linge-
, 

werken aan het dijkcollege ho~~ende afwijzing van het verzoek 

te voorzien in de bezanding van de Schoonrewoerdse Kerksteeg, 

18 55. 1 s tuk, 

De vaart van Leerdarn naar het Zederikkanaal 

Rekest van ingelanden uit de orngeving van Leerdarn aan het 

dijkcollege en het gemeentebestuur van Leerdarn tot het vast 

stellen van een ander trace voor de vaart van Leerdarn naar 

het Zederikkanaal, z.j. (c. 1840). 1 stuk. 

Andere dan waterschapszaken 

Landrecht van hertog Arnold van Gelre en Guli ck voor het 

schependorn van Leerdarn en Schoonrewoerd, 1428. Gewaarrnerkt 

afschrift z.j. (2e helft 16e eeuw). 1 stuk. 

N.B. Regest nr. 16. 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

OORKONDEN EN REGISTERS 

Oorkonde houdende de overeenkomst tussen heer Johan van Arkel, 

de kapittels van de Dom en van Oud-Munster te Utrecht, Johan 

van der Lede, Gisebrecht uten Goye, heer Sveder van Bosinchem, 

heer Hubrecht van Everdingen, heer Arnout van Scalquike, heer 

Gerad van den Rine, Bernard van Scalquike 9 Gisebrecht heer 

Gisebrechtssoon van Scalquike, Amilyz en Johan Samson voor het 

aanleggen en beheren van een afwatering van beneden de steeg 

te Everdingen tot Schoonrewoerd en Ameider Zijdwinde, met de 

regaling van de waterafwering en de waterafvoer van de Zede

rik, 1284. charter, 11 zegels, slechts dat van Amilyz Samson 

vrijwel verdwenen. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast ..te._t$~ ~f 

Inventaris Hingman 1-2, regest 2. 

Oorkonde waarb~ij dijkgraaf en hoogheemraden van Arkel, hoog

heemraden van Hagestein, Everdingen en Ter Leede de onderhouds

plicht van de bruggen over de Zederik toewijzen aan de heer 

van Arkel, 1471. charter, zegels verloren. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast.f-tet( ?f 
Inventaris Hingman 1-22, regest 28. 

Akte waarbij Johan heer van Arkel verkoopt aan heer Gijsbrecht 

uten Goye, Johan van Bosinchem en Gijsbrecht van Kaets een 

watergang van Coddenorde door het gerecht van Bosinchem langs 

Lanxmaerwech tot aan de Bisschopsgraeve, 1305. Afschrift door 

secretaris van Vianen, 1602. 1 stuk. 

_Register gehouden op last van dijkgraven en hoge heemraden 

van de Vijfheerenlanden tussen de Dief- en Zouwedijk nopende 

de dijken en waterschappen in die ring over de jaren 1284-

1739 , 1739. 1 deel. 
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' 
Dijkbrief voor de VijfheerenRanden van 1284. Afschriften 1474, 

1586 en 1750. 1 omslag . 

N.B. He t origineel hierboven nr. 1315. regest 2. 

Handvesten en octrooien van de Alblasserwaard. Afschiiften 

z.j. (c. 1640) , 1 deel. 

NOTULEN 

1321- Registers van de notulen van de vergaderingen van het dijkcol-

1325· lege van Arke l boven de Zouwe, 1755-1791, 1804-1 857. 5 delen. 

132f. 1755.-17 91 ; 

1326 . 

1 327. 

1328. 

1329 . 

1330. 

1322. 1804-1 809; 

1323. 1810-1 83 59 

1324. 1835-1 844 ; 

1325. 1844-1 85 7. 

Notulen en stukken betreffende de notulen van het dijkcollege , 

1784 , 1812, 1813-1823. 1 omslag. 

Memorie van het voorgevallene bij het dijkco lleg e van Arkel 

boven de Zouwe van november 1832 -november 1834 t o t aanvulling 

van de notulen, die gedurende da t tijdvak door t oevallige om

standigh eden niet zijn b~gehouden, concept, 1834. 1 stuk. 

"Index portati e f op de r egi sters 1 s-lands van Arkel", index 

op de resoluti es van het dijkcollege van het land van Arkel 

boven de Zouwe, opgemaakt door J.S. van Hoeij, 1766. 1 deel. 

Notulen van de vergaderingen van het college van de Lek, 

1762-1763 . 1 omslag . 

Notulen van de vergadering en van het college van de Vijfhee

renlanden, k l add Gn , 1810 , 1826 , 1834 , 1835, 1841. 1 omslag . 
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1331- Registers van de notulen van de vergaderingen van het college 
1335. van de Vijfheerenlanden, 1739-1 834 . 5 delen. 

1331. 1739-17559 
1332. 1757-1770; 
1333. 1771-1785; 
1334- 1785-1 800; 
1335. 1801-1834. 

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN 

1336- "Originele stukken Arkel boven de Zouwe", banden houdende 
1339. allerlei stukken ingekomen bij of uitgaande van het dijkcol

lege 1689-1833, 1804-1 835. 4 banden. 

1340. 

1341. 

1336. 1689-1833; 
1337. 1804-1809; 
1338. 1810-1820; 

1339. 1821-1835. 
N.B. De stukken van belang voor de inrichting en functions

ring van het waterschap zijn afzonderlijk onder het 

desbetreffend hoofd v erwezen. 

Bij het dijkcollege ing ekomen stukken, 1752, 1803, 1809-1 857· 
1 omslag . 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

BESTUURSI NRICHTING 

Remonstrantie van de dijkcolleges van het land van Arkel en 

Ter Leede aan de weduwe van de palsgraaf opten Rijn, de gra

vin tho Nuwenaer etc. houdende klachten over het gedrag en 

beleid van de colleges langs de Lek verzoekende hierin verbe

tering te brengen aangez i en anders de overeenkomst van 1284 
verbroken meet worden, minuut, 1583. 1 stuk. 

1 
N.B. Voor het r~glement op de waterkeringen van alle polders 
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in het land van Arkel bov~n de Zouwe~ 1689, zie nr. 1336, 

fo. 5-8, 10-11. 

Reglement waarnaar het dijksbestuur van het land van Arkel zoo 

boven als beneden de Zouwe voor 1 t vervolg zal zijn ingericht, 

1804. Afschrift, 1 stuk. 

Stuk houdende een memorie van toelichting met bijlagen door 

E.R. van Nes van Meerkerk op de rel<::esten van ing elanden van 

de Vijfheere;nlanden tot vereniging van de vijf dijkcolleges 

in de Vijfheerenlanden, 1834 . 1 omslag. 

Nota betreffende de zaken van de reglementering, 1844. 1 stuk. 

BESTUURSFUNCTIES 

Algemeen 

N.B. Voor een lijst van tractementen en emolumenten van de 

waarslieden, s chouten, gezworenen en molenaars in het 

land van Arl<::e l boven de Zom..re, 1761, zie nr. 1336, fo. 

69. 

Missive van de ringcommissi e tuss chen Waal 9 Merwede, Neder

Rijn en Lek aan het dijkcollege verzoekende inforrnatie over 

de werkzaarnheden en huishoudelijke plichten van het dijk

college, 1810. 1 stuk. 

Staten van de voordracht van de vervulling van vacante pas

ten in het dijkcollege, 1826 , 1828 . 1 ornslag. 

1347. Staat houdende opgave van de namen van de leden van het col

lege en van de secretaris-penningmeester, 1828. 1 stuk. 

1348 . Memorandum van de dijkgraaf van het land van Vianen voor 

de gouverneur van Zuid-Holland houdende weerlegging van de 
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bezwaren gemaakt tegen de hoge administratie- en bestuurskos

ten van de organen binnen het land van de Vijfheerenlanden, 

1834· 1 stuk. 

Dijkgraaf 

N .B .• Voor de akte van aanstelling van Simon Brand tot substi

tuut van de dijkgraaf van Arkel boven de Zouwe, 1760, zie 

nr. 1336, fo. 62. 

Voor de akte van aanstelling door de Staten van Holland 

en Westfriesland van jonkheer Fran9ois Cornelis van 

Aerssen tot drossaard van Gorinchem en dijkgraaf van het 

land van Arkel, 1767, zie nr. 1336, fo. 128~130. 

Voor de akte van aanstelling door de drossaard en dijk 

graaf van Arkel van Yidriaen Maerten Daeij als substituut

dijkgraaf van de landen van Arkel boven de Zouwe, 1784, 

zie nr. 1336, fo. 154 • 

. Hoogdijkheemraden 

Proces-verbaal van de eedsaflegging door Johannes van Maaren 

als hoogdijkheemraad van het dijkcollege, 1833. 1 stuk. 

Bestuurscollege van de Lek 

Stukken betreffende de toelaatbaarheid van de heer Bringenberg 

als hoogheemraad van het college van de Lek wegens zijn wonen 

buiten het gebied van de Vijfheerenlanden, 1842. 1 omslag. 

FINANCIEN 

· Landsbelastingen/vrijstellingen 

N.B. Voor de rekening en verantwoording van de penningmeester 

van het la~d van Arkel voor het dijkcollege wegens de kos-
~ 

ten van het werk voor de remissie van de 200ste penning 
I 

van het jaar 1673, 1688, zie nr. 1388. 
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Voor stukken houdende vas ts telling van de imposten door 

gecommitteerde raden van ~e Staten van Holland en West

friesland voor de dorpen Nieuwland, Leerbroek en Reijers

koop, 1754, zie nr. 1447, 29-31. 

Notulen van een vergadering van schout en schepenen van de 

heerlijkheid Meerkerk en de eigenaars van huizen en gebouwen 

in die heerlijkheid tot het indienen van een rekest b ij de 

Staten van Holland en Westfriesland tot remissie van verpon

ding, 1755. 1 stuk. 

N.B. Voor de stukken betreffende de rekesten van het dijkcol

lege aan de Staten van Ho lland en Westfriesland om remis

sie en voortzetting van de remissie van verponding voor 

de landen van Arkel, 1756, 1761-1763, 1770, zie nr. 1336, 

fo. 55-56, 67-68, 114-122. 

1352- Octrooien van de Staten v a n Holland en Westfriesland voor de 
1360. landen van Arkel houdende vrijstelling van verpondingen, ver-

n~·'.! fa t (~ ::; p 
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1362. 

lenging en daarvan en t oekenning en van subsidies voor de beta

ling van achterstallige l a sten en het uitvoeren van ex tra

prdinaris werken, 1758, 1762 , 1771, ·1775, 1777, 1779, 1781, 
1784, 1786. ? 1b harters. 

N.B. Deze charters bevinden zich in de charterkast ~~~ 5g- 6~ 

Inventaris Hingman 1-37-47· 

Rekest van het bestuur van het land van Arkel boven de Zouwe 

aan de Koning hen vrijstelling te verlenen van de tol en het 

schutgeld aan bruggen en sluizen te Gorinchem voor de goede

ren jaarlijks nodig voor het bijwerken en onderhouden van de 

Noorder-Lingedijken, Goncept, 1828. 1 omslag. 

Omslag en gadering van lasten 

Akte houdende het besluit van dijkgraven en hoog dijkheemraden 

van Leerdam en Everdingen de g oedkeuring van de rekening uit 
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te stellen tot na de gezamenlijke vergadering van de Vijfhee

renlanden over de kosten van de kade om de nieuwe wiel bij de 

Diefdijk, 1580. 1 omslag. 

Missive van het dijkcollege van Ter Leede aan de colleges 

van Arkel, Vianen, Hagestein en de Alblasserwaard houdende 

afwijzing van het verzoek mee te betalen in de kosten van de 

aardhaling voor en het omhakken van bomen op de Diefdijk, 

1607. Afschrift, 1 stuk. 

1364- Stukken betreffende de verkoop b ij parate e x ecutie van lan-

1368· den onder Arkel door het dijkcollege van Arkel boven d e Zouwe 

wegens de achterstallige betaling van lasten over 1670-1671, 

1676-1679. 5 omslagen. 

1369. 

1370. 

1371. 

1364 . algemeen; 

1365. Rietveld; 

1366. Kedichem en Oosterwijk ; 

1367. Nieuwland, Leerbroek en Re ijerskoop; 

1368. Middelkoop. 

Staat van de verpondingen, waarmee de landen van Arke l boven 

de Zouwe zijn aang eslag en in 1632 en stukken houdende vast

stalling van de omslag van het land van Arkel boven de Zouwe 

over de jaren 1760-1 8 56 . 1 band. 

Memorie van de verterings-, reis- en vacatiekosten van de le

den van het dijkcollege van Arkel boven de Zouwe om gedragen 

te worden door het gemeen land, 1705-1793 9 1 83 5-1855· 1 band. 

N.B. Voor staten van de lasten drukkende op de polders onder 

het land van Arke l boven de Zouwe, omgeslagen in 1770, 

zie nr. 1336 , fo. 11 0-113. 

Stukken opgemaakt door J.J. van Hoeij aangaande het financieel 

beleid van de p~nningmeester, 1784. 1 omslag. 
1 
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Stukken houdende de bekendmak ~ng door het dijkcollege van de 
~ 

omslagen over de landen van A~kel boven de Zouwe van de gel-

den per morgen voor het uitvoeren van noodzakelijke werken 

en voor aflossing van schulden, 1803-1835· 1 oms}a~. ~ ~ . ~ 
KA.-t.. ~1M~~~ ............ ~~7~-..e-.~- . 
L-.....t-~~ ~ .._ ~--- AIH.f.- .C.. '1!'~ 1 ~ c.L.L.!,_« 4f ~ .. ( 
.c. s. ..... ,; v~_. ,a;~t . ~~ ... ~.t. ~ ~. . · 
Akten van verkoop bij parate executie namens het dijkcollege 

en op verzoek van de gadermeesters van Oosterwijk, Nieuwland, 

Leerbroek en Reijerskoop van landen wegens achterstallige be

taling van de dijk- _en polderlasten en van de omslag voor het 

kanaal van Steenenhoek over 1818-1821, 1822. 1 omslag. 

Stuk houdende het bericht van het polderbestuur van Leerbroek 

via het dijkcollege aan de Staten op het rekest van c. Kloek 

tot vrijstelling van zijn grand van de omslag van de polder, 

1826. 1 stuk. 

Staat van de bedragen der omslagen van het college van de 

Lek, 1840-1 849 · 1 stuk. 

Lijst van gerestitueerde g elden van de lasten van het Steenen

hoekskanaal over 1848 wegens de polders onder Kedichem, ont

vangen door de gadermeester, 1848. 1 stuk. 

Stukken betreffende de moeilijkheden over de betaling van de 

omslag van het college van de Lek door de polders Middelkoop 

en Over-Heicop, 1852. 1 omslag. 

Staat van de omslagen -te innen door de gadermeesters in het 

land van Arkel boven de Zouwe over de jaren 1854-1855. 1 stuk. 

Leningen en obligaties 

Register van kapitalen genegotieerd door de landen van Arkel 

boven de Zouwe in 1741, 1772, 1809, 1820, 1827, 1838, 1841. 

1 deel. 
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N.B. Voor een staat van de hypotheken rustende op de stad 

Gorinchem en hetland van Arkel, 1761, zie nr. 1336, 

fo. 79-81. 

Eigendommen 

verkoop 

Akten van verkoop door het ~ijkcollege van partijen oud hout 

en oude noodmaterialen, 1823, 1828, 1831-1857. 1 omslag. 

Akten van verkoop door het dijkcollege van het vierjarig rijs

gewas bij de wielen te Kedichem, 1851-1853, 1855-1857. 1 om

slag. 

verpachting en verhuur 

Memories van ontvangst en uitgaaf wegens de verhuur van en 

akten van verhuur van de uiterwaard de Spijksewaard onder 

Heukelum door het dijkcollege en rekeningen van de ontvangst 

en uitgaaf betreffende de Spijksewaard, 1729-1734, 1738-1811. 

1 band. 

Akten van verpachting door hat dijkcollege van het weide- en 

hooiland op de Spijksewaard in de Ling?, 1831-1856. 1 omslag. 

N.B. Voor een akte van verpachting door het dijkcollege van 

hat vierjarig houtgewas op de Wielkade te Kedichem, 

1812, zie nr. 1336, fo. 226. 

Akten van verpachting door het dijkcollege van een stukje 

bouwland achter de doorbraak onder Kedichem, 1834-1856. 

1 omslag. 

Akte van verpa~hting door het dijkcollege van het grasgewas 
~ 

op de doorbraa:k van 1820 te Kedichem, van de kade om de 
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i 
Spijksewaard, en het riet in lde putten van de elzenwiel te 

~ 
Kedichem, 1853. 1 stuk. f 

Akte van verpachting vanwege het dijkcollegevan Arkel boven 

de Zouwe van het weide- en hooiland in de Spijksewaard en het 

grasgewas van de dijk op de doorbraak onder Kedichem, 1857. 

1 stuk. 

Rekeningen 

dijkcollege van Arkel boven de ZQuwe 

1387, Rekening en verant\voording van het financieel beheer van de 
1388 • penningmeester van het dijkcollege wegens het uitvoeren van 

allerlei werken 9 1668, 1670, 1676-1688, 1699, 1717, 1718, 

1740-1747. 2 banden. 

1387. 1668 , 1670, 1699, 1717; 

1388. 1718, 1740-1747, 1676-1688. 

N.B. Deze rekeningen zijn afzonderlijk onder het hoofd van 

hun onderwerp verwezen. 

1389- Extra-ordinaria rekeningen van de penningmeester van het land 
1

394 • van Arkel boven de Zouwe wegens dijkgelden, 1750-1820. 6 ban

den. 

1395. 

1389 . 1750-1759; 

1390 . 1760-1768; 

1 391 • 1769-1779; 

1392. 1780-1793; 

1393. 1794-1803; 

1394. 1804-1820. 

Rekening en verantwoording van de penningmeester van het dijk

college van de ontvangst en uitgaaf wegens gewone en buiten

gewone onkosten en het betalen en aflossen van geleende kapi

talen, 1821-1857· 1 omslag. 
/,. ' ~- ~ :., -v . .- WJ ·~ -t ~-~~ .. ;_~;. ..._ ~& ...... ~~~~ ... ,5 _;J.. 

-~~ N .... ~ ~~~ ..v- Me ~<JH ,s._ ~~~-~ 
~P-o~~~ ~.:~~~~it- ,a_~ 
~ -"- ·~:!',..._,. ..... ._ ~ .a ,.A_,~;L~, 4J~ 
~~~. 
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Bijlagen tot de rekeningen van het dijkcollege, 1756, 1838, 

1840, 1856. 1 omslag. 

college van de Lek 

1397- Rekeningen van de hoge omslag en de omslag voor het voorge-

1398· maal van het college van de Lek toegezonden aan het dijkcol

lege van Arkel boven de Zouwe, 1723, 1763-1765, 1792-1804, 

1806-1825, 1829. 1 omslag en 1 deel. 

1399. 

1400. 

1401. 

1402. 

college van de Vijfheerenlanden 

Rekeningen van het college van de Vijfheerenlanden, 1655-1834· 

Afschriften, 1 band. 

ontvang en uitgaaf Diefdijk 

ontvang en uitgaaf gemeenlandskosten 

ontvang en uitgaaf Diefdijk 

ontvang en uitgaaf gemeenlandskosten 

specificatie gemeenlandskosten 

ontvang en uitgaaf gemeenlandskosten 

begroting 

ontvang en uitgaaf gemeenlandskosten 

1655-1660, 1653-1655, 

1663-1678; 

1719-1754; 

1752-1753; 

1754-1775; 

1790-1793, 1788-1790; 

1795-1827; 

1827; 

1828-1834. 

Rekeningen van ontvangst en uitga~f va~ de penningmeester van 

het college van de Vijfheerenlanden, 1837, 1838, 1841-1843· 

AfschriftenJ 1 omslag. 

Stukken betreffende de rekening van de gemeenlandskosten van 

de Vijfheerenlanden, 1763, 1764, 1784-1797. 1 omslag. 

Begrotingen 

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van het dijkcollege van 

Arkel ~oven de ~ouwe over 1827, 1828, 1857· 1 omslag. 
' 
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ARCHIEF 

Ontvangstbewijs van de schout van Nieuwland voor de penning

meester van het land van Arkel van stukken betreffende het 

college van de Lek uit 1581 en 1758 9 1800. 1 stuk. 

Staat van stukken en papieren uit het archief van het land 

van Arkel boven de Zouwe bestemd om te verloten of te ver

kopen bij de opheffing van het dijksdistrict, 1856-1857· 

1 stuk. 

Inveritaris van het archief van het opgeheven dijksdistrict 

van het land van Arkel boven de Zouwe overgegeven aan de 

secretaris van het hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden 

te Vianen, 1857. 1 stuk. 

Inventaris van archiefstukken, kaarten en meubelen van de 

gemeenschap van Arkel boven en beneden de Zouwe, 1857. 

1 omslag. 

BEMOEIINGEN VAN RET DIJKCOLLEGE 

Rechtspraak in zaken van heemrecht 

N.B. Voor een uitspraak van het dijkcollege waarbij aan Arie 

Cornelisse van Dam te Kedichem een uitpad over het land 

van Aelbert Ariense, schout van Kedichem, wordt ont-

zegd, 171 9 ; zie nr. 1336, fo. 12. 

Voor een akte van scheiding door het dijkcollege van de 

landen van Claas Joosten Deventer en Aelbert Teunisse 

Haag en Jan Jooste Deventer op de Geer, 1727, zie nr. 

1447. 

Voor een declaratie van salaris van de advocaat/notaris 

mr. Cornelis van Tetteroode aangesteld t ot onderzoek van 

de klachten van Gerrit van Veen c.s., 1784-1787, zie nr. 

1336, fo. 135 e.v. 
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Toezicht op de polders 

Kedichem en Oosterwijk 

reglement 

Memorandum van het dijkcollege bij het aan Gedeputeerde Staten 

voorgedragen reglement en de ontwerp-keur voor de polders van 

Kedichem en Oosterwijk, minuut, 1822. 1 stuk. 

bestuur 

N.B. Voor stukken betreffende het vervullen van posten in het 

bestuur van de polders Kedichem en Oosterwijk, 1779, 

1795-1796, 1829-1831, zie nr. 1412. 

Staat opgemaakt door de dijkgraaf van het land van Arkel hou

dende voordracht ter vervulling van vacante posten in het pol

derbestuur van Kedichem, 1828. 1 stuk. 

Missive van de dijkgraaf van het land van Arkel boven de Zouwe 

aan de gouverneur van Zuid-Holland houdende een voordracht 

voor de benoeming van een polderschout voor de polder Ooster

wijk volgens het oude recht, vervangende de onwettige voor

dracht van het polderbestuur, concept, }833. 1 stuk. 

Stukken betreffende de benoeming van een schout en gadermees

ter voor de polder Oosterwijk en de geschillen daarover tussen 

het polderbestuur en het dijkcollege, 1833-1834· 1 omslag. 

financien 

eigendommen 

Akte van verkoop ten overstaan van schepenen van Gorinchem 
1 

door Jan Jasper~e Verhaar en Hendrik de Jong te Kedichem als 
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voogden voor de kinderen van Ar~j Jorisse aan het gemeenland 

van Kedichem en Oosterwijk van ~es hont land op Kedichem langs 

de boezem, 1745. 1 charter. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast~~~F~ t~ 

rekeningen en bijlagen tot de rekeningen 

Rekeningen, acquitten en andere stukken betreffende werken uit

gevoerd voor de polders Kedichem en Oosterwijk, alsmede stukken 

betreffende het bestuur van die polders, 1639-1796 , 1829, 1831. 

1 band. 

N.B. Een zeer onvolledige administratie van de waardsman. De 

verschillende stukken zijn afzonderlijk onder het hoofd 

van hun onderwerp verwezen. 

1413- Rekening en verantwoording van de waardsman van de polders 
1432 • Kedichem en Oosterwijk , 1656-1794, en van de polder Kedichem 

alleen over 1795-1830. 20 banden. 

1433. 

1434. 

1413. 1656-1659, 1661-1662; 1423. 1715-1719; 

1414. 1663-1666, 1668; 

1415. 1669-1675; 

1416. 1676-1679; 

1417. 1680-1681, 1683-1684; 

1418. 1685-·1689; 

1419. 1690-1693; 

1420. 1700-1705; 

1421. 1706-1709; 

1422. 1710-171 4; 

1424. 1720-1724; 

1425. 1725-1729; 

1426. 1730-1739; 

1427. 1740-1749; 

1428. 1750-1759; 

1429. 1760-1769; 

1430. 1770-1779; 

1431. 1780-1793; 

1432. 1794-1830. 

Rekening en verantwoording voor het dijkcollege door Johan 

Hubert Gerard van Borcharen over de ontvangst en uitgaaf over 

1793 van de overleden waarsman van Kedichem en Oosterwijk , 

mr. Johan Schilthouwer van Hoey, 1793. 1 stuk. 

Rekening en verantwoording van de ontvangst en uitgaaf van de 

waardsman van de polder Kedichem voor het dijkcollege, 1831-

1851. 1 omslag. 
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Rekening en verantwoording door de waardsman van de polder 

Oosterwijk wegens de ontvangst en uitgaaf voor die polder, 

1794-1851. 1 band en 1 omslag. 

1435. 1794-1830; 

1436. 1831-1851. 

Rekening van de ontvangst en uitgaaf voor de polders Ooster

wijk en Kedichem door de ontvanger~ 1852-1856. 1 omslag. 

Bijlagen tot de rekening van de polders Kedichem en Ooster

wijk voor het jaar 1841. 1 omsl~g. 

begrotingen 

Begrotingen van de ontvangst en uitgaaf van de polders Kedi

chem en Oosterwijk voor de jaren 1827 en 1828. 1 omslag. 

beheer en onderhoud van dijken en kaden 

N.B. Voor bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door 

drossaard en regeerders van Gorinchem en de vaders van 

het gasthuis van het opmaken en herstellen van enkele 

slagen dijk, z.j. (c. 1640), zie nr. 1412. 

Voor de rekening en verantwoording van de penningmeester 

van het land van Arkel voor het dijkcollege ten over

staan van schout en gezworenen van Kedichem en Ooster

wijk wegens het inrijden van een verlaten stuk hoge 

Lingedijk op Kedichem in eigendom bij Isken Gerrits, 

weduwe van Dirck Jansse, 1682, zie nr. 1412. 

Voor een staat van de gelden bijgedragen door of omgesla

gen over de ingelanden van Kedichem, Oosterwijk en Riet

veld, 1741, zie nr. 1336, fo. 29, 37. 

Voor de akte van aanbesteding door de waarsman van Kedi

chem en Oosterwijk van het maken en onderhouden van de 

dijken, stfepen, heuvels en andere werken van het gemene

land, 17591, zie nr. 1412. 
i 



1440. 

1441. 

209 

Voor de akte van aanbested~ng en stukken betreffende de 

aanbesteding van het herst~l van de dijkbermen onder 

Kedichem en Oosterwijk en Rietveld op order van het dijk

college~ 1784-1785, zie nr, 1336, fo. 143-154. 

zorg voor de afwatering 

algemeen 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door waarsman, 

schouten en heemraden van Oosterwijk en Kedichem van het rna

ken van een nieuwe t oren onder de achterste binnenmolen~ 

1635. Afschriften, 1 omslag. 

N.B. Voor de rekening en verantwoording van de penningmeester 

van het land van Arkel voor het dijkcollege ten overstaan 

van Schouten en heemraden van Oosterwijk en Kedichem we

gens de omslag over de polders voor de betaling van de 

verho g ing en verbe t e ring van de molens en molenwerven~ 

1668 , zie nr. 1387. 

Voor een stuk houdende een klacht van de ingelanden van 

het laageind van Oosterwijk en Kedichem bij de dijkgraaf 

van het land van Arke l wegens het malen van de watermo

len op het hoogeinde, dat hen veel overlast bezorgt, 

z.j. (1 689 ), zie nr. 1336, fo. 9 . 

Kaart waarop ingetekend de positie v an de twee oude molens en 

van de nieuw te zetten molen nr. 3 van de polder Kedichem en 

Oosterwijk, z.j. (eerste kwart 18 e eeuw). 

N.B. Deze kaart bevindt zich in de tekeningenverzameling. 

N.B. Voor bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de 

waarsman van Kedichem en Oosterwijk van het metselwerk 

aan de molens, sluizen en heulen van het gemeenland, 

1 7 56 , z i e nr. 1 41 2 • 

Voor een memorie inzake de kosten van de 5 molens op 
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Kedichem en de 5 molens van beneden de Zouwe over een 

periode van vier jaar, 1760, zie nr. 1336, fo. 60-61. 

Voor de akte van aanbesteding door de waarsman van Ke

dichem en Oosterwijk van het maken van een nieuwe kist

muur aan de landzijde en een nieuwe achtergoot met ste

nen boog aan de benedenste buitenmolen te Kedichem, 1761, 

z i e nr. 1 41 2 • 

Voor een memoria inzake het bouwen van een nieuwe acht

kante watermolen op het benedeneinde van de waard van 

Bronkhorst met instemming van het dijkcollege van Arkel 

boven de Zomv-e en van bestuurderen en ingelanden van de 

polders Kedichem en Oosterwijk, 1776, zie nr. 1412. 

Voor stukken betreffende de geschillen binnen Kedichem 

en Oosterwijk over het al dan niet doen zakken van een 

der buitenmolens van het gemeneland, 1783, zie nr. 1412. 

Voor de rekening en verantwoording van Willem de Stigter 

als ontvanger en uitgever van de genegotieerde gelden 

voor de polder Kedichem tot herstel van de beschadigde 

watermolens en watergangen, veroorzaakt door de doorbraak 

van de Noorder-Lingedijk in 1809~ over de jaren 1809-1812 

en 1813-1816, zie nr. 1432. 

Voor de rekening en verantwoording door Gijsbert de 

Keijzer van de ontvangst en uitgaaf wegens het herstel 

van de schade ontstaan door de doorbraak van de Noorder

Lingedijk in 1809, over de jaren 1809-1812, zie nr. 1435. 

Voor de rekening en verantwoording van Willem de Stigter 

als ontvanger en uitgever van de gelden wegens herstel 

van molens en watergangen en heulen, beschadigd door de 

doorbraak van de Noorder-Lingedijk in 1820, 1820, zie 

nr. 1432. 

Stukken betreffende de verzekering van de afgebrande molen 

van Kedichem en Oosterwijk, 1856. 1 omslag. 

beheer en onderfoud van de boezem 
j 
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Akte van aanbesteding door de j polderbesturen van Kedichem en 

Oosterwijk met goedkeuring va~ het dijkcollege van het maken 

van een nieuwe boezem met bijbehorende werken en het uitbre

ken en weer aanvullen van de Hooglandse maalsluis, 1838. 

1 stuk. 

Bijlagen tot de rekeningen van de polders Kedichem en Ooster

wijk over de j a ren 1839-1840 betrekkelijk het maken van een 

nieuwe binnenberm, 1839-1841. 1 omslag. 

heulen en sluizen 

N.B. Voor de akte van aanbesteding en stukken betreffende de 

uitvoering van de bouw van een heul aan de Oosterwijkse 

Tiendenwech over de Leegheyntsvliet, 1639, zie nr. 1412. 

Voor de rekening en verant-vroording van de waarsman van 

Kedichem en Oosterwijk voor het dijkcollege ten overstaan 

van schouten en gezworenen van Kedichem en Oosterwijk we

gens de kosten van het maken van een gedeelte van de 

nieuwe stenen sluis door de hoge Lingedijk op Kedichem, 

1670, zie nr. 1387. 

Voor de akte van aanbesteding door de waarsman van Ke

dichem en Oosterwijk van het metselen en repareren van 

de Hooglandse sluis te Kedichem, 1759, zie nr. 1412. 

Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop 

reglement 

N.B. Voor ordonnanties en keuren van schouten en heemraden 

van de dorpen Leerbroek en Middelkoop gemaakt op advie~ 

van het dijkcollege, z.j. (c. 1660), zie nr. 1447, 16. 

bestuur 

Stukken betreffende de benoemingen en borgstellingen van de 
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schouten en gadermeesters van Nieuwland, Leerbroek en Reijers

koop, 1723, 1725, 1784, 1787, 1791, 1797, 1801, 1817. 1 omslag. 

N.B. Voor de jaren 1770 en 1825 zie nr. 1447, 67. 

N.B. Voor stukken betreffende het vervullen van posten in en 

het functioneren van de polderbesturen onder de nieuwe 

orde, 1796, 1808, zie nr. 1447, 61, 65. 

Missive van het dijkcollege aan Gedeputeerde Staten verzoeken

de de superintendentie van het dijkcollege over de daarin ge

legen polders in acht te nemen en te bevestigen, naar aanlei

ding van de gedragingen van de schout van de polder Nieuwland 

B. Pellikaan, 1833· 1 stuk. 

N.B. Voor de instructie van schout, gezworenen, predikant en 

kerkeraad van Leerbroek en Middelkoop voor de schoolmees

ter en koster Hendrik van Dommelen, z.j. (c. 1710), zie 

nr. 1447, 33. 

personeel 

N.B. Voor de instructie voor de molenaars van hetland van 

Arkel boven de Zouwe en voor de molenaars van de polders 

Nieuwland en Leerbroek, z.j. (c. 1660), zie nr. 1447-17. 
Voor een rekest van de gemeenlands~immerman van Nieuw

land, Leerbroek en Reijerskoop aan hat dijkcollege de 

post van tirrunerman tevens te verlenen aan zijn zoon, 1746, 
zie nr. 1447-51. 
Voor een rekest van de gemeenlandstimmerman van Nieuwland, 

Leerbroek en Reijerskoop aan het dijkcollege zijn gezin 

de gemeenlandswerken te laten behouden en deze niet bij 

aanbesteding uit te geven, 1756, zie nr. 1447-32. 
Voor een rekest van de gemeenlandssmidsweduwe van de pol

ders Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop en Rietveld aan 

het dijkcojlege haar zoon aan te stellen als opvolger 
i 

voor haar ~an, 1782, zie nr. 1447-57. 
' 
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financien 

algemeen 

Stukken van financiele aard betreffende de polders Nieuwland 

en Leerbroek, ter controle en/of goedkeuring bij het dijk

college ingezonden, 1615, 1630-1825. 1 deel. 

N.B. Bestekken e.d. zijn afzonderlijk onder het hoofd van hun 

onderwerp verwezen. 

landsbelastingen 

N.B. Voor stukken betreffende remissies van verpondingen en 

imposten aangevraagd door of verleend aan de landen van 

Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop en Rietveld, 1771-

1782, 1788 9 1793, zie nr. 1447-44, 46, 48, 52, 55 9 59., 

60. 

omslag en gadering 

N.B. Voor de "weerboeken van de polder Nieuwland en Leer

broek••, hoefslagboeken, 1707, 1734, 1759, zie nr. 1447, 

22, 24, 39. 

Voor een memorie voor de secretaris van Hoeij inzake 

het aantal werven land op het Reijerskoopse veld, z.j. 

( c • 1 7 5 5 ) , z i e n r • 1 44 7-3 4 • 

Voor stukken houdende klachten bij het dijkcollege van 

ingelanden van Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop over 

de hoge declaraties en omslagen van de bestuurderen van 

de polder, z.j. (c. 1776), zie nr. 1447-53. 

Kohier van omslag van de gadermeester van de polder Nieuw

land over de jaren 1843-1858. 1 deel. 

eigendommen 
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verkoop 

N.B. Voor een proces-verbaal van een getuigenverklaring voor 

schepenen van Gorinchem door oud-bestuurders van Nieuw

land op verzoek van Schouten en gezworenen van Nieuwland, 

dat de "doijlaaghen" tussen de Nieuwlandse Carckwegh en 

de Arkelse hoeven aan het gemeenland van Nieuwland beho

ren, 1646 (afschrift), zie nr. 1447-19 . 

Maohtiging verleend door het dijkcollege aan de polderbesturen 

van Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop tot de verkoop van een 

stukje griendland, de Wolpherse griend, in de Gorinchemse Ave

lingen, 1840. 1 stuk. 

verpachting 

N.B. Voor een akte van uitgifte in erfpaoht door het dijkool

lege aan mr. Everhart Fran gois Sohimmelpennink, heer van 

Meerkerk van de Arkelse uitvliet van de Weverdijk tot de 

Tolstraat tegen een betaling van f 2,-- per jaar aan de 

waardsman van Nieuwland, 1744, zie nr. 1447-25. 
Voor een akte van verpachting door de waardsman van Nieuw

land en Leerbroek van het visreoht in het waterschap de 

Zederik, 1754, zie nr. 1447-36. 
Voor een akte van verhuur door de waardsman van Nieuwland 

en Leerbroek van de gemeenlandszouwen in de Zederik, 1765 
(afschrift), zie nr. 1447-40. 

rekeningen 

1450- Rekening en verantwoording van de waardsman van Nulandt en 
1474; Leerbroeck aan het dijkcollege wegens de ontvangst en uitgaaf 

over de jaren 1653-1856. 24 banden, 1 omslag. 

1450. 1653-1654, 1673-1675; 1462. 1724-1727; 
1451. 1678, 167f; 1463. 1728-1733; 
145.2. 1681, 168?; 1464. 1734-1739; 
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1453. 1688-1691 ; I 1465. 1740-1745; 

1454. 16 92-1695; r 1466 . 1746-1752; 

1455. 1697-1699; 1467. 1753-1760 ; 

1456. 1700- 1702; 1468. 1761-1769; 

1457. 1705-1707; 1469. 1770-1779; 

1458. 1708-1710; 1470. 1780-1787; 

1459. 1712-1715; 14 71 0 1788-1794 ; 
1460 0 1 717-1 71 9 i 1472. 1795-1 803 ; 
1461 0 1720-1723; 14 73. 1804-1 834; 

1474. 1835-1 856 . (1 omslag). 

N.B. Zie ook in nr. 1447. 

begrotingen 

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders Niemv

land, Leerbroek en Reijerskoop, 1827, 1828. 1 omslag. 

beheer en onderhoud van dijken, kaden en wegen 

dijken 

schouw 

N.B. Voor de instructies op het voeren van de binnenlandse 

schouwen van Leerbroek en Middelkoop , goedgekeurd door 

het dijkcollege, 1674, zie nr. 1447-1 8. ~ \\1~~ bi. 
Vo or de instructie op het vo eren van de binnenlandse 

schouwen van .Ni euwland, goedgekeurd door het dijkcolle

ge, 1674~ zie nr. 1447-20. 

vergunningen 

N.B. Voor stukken betreffende het bruggehoofd van Jan van Toor 

in Reijerskoop en de door hem aan het dijkcollege gevraag

de bescherming daarvan tegen de bes tuurderen van de pol

ders Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop, 1754, zie nr. 

1447-35-38. 
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Diefdijk 

N.B. Voor bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de 

waardsmannen van Nieuwland, Leerbroek en Middelkoop van 

het maken en onderhouden van hun slagen op de Diefdijk, 

1775, zie nr. 1447-45. 

kaden en wegen 

N.B. Voor een vergunning van het dijkcollege voor het polder

bestuur van Nieuwland tot het leggen van een zandpad op 

de grote kade van Nieuwland, concept, z.j. (c. 1744), 
zie nr. 1447-27. 
Voor stukken betreffende het onderhouden van de keur van 

de polders Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop op de Ze

derikkaden, 1816 9 zie nr. 1447-66. 

aardhaling 

N.B. Voor een rekest van landeigenaren aan de Kerkweg, de 

Schenkel te Leerbroek en langs de Capper in Nieuwland 

aan het dijkcollege hen de aarde te vergoeden, gebruikt 

voor de verhoging van deze wegen, 1773, zie nr. 1447-42. 

zorg voor de afwatering 

algemeen 

Oorkonde, waarbij Arnott heer van Herlaer de ingelanden tussen 

de Diefwmg en de Zijdwinde toestaat de Zederik uit te graven 

en te onderhouden, 1286. Afschrift uit 1586 1 1 stuk. 

Oorkonde, waarbij door de heer van Arkel ·een watergang worclt 

vergund aan de heer van Vianen en zijn onderdanen door Bater-

sloot tot in de Gfessen, 1311. Afschrift 

Leerbroek, 1586. ~ stuk. 
f 

N.B. Voor het ori~ineel zie nr. 733. 

voor Nieuwland en 
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Oorkonde, waarbij voor l~nde~, die op de Linge uitwateren, 

een uitwatering op de Lek woJdt verkocht, 1377. Afschrift 

voor Nieuwland, Leerbroek en Arkel, 1586. 1 omslag. 

N.B. Voor het origineel zie nr. 1808. Regest 12. 

N.B. Voor stukken betreffende een klacht van waardsman, schou

ten en heemraden van de polders Nulandt, Leerbroek en 

Reijerskoop bij de dijkgraaf van het land van Arkel tegen 

het onbehoorlijk des nachts malen door de bestuurderen 

van de polders Kedichem en Oosterwijk, zodat de laagge

legen polders overlast wordt aangedaan, 1689, zie nr. 

·1336, fo. 1-4. 

Voor stukken betreffende klachten van de ingelanden van 

Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop bij het dijkcollege 

wegens het overmatig hoog opmalen van de Zederik door de 

landen van het college van de Lek, 1776, 1782-1783, zie 

nr. 1447-47, 49, 50, 58. 

Voor een stuk betreffende een rekest van de polder Nieuw

land aan het Staatsbewind inzake de uitmaling op de Zede

rik, 1802 7 zie nr. 1447-63. 

bema ling 

N.B. Voor de stukken betreffende de aanbesteding door dijk

graaf, waarsman, Schouten en gezworenen van Nieuwland 

en Leerbroek van een nieuwe watermolen, 1630, zie nr. 

144 7' 1-3. 

Voor de akte van aanbesteding door waardsman, schouten 

en gezworenen van Nieuwland en Leerbroek van een nieuwe 

binnenwatermolen op de molenwerf bij de Nieuwlandse bin

nenmolens, 1632, zie nr. 1447, 4-6. 

Voor de akte van aanbesteding door waardsman, schouten 

en gez>..rorenen van Niem..rland en Leerbroek van een nieuvre 

buitenwatermolen te Arkel op de dam aan de Linge, 1642, 

zie nr. 1447, 7-8. 

Voor de akte van aanbesteding door het bestuurscollege 
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van Nieuwland en Leerbroek van het maken van een nieuwe 

toren aan de eerste buitenmolen op de Linge, 1644, zie 

nr. 1447, 9. 
Voor ·de akte van aanbesteding door bestuurderen van 

Nieuwland en Leerbroek van het maken van een nieuwe 

buitenwatermolen te Arkel aan de Linge, 1646, zie nr. 

1447, 10-1 2. 
Voor de akten van aanbesteding door bestuurderen van 

Nieuwland en Leerbroek van nieuwe stenen goten aan 

de binnenmolens, 1650, 1654, zie nr. 1447, 13, 15. 
Voor de akte van aanbesteding door bestuurderen van 

Nieuwland en Leerbroek van de bouw van een binnenwater

molen op de plaats van de oude, 1654, zie nr. 1447, 14. 
Voor de rekening en verantwoording van de penningmeester 

van het land van Arkel voor het dijkcollege ten over

staan van schout en gezworenen van Nuland, Leerbroek en 

Reijerskoop wegens de kosten voor de herbouw van de in 

1672-1673 ver\voeste mol ens, sluizen, di jken en kaden van 

de polders, 1679, zie nr. 1388 . 
Voor de rek ening en verantwoording van de penningmeester 

van het l and van Arkel voor h et dijkcollege wegens het 

maken van een nieuwe binnemv-atermolen op de polders Nu

land, Leerbroeck en Reijerskoop op de schotdeuren, 1699, 

zie nr. 1387. 
Voor de rekening en veranh-roording van de penningmeester 

van het land van Arkel voor het dij-kcollege wegens de 

kosten van het maken van een nieuw molenhuis op de bui

tenmolens van Nuland, _ 1717, 1718, zie respektievelijk 

nr. 1387 en nr. 1388. 
Voor een rekest van waardsman, schouten en gezworenen van 

Nieuwland en Leerbroek aan het college van de Lek om ver

gunning tot het plaatsen van een van hun molens op de 

hoek van de Weverdijk ter verbetering van de afwatering 

op de Zederik, concept, z . j. (c. 1744), zie nr. 1447, 26. 

Kaa+t van de po~ders in het land van Arkel en Leerdam houdende 
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plannen voor het leggen van heulen en duikers in het gebied 

en tekeningen van de vijf binntnmolens van Nieuwland voor 

de afwatering van het gebied op de Zederik en de Linge, z.j. 

(c. 1750). 

N.B. Deze kaart bevindt zich in de tekeningenverzameling. 

windvang 

N.B. Yoor stukken inzake het weghalen van beplantingen bij 

molens ingevolge het plakaat van de Staten van Holland 

van 1598, 1801, zie nr. 1447, 62. 

Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor het 

land van Arkel houdende regeling van de beveiliging van de 

windvang van de poldermolens, 1598. Afschrift 1861, 1 stQk. 

N.B. Inventaris Hingman 1-28. 

bemaling samen met Kedichem en Oosterwijk 

N.B. Yoor een akte van overeenkomst tussen de bestuurderen 

van de polders Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop en 

van Kedichem en Oosterwijk inzake het droogmalen van de 

polders Kedichem en Oosterwijk door de molens van de an

dere partij, 1~99; zie nr. 1447, 21. 

Middelkoop 

algemeen 

Stukken betreffende de polder Middelkoop, 1671-1824. 1 band. 

N.B. De stukken worden onder het hoofd van hun onderwerp na-

der verwezen, 

bestuur 

N.B. Voor een bevel van het dijkcollege aan de erfgenamen van 
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Anthonis Claeszoon waarsman en .gadermeester van Middel

koop de gaderboeken en papieren betreffende Middelkoop 

aan de dijkbode af te geven om ter secretarie gedepo

neerd te worden 9 1671, zie nr. 1481, fo. 3. 

Akte van borgstelling verleden voor notaris Johan Brouwer te 

Gorinchem voor Jan Blanck als gadermeester van het Laegh

Eijndt van Middelkoop, 1699. 1 stuk. 

N.B. Voor stukken betreffende de benoeming van heemraden voor 

de polder Middelkoop, 1824, zie nr. 1481, fo. 183, 184. 

financien 

landsbelastingen 

N.B. Voor stukken betreffende remissies van verpondingen en 

van imposten van de Staten van Holland en Westfriesland 

en de betaling door de Staten van lasten van de polder 

het laageinde van Middelkoop, op aanvrage van het dijk

college en schout en gezworens 9 1754-1807, zie nr. 1481, 

fo. 8-82, 85-182. 

Voor het besluit van gecommitteerde raden van de Staten 

van Holland en Westfriesland voor het dijkcollege hou

dende vergunning tot uitstel van betaling voor de inge

landen van Middelkoop van de som van f 1.000 9 -- per jaar 

aan 's-lands kas, 1792, zie nr. 1336, fo. 166-169. 

eigendommen 

Oorkonde waarbij voor schepenen van Leerdam heemraden van het 

hoogeinde van Middelkoop de kade van het laageind tot het land 

van Heicop in erfpacht geven aan de waarsman van het laageind 

voor zijn geerfden, 1498. delijktijdig afschrift op perkament. 

N.B. Geborgen in4de charterkast ~~!e 6~ 
Inventaris Hingman 1-23. Regest 29. 

! 
' 

~ ~ 
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rekeningen 

1484- Rekening en verantwoording van de waarsman van de polder Middel

!499· koop wegens de ontvangst en uitgaaf voor de polder, 16 90-~856. 
15 banden en I omslag. 

1500. 

1501 • 

1484. 1690, 1695-1699 ; 1492 0 1740-1749; 

1485' 1700-1704; 1493. 1750-1759 ; 

1486. 1705-1709; 1494. 1760-1769; 

1487. 1 71 0-1 71 4; 1495. 1770-1779 ; 

1488 •• 1715-171 9 ; 1496 . 1780-1791; 

1489 . 1720-1723; 1497. 1792-1803; 

1490 . 1724-1729 ; 1498 . 1804-1 841; 

1491. 1730-1739; 1499. 1842-1856. ( 1 omslag). 

begrotingen 

Begroting en van de ontvangst en uitgaaf van de polder Middel

koop, 1827-1 828 . 1 omslag . 

beheer en onderhoud van kaden en dammen 

kaden 

Proces-verbaal van de getuigenverklaring voor schepenen van 

Gorinchem door Cornelis Bikker, schout te Leerbroek en Middel

koop, Peter Lambertsen van Muijlwijk, Muis Gijsen en Laurents 

Jacobsen dat de schouw op de vlietkaden op Hoog-Leerbroek, 

Bruynsdel en Hoog-Oosterwijk behoort aan het polderbestuur 

van Middelkoop en dat de aarde voor het naar de keur opmaken 

van de kaden gratis gegraven kan worden aan de oostzijde van 

die kaden, 1588. Afschrift, 1 omslag. 

N.B. Voor het proces-verbaal van een getuigenverklaring voor 

de notaris Johan Brouwer te Gorinchem op verzoek van 

schout en gezworenen van het laageind van Middelkoop, 
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dat de schouw op de seijlkade tussen het hoog- en laageind 

van Middelkoop en de daaraan gelegen achterkaden volgens 

de herinnering van getuigen altijd bij schout en gezwore

nen van het laageind is geweest, 1675, zie nr. 1481, blad 1. 

kweldammen 

Overeenkomsten gemaakt voor schepenen van Leerdam over het leg-

gen van een kweldam op Hooch Oosterwijk van de Lingedijk tot 

lfbi>\!~~~,tJ<,e~tr aan Arkel en de regaling van het onderhoud daarvan voor het 
!1J~() 2 ~ ,e.t..(}(/J (i J 
l':rt~!).i'a.vle-d~ laageind van :fv'Iiddelkoop, 1594, 1610, 3 charters. 

1503. 

1504. 

1505. 

lLB. Deze charters bevinden zich in de charterkast .e.~g.-(e_ ~ ... J b /;)-
> 

zorg voor de afwatering 

Stukken betreffende de waterlozing van de polder het Leecheynde 

van l'lliddelkoop (oorkonden van 1284, 1372, 1377, 1572; hoefslag

boek Diefdijk 1594, 1611, 1620 , 1621), g~copieerd uit dear

chieven van de Vijfheerenlanden, 1621. 1 stuk. Regest 7. 

Akte van overeenkomst tussen hertog Karel van Bourgondie etc. 

als heer van Arkel en de heren van Brederode en Cuijlenburch 

inzake het stopzetten van het bouwen van watermolens op de Ze

derik1 de regeling van de afwa tering op de Linge en het graven 

van een •..ra tergang ui t de Zederik door de Zijdwindsc:he dijk door 

Blokland en den Beemd naar de Merwede voor de verbetering van 

de afwatering, 1461, Afschrift, 1588, 1 stuk. 

N.B. Zie nr. 1508. Regest 26. 

Octrooi van keizer Karel voor . de gezworen heemraden van de pol

der Middelkoop in het land van Arkel op hun rekest, houdende 

vergunning een van hun beide molens voor de verbetering van 

hun afwatering te stellen op het waterschap van de heer van 

Brederode, 1551. Charter, zegel verloren. 

N.B. Dit charte~ bevindt zich in de charterkast~~@U '6 
Inventaris iHingman 1-24, regest 30. 
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Oorkonde -,marbij Reynaul t varf Brederode, heer van Vianen aan 

de ingelanden van de polder Middelcoop vergunt een van hun 

beide watermolens te stellen op zijn waterschap voor verbe

tering van de afwatering, 1551. Charter, zegel verloren. 

N. B. J)it charter bevindt zich in de charterkastLa....~G-6' 

I nventaris Hingman 1-25, regest 31. 

Octrooi van keizer Karel voor de ingelanden van de polder Mid

delcoop houdende, na onderzoek van klachten van de vrouwe van 

Cuylenburch en de heren van de J)om en Oudemunster, opnieuw 

vergrmning tot het plaatsen van een van de wa.termolens op het 

waterschap van de heer van Brederode, 1553. Charter, zegel af

wezig. 

N.B. J)it charter bevindt zich in de charterkast ~~~ {f 
Inventaris Hingman 1-26, regest 33. 

Stukken inzake de procedures voor het Hof van Holland tussen 

het college van de Lek en de polderbesturen van j\hddelkoop, 

Nieuvlland en Leerbroek over het onwettig doorsteken van de 

Zederikkaden door de tweede parti.j ter verbetering van hun 

afwatering, 1579-1588 . 1 omslag . 

Stukken betreffende de moeilijkheden tussen het dijkcollege 

van Vianen en het bestuur van het Laageinde van Middelkoop ge

bracht voor het college van de Vijfheerenlanden inzake het op 

grand van het meebetalen in de omslag van Vianen voor de Zede

rik al of niet betalen door Niddelkoop van een deel van de kos 

ten van de hoge schomr van Vianen, 161 9 . Afschriften~ 1 lias. 

Akte van overeenkomst tussen het bestuur van Middelkoop en het 

dijkcollege van Vianen door bemiddeling van de drossaarden van 

Vianen en Arkel inzake - het omslaan van de kosten van het land 

van Vianen voor de uitwatering en de Lekdijk met uitzondering 

van de kosten van dijklegering en de J)iefdijkkosten over de 

landen van het laageind van Middelkoop, 1625. Afschriftr 1 

s tul<::. 
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Verdrag opgemaakt ten overstaan van schepenen van Gorinchem 

tussen schout en heemraden van het laageind van Middelkoop en 

de schout, secretaris en waarsman van Everdingen en Zijderveld 

en de schout en waarsman van de polder Over-Heijcop inzake 

het plaatsen van een nieuwe watermolen op grand van het laag

eind van Middelkoop om op de Zederik uit te malen, 1626. 
1 charter. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast ~~~68 

Charter houdende vergunning van Johan Wolphert van Brederode 

op het rekest van schout, waarsman en gezworenen van het 

Leecheijnt van Middelcoop tot het stellen van nog een molen 

op de Zederik, 1649. Charter met 3 zegels. 

N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast~~~ IJr 
Inventaris Hingman 1-32, regest 40. 

Proces-verbaal van ontvangst voor schout en waarsman van het 

Laageind van Middelkoop voor de drossaard van Vianen van het 

charter van Johan Wolferd van Brederode (1649), waarbij onder 

strikte voorwaarden de polder Middelkoop vergund wordt nog een 

molen op de Zederik te plaatsen, 1655. Afschrift, 1 stul<:. 

N.B. Voor de rekening en verantwoording van de penningmeester 

van het land van .Arkel boven de Zouwe wegens het contin

gent van de voormolens van Middelko6p, 1740-1747, zie nr. 

1388. 
Voor stukken gewisseld tussen het dijkcollege en het dijk

college van Vianen inzake de beplantingen random de water

molens in hetland van .Arkel, 1780, zie nr. 1481, fo. 83, 
84. 

Stukken gewisseld tussen het college van de Lek en het polder

bestuur van Middelkoop en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

over het geschil tussen het college en het polderbestuur over 

4 
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de bijdrage in de hoge omslagfvan het colleger nu de Zederik 

voor de polder geen uitwaterende functie meer vervult, 18.51-

1852. 1 omslag. 

Rietveld 

bestuur 

Proces-verbaal van de benoeming door schout en gezworenen van 

Arkel met instemming van de drossaard van Cornelis Vervoorn 

tot gadermeester, 1631. 1 stuk. 

Proces-verbaal van de benoeming en be~diging ten overstaan van 

het dijkcollege van Jan Willem van der Poel tot schout van de 

polders Arkel en Rietveld, 1833. 1 stuk. 

financien 

omslag en gadering van lasten 

Kohier van oms lag van de polder Rietveld, z.j. (c. 1670). 

1 omslag. 

rekeningen en begrotingen 

1518- Rekeningen van de waardsman van de po lder Rietveld voor het 
1531• dijkcollege wegens de ontvangst en uitgaaf over de jaren 1696-

1856. 13 banden, 1 omslag. 

1 518. 1696- 1702; 1525. 1750-1759; 

1519. 1703-1709; 1526. 1760- 1769; 

1520. 1711-1715; 1527. 1770-1779; 
1521 • 1716-1720; 1528. 1780-1790; 

1522. 1721 -1 729; 1 529. 1791 -1 803; 

1523. 1730-1739; 1530. 1804-1841; 

1524. 1740-1749; 1 531 . 1842-1856. ( 1 omsl~g). 
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Rekeningen van de waardsman van de polder Rietveld weg ens de 

ontvangst en uitgaaf voor de polder, over de jaren 1793-1796, 

1802-1812. Exemplaren bestemd voor de rekenplichtig e. 1 omslag. 

Begrotingen van de o~tvangst en uitgaaf van de polder Rietveld, 

1827, 1828. 1 omslag. 

zorg voor de afwatering 

Akte van aanbesteding door waarsman, schout en gezworenen van 

Rietveld van het bouwen van een nieuwe buitenmolen met goed

keuring van het dijkcollege, 1649. Afschrift, 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door waarsman, schout en gezworenen van 

de polder Rietveld van het maken van een nieuwe toren onder 

de binnenmolen van de polder, 1657. Afschrift, 1 omslag. 

Beheer en onderhoud van dijkwerken door het dijkcollege 

algemeen 

1536.~ 11 Keuren geleyt ende geordonneert bij den dijckgraeff ende hoge

dijckheemraden 's-lants van Arkell boven den Souwendijck voor 

\ ~'3b~ 
1537-

1540. 

1~4 , ~ 
1541 ~ 

dit jaer 1611", 1611. 1 stuk. 
~ '1' 4 ~~4'-fli i,.._ .L.l Q..,;..~ a,J,.J.Q .. ~ ~ ~~, ~ c\..:.Yl lt 
~~~~(;89i4~~~~~-~ ........ ~~JL 

Rekening en verantwoording van de penningmeester van het dijk-

college wegens de onkosten en dekking van de onkosten veroor

zaakt door dijkdoorbraken en overstromingen in de landen van 

Arkel, 1710-1751 • 4 banden. 

1537. Kosten van de watersnood 1709 over 1710-1715; 

-1538. 1716-1718, 1726-1730; 

1539. 1730-1734; 

1540. 1742-1750. . - ·-
~ <l"ff,.Y ~~ ~,bl t~ ... ~A •• ~ lu. ~t._ ·~ ~ ~ ~~ .. ~ ~ 
~ti\~~--~~~~~~~~· i~. 
Tafel tot de he~~eiding van de oude Zuid-Hollandsche in nieuwe 

Nederlandsche labdmaat, z.j. (c. 1815). 1 stuk. 
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Linge- en Diefdijk 

schouw 

Dijkboek van het land van Arkel boven de Zouwe, register van 

de dijkgeslaagden van het land van Arkel boven de Zouwe op de 

Linge- en Diefdijk, 1677. 1 deel. 

"Generaele lijst der landerijen gelegen op Oosterwijk, Kedichem 

en Rietveld, de welke met Hoogen-Lingendijk belast zijn", hoef

slagboek van de Lingedijk~ z.j. (c. 1757). I stuk. 

Schouwlijst van de Lingedijk van het land van Arkel boven de 

Zouwe, waarin aantekeningen betreffende elk dijkslag, 1760. 
I stuk. 

Register van dijkgeslaagden op de Lingedijk van het land van 

Arkel boven de Zouwe, "Nommerboeck", 1760. 1 stuk. 

Peillijst van de hoge dijk om de ring van de Vijfheerenlanden, 

opgemaakt door de landmeter Hendrik Koelewijn, 1778. Afschrift, 

I stuk. 

Stukken houdende mededeling van de datum en de eisen voor de 

schouw door het college van het land van Arkel op de steepen, 

afwegen en merkpalen aan de Noorder-Lingedijk, concepten, 1833. 
1 omslag. 

11issive van het college van de Vijfheerenlanden aan het dijk

college houdende me~edeling van de dag voor de schouw, 1834. 
1 stuk. 

vergunningen 

Stukken betreffende he.t verlenen van vergunning door het 
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dijkcollege van Arkel boven en beneden de Zouwe aan J. en D. 

van der Poel te Arkel tot het verbouwen en verhogen van hun 

huis bij de Arkelse dam bij de watermolens van de polders 

Nieuvrland, Leerbroek en Reijerskoop tegen het protest van de 

polderbesturen in en ~et opstellen van een reg lement op het 

bouwen van huizen in de nabijheid van molens in opdracht van 

het departenientaal bestuur van Holland, 1805-1806. 1 omslag. 

Vergunning van het dijkcollege voor Izak de Klerk te Kedichem 

tot het leggen van een zandweg voor zijn land over de ringkade 

van de Oudenwiel tot op de onderberm te Kedichem, z.j. (c. 1833). 

1 stuk. 

Ver~nning verleend door het dijkcollege aan mr. Martinus Mekern 

te Gorinchem een pomp te plaatsen in zijn bouwmanswoning te 

Rietveld, 1833. 1 stuk . 

Vergunning verleend door het dijkcollege aan J.H. den Adel tot 

het bouwen van een nieuwe woning aan de binnenkant van de Noor

der-Lingedijk tussen de palen .143 en 144, 1833. 1 stuk. 

Vergunning verleend door het dijkcollege aan Gerrit van der 

Plas te Kedichem tot het bouwen van een huis te Kedichem op 

dijkslag 88, 1836 . 1 st~~. 

Vergunning verleend door het dijkcol l ege aan Bastiaen Hooffman 

te Kedichem tot het graven . van een put en het plaatsen van een 

pomp bij zijn huis aan de dijk, 1836. 1 stuk. 

onderhoudswerken aan de dijken 

Missive van de Staten van Holland aan het bestuur van het 'i land 

van Arkel houdende instructie tot het opmaken en onderhouden 

van de Diefdijk door Arkel en Vianen volgens de daarvoor in 

1565 opgemaakte ~overeenkomst, 1578. 1 stuk. 
1 
' 
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! 
NoBo Voor de rekening en veranttoording van de penningmeester 

van het dijkcollege wegens de ontvangst van de penningen 

voor het betalen van de kosten van de Lingedijk , 1676, 

1 6 9 8, z i e nr o 1 3 8 8 o 

Voor de akte van aanbesteding door het dijkco l lege van het 

leggen van een dijk voor de doorbraken te Kedichem, 1726, 

zie nr . 1336, foo 13-17. 

Voor bestek en voo·rwaarden voor de aanbesteding door het 

dijkcollege van het verhogen van een stuk Nieuwendijk on

der Kedichem en het maken van een stoep aan de Spijkse

waard , z.j. (c . 1730), zie nro 1336, fo . 18, 19 o 

Voor stukken betreffende de aanbesteding van het bekragen 

van de doorbraak te Kedichem en het verhogen van de Linge

di jk door het dijkcollege en de financiering daarvan, 1741, 

zie nr. 1336, fo. 22 - 53o 

Pei l lijst van de Lingedijk, 1760. 1 stuk. 

NoBo Voor stukken betreffende de noodzakelijke verhoging van de 

Lingedijk onder Kedichem en het leggen van rijsbermen daar

tegen en de verantwoording van de van de Staten van Holland 

en Westfriesland ontvangen subsidie en het verzoek tot 

meerdere subsidie, 1761 - 1766, zie nro 1336, 63-107 . 

Memoria van het col l ege van de Alblasserwaard tegen de bedenkin

gen van het lid van Everdingen tegen het verzwaren en verhogen 

van de Dief- en Lingedijken, 1771. 1 stuk. 

Stukken betreffende het overl eg van de belanghebbende partijen 

over het verbeteren van de Dief- en Lingedijken en de daarvoor 

door de Staten van Ho lland en Westfriesland verstrekte subsi 

dies, 1784. 1 omslag . 

N.B o Zie ook nr. 1336, fo. 131 - 134, 140-142, 161 - 165 . 

Schetstekeningen van de peil i ng van tle Lingedijk , 1790 . 

N. B. Deze kaart bevindt zich in de kaartverzameling . 
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Stuk houdende aansporing door het dijkcollege aan alle dijkge

slaagden van de Lingedijk de dijk te onderhouden en van nood

materialen te voorzien volgens de betreffende keuren, minuut, 

1794. 1 stuk. 

Stukken betreffende de inwilliging van het rekest van de dijk

colleges van Arkel en Ter Leede aan het Departement van Holland 

de kosten van de bezanding van de Lingedijken door de Vijfhee

renlanden over de ing elanden .te mog en omslaan, z.j. (c. 1800), 

1802. 1 omslag. 

N.B. Voor de akten van aanbesteding door het dijkcolleg e van het 

leveren van grof zand op de Linge- en Diefdijken, 1804-

1806, 1808 , 1810, 1812, zie nr. 1336, fo. 170-1 80, 185-

188, 196-1 99 , 222-223. 

Voor de akte van aanbesteding door het dijkcolleg e van het 

leveren van noodrijs op de Kedichemse Lingedijk, 1802, 

1807, zie nr. 1336, fo. 181-184. 

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding 

en de financiering van het bekrag en en dichtmaken van de door

braak in de Lingedijk bij Kedichem, 1809 . 1 omslag. 

N.B. Zie ook nr. 1336 , fo. 189-1 95, 209-221. 

Missive van het college van de Alblasserwaard aan het dijkcol

lege houdende mededeling , dat de kosten VRn het rijsbeslagwerk 

aan de Lingedijk slechts bj_j bevel van het goevernement door 

hen zullen worden betaald, 1811. 1 stuk. 

N.B. Voor de akte van aanbesteding en stukken betreffende de 

aanbesteding door het dijkcollege van het verhogen van 

een stuk dijk en het leggen van een kade bij Kedichem, 

1813, zie nr. 1336, fo. 224-225. 

Missiven van de ~olderschouten van Oosterwijk en Kedichem aan 
I 
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de penningmeeste:r van het land ran Arkel houdende terbeschik

kingstelling van bespannen wagens voor het werk aan de doorge

broken Zuider-Lingedijk bij Heukelum, 1820. 1 omslago 

Afgeloste obligaties van het dijkcollege uitgege'ven voor het 

herstel van de in 1820 doorgebroken Lingedijk bij Kedichem, 

1822. 1 omslag. 

N.B. Voor akten van aanbesteding door het dijkcollege van de 

herstelwerkzaamheden aan de dijken bij Kedichem en om de 

Wiel bij Kedichem, 1823, zie nr. 1336, foo 262, 266-269. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het verZ\varen 

van de steile dijk aan de oostzijde van de kerk te Kedichem, 

1824. 1 stuk o 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het leveren van 

zand op de Noorder-Lingedijk, 1825o 1 stuk. 

Akten van aanbes teding en stukken betreffende de uitvoering van 

de onderhouds- en hers tel >verkzaamheden aan de bermen, het dijk

lichaam en de bestrating van de Lingedijk en de wiel bij Ke

dichem, 1825-1833. 1 omslag. 

Stuk houdende het rapport van de gecommitteerden wegens de dijk

colleges in de Vijfheerenlanden in de commissie belast met het 

beheer der Linge1.ver~en over de jaren 1826-1834. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het bezanden van 

stuk~en van de Rietveldse en Kedichemse dijk, 1828. 1 stuk. 

Rekeningen van de Commissie bel ast met het beheer der Linge

werken over de jaren 1829-1830, 1834. Afschriften, 1 omslag. 

Stukken houdende aanmaning van het dijkcollege voor de dijk-
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geslaagden de bomen op of aan de dijk behoorlijk te snoeien en 

gaten in de dijk op te vullen, 1834. 1 omslag. 

Akte van overeenkomst van de colleg es van de Alblasserwaard 

met Arkel beneden de Zouwe en van Arkel boven de Zouwe inzake 

het bijdragen in het onderhoud van de Noorder-Lingedijk~ 1838. 

1 stuk. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het in profiel 

brengen en bijwerken van de Noorder-Lingedijk, 1838 , 1840, 

1843, 1846. 1 omslag. 

Afgeloste obligaties van het dijkcollege uitgegeven voor het 

dekken van de kosten van het in profiel breng en van de Noor

der-Lingedijk, 1838. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van het leveren 

van zand op de Noorder-Lingedijk, 1838, 1840-1841, 1847-1 849. 

1 omslag. 

Rekening en verantwoording en bijlagen daartoe van de penning 

meester van het land van Arkel boven de Zouwe wegens het schop

geld van de vloer van de Noorder-Lingedijk over de periode 

1839-1843, 1844. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het zinken van 

vier oeverstukken riet in de Ling e en het leggen van beslag 

langs de teen van de Noorder-Lingedijk, 1845. 1 stuk. 

Stukken betreffende de overeenkomst tussen het dijkcolleg e en 

de dijkgeslaagden op de Noorder-Lingedijk tot afkoop van hun 

dijkplicht en stukken betreffende de uitvoering van het cqn

tract, 1845-1858. 1 omslag. 

Akte van aanbestf ding door het dijkcolleg e van het opmaken en 
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in profiel brengen van de binnenbrrm van de dijk aan de door-

braak van 1820, het zinken van twee zinkstukken in de Linge 

aan het deel schaardijk en het maken van een grindlosplaats 

te Kedichem, 1848. 1 stuk. 

Stukken betreffende het maken van een zandberm in de binnen

wiel van de doorbraak van 1820 te Kedichem en van het opmaken 

van de dijk op die plaats, 184 9-1851. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding van het opmaken en in profiel brengen 

van de No?rder-Lingedijk, 1850, 1855. 1 omslag. 

Akten van aanbesteding door het dijkcollege van de leverantie 

van grind voor de Noorder-Lingedijk, 1850-1856. 1 omslag. 

aardhaling voor d e Lingedijk 

Stukken betreffende de totstandkoming van een regeling tussen 

de dijkcolleges van Arkel en Spijk over de aardhaling door 

beide partijen uit de Galgenwaard, 1677. 1 omslag. 

sluizen in de Lingedijk 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het maken, on

derhouden en opruimen van twee aarden dammen voor het Nieuw

landse schutsluisje bij de Klinkert, 1844. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege samen met het be

stuur van Ter Leede en Quakernaak van de timmer- en metsel

werken aan het schutsluisje bij de schotdeuren, 1844· 1 stuk. 

losplaats aan de Lingedijk 

Akten van verkoop ten overstaan van schepenen van Gorinchem 
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van stukken grond tegen de Lingedijk bij Rietveld aan het dijk

college, 1807-1808. 2 charters. 

N .B. De charters bevinden zich in de charterkast .,..l.r~. ~&t- ft;) 

noodmaterialen en magazijnen 

Inventaris van de goederen in het magazijn van Arkel boven de 

Zouwe te Kedichem, 1804-1809, 1811, 1821, 1829. 1 omslag. 

Begroting van de kosten door het college van het bouwen van 

een dijkhuis en magazijn op de Vogelswerf aan de Zuider-Linge

dijk onder Heukelum, 1827. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding wegens het dijkcollege van de levering 

van noodmaterialen op de Noorder-Lingedijk, 1829. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door het dijkcollege van het leveren van 

rijshout op de magazijnen op de Dief- en Lingedijken, 1830. 

1 stuk. 

Staat van de liquidatie tussen de dijkcolleges van de Vijfhee

renlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe over 

het jaar 1838 wegens de kosten van het stellen van de noodma

terialen op de Dief-, Meer- en Zuider-Lingedijken en wegens de 

huur van de magazijnen, 1839. Afschrift,- 1 stuk. 

Akte van aanbesteding vanwege het dijkcollege van het leveren 

van noodmaterialen op de ·oude en nieuwe Wolpherse dijk, 1856. 

1 stuk. 

·Zouwedijk 

Stukken betreffende het bestrijden van de gevolgen voor de 

Vijfheerenlanden van de doorbraak van de dijk bij Hardinxveld 

door het uitvoer~n van werken aan de Zouwedijk, 1709. 1 omslag. 
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Hagesteinse schaardijk 

Stukken van het dijkcollege betreffende de regelingen gemaakt 

door de Staten-Generaal en de staten van Utrecht inzake het_ 

toezicht op en het onderhoud van de Hagesteinse schaardijk -en 

de moeilijkheden gerezen over het uitvoeren van de voorschrif

ten, 1601-1610, 1684-1690, 1757, 1790-1797. 1 band. 

Stuk houdende extract ui-t de notulen van de Vijfheerenlanden 

betreffende maatregelen te nemen voor de schaardijk onder Ha

gestein, 1760. 1 stuk. 

Stukken betreffende het verzoek van Gedeputeerde Staten van 

Utrecht aan de staten van Holland de door hen gegeven onwet

tige orders aan het hoogheemraadschap de Alblasserwaard tot 

het dichten van de doorgraving in de schaardijk onder Rage

stein in te trekken, 1787. Afschriften, 1 omslag. 

verloop van de rivier de Lek 

Stukken betreffende de resolutie en de uitvoering van de re

solutie van het college van de Vijfheerenlanden volgens dijk

recht na inrijdende schouw op te treden tegen jonker Reynout 

van Breerode wegens een krib in de Lek tegen de schaardijk van 

Lexmond, 1580-1581. Afschriften, 1 omslag. 

Stukken gewisseld tussen het bestuur van het ambt de Overbe

tuwe en raden en rekenmeesters van de domeinen inzake het on

derhoud en de verzwaring van de veerdammen van Lexkensveer in 

verband met de waterkering en het voorkomen van de vorming van 

ijsdammen in de rivier, 1781-1782. Afschriften, 1 omslag. 

overlaten en de Dalemse hulpsluis 

Rekest van het dijkcollege aan de Rekestmeester belast met de 
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Dienst der Bruggen en Wegen tot het voor 1s-rijks kas nemen 

van de kosten van de Dalemse overlaten, minuut, 1812. 1 stuk. 

Missive van het dijkcollege aan het college van de Vijfheeren

landen waarbij net aanbod van het dijkcollege van Vianen, voor 

het openen van de Dalemse verlaten 60 in plaats van 36 man te 

leveren, wordt aanvaard, minuut, 1827. 1 stuk. 

dijkwacht en riviercorrespondentie 

Verslagen over de toestand der rivier en de rivierdijken en de 

aard van de dijkwacht daarop, 1809, 1820. 1 omslag. 

Notulen van de gecombineerde vergadering van gecommitteerden 

van Arkel boven de Zouwe, Vianen, Ter Leede, de Alblasserwaard 

en Arkel beneden de Zouwe inzake de maatregelen te nemen voor 

de dijkbewaking en de noodmaterialen voor de bescherming van 

de Noorder-Lingedijk, 1824. 1 stuk. 

Stukken betreffende de regeling van de riviercorrespondentie, 

1827. 1 omslag. 

Stukken inzake pogingen van de dijkgraaf van de landen van 

Arkel tot het organiseren van een conferentie van de Vijfhee

renlanden met de Alblasserwaard en Arke l · beneden de Zouwe en 

de Inspecteur van de Waterstaat tot vaststelling van maatre

gelen bij gevaar of een doorbraak in de Be tuwe of de Tieler

waard, minuten, 1833. 1 omslag. 

Zorg voor de afwatering 

algemeen 

Oorkonde van Ghisebrecht heer van Vyanen en van der Goeije, 

Heinric van Vyan~h, heer van der Ameyde en zijn vrouw Heylwich 
1 
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l 
van Herlaer voor heer Ott~ van Ar,el houdende toestemming een 

uitwatering te graven voor de landen van Lederbroec, Nyelant, 

die Weverwiic, Reynerscoop en Quakernaec vanaf Markerke door 

de Middeloese, door de Zidewiin in Lakervelt naar de Lekdijk 

en in de Lek tussen Kostverloren en de poort van Ameyde, 1377. 

Afschrift voor het land van Arkel 1585, 1 stuk. 

N.B. Regest nr. 10. 

Oorkonde waarbij Heinrich van Vyanen, heer van Ameide en zijn 

vrouw, Heylwich van Herlaer, de heer van Arkel een uitwatering 

op de Lek _vergunnen door de landen van Ameide, 1377. Afschrift, 

1 stuk. 

N.B. Inventaris Hingman 1-12, Regest 12. 

Oorkonde waarbij Otte heer van Arkel, Ghisebrecht heer van Via

nan en van der Goije en Heinric van Vianen en zijn vrouw Heil

wich van Herlaer, heer en vrouwe van der Ameide het gebruik re

gelen van de watergang door de Middelose van Meerkerk naar de 

Lek, 1378. Gewaarmerkt afschrift 1586, 1 stuk. 

N.B. Inventaris Hingman 1-13. Regest 13. 

N.B. Voor de 11 Lingebrief 11 van hertog Albert van Gelre voor de 

aangelanden aan de Boven-Linge, inzake het beheer en on

derhoud van de rivier als afwatering, 1456 (afschrift 

1653), zie nr. 1634. Reg est 25. 

Kaart van het land van Arkel boven de Zo.uwe met de aangrenzen

de polders tussen Zederik en Linge, z.j. (c. 1780). 1 kaart. 

N.B. Deze kaart bevindt zich in de kaartverzameling. 

Stukken houdende declaraties van de penningmeester Lebbing van 

de Overwaard aan het dijkcollege wegens de kosten van de ant

watering van de polder Nieuwland en Leerbroek, 1782-1806. 

1 omslag. 
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Notulen van vergaderingen van het dijkcollege van het land van 

Vianen gehouden voor het oplossen van de problemen ontstaan 

ten gevolge van de zandbank in de Lek voor de waterlozing bij 

Ameide, 1793-1794. Afschriften, 1 omslag. 

Stukken betreffende het rekest van de Vijfheerenlanden aan de 

Kroon openingen te maken in de Zouwedijken ter afvoering van 

hun water op de Alblasser-, Over- en Nederwaard, 1809. 1 om

slag. 

beheer en onderhoud van de Zederik 

N.B. Voor de onderhoudsplicht van de bruggen zie hiervoor nr. 

1316. 
Voor punten waaraan de polders in de landen van Vianen, 

Hagestein en Everdingen en anderen, di8 op de Zederik uit

malen, zich moeten houden inzake de lazing op de Zederik, 

1635 (afschrift), zie nr. 1336, fo. 20-21. 

11 Lijste van de hoefslagen der respectieve polders in 't water

schap de Zeederik 11 , z.j. (c. 1750). 1 stuk. 

Stukken houdende de verdeling van de kosten voor de uitwate

ring op de Zederik over de landen uitwaterende op de Zederik, 

1759-1760. Afschriften, 1 omslag . 

Stukken betreffende het beheer van de boezem van de Zederik en 

de oude Zederik door het college van de Lek, 1823-1849. Con

cepten en afschriften, 1 lias. 

~issiven en memorien van toelichting van het college van de Lek 

voor de Permanente Commissie uit het Amortisatie-syndicaat 'be

treffende waarborgen voor de bemaling op het Zederikkanaal en 

de instandhouding van de uitwatering van de Zederik bij Ameide, 

nu de zorg voor h~t kanaal is overgenomen door het syndicaat, 

1829-1830. 1 omslkg. 
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Stuk houdende de weerlegging door /het college van de Lek voor 

de Inspecteur van de Domeinen van feen aantal memories van de 

heren Blanken en Plooster betreffende de bemaling en het be

heer van de Zederikboezem 9 1830. 1 stuk. 

Stukken betreffende de demping van de oude Zederik . bij de 

Blommendaalse watermolen door het college van de Lek en het 

daar leggen van een duiker met schuif 1 1839-1841. 1 omslag. 

Reglement van het college van de Lek op de werking en het g e

bruik der polder- en watermolens op de Zederikboezem uitmalen

de, 1 842 . -1 oms lag. 

Stukken betreffende het toezicht op het peilmalen op de Zede

rik en het weer vaststellen van het peil voor de Zederik aan 

de Arkelse dam, bij Meerkerk en bij de He ikoopse watermolen, 

1842-1844, 1 omslag. 

Extract uit het bestek van het onderhoud van het Zederikkanaal, 

1849. 1 stuk. 

zorg voor de wachtheulen in de Zederikkaden 
14 ;&. W...J ; til/) . 13o5·1)()~ 4. )o~:) 6v. ~ rwU,..., <1wJvv,_.J{ ~w .'M. lbo 
Overeenkomst gesloten tussen de dijkcolleges van Arkel boven de 

Zouwe, Ter Leede en het polderbestuur van Quakernaak inzake het 

onderhoud van de vier wachtheulen door het Rijk te leggen in de 

Zederikkade van de po l ders Quakernaak en Nieuwland en Leerbroek 

om bij watervloed het . water op de Zederik af te kunnen voeren, 

morgen-morgen-gelijk te dragen door de contractanten, 1824. 

1 s tuk. 

Stukken betreffende de ove~gave in beheer en onderhoud door 

Rijkswaterstaat aan de dijkcolleges van Ar ke l boven de Zouwe 

en van Ter Leede alsmede de polderbesturen van Nieuwland, 

Leerbroek, Middelkoop en Quakernaak van de vier wachtheulen 

in de Zederikkade met de overeenkomst door de colleges geslo~ 
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ten inzake het onderhoud en de instandhouding van de wachtheu

len, 1825-1826. 1 omslag. 

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de bestuurscol

leges van Arkel boven de Zouwe, Ter Leede en de polder Quaker

naak van het onderhouden van vier \vachtheulen in de jaagweg 

van het Zederikkanaal voor de doorstroming van vloedwater bij 

inundatie, 1828. 1 stuk. 

LiQuidaties tussen de bestuurscolleges van het land van Arkel 

boven de Zouwe, Ter Leede en de polder Quakernaak wegens de 

kosten gemaakt voor de wachtheulen in de nieuwe Zederikkade, 

1830, 1832, 1836, 1840, 1843, 1845, 1850, 1854. 1 omslag. 

Bijlagen tot de liQuidaties wegens de kosten gemaakt voor de 

wachtheulen in de nieuwe Zederikkade, 1830, 1832, 1836, 1840, 

1843, 1845, 1850, 1854. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door de dijkcolleges van Arkel boven de 

Zouwe, Ter r.eede en het polderbestuur van Quakernaak van het 

in profiel brengen van de dam voor de Nieuwlandse wachtheul 

bij de Klinkert en het leggen van een aarden dam voor de wacht 

heul van Quakernaak onder r1eerkerk en van het schoonmaken van 

deze wachtheulen, 1849. 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door de dijkcolleges van Arkel boven de 

Zouwe, en Ter Leede en het polderbestuur van Quakernaak van de 

herstelwerkzaamheden -aan de timmer-, metsel- en aardewerken van 

de Nieuwlandse en Meerkerkse wachtheulen, 1849. 1 . stuk. 

beheer van de Wilhelminasluis 

Missiven van het bestuur van het land van Vianen aan het Amor

tisatie-syndicaat te Amsterdam en andere stukken inzake de toe

stand van de~Wilhelminasluis en de maatregelen nodig om de 
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de naderende ~inter veilig te stellen voor 

leggen van ee~ dam voor die sluis op de 

hoogte van de dijk van de Vijfheerenlanden, 1830, 1844. Af

schriften, 1 omslag. 

Stukken betreffende de toestemming van het college van de Lek 

voor de Ingenieur van de Waterstaat tot het openen van de 

schuiven in de sluis te Meerkerk, 1845. 1 omslag. 

afwatering via de Bazeldijk op de Overwaard 

Stuk houdende een afschrift van de notulen van de vergadering 

van het bestuurscollege van de Overwaard en gecommitteerden 

van Arkel en Herlaar betreffende het voorzien van de duiker 

aan de schotdeuren van een goede schuif met drie sloten, waar

van de sleutels in beheer zijn bij watergraaf en penningmees

ter van de Overwaard, 1727. Afschrift, 1 stuk. 

Stuk houdende het verzoek om vergunning van de landen afwate

rende op de Zederik aan het bestuur van de Overwaard in de 

Bazeldijk een sluis te mogen leggen en een vliet te graven 

naar de Voor-Giessen ter verbetering van de waterontlasting 

en ter bevordering van het gemaal der binnenmolens op de Ze

derik in tijden van nood, 1791. 1 stuk. 

Missiven van het bestuur van het land van Arkel boven de Zouwe 

aan het bestuur van de Overwaard verzoekende hulp voor de ant

watering van. de polder Nieuwland, concepten, 1792, 1799, 1 om

slag. 

afwatering van de Vijfheerenlanden 

algemeen 

Stukken betreffende het verbeteren van de afwatering van de 
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Vijfheerenlanden via de Zederik op de Linge en de Waal, 1653, 

1754-1809. 1 band. 

N.B. Stukken uit deze band en daarin ingebonden kaarten zullen 

afzonderlijk onder het hoofd van hun onderwerp worden ver-

wezen. 

N.B. Voor de rekening en veraptwoording van de penningmeester 

van het land van Arkel voor het dijkcollege wegens de om

slag voor het betalen van de kosten van het aftappen van 

het water op de Vijfheerenlanden door de sluizen van Amei

de en via de schotdeuren op de boezem van de Overwaard over 

de jaren 1673-1675, 1676, zie nr. 1388. 

Extract uit de notulen van het college van de Vijfheerenlanden 

houdende de bezwaren van het dijkcollege van Hagestein tegen 

plannen tot het graven van een afwatering naar de Elshout en 

de voorbereidingen van die plannen 9 1756. Afschrift, 1 stuk. 

Kaart van het terrein bij de uitwaterende sluizen van de Vijf

heerenlanden op de Lek met de vijf voormolens en het concept 

voor een bovenboezem met vijf of elf molens afhankelijk van 

het slagen van de afwatering op de Linge, 1758. 1 kaart. 

N.B. Deze kaart bevindt zich in de tekeningenverzameling. 

Rapport met historische uitweidingen van-A.C. Veltgens aan de 

Staten van Utrecht aangaande het plan tot het bouwen van 

nieuwe voormolens te Achthoeven, 1759. Afschrift, 1 deel. 

Stukken betreffende het verbeteren van de uitwatering van de 

Vijfheerenlanden via de Zederik door het graven van een kanaal 

.naar de afwateringskanalen van de Overwaard en het zetten van 

extra molens bij Ameide, 1756-1807. 1 band. 

N.B. De afzonderlijke stukken worden onder het hoofd van hun 

onderwerp verwezen. 

~ 
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N 0 B 0 Voor een kaart van het terreii bi j de ui tvra terende sluis 

van de Zederik op de Linge met ingetekend het concept 

plan voor het bouwen van vier voormolens op de Zederik, 

1758, zie nro 1634. Aldaar ook een dergelijke kaart voQr 

6 mol ens, I 760. 

Stukken betreffende de geschillen tussen de dijkcolleges van 

Vianen en Everdingen en dat van Hagestein over de financiering 

van mogelijke werken ter · verbetering van de afwatering en het 

laten van de beslissende stem bij geschillen aan de soeverei

nen, 1760-~763. Afschriften, I omslago 

Stukken en schetskaart van de landmeter Van der Worp betref

fende de doorsnijding van de Geerhoek op Kort-Nieuwland achter 

de schotdeuren voor de verbetering van de afwatering door het 

college van de Lek, 1761o I omslag. 

N.B. Voor de 11 situatie van dat gedeelte van den Overwaard door 

1 t welcke de landen die op de Zeerik uitwaateren met een 

nieuw te graaven vliet van de Bazeldijk af tot in de Gies

sen kunnen ingelaaten worden in het waterschap van den 

Overwaardu, z.j. (1771), zie nr. 1638. 

Rapport van de landmeters D. Klinkenberg 9 Mo Bolstra, B. Gou

driaan en H. van Straalen aan het collGge van de Vijfheeren

landen inzake hun onderzoek van de plannen tot de verbetering 

van de afwatering door lozing via de Overwaard, 1774. Gedrukt, 

1 omslago 

Missive van het dijkcollege van Vianen aan de Staten van Hol

land en Westfriesland aangaande een conferentie met Hagestein, 

Everdingen en Ter Leede over het plan voor de afwatering van 

de Vijfheerenlanden op het waterschap de Overwaard en de rege

lingen voor het plaatsen van molens op Achthoven, 1784. Af

schrift, I stuk. 
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Stukken betreffende de conferentie gehouden door het college 

v.an de Vijfheerenlanden zonder Arkel over de vraarborgen ge

eist door het bestuur van de Overwaard voor het totstandbren

gen van een verbeterde afwatering van de Vijfheerenlanden, 

1791. Afschriften, 1 omslag. 

Stukken betreffende het plan tot verbetering van de afwatering 

van de Vijfheerenlanden door het verlengen van de Zederik tot 

de v·laal bij Steenenhoek en het werk van de gecombineerde com

missie uit het college van de Lek en gecommitteerde geerfden 

en de bezwaren van de polderbesturen van Rietveld, Kedichem, 

Oosterwijk, Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop~ z.j. 9 1805. 

Afschriften, 1 omslag. 

Steenenhoekskanaal 

Stukken betreffende de vaststelling en de uitbetaling van de 

omslag van het land van Arkel boven de Zouwe voor de bijdrage 

voor de kosten van het kanaal van Steenenhoek, 1821, 1824-1836, 

1840. 1 oms lag. 

Stukken betreffende de benoeming van een hoofdingeland bij het 

heemraadschap van Steenenhoek, 1833. 1 omslag. 

bemaling 

voormolens te Ameide 

Missive van de ingelanden van de polder Vianen, 't Hoogeland, 

aan het dijkcollege van Vianen, houdende verzet tegen de van 

. hen gevraagde bijdrage voor het plaatsen van voormolens, omdat 

hun landen geen behoefte aan een dergelijke bemaling hebben, 

1739. Afschrift, 1 still(. 

Stuk houdende d~ mening van het dijkcollege van Hagestein, dat 
l 
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de instemrning met het stellen van fieuwe voormolens gebeurt 

volgens het contract van de dijkcolleges van de Vijfheeren

landen van 1566 en 1739, 1741. Afschrift, 1 stuk. 

Rapport van Aarnout de With, Kornelis Vaandrager en Wilhelmus 

Onderbuys voor het college van de Lek over de noodzakelijke 

veranderingen aan de vijf bovenmolens buiten de sluis van 

Ameide, 1762. Afschrift, 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door de dijkcol l eges van de Lek van het 

onderhouden en repareren van de vijf voormolens aan de sluizen 

bij Ameide voor een periode van twaalf jaar, 1763. Afschrift, 

1 stuk. 

voormolens te Achthoven 

11 Acten voormolens op Achthoven 1739-1 83011
• Band houdende af

schriften van akten, rekeningen en stukken geri cht aan het 

dijkcollege betreffende het beheer van en de liquidaties wegens 

de voormolens bij Ameide en Achthoven, houdende tevens de vast

stellingen van het voormolengebied van Vianen voor omslag over 

de polder Middelkoop, ter aflossing van de lening gesloten voor 

de bouw van de molens op Achthoven, 1739-1830. 1 band . 

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de uitvoering en 

financiering van de bouw van zeven nieuwe voormolens op Acht 

hoven en het verbouwen van een molen met de bijbehorende werken 

voor de totstandkoming van de voorboezem, aanbesteed namens het 

college van de Vijfheerenlanden en onder de zorg van het dijk

college van Vianen, 1760-1763. 1 omslag. 

Akte van aanbesteding door het college van de Vijfheerenlanden 

van het rechtzetten en herstellen van de verzakte voormolen 

op Achthoven, 1764. Afschrift , 1 stuk. 



1654. 

1655. 

1656. 

1657. 

1658. 

1659. 

1660. 

246 

Rekening en bewijs van G. van der Hoeven, dijkgraaf en penning

meester van het land van Vianen, wegens betaalde interest en 

het onderhoud van de 8 voormolens op Achthoven, 1764, 1765. 
Afschrift, 1 omslag . 

Staat van de uitgaven weg ens de rente en aflossing van een ka

pitaal van f 170.000,-- geleend voor het stichten van d e acht 

voormolens op Achthoven, voor het land van Hagestein voorlopig 

voorgeschoten uit 1 s-lands kas, 17657 1826. 1 omslag. 

Stuk houdende het besluit van de dijkcolleges van de landen van 

Ha g estein en Everdingen mede 9-eel te nemen aan het zetten van 

voormolens bij Ameide volgens het accoord van 1566, maar dat 

bij geerr merkbaar voordeel niet zal worden bijg edragen in de 

kosten van onderhoud en vernieuwing, 1767. Afschrift, 1 stuk. 

Stukken met afschriften va n retro-acta betreffende het verzoek 

van het dijkcollege van Vianen aan de Koning tot ontheffing 

van de verplichting tot legesbetaling op de leenovereenkoms t 

met betrekking tot de resterende f 40 . 000,-- van de lening 

van de Staten voor de bouw van de voormolens op Achthoven, 

1829. Afschriften, 1 omslag . 

sluizen te Ameide 

Rapport van de heren commissarissen van het colleg e van de Lek 

over de defecten en gebrek~n aan de slui~en bij Ameide, 1762. 
Afschrift, 1 stuk. 

Akte van aanbesteding door het college van de Vijfheerenlanden 

- van het maken van een nieuwe maalsluis aan de hoge boezem van 

de watermolens op de polder Achthoven in de Lekdijk, 1763. Af

schriften, 1 omslag. 

Missive van het jcolleg e van de Lek zonder Hagestein aan de 
1 
' 
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Staten van Utrecht verzoekende 

te doen in de besteding van de 

i 
j 

toes,emming voor Hagestein mee 

reparaties aan de maalsluis 

van de vijf voormolens? 1763. Afschrift, 1 stuk. 

stoomgemaal aan de Arkelse dam 

Staat houdende gegevens over de werking van het stoomgemaal 

en de daartoe opgenomen wat.erstanden in de Linge en de Ze

derik1 1836-1840. 1 stuk.· 

1662. · Memorie van_ toelichting omtrent het mal-en op de boezem de Zede

rik, nu Zederikkanaal en Oude Zederik, z.j. (na 1841). 1 stuk. 

1663. 

1664 . 

Stukken betreffende een conferentie van afgevaardigden van het 

college van de Lek en de raadadviseur Van Eewijk van het De

partement van Waterstaat inzake een regeling volgens welke de 

stoomwerktuigen van de Arkelse dam zodanig kunnen werken, dat 

de belangen van beide partijen het best zouden zijn gediend, 

1843· 1 omslag. 

Andere waterschapsaangelegenheden 

Stukken van de dijkgraaf wegens de vervulling van andere 

functies 

N. B. Voor de akte van aanstelling door de drossaard en dijk

graaf van de landen van Arkel van Piet Boen tot voorzan

ger en schoolmeester in het dorp Nieuwland 1 1746 1 zie 

nr. 1 44 7 , f o • 2 8 • 

Voor de akte van aanstelling door de drossaard en dijk

graaf van de stad Gorinchem en het land van Arkel van 

Hubert Baartman tot vilder in de banne van Arkel, Riet

veld, Kedichem en Oosterwijk, 1747 1 zie nr. 1336, fo. 54. 

Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor pre

dikant, schout, kerkenraad en gezworenen van Kedichem op hun 
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rekest houdende toezegging van een subsidie van f 50, - - per 

j aar en ve'r gunning tot het aangaan van een lening van f 1.500 ,-

met vrijstelling van de 100ste en 200ste penningen voor de re

paratie van de toren en de kerk, 1754 . Origineel, zegel verlo-

ren. 

N .B . Di t octrooi bevindt zich in de charterkast ...t'c .. ~ '.J. 
Inventaris Hingman 1- 36. 




