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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

OORKONDEN

1665.

Oorkonde houdende het verdrag van de heren van de Vijfheerenland.en inzake de regeling van de waterafweer en waterafvoer
in hun landen,

1666.

1284. Afschrift 1612 1 1 stuk.

Memorandum houdende regesten van stukken respektievelijk van

1284, 1286,

1377, 1378, 1430, 1431, 1442, 1471, 1551,

van belang voor de waterstaatszorg in het gebied van de Vijfheerenlanden,

1586. 1 stuk.

NOTULEN

1667.

1581,
1679, 1682, 1738, 1741, 1748-1763, 1767-1774, 1782, 1790-1791,
1799-1805, 1811. 1 omslag.
N.B. Omstreeks 1755 en in de periode 1800-1811 is bij een aanNotulen van de vergaderingen van het college van de Lek,

tal notulen een (onvolledig) notulensysteem toegepast.
Slechts enkele tot de notulen gebrachte stukken uit deze
kleine hoeveelheid zullen afzonderlijk onder het hoofd
van hun onderwerp worden verwezen.

(14 october 1754,

12 mei 1761, 1802-1 803 )
1668Registers van het college van de Lek houdende afschriften van
16 73· de notulen
·
en reso l u t'1es van d e verga d er1ngen
van h e t co ll ege,
1581-1857. 6 delen.
1668. "Oud-register A", 1581-1712;
1669. 1679, 1737-1760;
1670. 1760-1803;
1671 . 1823-1835 .;
1672. 1836-1848;
1673. 1848-1857·
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Notulen van de vergaderingen van heffi college van de Lek, klad-

.

r

den en concepten, 1675, 1676, 1680, 1684, 16 87 , 1738-1742,
1744-1746, 1764-1796, 1802, 1804-1 805, 1807, 1808, 1822,18251831, 1837, 1838 , 1844· 1 omslag.
INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN
1675·

Ingekomen stukken, 1807-1811, 1824, 1829, 1844, 1846, 1848,
1851, 1852. 1 omslag.
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
BESTUURSINRICHTING
Reglement
Reglement voor dijkgraven en hoogheemraden van Vianen, Ragestein en Everdingen, het college van de Lek, op de verteringen en vacatiekosten, concept, 1675-1676. 1 omslag.
Stukken betreffende de vereniging van de Vijfheerenlanden

1677·

Stukken betreffende de stemming van hoofdingelanden van de
landen van het college van de Lek houdende afwij.zing van plannen tot vereniging van de districten en colleges binnen de
Vijfheerenlanden, 1838. 1 omslag.

1678.

Stukken houdende overwegingen van Gedeputeerde Staten en van
leden van het college van de Lek voor en tegen het verenigen
van de districten en colleges binnen het gebied van de Vijfheerenlanden, 1850 . 1 omslag.

1679.

Stukken gewisseld binnen het college en met het Provinciaal
Bestuur over het handhaven van de unie van de hoge omslag en
het ongeldig verklaren van de bezwaren van het polderbestuur
van Middelkoop tegen deze omslag, 1850-1853. 1 omslag.
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BESTUURSFUNCTIES
Voorzitter
1680.

Stukken betreffende het in gijzeling nemen van de voorzitter
van het college, de dijkgraaf van Vianen ( Cattenbur.ch), wegens
achterstallige betalingen van de hoge omslag en het opmaken
van gelden, 1731. 1 omslag.

1681.

Overeenkomst tussen het college en de erfgenamen van wijlen de
penningmeester, Gerard Callenburg Baartmans, inzake aanspraken
van het college op de nalatenschap, 1778. 1 stuk.
Led en

1682.

Resolutie van het college aan juffrouw Geertruyt Vinck, weduwe
van mr. Arent van Dwingeloo, hoogheemraad van het land van

Vianen, het achterstallige tractement niet uit te betalen voordat de kosten van een daging voor het Hof van Holland door haar
voldaan zijn, klad, 1687. 1 stuk.
1683.

Stukken betreffende het rekest van Gerard Bouricius, gedurende
enige tijd substituut-dijkgraaf van Hagestein, aan het college
hem het tractement over die periode uit te keren en de ontkenning van deze verplichting door de ·erfgenamen van de dijkgraaf
Fannius op grond van het eertijds over de waarneming van de
functie gesloten contract,- 1695. 1 omslag.

1684.

Stukken betreffende de vordering van Johannes Sampson, oudhospes in de gemeenlandsherberg De Roos op de dijkgraaf van
Hagestein wegens verteringen van het college van de Lek over
het jaar 1695, 16 97. 1 omslag.

1685.

Stukken betreffef de de benoeming van Jan van Werkhoven op Rijsdaal als

dijkgra~f

van Everdingen en de daartegen door het
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;

l

college van de Lek, wegens het nift geerfd zijn in de landen,
aangevoerde bezwaren, 1800. 1 omslag.

J 686.

Stukken betreffende de benoeming van hoofdingelanden van polders onder het bestuur van het college, 1838,

1687.

1842~

1

omsl~g.

Stukken betreffende het vervullen van een bestuurspost in het
college van de Lek door een hoogheemraad van een der inliggende dijkcolleges, 1810, 1812, 1844, 1845· 1 omslag.

Secretaris

1688.

Akte van aanstelling door het college van de Lek en van de
Vijfheerenlanden van Adriaen van der Laken als substituutsecretaris, voor zijn vader Otto, met recht van opvolging,
1701. 1 stuk.

1689.

Stukken betreffende de benoeming van een secretaris van het
college van de Lek, 1825-1826. 1 omslag.

PERSONEEL

Timmerman/metselaar

1690.

Proces-verbaal van de eedsaflegging door de gemeenlandstimmerman van de landen van de Lek, Meerten Dirckszoon, 1664. 1 stuk.

1691 .

Stukken betreffende het besluit van het college de door het
dijkcollege van Vianen onwettig aangestelde gemeenlandstimmerman van de voormolens, Dirck Meertens, te handhaven, 1668.
1 omslag.

1692.

Bevel van het college van de Lek a an de drossaard van Ameide
aan Geerithien Hendricks 9 weduwe van de gemeenlandstimmerman
Meerten Dircks de achterstallige gelden over de jaren 16721674 uit te betalen, 1679. 1 stuk.

253
1693.

Resolutie van het college houdende de benoeming van Hendrick
Croesen tot waarnemer voor Hendrick Jacobsz. van Bijlel').velt
als gemeenlandsmetselaar, 1675. 1 stuk.

1694.

Resolutie van het college, waarbij de gemeenlandsmetselaar
Herman Croesen wordt gelast alleen de hem opgedragen werken
uit te voeren, aangezien zijn rekening buitengewone afmetingen
aanneemt, klad, 1704. 1 stuk.

1695.

Stuk betreffende de aanstelling van een nieuwe timmerman van
de voormolens en sluismeester van Ameide in plaats van Gijsbert
van der Ven en het vaststellen van een dag voor het afhoren van
de rekening van de hoge omslag, 1752. 1 stuk.

1696.

Rekest van de gemeenlandstimmerlieden A. Herlaar en H. Drost
houdende verzoek hun tegemoetkomingen aan te passen aan het
stijgen van de prijzen, 1781. 1 omslag .
Opzichters en molenaars

1697.

Stukken betreffende de benoeming van molenaars op de voormolens
van het college bij Ameide, 1740, 1743, 1755, 1761, 1801-1802.
1 omslag.

1698.

Rekest van de vijf voormolenaars te Ameide aan het college houdende verzoek hen meer te betalen voor het malen van de molens
omdat hun land wegens de hoge waterstanden onbruikbaar is,
z.j. (1745). 1 stuk.

1699.

Rekest van Meerten en Gerrit van der Ham wonende bij de sluis
te Ameide aan het college houdende verzoek hen beiden of een
van beiden a an te stellen tot opzichte:r( s) van de voormolens,
1756. 1 stuk.

1700.

J

Reglement voor d;e opziener van de voormolens en van de molenaars
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van de polders uitmalende op de

Ze~erik,

1769 1 1803 1 1827.

1 omslag.

1701.

Stukken betreffende de benoeming door het college van de zoon

van de vorige sluismeester P. van Tienhoven in de functie van
zijn vader en de benoeming van Arie Quint tot opzichter van
de voormolens, 1803. 1 omslag.

1702.

Processen-verbaal van de · eedsaflegging door de peilmolenaars

op de Zederik, 1843· 1 omslag.
Sluismeester

Akte van aanstelling door het college van Dirck Pierszoon van
der A als sluismeester van de gemeen landssluizen te Ameide,
klad, 1673. 1 stuk.

Stukken betreffende de tijdelijke suspendering uit zijn ambt
van de sluiswachter r1eerten van der Ham wegens het door zijn
onachtzaamheid ontstane gebrek aan water in de binnenpolders,

1688. 1 oms lag.
Rekest van Maerten van der Ham aan het college hem zoals zijn
vader en grootvader aan te stellen als sluismeester te Ameide,
z.j. (c. 1762). 1 stuk.

WAPEN
1706.

Stukken gewisseld tussen het college van de Lek en de Hoge Raad
van adel inzake het voeren van het wapen van het college, 1815,

1819. 1 omslag.
FINANCIEN
Registratierecht
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1707.

Repertoria van geregistreerde akten over de periode 1816-1856.
2 deeltjes, 1 omslag.
Omslag en gadering van lasten

1708.

Akte van borgstelling ten overstaan van het college van de Lek
door Stheven Jan Aertszoon te Vianen en Gerrit Aertszoon voor
Hendrick Huybertszoon voor de aflossing van een last rustende
op een stuk land door Steven aan Hendrick Huybertsz. verkocht,
1591. Afschrift, 1 stuk.

1709.

Proces-verbaal van de opmeting op last van het college door de
landmeter Egidius Vervooren van de Mangelcampen in het land
van Arkel, 1664. 1 stuk.

171 o.

Resolutie van het colleg e de bezitter van de Mangelcampen onder
Arkel met middelen van justitie te dwingen t ot betaling der
achterstallige ongelden, concept, 1681. 1 stuk.

1711 .

Stukken betreffende het geschil tussen het college van de Lek
en de besturen van de polders Over-Rei- en-Boeicop

over de

weigering van de polders hoeftgelden -te betalen voor de hoge
omslag als zij geen kennis kunnen nemen van de desbetreffende
rekening en, leidende, met goedkeuring van de Vrouwe van Bredarode, tot het contract tussen het college van de Lek en het
dijkcollege van Ter Leede voor Over-Hei- en-Boeicop

en waar-

bij de waarslieden vergund -wordt aanwezig te zijn bij het afhoren van de rekening vari de hoge omslag, 1679-1684. 1 omslag.
1712.

Missive van het colleg e van de Lek aan Gedeputeerde Staten
·van Zuid-Holland houdende mededeling, dat de biljetten voor
de oms lag aan de gadermeesters zijn ui tgereikt, minuut, 18'27.
1 stuk.

1 713.

.I
Missive van de polderschout van Over-Hei- en -:Boeicop aan het
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college verzoekende afschrift

van~het

contract waarbij de pol-

ders verplicht worden de betalingen te doen, 1851. 1 stuk.

Leningen

1714.

Obligaties van het college wegens leningen ingevolge de authorisatie van 1757 en 1758, eoncept, 1758. 1 stuk.

Eigendommen

aan- en ve_rkoop

1 71 5.

Akten van verkoop door of namens het college van de Lek van

..

oud hout en planken en pa len van de sluizen en mo lens,

1788,

1790, 1798, 1803, 1804, 1807, 1822, 1827, 1829, 1833, 1837.
1 omslag.

1 716.

Akte van verkoop door vertegenwoordigers van het college van
enig viswant, 1801. 1 stuk.

1717.

Memorie van J. van Lakerveld inzake de afbraabvaard.e van
bruggen en stenen heulen behorende aan het college van de
Lek, 1 824 . 1 stuk.

171 8.

Akte van verkoop door het college van de afbraak van een
schuur in de boezem op Achthoven buitendijks en het lage
peilhok aan de hoge dijk op Sp inhoven onder Lexmond, 1841.
1 stuk.

1719.

Akte van verkoop door het college van droog hout, stommels en
beslagwerk van de afsnij van Kersbergen onder Lexmond, 1846.
1 stuk.

1720.

Akte van verkoop van het haar van circa 1.400 kniewilgen in
de boezem bij de sluizen bij Ameide , 1855. 1 stuk.
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verpachting en verhuur

I 721 •

Akten van verpachting van het grasgewas van de buitenkade van
de vijf voormolens aan de sluizen bij Ameide, 1829-1856. I
omslag.

1722.

Akte van onderhandse verhuur door dijkgraaf en hoogdijkheemraden van de voormolenwaard aan Dirk Versluis, 1936. 1 stuk.

Akten van verpachting van de visserij in de Zederik, 18521855. I omslag.

Rekeningen

algemeen

Missive van de Raad en Rekenkamer van de Prins van Oranje aan
het college verzoekende de schout van Schoonrewoerd en de
heemraden van Over-Boeicop niet verder lastig te vallen met
de afrekening van de verteringskosten gemaakt bij het afhoren
van de rekening van de hoge omslag, aangezien dit kosten voor
het college zijn, 1622. 1 stuk.

Staat van verrekeningen tussen de dijkgraaf van Vianen, Johan
Andre van der Meulen, en de secretaris Van der Laken geauthoriseerd tot de ontvangst van de gemeenlandspenningen 9 van de
bedragen door de dijkgraaf . te ontvangen uit de rekening van
de hoge omslag, 1675-1679. -1 stuk.

I 726.

Stukken betreffende de pogingen van het college van de Lek
·tot het doen plaats vinden van de zuivering van de rekening
van wijlen de Heer van Brederode, dijkgraaf van Vianen, van
de hoge omslag en van de kosten van het voorgemaal, door de
drossaard van Ameide, Fredrik van Brederode van Bolsweert, ·
j

wegens het niet *unnen voldoen aan de verplichtingen van het
i
college, 1676-1683. 1 omslag.
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1727.

Stukken betreffende het visiteren fn zuiveren van de rekeningen
van het college van de Lek en het vaststellen van de dagen waar-

1692, 1694, 1696, 1706, 1709, 1715, 1736,
1750, 1755, 1756, 1758, 1771, 1773. 1 omslag.
op dit moet gebeuren,

1728.

Schuldbekentenis ten overstaan van hoogdijkheemraden van Vianen
door Jan Janszoon Peek voor de betaling van de helft van de
hoge omslag van de heerlijkheid Hagestein over

1737

met stuk-

ken betreffende de zuivering van de betreffende rekening,

1740.

1 omslag.

1729.

Protest vanwege het college van Hagestein overgeleverd bij het
zuiveren van de rekening over

1746

(evenals de voorgaande ja-

ren) tegen het brengen van kosten van commissarissen van Gecom ...
mitteerde Raden op de gemeenlandsrekening, omdat zij dit zelf
moeten betalen en alleen Vianen hierbij betrokken is,

1747.

1 stuk.

hoge omslag

17301735.

Rekeningen van de dijkgraaf van het land van Vianen als penningmeester van het college van de Lek wegens de ontvangst
en uitgaaf van de hoge omslag van het college over de landen
uitwaterende door de sluizen bij Ameide en Arkel, houdende
tevens vaststelling van die omslag,

1593, 1604-1851. 6

om-

slagen.
N.B. Over de jaren

1633-1675, 1740-1825

tevens ingeschreven de

rekeningen wegens de ontvangst en uitgaaf van de omslag
van de kosten van het voorgemaal.

1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.

1593, 1604-1637;
1638-1675;
1676-1715;
1716-1750;
1751-1790;
1791-1851.
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1736,
Rekeningen van de penningmeester van het college van de Lek,
1
737. 1607-1811. Exemplaren voor de rendant. 2 omslagen.
1736. 1607, 1612, 1626, 1716, 1739, 1740, 1748, 1752, 17561761 ;
1737. 1763-1765, 1767-176 9 , 1805, 1811.
1738Bijlagen tot de rekeningen van de hoge omslag van het college
1 1
75 • van de Lek, 1638-1 851. 14 omslagen.
1 7 3 8 • 16 38 ' 1 64 1 ' 1 6 44 ' 1 6 6 9 '
1671, 1676-1679;

1 7 4 5 . 1 7 6 6 -1 7 7 8 ;
1746. 1779-1786, 1788-1791;

173 9 . 1680-16 93;

1747· 17 92-1803;

1740. 1694-1709;

1748. 1804-1813;

17 41. 1710-1721;

1749 . 1814-1823;

1742. 1722-1737;

1750. 1824-1838;

1743. 1738-1741, 1743-1752;

1751. 18 39-1851.

1744· 1753-1765;
omslag van het voorgemaal
Rekening
en verantwoording van de dijkgraaf van Vianen, als
1752'
1753. penningmeester van het college van de Lek, van de omslag over
de door de voormolens bemaalde gebieden, 1603-1631, 1828-1849.
2 omslagen.
N.B. Zie voor de andere rekeningen nrs. 1730- 1735.
1752. 1603, 1606, 1611, 1613-161 6 , 161 9-1626, 1628-1631;
1753. 1828, 182 9 , 18 31-1857·
1754.

Rekeningen van de penningmeester van het college van de Lek
wegens het voorgemaal, 1828, 182 9 , 1831, 1832. Exemplaren
voor de rendant. 1 omslag.

1.755Bijlagen tot de rekeningen van de omslag wegens de kosten van
1760.
het voorgemaal van het college van de Lek, 1740-1856. 6 omslagen.

J

1755· 1740, 1741, 11743-1748
;
I
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1756. 1749-1770;

f

1757. 1771-1786, 1788-1799, 1801-1804;
1758. 1805-1813;
1759. 1814-1826;
1760. 1827-1841' 1843-1846, 1848, 1849-1856.

Begrotingen

1761 •

Begrotingen van de penni:rigmeester van het college van de Lek
van de ontvangst en uitgaaf van de hoge omslag over de landen
op de Zeder~k uitwaterende, 1827-1836, 1838-1 852. 1 omslag.

1762.

Begrotingen van de penningmeester van het college van de Lek
van de ontvangst en uitgaaf van de omslag voor het voorgemaal
over de landen, die door het voorgemaal bemalen worden, 18271836, 1838-1852, 1854, 1857· 1 omslag.

BEMOEIINGm~

VAN HET COLLEGE

Beheer en onderhoud van d.ijkwerken

schouw

Ordonnantie van het college voor alle dijkgeslaagden van de
/

.

hoge Lekdijk de sporen in hun slagen te slechten, 1607. Afschrift, 1 stuk.

Ordonnantie van het college aan alle vluchtdijkers op de hoge
Lekdijk op hun slagen te verschijnen om daar nieuwe palen te
zetten, klad, 1635. 1 stuk.

Ordonnanties van het dijkcollege aan alle hogedijkgeslaagden
met damstegen en afwegen op de dijk te komen met harden en palen om de damstegen op te vullen tot kadehoogte, minuten, 1637,
1 omslag.

261
Bevel van het college van de Lek aan aile vluchtdijkgeslaagden
alsnog hun merkpalen door goede nieuwe te vervangen, concept,

1664. 1 stuk.
Hoefslagboek van de vluchtdijken op de Lekdijk opgemaakt in

1624 door de dijkcolleges langs de Lek en bijgewerkt in 1680.
1 stuk.
Hoefslagboeken van de vlucht- en voorhoofddijken op de Lekdijk,
•J768'
1769. opgemaakt in 1624 en bijgewerkt in 1717 voor de colleges langs
de Lek, 1717. 2 delen.

1770.

Missive van de heemraad Walbeek aan de secretaris van de hoge
schouw, Kelderman, inzake het volvoeren van de meting van de
vluchtslagen en het stellen van palen daarvoor,

1771 •

1755. 1 stuk,

Staten van de peiling van de Lekdijk door de dijkopzichters
van het college van de Lek,

1810, 1817, 1820. 1 omslag.

vergunningen

1772.

Vergunning verleend door het co llege aan de gemeenlandstimmerman Johan de :Bruijn een huisje en schuur te timmeren op de
buitenboog van de sluizen van de voormo lens bij Ameide,

1658.

1 omslag.

1773.

Vergunning verleend door het . co llege op het rekest van Daniel
de Jongh Czn. tot het bouwen van een prieel aan de hoge dijk
onder Ameide beoosten de sluis ,

1837. 1 oms lag.

Lekdijk

1774-

Stukken betreffende de vaststelling door het college, de colleges van Vianen, Hafestein en Everdingen, van het
deel van de

eigena~rs

2/3 -1/3 aan-

van de geslaagde landen en de bruikers
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j'

in de kosten van het leggen in 162t van een kade op de Lekdijk
tussen ]ief- en Zouwedijk, 1626. 1 omslag.

1,775.

Stuk houdende een nieuwe keur van de colleges op de Lek op P.e
Lekdijk tussen ]ief- en Zouwedijk en de daarop liggende kade,

1626. 1 stuk.
1776.

Staten van peiling van de Lekdijk in opdracht van het college
van de Lek, 1640, 17 41 • 1 omslag.

1777Extra-ordi:q.aris keuren van het college van d.e Vijfheerenlanden
1 9
77 • op de Lekdijk onder Vianen, Hagestein en Everdingen, 1662-1700.
Afschriften, 3 omslagen.
1777. Lekdijk onder Vianen, 1662, 1688-1690, 1700;
1778. Lekdijk onder Hagestein, 1677, 1682;
1779. Lekdijk onder Everdingen, z.j. (c. 1680).
1780.

Rapporten van dijkgraven en hoogheemraden van de Crimpenerwaard
en van de Alblasserwaard aan de Staten van Holland en Westfriesland over de toestand van de rivier de Lek en de waterkeringen
langs de noord- en zuidzijde van de rivier, 1745. Afschriften,
1 omslag.

1781.

Rapport van de landmeter Melchior Bolstra inzake de gevaarlijke
toestand van de Noorder-Lekdijk en de gevaren, die alle gebieden langs de Lek bedreigen, 1747. Afschrift, 1 stuk,

1782.

Staat houdende opgave door de landmeter Van der Warp in opdracht van de leden van het college van de Lek van de benodigde herstelwerkzaamheden aan de kade en het zandpad in het gebied van Vianen, 1755. 1 stuk.
Missiven vanwege het Ministerie van Waterstaat aan de leden van
het college houdende aansporing tot het goed onderhouden van de
Lekdijk en het aanwijzen van slechte punten daarin, 1809-1811,

1820, 1824. 1 omslag.

1784.

Missive van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het college
verzoekende op grond van een rapport van de Hoofdingenieur van
de Waterstaat zo veel mogelijk aandacht te schenken aan hei doen
verwijderen van bouwsels uit de voet van de Lekdijk, 1850.
1 stuk.

Hagesteinse schaardijk

1785.

Stukken betreffende het vaststellen van de dijkplicht en verhoefslaging van de zeven dijkplichtigen van de vluchtdijk op
het schoor Vijfhuyzen op de Hagesteinse schaardijk door het
college van de Lek 1 1579-1583. 1 omslag.

1786.

Extra-ordinaris keur van dijkgraven en hoogdijkheemraden van de
Lek gelegd op de Hagesteinse schaardijk, 1644. 1 stuk.

Resolutie van het college, optredend in Lekdijkzaken namens het
college van de Vijfheerenlanden, houdende veroordeiing van
Dirck Paulusz. Kuijcken te Hagestein tot het wegnemen van de
door hem gelegde dam op de voet van de schaardijk en tot het
betalen van een boete wegens dit vergrijp, klad, 1669. 1 stuk.

1788.

Staat houdende de bedragen van de omslag van de kosten van een
tweede inrijdende schouw door het college op de defecte slagen
op de buitenloop van de Hagesteinse schaardijk over de dijkgeslaagden, concept, 1677. 1 stuk.

Stukken betreffende de procedures voor het college van de Lek
tussen jonker Adriaen de Wael van Vronestein en Assuerus Slee
betreffende het onderhoud van de

L~kdijk

onder Hagestein bij de

hoeve Ruijgesteijn, betreffende het recht van aardhaling voor
dat stuk dijk en betreffende het accoord over deze zaak ten
overstaan van het college gesloten, 1680-1 689, 1698. 1 omslag.

1790.

J

Stukken betreffende een geschil voor het college van de Lek
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tussen mr. Johan Moll voor zijn mfnderjari~e neef Henricus de
Weerdt en de armmeesters van Hagestein over de possessie van
een huis en erf aan de voet van de Hagesteinse dijk, genaamd
de Bras, 1692-1694. 1 omslag.

1791.

11

Memorie op het Hagesteynse schoor 11 , van de landmeter Abel de

Vries, 1726. 1 stuk,

kweldammen

1792.

Rekest van de dijkgraven van Vianen en Hagestein aan Floris,
graaf van Cuylenburch, met diens toestemmend appointement, om
de

ge~rfden

op Zijderveld tussen de Diefdijk en de Zijdelkade,

waar het kwelwater van de Diefdijk gekeerd wordt, te bevelen
deze kade naar behoren in hoogte en breedte te onderhouden,
1588. 1 stuk.

1793.

Keuren van het college van de Lek op de kweldammen onder Vianen
en Hagestein, 1609, 1668. I omslag.

1794.

Stukken betreffende het voeren van keurschouwen door het college van de Lek op de kweldammen in hun landen, 1661, 1729,
1749, 1758. I omslag.

N.B. Voor de stukken betreffende klachten ingekomen bij het college van de Lek van het polderbestuur van Neder-Heicop
over het opmaken en boven water houden van de Zijdelkade
door de ingeland en van Over-Heicop, 1 802 -1 803, zie in de
notulen college van de Lek 1802-1803, letter B-E.

1795.

Memorandum betreffende de kweldammen in het gebied van het college van de Lek, klad, 1844. I stuk.

I 796.

Missive van het dijkcollege van Everdingen aan het college van
de Lek houdende mededeling van de toestemming van de Minister
tot het op enlaten van een kweldam te Everdingen, 1846. I omslag.

265
verloop van de rivier de Lek

1797·

Voorwaarden waarnaar dijkgraven en hoogdijkheemraden van de Lek
vergunning verlenen aan Jacob Willems de Montenegro om een
steenmolen te zetten op de Galgewaard, behorend aan het gemeneland, boven de Viaanse voormolens bij Ameide voor de tijd van

21 jaar, concept, 1643. 1 omslag.
1798.

Stukken betreffende het aan het college van de Vijfheerenlanden
ter onderzoek overgegeven rekest van de drost van Ameide, jonker Heijnrich de Brederode de Bolsweert, aan het college van
de Lek houdende verzoek hem een subsidie toe te kennen voor het
leggen van een hoofd beneden de staart van de waard, waardoor
tevens gevaren voor de Kersbergse schaardijk worden voorkomen,
1 64 7. 1 oms lag.

1799.

Stuk betreffende een bespreking van het college van de Lek met
de heer van Meerkerk, Schimmelpenning, over de beweerde exemtie
van aardhaling voor de middelwaard Bolswaard, 1746. 1 stuk.
Diefdijk

1800.

Peiling van de slagen van de landen van de Lek op de Diefdijk
door de landmeter Vervoorn, 1660. 1 stuk.

1801 •

Stukken betreffende vaststelling van een dag voor de leden van
het college van de Lek voor ·h et aanbesteden van de spekdammen
aan de Diefdijk, 1762. 1 omslag.
Lingedijk

1802.

Stuk ingekomen bij het college van de Lek houdende bezwaren; tegen het op gemene kosten onderhouden van de Noorder-Lingedijk,
aangezien de Lekc?lleges ook alleen in de kosten van de Lekdijk voorzien, 18 ~9 . 1 stuk.
i
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overlaten en de Dalemse hulpsluis

1803.

Missive van het college van de Lek aan de pensionaris Hugo Boxel
te Gorinchem houdende mededeling, dat het contingent van de :

f 9 .502 9 - - , het overschot van f 34.000,-- niet uit nanden kan
worden gegeven alvorens het contract van 1660 zal zijn voldaan,
waaraan nog deficieert het opmaken en opleveren van de duijckeldammen te Gellecom en Rumpt, minuut, 1662. 1 stuk.

1804.

Stukken betreffende de bezwaren door het college van de Lek
bij de Directeur van Bruggen en Wegen in Holland ingebracht
tegen de door de ringcommissie voorgestelde repartitie van de
kosten van de overlaten in de Dalemse Lengsel-, Neder-Waal-

e~

Lingedijken in 1808 en 1 809, 1812. 1 omslag.

1805.

Missive van de ringcommissie aan het college houdende indeling
van het ringgebied voor de organisatie van de omslag, 1 8 12.
1 stuk.

riviercorrespondentie

1806.

Stukken betreffende de berichten over doorbraken en de toestand
van de rivier, gewiss e ld langs de Lek, 1751, 1757, 1758, 1784 9
1810, 1820. 1 omslag.

Zorg voor de afwatering

algemeen (oorkonden)

1807.

Oorkonde waarbij Arno tt heer van Herler aan alle lieden aan de
Lek tussen de Diefwech en de Sidewende toestaat een watergang
in de Seric te graven en te onderhouden, 1286. 1 charter.
N.B. Ernsti g beschadigd, zegel verloren. Een afschrift van
1586 in nr. 1476.
Dit charter bevindt zich in de charterkast~~~
Inventaris Bingman

1-4, regest

3.

TO
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1808.

Oorkonde waarbij Otte heer van Arkel, Johan heer van Culenborch
en van der Leek, Heinrich van Vyanen, heer van Ameyde en zijn
vrouw Heijlwiich van Heerlaer, Otte van Hockelem, heer van
Ackoije en Gheriit van den Riin als voogd voor Heinric van
den Riin Zoudenzoon verklaren, dat de heer van Arkel, de heer
van Culemborg, de heer van Ackoij en Gheriit van den Riin van
de andere oorkonders een uitwatering hebben gekocht voor de
landen die via de Zederik op de Linge uitwaterden, via de Middeloese, de Zidewiin bij Meerkerc en door Iakervelt bij de
grote wiel door de Lekdijk tussen Kostverloren en de poort van
Ameyde en zij stellen regels voor het beheer en onderhoud daarvan, 1377. een charter (met 7 zegelstaarten, zegels verloren).
N .B. Dit charter bevindt zich in de charterkast .t'A-~

10

Inventaris Hingman 1-11, regest 11.

1809.

Oorkonde waarbij graaf Willem VI een regaling treft in het geschil tussen de landen van Arkel en Vianen inzake het afvoeren
van water op het land van Arkel, 1416. Afschrift c. 1600, I stuk.
N.B . Inventaris Hingman 1-14, regest 14.

1810.

Oorkonde waarbij Frank van Borsselen als ruwaard van het land
van Arkel de afwatering van de landen van Culemborch (Everdingen) en Vianen c.s. regelt via de Zederik en de Arkelse
dam op de Linge, zeals die eertijds ook had plaats gevonden,

1430. Gewaarmerkt afschrift , 1598. 1 stuk.
N.B . Inventaris Hingman 1-14, regest 17.

1811 •

Oorkonde waarbij Elisabeth van Gorlitz vrouwe van Arkel etc.
de regaling bevestigt gemaakt door haar ru-vraard van Borsselen
voor de afwatering van de landen van Culemborch en Vianen c.s.
op de Linge via de Zederik door de Arkelse dam, 1430. een charter met 2 afschriften (1 daarvan bij procedure 1586).
N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast .L~01u
Inventaris Hi1gman 1-1 6, regest 18.

fD
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1812.

Oorkonde waarbij Jacoba van Beije~n, gravin etc., de geerfden
van de landen van Culenborch en Vianen c.s. vergunt volgens de
oude handvesten de watergang door de Zeerick te Arkel te gebruiken, 1430. charter (zegel verloren) met afschrift.
N.B. Dit charter bev'indt zich in de charterkast ..t'~

Jo

Inventaris Hingman 1-17, regest 21.

1813.

Oorkonde waarbij Aerst van der A, drossaard van het land van
Arkel, schout, burgemeesters, schepenen en raad van Gorinchem,
Aernt Vinck en Heinric Kerskenssoen, schouten van Nylandt en
Leerbroeck verklaren, dat door de geerfden van Culemborch,
Vianen, Hagestein en Scoenrewoerd is voldaan aan de voorwaarden voor het vmer totstandbrengen van de watergang door de
Zeerick bij Arkel, 1431. een charter en twee afschriften (1586).
(charter beschadigd).
N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast ~~ ~
Inventaris Hingman 1-18, regest 22.

1814.

Oorkonde waarbij Philips hertog van Bourgondie etc. het verdrag goedkeurt door zijn zoon de graaf van Charolais gesloten
met de heren van Brederode en Culemborch over het stellen van
watermolens op de Zederik voor de afwatering door het land van
Arkel op de Linge, 1461. een charter (beschadigd, getransfigeerd geweest met het verdrag).
N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast ~ ~~
Inventaris Hingman 1-21, regest 27.

r

afwatering binnenslands

algemeen

1815.

Stukken betreffende de afwatering op de Zederik en de Huibert,
gecopieerd uit een register van de Rekenkamer van Culemborg,
1609. 1 stuk.
N.B. Regesten 5, 11, 15, 19, 21, 35.
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schouw over de Zederik

1816.

Stukken betreffende het voeren van de schouwen (vliet- en

1579,
1663, 1687, 1705, 1706, 1711, 1714-1716, 1719, 1725, 1726,
1738-1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1748-1764, 1766-1771,
1780, 1783 9 1824. 1 omslag.
laaick- of veegschouw) op het waterschap de Zederik,

1817.

Stukken betreffende het berechten voor het college van de Lek
van het breken van de schouworde op de schouwdag te Vianen door
Assuerus van Sandtwijck, schout van Vianen, en Aert Joostenssoon,

1818.

1588. 1 omslag.

Lijsten van de hoefslagen van de polders van de landen van de
Lek in het waterschap de Zederik,

1608, 1705, 1755, 1791.

1 omslag.

1819.

Bevel van het college van de Lek aan de dijkbode executoriaal
op te treden tegen de gaderme ester van de polders, die niet
aanwezig waren op hun slagen in het waterschap,

1820.

1689. 1 stuk.

Bevel van het dijkcollege van Vianen aan de dijkbode tot het
doen wegruimen door Daniel Kariaen, bode van

Lex~ond

en Laker-

veld, van zijn hooimijt op een van de gemeenlandss luizen,

1702.

1 stuk.

1821 •

Staten van de manschappen ingezet voor het vegen van de vlieten van het college van de Lek,

1822.

17~5-

1 omslag.

Missive van het college van de Lek aan de inliggende polders
houdende aansporing tot het vegen van de vlieten om de afwatering via de boezem van de Overwaard naar de Elshout te bevorderen, waaraan toegevoegd een staat van manschappen die
daarvoor zijn aangeschreven,

~

1756. 1 omslag.
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1823.

Stukken betreffende het schoonmake1 en vegen van en het houden
van de veegschouw op de Zederik, 1804. 1 omslag.

1'824.

Memorie van gedane peilingen op het waterschap de Zederik van
de maalsluis en de vlieten van de vijf molens tot aan de molen
van Blommendaal, z.j. (c. 1820). 1 stuk.

vergunningen

1825.

Toestemmend appointement van het college van de Lek op het rekest van mr •. Everard Francois Schimmelpenninck, heer van Meerkerk, tot het doen maken van een beschoeiing langs de Zederik
op de Kwakernaekse kade bij zijn huis en het op hoogte brengen
van de kade met de uitgezakte grand, 1738. Afschrift, 1 stuk.

N.B. Voor een rekest van schout, schepenen en vrouwe van Meerkerk aan het college verzoekende een goed onderhoud van
de schoeiingen langs de Zederik, 1754, zie de notulen van
het college, nr. 1667.

1826.

Rekest van Pieter Boellaard, hoogheemraad van de Alblasserwaard
en schout van Meerkerk, aan het college verzoekende vergunning
tot het zetten van palen met een viskas en speelhuisje in de
Zederik, z.j. (1760). 1 stuk.

1827.

Rekest van schout en heemraden van Nieuwland met toestemmend
appointement van het college onder de boom over de Zederik een
juk te mogen plaatsen, 1775. 1 stuk.

1828.

Rekest van schout en heemraden van de polder Quakernaak onder
Meerkerk aan het college om vergunning tot het anders pla atsen
van de palen bij het opnieuw leggen van de Kraanebrug, 1803.

1 omslag.

1829.

Rekest van het gemeentebestuur van Meerkerk aan het college
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van de Lek, verzoekende het verbod tot het lassen, laden en
vervoeren van rivierzand op en van bepaalde plaatsen bij de
sluizen van Ameide niet voor de inwoners van Meerkerk te
doen gelden, 1806. 1 stuk.

beheer en onderhoud van de Zederik

1830.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college
van de Lek van het onderhoud van de gemeenlandsvliet en het
waterschap de' Zederik en van de gemeenlandsdijk met het zandpad over de sluizen 1688-1699. 1 omslag.

1831 •

Besluit van het college tot herstel van de Heicopse stenen
brug of heul over de Zederik bij het Swaenskuijcken, 1696.
1 stuk.

1832.

Resolutie van het college van de Lek houdende vaststelling
van de boeten voor de polders Achthoven, Vianen, Bolgerije,
Autena en Hagestein wegens het niet naar behoren vegen en
schoonmaken van de betreffende slagen in het waterschap,
klad, 1704. 1 stuk.

1833·

Akten van aanbesteding door het college van het uit de schouw
houden van de gemeenlandsslagen in de Zederik, 1755-1772,
1800-1803, 1808-1816, 1828-1856. 1 omslag.

1834·

Akten van aanbesteding door het college van het uitdiepen van
en het weghalen van zouwen uit delen van het waterschap de
Zederik tussen de maalsluis en de schotdeuren, 1755, 1761,
1763, 1796, 1799, 1800, 1802, 1818-1820, 1822, 1824. 1 omslag.

1835

0

Akte van aanbesteding door het college en schout en heemraden
van de polder Quakernaak van het vernieuwen en opmaken van de
Cranenbrug over dejZederik bij Meerkerk, 1761. Afschrift,
1 stuk.
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1836.

Rapporten van de opzichters van

~et

college betreffende het

overbrengen van militaire goederen door de Zederik en door
of over de kaden naar de Linge en de Waal in verband met de
krijgshandelingen bij Gorinchem, 1813. 1 omslag.

1837-

Missive van de Inspecteur-generaal van de Waterstaat aan het
college verzoekende bij een inundatie in de Betuwe de Zederik
zo hoog mogelijk vol te laten lopen, 1821. 1 stuk.

1838.

Stukken inzake het overleg binnen het college van de Lek en
met

vert~ g enwoordigers

van de Rijskwaterstaat over het voor

de scheepvaart aan te leggen Zederikkanaal en de mogelijkheden
en problemen daaruit voortvloeiende voor de afwatering van de
op de Zederik afwaterende landen, 1823. 1 omslag.

1839.

Stukken betreffende de aanbesteding vanwege het 11inisterie van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat van het graven van een nieuw
Zederikkanaal van de Lek bij Vianen tot de Biezenmolen en het
verbreden en verdiepen van de Oude Zederik tot bij de Arkelse
dam, 1824. 1 omslag.

1840.

Stukken betreffende klachten bij het Provinciaal Bestuur binnengekomen van de polderbesturen van Quakernaak en Nieuwland c.a.,
eerst ingediend bij het college van Arkel boven de Zouwe en van
de Vijfheerenlanden, over de toestand van het Zederikkanaal in
de winter, toegezonden aan het college van de Lek, 1841. 1 omslag.

1841.

Akte van aanbesteding door het college van het dichten van de
Oude Zederik bij de Blommendaalse watermolen en het daar leggen van een houten duiker, 1841. 1 stuk.

1842.

Stukken betreffende het regelen van een proefvaart met een
schroefstoomboot door het Zederikkanaal, 1850. 1 omslag.
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beheer van de Wilhelminasluis te Vianen

1843.

Stukken betreffende klachten van het college van de Lek over
het behoud van het maalpeil in de Zederik ten gevolge van de
werking van de \Vilhelminasluis en de daartoe door het Ministerie getroffen regelingen voor de werking van de sluis, 1827.
1 omslag.

1844·

Stukken gewisseld tussen het dijkcollege van Vianen namens het
college van de Lek en de Permanents Commissie uit het Amortisatiesyndicaat, de Inspectie der Domeinen en vertegenwoordigers
van de Rijkswaterstaat over het regelen van de werking van de
Wilhelminasluis en het gemaal op de Arkelse dam en het onderhoud van de sluis, 1829-1831. 1 omslag.
beheer van de sluis te Meerkerk

1845.

Stukken betreffende het rekest van het college aan de Inspecteur-generaal van de Waterstaat en de positieve b"eslissing
daarop tot het opruimen van de dammen bij de brug te Meerkerk
en het vrijmaken van de verbinding van de sluisvliet en de
voormolens voor de afwatering van de polders, 1825. 1 omslag.

1846.

Stukken betreffende de kla chten ingediend door de po·l derbesturen onder Lexm0nd bij het Provinciaa·l Bestuur over het vastzetten van de sluisdeuren bij de brug te Meerkerk en het contract gesloten tussen het colleg e van de Lek en het Amortisatiesyndicaat over de afdamriling van de uitloop van de . oud Zederik op de plaats van de jaagbrug en het daar leggen van een
duiker, 1835-1841. 1 omslag.

1847-

Stukken gewisseld tussen het college en de Ingenieur van de ·
Waterstaat houdende wederzijdse vergunningen voor het openen
van de schuiven te Meerkerk voor het lozen van water; 1842,

1 845. 1 oms lag.

~
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1848.

Rekest van landeigenaren te Meerk,rk aan het college in schuine
richting door een ged.eel te oude Zed erik een weg te leggen, waardoor de kosten van de brug te Meerkerk zouden komen te vervallen, 1850. 1 stuk.

1849.

Missive van Gedeputeerde Staten aan het college op een rekest
van landeigenaren ten oosten van het Zeder ikk anaa l dat na het
totstandkomen van het reglement voor het hoogheemraadschap van
de Vijfheer en landen besiist zal worden over het wegruimen van
het sluisje te Meerkerk, dat de boezem in twee delen scheidt,
1855· Afsehrift, 1 stuk.

uitmaling op de Zederik

algemeen

1850.

Keur op het peil en het peilmalen op de Zederik, 1 635. Afschrift, 1 stuk.

1851.

Stukken houdende vaststelling door het college van het maalpeil op de Zederik aan t e duiden op de peilpaa l te Heicop, en
stukken betreffende het aangeven van dit peil, 1671, 1689,
1740, 1751, 1801, 1809, 1817, 1820, 1844, 1846. 1 omslag.

1852.

Reglement van het college van de Lek voor de seinen t e geven
door de eerste Achthovense molen voor de bemaling, 1689, 1694.
Afschriften, 1 omslag.

1853.

Bevel van het college van de Lek aan de schouten en heemraden
van de polders op de Zederik uitmalende tot nader order dit
malen te staken, opdat de doorgebroken Zederikkade tussen de
twee Everdingense molens hersteld kan worden, 1721. 1 stuk.

1854.

Rapport over de hoeveelheid water, die op de Zederik gema len
kan worden door de 24 molens daarop uitmalende en over het
peil dat bij die molens ge ldt, z.j. (c. 1750). 1 omslag.
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1855·

Stukken betreffende de maatregelen van het college genomen op
de klacht van het college van het land van Arkel over de te
hoge waterstand in de Zederik, 1764. 1 omslag.

1856.

Stukken betreffende het rekest van de polders Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop aan het Staatsbewind houdende verzoek,
wegens de ondervonden wateroverlast, een commissie van onderzoek in te stellen naar de handelingen van het college van de
Lek inzake het Zederikpeil en het verlaat van Vianen op de
Zederik, 1801-1802. 1 omslag.

1857·

Missive van het college aan enige polderbesturen houdende vermaning op tijd met uitmalen te beginnen, concept, 18 09. 1 stuk.

1858.

Stukken en staten betreffende de waterhoogten en het waterver-

lbop in de Zederik voor de uitmaling van de polders daarop,
1~11,

1859.

18 16, 1 8 20, 1842-1 8 44. 1 omslag.

Stukken betreffende het inzenden van lijsten met de waterhoogten op de polders en de maalpeilen a an de Inspecteur van de
Waterstaat, 1811, 1 8 l5-1821. 1 omsla g .

1860.

l\iissi ven van de Inspecteur-generaal van de Wa terstaat aan het
college houdende rapporten over de afwatering van de Zederik
en het advies de polders via wachtheulen op de Zederik te doen
lozen, 1818-1 8 1 9 . 1 omsla g .

1861 .

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat van het maken van
twaalf wachtheulen in de jaagwegen van het Zederikkanaal met
keer- en wachtdeuren, 1824. Gedrukt, 1 stuk.

1862.

Stukken houdende klachten van schippers op het Zederikkanaal
ingezonden bij B. en W. van Gorinchem en het college van de

1

Lek over het niet k topzetten van de zes watermolens langs het
•

!

kanaal bij het passeren van de schepen, 1826, 182 9 . 1 omslag.
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1863.

Missiven van de Permanente Commis ie uit het Amortisatiesyndicaat aan het college inzake het uitmalen door de poldermolens
van hooi en ruigt op het Zederikkanaal, 1829. 1 omslag.

1864.

Missiven van de polderbesturen in het land van

Vi~nen

aan ·het

college van de Lek meldende het doorgeven van de instructie
aan de molenaars dat bij het afmalen acht moet worden geslagen
op de peilseinen, 1834. 1 omslag.

1865.

Stukken gewisseld tussen het college en de Agent van Domeinen
te

Utrech~

inzake de zorg voor de boezemstand in het Zederik-

kanaal door de beambten belast met die zorg en inzake de met
die zorg strijdige inlaat van water bij de Arkelse sluis en
bij de havenmond · van Gorinchem, 1838. 1 omslag.

1866.

Stukken inzake de totstandkoming van het reglement op de werking en het gebruik van de polderwatermolens op de Zederikboezem en de daartegen ingebrachte bezwaren van de polders,
de rege ling van de maalpeilen op de Zederik en van het malen
van de stoommolen op de Arkelse dam en de besprekingen met de
rijksoverheid inzake overname in eigendom door het rijk van
een deel van de Zederikkaden voor het verenigen tot een boezem
van de gescheiden delen van de oude Zederik, 1841-1849. 1 omslag.

1867.

Processen-verbaal van A.H. van Tienhoven van de controle van
de meetplaatsen van het Zederikpeil, 1842, 1843· 1 omslag.

uitmaling van de polders

Vianen en Hagestein

1868.

Akte van aanzegging van het dijkcollege van Vianen aan dat
van Hagestein, dat tenzij men tot overeenstemming komt over
de maatregelen te nemen ten aanzien van het Mussenhooft, de
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landen van Hagestein afgedamd zullen worden van het waterschap
van Vianen, 1632. Afschrift, 1 stuk.

1869.

Ordonnanties van schout en heemraden van Vianen en Hagestein
aan de geslaagden in de Haechuitwatering hun slag naar behoren
te schouwen en op te maken, concepten en minuten, 1633, 1635,

1642, 1649, 1668, 1669. 1 omslag.
1870.

Stukken inzake het geschil over de uitwatering van de Grote en
Kleine Haech op de Zederik wegens het afvoeren van kwelwater,

1661. 1 omslag.
1871 •

Stukken betreffende het leggen van dammen in de Haaguitwatering
tegen het veelvuldig lozen van kwel- en regenwater op de Zederik ondanks het hoge peil en het verbod daartoe, uitgevoerd
door het dijkcollege van Vianen met steun van dat van Everdingen, 1711-1712. 1 omslag.

1872.

Stukken gewisseld tussen het college van Vianen en de andere
laden van het college van de Lek inzake de afdamming en het
herstel van het verlaat van Vianen en de regaling van de verdeling van de kosten van dit herstel, 1712-1713. 1 omslag.

1873·

Bevel van het college aan de schouten en heemraden van de polders in de schoutambten van Vianen en Hagestein en de stad
Vianen de Kermisvliet naar behoren te onderhouden,minuut, 1763.

1 stuk.

1874.

Stukken betreffende het besluit van de gouverneur van Zuid'

Holland waarbij aan de polderbesturen van Vianen/ en Hagestein
wordt toegestaan een schuif te p1aatsen in de wachtheul van
de Haagwetering op de zelfde hoogte als bij het verlaat bij
de Herderin, 1828. 1 omslag.

J

1875·

\

Toestemming van de polderbesturen van Vianen en Hagestein tot
I

'
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het wegbreken van het verlaat in *elsdingen volgens voorstel
van het college van de Lek, 1832. 1 stuk.

Bolgerije

1876.

Stukken betreffende het doormalen door de polder Bolgerije op
de Zederik met een molen zonder peilen wegens het afbranden
van de andere molen,

1792~

1 omslag.

Lexmond, Lakerveld en Achthoven

1877.

Akte van aanbesteding door het college van het onderhouden van
de Laeckerveltsche vliet, het kleine vlietje aan de Lakerveldse kade met de nieuwe vliet, 1678-1687. 1 stuk.

1878.

Stukken betreffende de procedure voor het college van de Lek
van Gerard Callenburgh Baartmans, dijkgraaf van het land van
Vianen, tegen Jacobus Sijmensz., molenaar van de eerste Achthovense of baakmolen aan de Zederik wegens het eerst doormalen ondanks het bereiken van het peil en het vervolgens nlet
malen, toen geen peil bereikt was, 1739-1740. 1 omslag.

1879.

Vergunning van het college gesteld op het daartoe strekkende
rekest van schout en heemraden van de polder Achthoven om
met de oude in plaats van met de nieuwe molen door te malen,
1806. 1 stuk.

1880.

Rekest van afgevaardigden van de polders Rei- en Boeicop, Middelkoop, Quakernaak, Bolgerije, Aut ena, de Biezen, Over-Heicop,
Over- en Neder-Zijderveld en Grote en Kleine Gouwenes aan het
college op te treden tegen het voortdurend uitmalen van de polders Lexmond, Achthoven en Lakerveld op het Zederikkanaal zonder zich aan het belang van anderen te storen, 1 832. 1 stuk.

1881.

Missive van het polderbestuur van Lexmond aan het college houdende verslag van het onderzoek naar de overtrading van het
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reglement op de molens door de molenaar van de Scherperswijksche
molen, 1846. I stuk.
Heicop
I 882.

"Rolle voor het college van de Lek"; eerste aanzet tot een ge rechtsrol van het college bevattende aantekeningen over de
procedure van de dijkgraaf Willem van Rijssel tegen de peilmolenaar van Heicop Dirk de Wildt wegens malen boven peil;
I 807. 1 deel.

I 883.

Stukken betreffende de procedure door de dijkgraaf van Vianen
voor

he~

college van de Lek aangespannen tegen de peilmole-

naar van Heicop Dirk de Wildt wegens malen boven peil, 1807.
I omslag.

1884.

Proces-verbaal van de dijkbode van Vianen tegen de peilmolenaar
van Heicop Johannis de Wild wegens het voor de tweede maal overtreden van het reglement op het werken van de polderwatermolens,
1846. 1 stux.
Middelkoop

1885.

Charter houdende vergunning van de heer van Brederode voor de
ingelanden van het laageinde van Middelkoop tot het stellen
van nag een molen op de Zederik, 1649. charter, zegels afwe-

j:i~@.. eii! ~~
N.B. Dit charter bevindt zich in de charterkast. Dat is het
zig en een afschrift.

!'$' / !<_

exemplaar voor het college. Zie oak nr. 6~ ' (Arkel).
Inventaris Hingman 1-32, regest 40.
1886.

Stukken betreffende de eis van het college van de Lek tegen
schout en waarsman van de polder Middelkoop de stukken te
tonen op grond waarvan zij menen met een tweede molen op de
Zederik te kunnen ~itmalen, 1665. I omslag.
I
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Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoo~
1887.

Stuk houdende de voorstellen van Anthonis de Castro, dijkgraaf
van het land van Vianen, aan de leden van het college van

d~

Lek inzake de goedkeuring van de rekening van de Vijfheerenlanden, het nemen van gerech telijke maatregelen tegen de ingelanden van Niem>Tland en Arkel en anderen wegens het doorsteken
van de Zederikkade voor de verbetering van hun waterafvoer, de
verbetering van de vervallen voormolens bij Ameide en inzake
de hulp van de leden aan elkaar bij een arrestatie buiten de
ring van de- Vijfheerenlanden, 1581. Afschrift, 1 stuk.
1888.

Stukken inzake het proces voor het Hof van Holland tussen het
college van de Lek en de polderbestuurders van Nieuwland,
Leerbroek en Middelkoop betreffende de rechten van het college
op de Zederik en de eis van het college de door de polderbestuurders gegraven wachtheul op de Zederik te sluiten, 1586.
1 omslag.
N.B. NT. 2160 behoort bij dit proces.

1889 .

-Missive van het college aan de schouten en waarslieden van
Nieuwland, Leerbroek en Weverwijk de driftdeur of wachtheul
in de Zederikkade bij de Arkelse dam dicht te houden zo zij
al bevoegd zijn op de Zederik uit te malen, minuut, 16 89 .
1 stuk.

1890.

Rekest van schout en heemraden van Hei- en Boeicop aan het
college verzoekende te bevorderen dat de polders Leerbroek
en Nieuwland, zo zij droog zijn, het water van de Zederik
zullen afmalen, opdat de polders van de requiranten droog
kunnen komen, 1731. 1 stuk.

1891.

Missive van A. Herlaar aan de secretaris Kelderman inzake de
poging de duiker van Nieuwland af te dammen, z.j. (c. 1750) .
1 stuk.
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1892.

Stukken betreffende de behandeling door het college door tussenkomst van het dijkcolle g e van Arkel boven de Zouwe van de
klachten ingediend door de schouten van Nieuwland, Leerbroek
en Middelko op inzake de te hoge waterstand in de Zederik, het
zonder peil malen van de molenaar van Heicop en over de slechte staat van d e kaden, kweldammen en duikers, 1766 -1777. 1 omslag .

1893.

Stukken door het college aan het Staatsbewind gezonden inzake
het aldaar ingediend rekest van de polders Nieuwland, Leerbroek en Reijerskoop houdende weerlegging van het beweerde te
hoge peil in de Zederik en van de overlast van de waterlozing
op de Zederik via de wachtheul bij het Herderinnetje, z.j.
(17 98 ). 1 omslag.

1894.

Missive van de Administratie der Domeinen aan het college verzoekende de polders Middelkoop, Nieuwland en Leerb:roek, die
niet hebben dee.lgenomen aan h e t contract inzake de ui tmaling
door de stoommolen aan de Arkelse dam, te onderhouden over
het onwettig lozen van hun water, 1829 . 1 stuk.
Q,uakernaEk

1895.

Rekest van schout en heemraad van de polder Quakernaak aan het
college om met de peilmolen v an de polder te mogen blijven
doormalen tot het peil is bereikt; met. afwijzende beschikking
daarop, 1820. 1 omslag.
afwatering van de Ze derikvelden

1896.

Beschrijving van een verbetering van de afwatering van de Zederikvelden aan de sluizen van Ameide op grand van een staat'
van peilingen in verhouding tot het maalpeil over de periode
1769-1811, z.j. (1 811). 1 omslag.

~
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1897.

Jl1emo ries en aantekeningen van de peer Donke r Curtius inzake de
vereisten voo r e en stoombema l ing ten behoeve van de Zede rikvelden op hat project Zederikkanaa l, 1 8 23 . 1 oms l ag.

afwatering van do Mange l campen

1898.

Verdrag gesloten tussen het co ll ege en de polder de Mangelcampen l oz ende op de Zederik ter zake van het bijdragen van
de polder in de waterschapskosten van het col l ege ,

1664 .

1 omslag .

afwa te ring van Vreuchdenrij k

1899.

Stukken betreffen de k l achten van h e t co ll ege bij de Staten van
Utrecht over het doen onderhouden en dichthouden van de kwe ldam en de k l achten van de Sta t en van Utrecht over het openen
van de kwe l dammen bij de hof Vreuchdenrijk 9 waardoor ingelanden van Ha g estein worden b ezwaard ,
(c.

1900.

1661 , 1668 . Afschriften

1715), 1 oms l ag .

Stukken betreffende de r egalin g getroffen tussen het co llege
van de Lek en Ca tharina van Heemskerck over de afwater ing van
de hofstede Vreuchdenrijk en het daarvoor naar verhouding mee beta len i n de kosten van de voormo l ens,

1668, 1 oms la g.

Uitwatering van de Vijfh e eren l anden

a l gemeen

1901

0

Kaarten met ontwe r pen voor d e verbetering van de afwatering
van de Vijfhee renl anden via de Zederik op de Lek bij Ammers
of bij de Elshout, via de Giesen of op de Linge v i a een boven boezem met v o orgema al b i j de Arke ls e dam,

1750-1760.

N . B. Deze kaarten bevinden zich in de tek ening enverzame ling .
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1902.

Plan voor de aflossing van de door het college van de Lek voor
het graven van een uitwateringskanaal naar het Elshout in de
Overwaard te lenen kapitalen, 1756. 4 omslag.

1903.

Stukken betreffende het plan en de kosten van de uitvoering
van het plan tot verbetering van de afwatering via de Zederik
door het stichten van nieuwe voormolens aan de Lek of aan de
Arkelse dam, 1758. 1 omslag.

1904.

Stukken betreffende de plannen tot verbetering van de waterafvoer van de Zederik naar de Arkelse dam door de doorgraving
van een deel van de polder Quakernaak onder Meerkerk en van
de Geerhoek onder Nieuwland, 1759- 1764. 1 omslag.
N.B. Hierbij gevoegd schetsen van de bestaande toestand in

1759.
peil van het binnen- en buitenwater

1905Peillijsten van het college van de Lek van de waterhoogten in
1 10
9 · de Lek en de Zederik ten opzichte van elkaar, ter vaststelling
van het mogelijke waterverloop van de Zederik en het vinden
van verbeteringen in de afwatering van de landen op de Zederik ui t-vraterende, 1754-1857. 6 delen.

1908. 1809-1810;

1905. 1754-1755;
1906. 1779-1812;
1 907. 1809;
1911 •

1909. 18"1 4-1 840' 1841-1844;
1910. 1845- 1857.

Peillijsten van de waterhoogten in de Lek bij de sluizen van
Ameide ten opzichte van de waterstanden in de Zederik, 1806-

1809, 1011 - 1812, 1814-1816, 1820-1825, 1827, 1834, 1838,
1840-1855. 1 omslag .
1912Rapporten en peillijsten van de waterhoogten in de Linge ten
1919.
opzichte van de Zederik gemeten bij de sluis te Arkel, 17371828. 7 omslagen) 1 band.
1

1912. 1737-1738, 1755-1758, 1770-1771;
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191 3. 1775-1811 ( 1 band);
1914

0

r

1819-1820;

1915. 1821-1824;
1916. 1825 ;
191 7. 1 826;
1 918

0

1827;

1919. 1828.
1920.

Staten van de maandelijkse hoogten van Lek en Linge ter vergelijking met het peil van de Zederik voor het vaststellen van
mogelijkhed.en voor de afwatering van de Zederik, 1756-1757.
1 omslag.

uitwatering op de Lek

voormolens te Ameide

1921.

Contract ge sloten tussen de dijkcolleges van de Vijfheerenlanden tot het bouwen van zes voormolens in de uiterwaard van
Ameide en regeling van het onderhoud en de dekking van de kos. ten van het onderhoud door de belanghebbenden , 1566. Afschrift,

1 stuk.

1922.

Rekening en verantwoording door de dijkgraaf van Vianen Balthazar van der Vecht aan het college van de Lek van het hem
opgedragen beheer en onderhoud van de zes voormolens bij Ameide, 1604, 1605, 1607, 1610, 1612, 1617, 161 8 . 1 omslag.

1923.

Bestek en voorwaarden voor het maken van een nieuwe toren aan
de eerste voormolen bij Ameide, 1617. 1 stQk.

1924.

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van het
bouwen van een nieuwe watermolen buitendijks bij de sluizen
van Ameide, 1625 . 1 stuk.
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1925.

Bijlagen tot de rekening voor het bouwen van een nieuwe watermolen voor het college van de Lek buitendijks bij de sluizen
van Ameide, 1625. 1 omslag.

1926.

Rekeningen van jonker Quintijn van cler Nooth, dijkgraaf van het
land van Vianen, als gecommitteerd tot het bewind van de zeven
voormolens bij Ameide, van de onkosten wegens onderhoud en reparatie over 1626-1631; gedaan voor de drost van Vianen, het
college van de Lek en vertegenwoordigers van de principalen,

1627-1632. 1 omslag.
1927.

Stukken betreffende de aanbesteding door het college van de
Lek van het maken van een nieuwe watermolen buitendijks bij
Ameide, 1635-1636. 1 omslag.

1928.

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van het metselen van een steenkist aan de grate molen bij de sluizen te
Ameide, 1664. 1 stcl<.

1929.

Akte van aanneming door Dirck Martensz., gemeenlandstimmerman
van het leveren van muurplaten onder op de molens van het college van de Lek, 1669. Afschrift, 1 stuk.

1930.

Stukken betreffende het totstandkomen van het besluit tot het
niet herbouwen van de voormolens bij Ameide; terwijl bij gebleken noodzaak opnieuw tot bouw zal worden overgegaan, 1676,

1679. 1 omslag.
1931 •

Stukken betreffende het maken van plannen door het college
tot het bouwen· van zes voormolens bij Ameide, de reactie van
de ingelanden van de polders daarop, met rapporten van Jan de
Rie, Lambertus de Ridder en Isaack Stam, respektievelijk ge- .
meenlandstimmerman en -werkbazen over de kosten van een dergelijke bouw, de gesteldheid van het terrain bij Ameide en
over de molens die ~ater op de Zederik malen, 1721. 1 omslag.
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1932.

r

Stukken betreffende het rekest van de polders Hei- en Boeicop
aan het college van de Lek en het daarop gegeven negatieve antwoord na een stemming gehouden in de andere polders inzake 4et
plaatsen van drie nieuwe voormolens voor de afwater:hng van de
Zederik, 1721-1722. 1 omslag.

1933.

Stukken betreffende het overleg van het college van de Lek met
de polderbestuurders en de mening van de laatsten inzake het
stellen van voormolens op de Zederik bij Ameide, 1737-1738.
1 omslag.

1934·

Stukken betreffende het rekest van de polders Achthoven en
Hei- en Boeicop aan het college van de Lek tot het stellen van
voormolens op de Zederik, de rapporten uitgebracht over de afwatering en het rekest van de polders onder Vianen aan de Staten van Holland en Westfriesland mee te werken aan de totstandkoming van een dergelijke bemaling, 1738-1739. 1 omslag.

1935·

Stukken betreffende de totstandkoming van de bouw van de voormolens op Ameide onder auspicien van het college van de Vijfheerenlanden en betreffende het overleg tussen de betrokken
colleges over het vaststellen van de omslag en de besprekingen
met Gecommitteerde Raden over een remissie van

ve~ponding

en

van last en wegens de bouw van de voormolens, 1739-17 41. 1 omslag.

1936.

Processen-verbaal van de dijkbode Van Amster wegens de beslaglegging op gelden berustende onder de dijkgraaf van Vianen,
Callenburgh Baartmans, gevorderd door de uitvoerders van de
werkzaamheden aan de voormolens bij Ameide, 1740-1741. 1 stuk.

1937.

Stukken houdende gegevens betrekkelijk de remissie van de ordinaria verponding van de voormolenswaard buiten de sluizen
bij Ameide ter gelegenheid van de bouw van de voormolens, 1741,

1744, 1751. 1 omslag.
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1938.

Bestekken en voorwaarden van en stukken betreffende leveranties
voor het werk tot onderhoud van de voormolens van het college
van de Lek,

1939.

1742-1747· 1

omslag.

Memories van de defecten aan en staten

~an

de inspectie van de

1760, 1765, 1767,
1770, 1776-1779, 1783, 1784, 1789-1801, 1803-1813, 1815-1825.

vijf voormolens bij de sluizen van Ameide,

1 omslag.

1940.

Stukken betreffende besprekingen over en de aanbesteding van
het maken van verbeteringen aan de schepraderen van de voormolens bij Ameide, met schetstekeningen daarvan,

1756-1757.

1 omslag.

1941.

Rekening en verantwoording met de daarbij behorende bijlagen
van de secretaris Kelderman aan het college van de Lek wegens
de lening van f
vijf voormolens

1942.

1.700,-- voor het verboteren
in 1757, 1758. 1 omslag,

van twee van de

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college

van het leveren van een nieuw onderwiel en een spruitstuk aan
de voormolens bij Ameide,

1943.

1759. 1

omslag.

Stuk houdende het voorstel van de hoogheemraad Kuenen inspectie te houden op de wijze van malen van de voormolenaars en op
de visserij door de molenaars,

1944·

1760. 1

Stukken betreffende ontwerpen en

omslag.

voorst~llen

ring van de vijf voormolens van het college,

van een verbete-

1761-1762. 1

om-

slag.

1945.

Akten van aanbesteding door het college van het onderhoud en
herstel van de vijf voormolens voor de tijd van twaalf jaar,

1763, 1778. 1

omsla,.
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1946.

Stukken betreffende en houdende 1e rapporten van de commissa rissen uit het college van de Lek voor de visitatie van de
vijf voormolens, 1767, 1772, 1778, 1804-1805. 1 oms la g .

194 7

0

Memorie van H. Koelewijn aan het college over de verzanding
van de uitwateringskanalen van de vijf en ach-t voormolens bij
Ameide en zijn rapport d. ienaangaande na het leggen van een
krib op de zandplaat boven het kanaal, 1793 , 1795. 1 omslag.

1948 .

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het col le ge
van het uitbaggeren en verdiepen van . de mo lenvlieten van de
vijf voormolens, concept, z.j. (c. 1800). 1 stuk.

1949.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college
van het verven van de woningen van de vijf voormolens, 1803.
1 stuk.

1950.

Stukk en betreffende het verzekeren door het college van de
voormolens in de voormolenswaard, 1819-1822. 1 oms la g .

1951.

Stukken betreffende de totstandkoming van het rekest van het
college aan de Koning de vijf voormolens te mogen verplaatsen
van Ameide naar de Arkelse dam, 1820-1822. 1 omslag.

1952.

Miss ive van het polderbes tuur van Quakern aak met het daarop
gestelde antwoord van het college verzoekende opheldering van
het feit, dat de voormolens niet werken , 1820 . 1

1953·

omslag ~

Stukken betreffende de leveranties van hout aan het college
voor de vijf en acht voormolens bij Ameide, 1821-1823. 1 omslag.

1954 .

St ukken betreffende he t overle g binnen het college over de
benodigd e reparaties aan de voormolens voor het gereedkomen
van de s t oom- of vuurmachine aan de Arkelse dam~ 1825-1827.
1 oms l ag.
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1955·

Stukken betreffende de verkoop van de voormolens en de bezwaren
daartegen ingebracht door J. Blanken Jzn. en ingelanden van de
Zederikvelden bij het college, het Provinciaal Bestuur en het
Amortisatiesyndicaat, 1827-1830. 1 omslag.

1956.

Rekening en verantwoording en bijlagen daartoe van de penningmeester van het college van de Lek wegens de verkoop van de
molens bij Ameide, 1830. 1 omslag.

1957.

Stukken inzake het wijzigen van de kadastrale legger van de
eigendommen van het college van de Lek in de gemeente Ameide,
(betreffende uitwateringskanaal), 1832-1834, 1847. 1 omslag.

1958.

Akte van verkoop ten overstaan van de notaris Gerrit Bodde te
lileerkerk door de erven van Tienhoven aan het college van een
schuur en erf aan de buitenkant van de hoge dijk te Ameide,

1841. 1 oms lag.
1959.

Nota houdende aantekeningen betreffende de maaltijden van de
molens op de Zederik, z.j. (c. 1850). 1 stuk.
voormolenswaard
aardhaling

1 960

0

Stuk houdende een afschrift van stukken betreffende de aardhaling van het ambacht Molena:ars.graaf uit de uiterwaard bij
Ameide, de voormolenswaard, vaststellende de voorwaarden waarop de aardhaling mag plaatsvinden, 1381, 1582. Afschrift ul:t

1618 van een copie uit 1594. 1 stuk.
1 96·1 •

Besluit van het college van de Lek het rekest van de ingelanden
van de polder Molenaarsgraaf, om hun aarde voor het onderhoud
van de Lekdijk uit de voormolenswaard bij Ameide te halen, in

te willigen, 1588, i607, 1618. 1 omslag.
i
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1962.

Stukken betreffende de besprekinge' tussen het college van de
Lek en afgevaardigden van het ambacht Molenaarsgraaf over de
aardhaling uit de voormolenswaard voor het onderhoud van het
slag Lekdijk van het ambacht, 1771. 1 omslag.

beheer en onderhoud

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van het maken
van rijsbermen aan de voormolenswaard, 1632. 1 stuk.

1964.

Overeenkomst gesloten tussen het college van de r,ek en de rentmeester der Viaanse domeinen met instemming van de Heer van
Brederode inzake het halen van aarde voor het behoud van de
voormolenswaard b ij Ame ide ui t de ui terwaarden
en

1965.

11

Aert Louffs weerdt 11

,

11

het stuck 11 ,

klad, 1643. 1 stuk.

Stukken betreffende de aanbestedj_ng door het college van de
Lek van het maken van een hoofd en een schoeiing of berm voor
de voormolenswaard, 1664. 1 omslag.

1966.

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van het herstellen van het bovenste gezonken hoofd in de Lek voor de voormolenswaard, 1670. 1 stuk.

Stukken betreffende het verzoek van het college van de Lek aan ·
gecommitteerde raden van de Staten van Holland en Westfries land
tot het nemen van een besluit inzake het maken van pakwerk aan
de voormolenswaard, 1754. 1 oms lag.

voormolens te Achthoven

1968.

Rapport van Aernout de Wit en J. Kuyck, gezworen landmeters en
van de molenmakers Johannis van Zijll en Kornelis Vaandrager
betreffende het plan voor de verbetering van de afwatering van
de landen van de Lek door het bijplaatsen van 8 voormolens op
Achthoven , 1761. 1 stuk.
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1969.

Kaarten of schetsen van een uitwatering van de Vijfheerenlanden
op de Lek met de acht voormolens door Jan Kuijck,

1763.

N.B. Deze kaarten bevinden zich in de tekeningenverzameling.

1970.

Protest overgeleverd door het lid van Hagestein tegen de aanmaning door het dijkcollege van Vianen het aandeel van Ragestein in de bouw van de voormolens op Achthoven te voldoen,

1765. 1 stuk.
voormolenssluizen

1971 .

Oorkonde waarbij hertog Aelbrecht aan de heer van Arkel, de
heer van Vianen en de jonkvrouw van Ameide het leggen van
sluizen in de Lekdijk b ij Ameide vergunt,
c.

1600. 1 stuk.

N.B. Inventaris Hingman

1972.

1373. Afschrift,

1-9, re g est 9.

Stul< houdende een gewaarmerkt afschrift van de griffier van de
lenen S. van der Goes uit het leenregister van de vergunning
van graaf Willem voor de heer van Arcle, de heer van Vianen
en jonffrouwe Wey van der Ameijde tot het leggen van sluizen

1373. Afschrif t 1604. 1 stuk.
N.B . Inventaris Hingman 1-9, regest B.
in de Lekdijk bij Ameide,

1973.

Stukken gewissel d tussen het dijkco ll ege van Vianen en de coll eges van de Albl asserwaard en de landen van Arke l betreffende
de veiligheid van de afdamming van de sluis te Ameide tijdens
de werkzaamheden daaraan,

197 4.

1610. 1 omslag.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het col l ege
van de Lek en stukken betreffende de aanbesteding van het
vernieu1.ren van de middelste sluis te Ameide,

1975.

1629. 1 oms la g;

Akten van aanbesteding door het co ll ege van de Lek van het

J

herstellen van het1 steen- en houtwerk in de gemetse ld e sluis
!

bij Ameide,

1643. 1 omslag.

'
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1976.

Akte van aanbesteding door het cqllege van de Lek van de herstelwerkzaamheden aan het metseh1erk van de drie s l uizen en de
voormolens b ij Ameide, 1656. 1 stuk.

1977.

Akte van aanbesteding door het co ll ege van de Lek van het herstel l en van het houtwerk in de gemetsel de sluis te Ameide n aast
de korenmolen, 1656. 1 stuk .

1978.

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van de werken voor het afdammen van de middelste sluis te Ame ide, 1670 .

1 omslag . .

1979.

Stuk rondg egaan l angs de col l eges van Vianen, Hagestein en
Everdingen betreffende de vraag of voor de keuring van de
deuren van de sluizen bij Ameide schout en heemraden van Lexmend zouden moeten worden uit genodigd, 1670. 1 stuk.

1980.

Akten van aanbesteding door het college van de Lek van het
afdammen en uitvoeren van onderhoudswerken aan de benedenste
sluis van Ame ide, 1679. 1 oms l ag.

1 981 .

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door het college van de Lek van het stoppen van de oude sluis
in de Lekdijk bij de Achthovense kade , het dichten van een gat
in de voormolenskade en het afdammen van de voormolenss l uis
met de zijl in de voormolenskade, 16 82 . 1 om sla g .

1982.

St ukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheid van het
lozen van het Zederikwater door de eerste sluis bij afsluiting
van de middelste en be treffende het v a ststellen en uitvoeren
van de afdamming van de middelste sluis bi j Ameide, 1687-16 88 .

1 omslag,

1983.

Versla g van het keuren van de slagba l k van de benedenste en
bovenste sluis van Ameide door het col l ege van Vianen 9 de daar-
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bij gevallen verteringen en de op grand van dat onderzoek genomen besluiten, klad,

1984.

1700. 1 stuk.

Ordonnantie van het dijkcollege van Vianen houdende het verbod
tot het openen van de deuren van de gemeenlandssluizen bij
Ameide of het daardoor varen met schuiten, klad,

1705. 1 stuk.

1985- Akten van aanbesteding en stukken bet reffende de aanbesteding
198 7 • door het college van de Lek van het 'a fdammen, drooghouden,
herstellen en schoonmaken van de drie sluizen bij Ameide,

3 omslagen.

1985. 1713-1716 (alle drie sluizen);
1986. 1733 (bovenste en middelste sluis);
1987. 1742 (benedenste sluis).
1988.

Stukken betreffende de inspectie door het college van de Lek
van de tweede of benedenste vliet buiten de sluizen van
Ameide voor de verbetering van de afwatering,

1989.

1718. 1 omslag.

Ordonnantie van het college van cle Lek voor Cornelis Pietersz.
van Sesse te Lakerveld aan de binnenkant van de hoge Lekdijk
bij de sluis van Ameide een hek te zetten,

1730. Afschrift,

1 stuk.

1990.

Akte van aanbesteding door het college van de

A~blasserwaard

van het verzwaren en het leggen van een rijsbed op de sluisdijk boven Ameide,

1991.

1744. Gedrukt,. 1 stuk.

Stukken betreffende de rekesten van · Gijsbert van der Ven, gemeenlandstimmerman en aannemer van de werken aan de benedenste
\

sluis in

1742 en de werken aan de voormolens in 1743 tot het

hem doen uitbetalen van de extra werken buiten het bestek,

1745-1752. 1 omslag.
1992.

Rekening en

verantwoor~ing

met de daarbij behorende bijlagen

van de dijkgraaf van h d t land van Vianen aan het college wegens
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de ontvangst en uitgaaf voor hef vernieuwen van de deuren van
de benedenste sluis, het herstellen van de middelste sluis en
het verlaat van de Ganscampen in 1742 e.v., te dragen door de
landen uitwaterende bij Ameide en Arkel, 1750. 1 omslag. ·
1993.

Stukken betreffende het rekest van de dijkgraaf van Vianen aan
het college van de Lek, Aart Drost, en Rijk Huygen justitioneel
te vervolgen wegens het pogen de sluizen te Ameide te openen en
betreffende de submissie van beide lieden aan het college, 1752.
1 omslag.

1994.

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van het uitdiepen van de mond van de voorvliet bij de Ameidense sluis bij
molen nr. 2, 1759. 1 stuk.

1995.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college
van de Lek van het uitdiepen van het sluisgat tussen de sluizen en de Lek, 1761. 1 omslag.

1996Stukken betreffende de inspectie door het college van de Lek
2000.
van de sluizen bij Ameide en de daarop gedane aanbestedingen
voor onderhoud en herstel van de sluizen en betreffende de
financiering van die werken. 5 omslagen.
1996. 1764 (bovenste sluis);
1997. c. 1770 berekeningen van kosten;
1998. 1775 (benedenste sluis);
1999. 1789-1790 (oostwaartse, bovenste sluis);
2000. 1799 (ebsluis, benedenste sluis).
2001.

Akten van aanbesteding door het college van de Lek van het uitdiepen van de sluisvlieten tot in de Lek, 1788, 1799, 1804.
1 omslag.

2002.

Stukken inzake het geschil van de sluismeester van Ameide
Joost van Tienhoven met de heemraden Jacob Middelkoop en
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Hendrik Bassa over het openen van de hogeboezemsluis, 1804 .
1 omslag.

2003.

Akten van aanbesteding en stukken bet reffende het ontwerpen
en uitvoeren in opdracht van het college van de Lek van de
afdamming van de ebsluis te Ameide, het leggen van een ringkade daarvoor en het opruimen van de ebs luis en de gedemp te
sluis en het herstel en onderhoud van de maalsluis, 1 8 15-1820.
1 omslag.

2004.

Ak ten van aanbesteding door het college van de Lek en stukken
betreffende de uitvoering van het verzwaren en herstellen van
de afdammingswerken van de afgedamde sluizen, 1 822 , 1831,
1 839 . 1 omslag.

2005.

Bestek en voorwaarden voor de aanbes teding door het

colle~e

van de Lek van het verdiepen van het zogenaamde sluisgat of
de uitgang van de oude ebsluis bij Ameide, z.j. (1824). 1 stw{,

2006.

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de aanbes t eding
door het co llege van de Lek van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de s luizen en sluisdeuren bij Ame ide, 1 8 42, 1844,
1 8 45, 1C50. 1 omslag.

2007.

Rekest van eigenaren van de hooizouwenlanden tuss en Ame ide en
Meerkerk aan het colleg e van de Lek tot het mogen leggen van
een zomerkade op de boorden .van de daar liggende boezem, 1843.
1 stuk.

dijkonderhoud bij de sluizen en de molens

2008.

Akte van aanbesteding door het college van de Lek van het rnaken van een kade op de binnenkant van de Lekdijk met daarover
een zandpad van de kruin van de dijk beneden de nieuwe sluis
over de sluis

tot~in
!

1 stuk.

het midden van de Nieuwendijck, 1680.
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2009.

Akte van aanbesteding door het c~llege van de Lek van het maken
van een stuk dijk ter bevoiliging van de vijf voormolens, 1 803 .
1 omslag.

2010.

Akte van aanbes teding door het college van de Lek van het maken
en onderhouden van een rijsberm in de rivier de Lek tussen de
voorvliet van de hoge boezem van de acht voormolens en de oude
steenplaats en het onderhouden van de ringdijk voor de gedempte ebsluis, 1 803 . 1 omslag.

2011.

Rapport van Arie Mink over de verrichte peiling van de Lekdijk
van de maalsluis t o t Lexmond, 1819. 1 stuk.

2 0 12.

Memorie inzake de manschappen beschikbaar gesteld door het
college van de Alblasserwaard en de schout van Meerkerk ter
assistentie op de dijk bij de s luizen van Ameide en aantekeningen betreffende de daar aanwezige materialen 9 1820. 1 omslag.

sluiswachterswoning.

2013.

Rekest van Jan Arienss en Verhoeff 1 sluismeester van het college van de Lek 1 tot het bouwen van een waning op een binnendijks gelegen stuk grond in plaats van zijn huidige buitendijkse waning, 1668. Afschri ft

9

1 stuk.

uitwatering op de Linge

Arkelse sluis

2014.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het college
van de Lek van het verdiepen en uitbaggeren van de vliet voor
de uitwatering van de sluis aan de Arkelse dam en het verdiepen van de Zederik binnen de sluis, concept, z.j. 1 still(,

297
2015.

Akten van

aan~estedin g

doo r het college van de Lek en stukken

betreffende de aanbesteding, de totstandkoming van de aanbesteding en de financiering van de werken voor het leggen v.an
een nieuwe sluis in de Arkelse dam, het verdiepen van de
voorvliet en van de Zederik van de sluis tot aan Me erkerk
en het verdiepen van de vliet buiten de sluizen b ij Ameide
en het leggen van pakwerk aldaar,

2016.

1754-1755. 1

omslag.

Rekening en verantwoording door de dijkgraaf van het land van
Vianen aan het college van de Le k van de ontvangst en uitgaaf
wegens de kosten van het opgraven van de sluis in de Arkelse
dam en het le ggen van een nieuwe sluis, h e t verdiepen van de
voorvliet en van de Zederik en het verdiepen van de vliet
buiten de sluizen van Ameide , stukken betreffende de rekening
en de omslag van de kosten over de landen van de Lek en de
weigering van het l and van Ha g estein b ij te dragen in de
kosten van de Arkelse sluis,

2017.

1755. 1

oms la g .

Bijlagen tot de rekening van de dijkgraaf van Vianen wegens
de kosten van het leggen van een n ieuwe sluis in de Arkel se
dam met de bijkomende verdiepingswerken aan de vlieten en de
Zederik,

2018.

1754-1755. 1

oms lag .

Bes t ek en voorwaarden voor de aanbesteding door het co lle ge
van de rijs b erm in de v oo rvli e t op de hoek van de nieuwe
s lui s , 1 755 • 1 s t uk •

2019.

Stukken ge1visseld tussen de dijkco lle ges van Vianen en Everdingen en de Staten van Utrecht als principalen van het land
van Ha ge stein over de verplichting van het land van Hagestein
bij te dragen in de stichtings- en on derhoudskosten van de
nieuwe sluis in de Arkelse dam en het overleg met het college van Hagestein over de grootte van die bijdrage,
1 omslag.

1759-17 61.
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2020.

Stukken b e treffende het g eschil b~nnen het colleg e van de
Lek inzake de o ezwaren v a n het c oll eg e van Everding en te g en
het op de rekening van d e ho ge omslag zetten van een oblige tie van f

3.000,-- van jonkvrouw van der Meulen, de laatste

o b li g atie v o or het plaatsen van d e sluis in de Arkelse dam,
en stukken betreffende de over e enk omst tussen de colleges
daar over g esloten, 177 9-17 8 2. 1 omslag .

2021.

Akte van aanbesteding d o or h e t

college van de Lek van het ver-

diepen en uitba ggeren van de uitwatering van de buitenvliet
aan de Arkelse dam tot in de Ling e, 17 91. 1 stuk.

2022.

Akte van aanbesteding door het colleg e van het maken en inbreng en van een nieuwe bovenslag balk met toebehoren en een
nieuwe buitendeur in de sluis aan de Arkelse dam, 17 97. 1 stuk.

2023.

Memorie inzak e de benodi g de reparaties en vernieuwingen aan de
sluis in d e Arkelse dam, 17 98 . 1 stuk.

2024.

Be g rotin g van k o sten voor het colle g e van de Le k van de herstelwerkzaamheden aan de sluis in de ho g e Lingedijk aan de
Arkelse dam, 1 8 13. 1 omslag.

2025.

Bestek en voorwa arden voor de aan bes teding vanwe g e het Ministerie van de Waterstaat v a n het bouwen van een g r a te s tenen ui twaterende sluis aan d e Arkels e dam en het uitbreken van de
oude Zederiksluis a lda ar, 18 1 9 . Gedrukt, 1 stuk.

stoomgemaal aan de Ar k else d a m

2026.

Stukken betreffende bespreking en en onderhandelingen van het
college en de p o lders uitwaterende op de Zederik met vertegenwoordigers van de Waterstaat betreffende het stichten v a n
stoomgema len op de Ar ke lse dam voor de afwatering van de polders op de Zederik en de Ling e in verband met het verlagen van
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het peil op de Zederik door het aanleggen van het

Zederikkan ~al

en betreffende de financi6le regelingen voor de werking van de
bemalingswerktuigen, 1824-1826. 1 omslag.

2027.

Stukken betreffende de missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan het college verzoekende bericht inzake de vaststelling van het bedrag waarmee de landen van de Lek willen bijdragen in de kosten van het stoomgemaal op de Arkelse dam,

1826-1827. 1 omslag.
2028.

Stukken inzake klachten over het niet tijdig of niet juist malen van de stoomwatermolen op de Arkelse dam en de conferenties
van de Ingenieur van de Waterstaat en de afgevaardigden van het
college voor het opstellen van een regaling voor de bemaling
van het Zederikkanaal, 1827-1828. 1 omslag.

2029.

Staten van de waarnemingen betreffende de waterstanden en de
werking van de poldermolens tijdens het werken van de stoomwatermolen aan de Arkelse dam, 1827-1828, 1830-1842, 1851,

1852 •. 1 omslag.
2030.

Stukken inzake de vaststelling van de bijdrage van het college
in de kcsten van de stoommolen op de Arkelse dam en de inning
van die bijdragen, 1828. 1 omslag.

2031.

Stukken betreffende klachten over de regaling van de bemaling
door de stoommolen op de Arkelse dam en betreffende de regelingen getroffen tussen het college en vertegenwoordigers van
het Ministerie ter verbetering van de toestand, 1829-1830,

1836, 1843, 1856. 1 omslag.
2032.

Stukken gewisseld binnen de Vijfheerenlanden en door het col-·
lege met vertegenwoordigers van de Rijkswaterstaat over de
wijze van behe.er van ret gemaal op de Zederik en de voorlopige instructies voor

~e
I

1 omslag.

werking van het stoomgemaal, 1841-1843.
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2033,
Missiven van de Ingenieur van de W~terstaat te Gorinchem aan
20
34. het college van de Lek houdende mededeling van de tijdstippen
waarop de stoomwatermolen op de Arkelse dam gewerkt heeft,
1844-1857. 2 omslagen.
2033. 1844-1846;
2034. 1847-1857·

2035.

Missive van de gouverneur van Zuid-Holland a an het college verzoekende antwoord op een dispositie inzake de bemaling van de
Zederikboezem van 11 novemb e r 1844, 1845. 1 stuk.

2036.

Stukken van het college van Everdingen voor het college van de
Lek inzake het openhouden van de kweldam onder Everdingen wegens het belang daarvan voor het waterschap en de directie van
het gemaal, 1846. 1 omslag.

2037.

Concept voor het graven van een watergang van de Zederik naar
de boezem van de Overwaard via de Bazeldijk, de Blommendaalse
wetering en de polder Botersloot, z.j. (c. 1760). 1 stuk.

2038.

Stukken gevJ"isseld tussen het college en het college van de
Overwaard inzake een verbetering van de afwatering van de
landen van de Lek door lozing op de boezem van de Overwaard
en de door het college van de Overwaard gevraagde garanties
van het college van de Vijfheerenlanden, 17 90. 1 omslag.

2039.

Rekest van ingelanden van de polders uitwaterende via de Zederik aan het Staatsbewind tot verbetering van de afwatering van
hun gebied via het gebied van de Overwaard, 1804. Afschrift,
1 stuk.

2040.

Stukken betreffende de plannen bij het college van de Lek en de
goedkeuring daarvan door gecommitteerde ingelanden voor de verbetering van de afwatering door het verlengen van de Zederik
naar Steenenhoek en het daartoe opgestelde rekest aan de Koning
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bij zijn troonsbestijging, met weerlegging van de bezwaren van
het college van de Alblasserwaard, 1804-1806. 1 omslag.
2041.

Stukken door de Inspecteur-generaal van de Waterstaat ter consideratie en advies toegezonden aan het college houdende de
plannen ingediend door het college van de Alblasserwaard voor
de verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden door
de Overwaard naar de Elshout, 1807. 2 delen.

2042.

Stukken betreffende de bezwaren van het college tegen het plan
van de Alblasserwaard tot verbetering van de afwatering van de
Vijfheerenlanden door het maken van een afwatering naar de
Elshout en betreffende het bepleiten bij de Koning en het Ministerie van de Waterstaat van het plan tot verlenging van de
Zederik naar Steenenhoek, 1807-1809. 1 omslag.
tijdelijke uitwatering op de boezem van de Overwaard

2043.

Rekest van schout, heemraden en ingelanden van Middelbroek en
Bloemendaal onder Meerkerk aan de drost, dijkgraven en hoogheemraden van de landen van Vianen, Hagestein, Everdingen en
Zijderveld verzoekende vergoeding van de onkosten voor het
dichten van de op verzoek van de landen van Vianen gestoken
gat en in de Zouwedijk, 1581. 1 stuk.

2044·

Stukken betreffende de afvoer van het overvloedig water op de
landen van de Lek via de vingerling bij de schotdeuren op de
boezem van de Overwaard en de daarvoor getroffen regelingen
met de colleges van Arkel beneden de Zouwe en van de Overwaard,
1745, 1747, 1749, 1751-1752, 1755-1760, 1762, 1770-1772, 17901792, 1804, 1812, 1816-1818, 1820. 1 omslag.

Steenenhoekskanaal
2045.

J
Stukken betreffende1 het overleg tussen de belanghebbenden over
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d e verleng ing van de Linge naar
werk uit g egeven Koninklijk

2046.

S t~enenhoek

Besluit~

en het voor dat

1816- 1818 . 1 omslag.

Stukken betreffende de regalin g van de vertegenwoordiging in
de commissie voor het kanaal van Steenenhoek en de .bijdragen
door de be l anghebbende landen te verstrekken aan de commissie

1818- 1822 . 1 oms l a g .
2047 -

Begeleidend schrijven van het Provinciaal Bestuur aan het
college bij het concept - reglement voor het waterschap van
Steenenhoek, 1851. 1 stuk .

Onderhoud van l<fegen

2048.

Stukken betreffende het verbeteren van het postpad tussen
Nieuwpoort en Gorinchem op order van de Prins van Oranje, en
de we i gering van het college van de Lek hier i n b ij te dragen,

1687 . 1 om slag.
2049 .

Ordonnantie van het co l le g e voor de schout en l a g e heemraden
van Lakerveld voor de vlietschouw in october de gemene weg
van de Meerkerkse tol b rug tot voorbij de hoek van de Lakerveldse mo l ens te effenen en op te vul len, minuut, 1754 .
1 stuk .

Andere dan waterschapszaken

2050 .

Reso l utie van het co ll ege passend vreugde b etoon te doen blij ken voor de gemeenlandsherberg de Roos te Vianen ter ge l e g en heid van de kroning van hunne Kon inklijke Majesteiten van
Enge l and, minuut , 16 89 . 1 stuk.

2051.

Missive van het co ll e ge van Vi anen aan de medeleden van het
college van de Lek houdende uitnodiging gezamenlijk te Vianen
vrolijk te wezen ter gelegenhe i d van de vrede tussen Frankrijk
en de Verenigde Nederl anden , 16 97. 1 stuk .
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
REGISTERS

2052.

Register gehouden bij dijkgraven en hoogheemraden van de
Vijfheerenlanden tussen Dief- en Zouwedijk nopende de dijken
en waterschappen in die ring, over de jaren 1284-1739, 1739.
1 deel.

2053.

Stukken betreffende de Vijfheerenlanden, 1284-1810. Afschriften, 1 band.

2054.

Register van privileges, gerechtelijke uitspraken, accoorden
en appointementen betreffende de Vijfheerenlanden over de
jaren 1447-1733. 1 deel.
NOTULEN

2055Notulen van de vergaderingen van het college van de Vijfheeren2063. landen, 1739-1857. 9 omslagen.
2060. 1816-1827;
2055. 1739-1744, 1747, 1749-1765;
2056. 1766-1778;
2061. 1828-1840;
2062. 1841-1853;
2057. 1779-1793;
2058. 1794-1802;
2063. 1854-18572059. 1803-1815;
2064Registers van de notulen en resoluties van de vergaderingen
20 1
7 • van het college van de Vijfheerenlanden, 1739-1857· 1 band,

7

delen.

2064.
·2065.
2066.
2067.
2068.
2069.

"Register B van de Vijfheerenlanden", 1739-1755;

1756-1770, concepten, 1 band;
1756-1770;
1770-1793;
1794-1802;J .
1803, 1808~1825;
!
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2070. 18 25-1846;
2071. 18 47-1857·

2072.

Index op de re g isters der
Vijfheerenlanden~

2073.

resoluti~n

van het college van de

opg esteld door C. B ollaa~, 1761. 1 deel.

Notulen van de verg adering en van het colleg e van de Vijfheerenlanden in b ezit g e bleven bij de secretaris van het college,
kladden en afschriften, 1 6 70 , 1677-1 68 3, 1 68 6-16 88 , 1 69 1,
16 9 2, 1 69 7-169 9 , 1701' 1702, 1704, 1706, 1709 -1711 ~ 1755, 1770,
1772-1778 , 17 8 0-1785~ 17 8 7-17 9 4~ 17 96 -1803, 1 807-1815, 18 17,
1820-1825, 1827-1 8 36, 1 8 46-185 0 , 1852 - 1 8 56. 1 omslag .

20 74Re g isters opgemaakt door de secretaris van het land van Vianen
2076.
van zijn aktiviteiten en handeling en verricht voor het colleg e
van de Vijfheerenlanden, het college van de Lek en het d ijkc o lleg e van Vi a nen bij de vervulling van zijn ambt als secretaris van d ie colleg es, 15 86 -162 6 .

3 delen.

207 4. 15 86 -15 9 2;
2075.

15 9 3- 15 9~~

2076. 15 9 9-162 6 .

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAAJ'JDE STUKKEN

2077 .

Stukken ing ekomen
1744~

~ ij

het colleg e van de Vijfheerenlanden,

175 0 , 1752~ 1754 , 17 60 , 179 1, 1 80 9-1 8 11, 1 8 14-1817,

181 9-182 2 , 1 8 31' 18 37, 1 8 41' 1 84 3, 1 8 4 6 , 1 8 4 8 , 1 8 4 9 , 1 8 55.
1 omsla g .

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

BESTUURSINRICHTING

Reglementen
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2078.

Reglement voor de landen tussen Dief- en Zouwedijken voor het
geval het water door de Betuwe voor de Diefdijk komt te staan,
z.j. (c. 1625). 1 stuk.

2079.

Reglement op de hoge schouw en andere extra-ordinaris bijeenkomsten van het college van de Vijfheerenlanden, niet afgemaakt concept, z.j. (c. 1650). 1 stuk.

2080.

Verbaal van het verhandelde door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland voor het college van de Vijfheerenlanden inzake de besprekingen binnen de landen over de samenvoeging en concentratie van de dijkcolleges, 1838. 1 stuk.

2081.

Stukken betreffende gegevens voor het totstandbrengen van een
nieuw reglement voor de Vijfheerenlanden door Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland, 1853-185$. 1 omslag.
Geschillen over bevoegdheden en verplichtingen

2082.

Verklaring van de leden van het college van de Vijfheerenlanden
elkaar in sententies en processen te zullen steunen, naar aanleiding van het rekest van de tollenaar Cornelis van Nes tegen
de dijkgraaf van Hagestein bij de kamer van justitie te Vianen
inzake de betaling van boeten en rechten, 1582. 1 omslag.

2083.

Procesdossier van de procedure voor het college van schout en
heemraden van Everdingen en Zijderveld tegen de drossaard van

)

Leerdam alsmede schout en gezworenen van Over-Heikoop inzake
de weigering van de drossaard de overtredingen door schout en
heemraden van Everdingen en Zijderveld bij de Huibert geconstateerd, in Over-Heikoop te vervolgen, 1612-1613. 1 omslag,

2084.

Stukken betreffende een geschil tussen de gravin van Culemborg en de Vijf Heeren over de bevoegdheid van het gerecht
j

van de gravin tot

~emoeienis

ge arrest is geweden, 1646.

.

in zaken, waarin door het colle-

Afschriften~ 1 o~slag.
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2085.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden,

r

de Alblasserwaard en Arke l beneden de Zouwe en de rin g commissie over het betalen van de lasten voor werken buiten het ge bied van de colleges (Huissense werken), 1812-1813. 1 omslag.

BESTU1TRSFUNCTIES

Voorzitter

2086.

Protest van de dijkcolleges van Vianen, Hagestein, Everdingen
en Ter

L~ede

tegen het feit, dat het land van Ark el preten-

deert het voorzitterschap van het college van de Vijfheerenlanden bij voortduring te bekleden, terwijl dit bij toerbeurt
moet worden vervuld, 1751. 1 stuk.

Led en

2087.

Register van eedsafleggingen door de leden van het college
van de Vijfheerenlanden over de periode 1653-1 8 32. 1 omslag.

2088.

Stukken betreffende het niet toelaten van Willem Vlig erius,
schout en gadermees ter van Everdingen en Zijderveld, tot het
college van de Vijfheerenlanden als substituut voor de dijkg raaf wegens de door hem te g en dijk- en waterrecht gepleegde
vergrijpen, 1690-1691. 1 omslag.

2089.

Missive van de dijkgraaf van het land van Arkel, Ba rnevelt,
aan de secretaris van het college eisende dat hem een gelijke
betaling wordt gedaan over 1741 als de andere dijkgraven, omdat ook hij bij de overstromingen zijn plicht heeft gedaan,
1 74 5. 1 s tuk.

2090.

Stukken betreffende de felicitaties van het college aan F.H.
baron van Wassenaar, heer van de beide Katwijken, bij zijn be noeming tot drossaard van Gorinchem en dijkgraaf van het land

307
van Arkel en de instemming met de benoeming van Simon Petrus
Collot d 1 Escury tot zijn waarnemer,

2091.

1749. 1

omslag.

Stukken houdende vergunning tot het aanstellen en akten van
aanstelling door de Raden van het graafschap Culemborg, toegezonden aan het college, van een substituut-dijkgraaf van
Everdingen, respektievelijk mr. Salomon de Jouwer en Hohnberg
de Beekfelt,

2092.

1765, 1794. 1

omslag.

Stukken betreffende het vervullen van een post als dijkgraaf,
toegezonden aan het college,

2093.

1808. 1

omslag.

Processen-verbaal van de beediging tot leden van het college
van W.L. Diemont, J.C.F. van Hoijtema, J. van Maren, J. Haefkens, E.C. van Baerle en T. van Breda respektievelijk als
dijkgraven van de landen van Arkel en van Everdingen en als
hoogdijkheemraden van de landen van Arkel en Ter Leede,

1834, 1839, 1846. 1
Secretaris A,..~

2094.

1833,

omslag.

H~O.::

•J>.\...\_

1-'i!·' I;~ ~}
_~
,~. S! flJ
:1

Stukken betreffende het geschil tussen de heer en het dijkcollege van Vianen en de andere colleges in de Vijfheerenlanden over het eigendom van het recht van benoeming van de secretaris van het college van de VijfheerenYanden door de Heer
van Vianen,

2095.

1667, 1715, 1723. 1

omslag.

Uitspraak van het Hof van Holland in de zaak tussen Wolphert
Hokeling, advocaat-fiscaal en procureur-generaal

~an

Holland,

Zeeland en Westfriesland, en volgens bevel van gecommitteerde
raden van de Staten van Holland en Westfriesland dijkgraaf van
Vianen en lid van de hoge schouw van de Vijfheerenlanden, en de
bestuurderen van de andere colleges in dit gebied, dat eerstgenoemde partij bevoegd is de seoretaris van de hoge schouw
te benoemen,

1733.

4rschrift,

1

stuk.
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2096.

Proces-verbaal van eedsaflegging; voor het college door Joan
Jacob Cambier als substituut-sech e taris bij het college, 1843.
1 stuk.

Penningmeester

20 9 7.

Protest v a n de dijkgraaf van Vianen, mr. Gerard Callenburgh
Baartmans, b ij het college, da t de secretaris van de hoge
schouw ni e t g emachtigd mag worden voor de ontvangst van de
penningen voor de liquida tie, omdat hij als dijkgraaf van
Vianen tevens penningmeester van de Vijfheerenlanden is, 1744.
1 stuk.

2098.

Stukken betreffende de conferentie voorgesteld door g ecommitteerden van de Staten van Holland en Westfriesland over het
geschil van de colleges van de Vijfheerenlanden met de dijkgraaf v an Vianen over het aanstellen van de penningmeester
van het colleg e, 1755. 1 omslag.

20 99 .

Missive van de secretaris van het l a n d van Vianen en van de
Vijfheerenlanden aan het c olleg e verzoekende hem tot penningmeester aan te stellen, z.j. (c. 1777). 1 stuk.

2100.

Akten van borgstelling verleden v oor de notarissen Ento Jansse
Mecima en F. van der Berg t e Vianen voor de vervulling van het
ambt van penningmeester van het college van de Vijfh eerenlanden
door respektievelijk D. van der Vlist en W.J. Gambier, 1 8 17,
1 8 2 6 . 1 oms lag .

PERSONEEL

Algemeen

2101 •

Staat van het personeel van het college van de Vijfheerenlanden
opgemaakt voor het Provinciaal Bestuur, 1 8 4 6 . 1 omslag.
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Dijkopzichter-landmeter

2102.

Instructie en re g lemen t, voor de dijkopzichter en de landmeter, z.j. 1760, 17 99 . 1 omslag.

2103.

Stukken b etreffende de b enoeming van d e dijk o pzichter van het
college en b etreffende zijn opvol g ing, 1807, 1848-1 849 . 1 omslag.

Timmerman

2104.

Stukken betreffende het aanstellen van een tweede gemeenlandstimmerman door het college in plaats van wijlen Harl a ar, 1782.
1 omslag .

Bode

2105.

Missive van het colleg e van de Lek aan de a ndere leden van het
college van de Vijfheerenlanden op het rekest van de bode
Sampsson hem van zijn functie te ontheffen en te l)enoemen
Hendrick van Deenen, 1673. 1 stuk.

FINANCIEN

Landsbelastingen/vrijstellingen

2106.

Stukken betreffende het bij Koninklijk Besluit gelast onderzoek
naar de toestand van de landen in de Vijfheerenlanden voor een
algemene opneming en t a xatie om te dienen als basis voor de
omslag van de verponding in verband met de zware overstromingen, 1809, 1810 . 1 omslag .

2107.

Staat houdende de g rootte van de omslag en per morgen rustende
o p de polders in deJ Vijfheerenlanden over de jaren 1802-1 811,
opgemaakt voor het g ewestelijk bestuur, z.j. (1312). 1 stuk.

')
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210 8 .

Missiven gewisseld tussen de

Dir~cteur- g eneraal

van de Water-

staat en het college inzake de werkelijke grootte van de landen wegens de bestaande verschillen in de gegevens, 1814- 1815 .
1 omslag,

re g istratierecht

2109 .

Repertoires van de g eregistreerde stukken van het colle g e van
de Vijfheerenlanden ov~r de jaren 1816 - 1857. 1 omslag.

Eigendommen

aan- en verkoop

211 0 .

Akte van verkoop door het college aan het colleg e van de Alblas serwaard van de delen van de Geeren binnen, buiten en op de
Diefdijk, 1654. 1 omsla g .

2111 .

Akten van verkoop door het c ollege en stukken betreffende de
verkoop van planken, palen en rijs ge b ruikt voor de opkisting
van de Zouwedijk, 1 66 7, 1709 . 1 omsla g .

2112.

Stukken betreffende het rekest van de g eerfden van Thienhoven
aan het colleg e hen als makende en onderhoudende de we g van
Thienhoven toe te wijzen de daarlangs g roeiende poten en rijs,
1742, 1744. 1 oms lag.

verpachting en verhuur

211 3.

Akte van verpachtin g vanwege de coll a ges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het gras gewas van de binnen- en buitenlopen en van de bermen van de
nieuwe Zuider-Ling edijk, 1810. 1 stuk.

Rekeningen
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N.B. Zie voor de verantwoording van de kosten van dijkwerken
ook onder de betreffende onderwerpen.

2114.

Rekening en overzicht van de kosten van het college over de
jaren 1673-1675 we g ens het aftappen van water door de sluizen
te Ameide en vi a de schotdeuren op de boezem van de Overwaard
en wegens het bestorten van de Hag esteinse schaardijk in

1671-1672 voor de Vijfheerenlanden in het gemeen , 1679. 1 stuk.
Liquidaties tuss en de dijkcolleges van de Vijfheerenlanden we2115211 7. gens de gemene onkosten voor de omslag van ieders contingent
over hun landen, 1682-1 856. 3 omslagen.

2115. 1682-1763;
2116. 1763-1823;
2117. 1823-1 856.
N.B. De perioden waarover de rekeningen worden afgehoord wisselen sterk afha nkelijk van de grootte van de te verrekenen b edrag en.

2118212

Bij l agen tot de liquidaties wegens de gemene onkosten van het

3· college, 15 81-1856 . 6 omsla g en.
2118. 15 81, 15o 9 , 1626;
211 9 . 1685, 1690, 1706-1713, 1717-1727, 1733-1741, 1747-1751;
2120. 1752-1772;
2121. 1773-1 805;
2122. 1806-1835;
2123. 1836-1856.

212 4.

Rekening en verantwoording door Joan Cambiar als p enningmeester
van het opgeheven college van de Vijfheerenlanden gedaan voor
dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap wegens
de ontvang st en uitgaaf voor het college over 1856 en het eerste kwartaal van 1857. 1 omslag.

2125.

Missive van burgemees~ers en regeerders van de stad Gorinchem
aan de secretaris van

~e

hoge schouw, Cattenburch, verzoekende
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toezending van d e geg even s over re quoten in de verteringen
geva llen te Leerdam voor Leerbroeck, Nieul an t, Kekum en Oo sterwijck1 over 1652-1660 , 1662. 1 stuk.

2126.

Stukken betreffende de moei lijkheden inzake het innen van het
contingent in de liquidatie van de Vijfheerenlanden van de
l anden van Vianen in verband met het standpunt van gecommi tteerde r aden van de Sta t en van Holland en Westfries l and te
dien aanzien 1761, 1763 . 1 omslag.

2127.

Stukken gewisseld tussen de leden van het co lle ge inzake het
vaststell en van de liquidaties van de gemene kosten en het
betalen van hQn conting enten daar in 1 1764 1 1767, 1770, 1772,

1775, 1825 . 1 oms lag .
Begrotingen

2128.

Staten van begroting van de ontvangst en uitg&af van het co ll ege van de Vijfheerenlanden, 1827- 1830, 1833- 1856. 1 oms la g.

GE:i'1EENLANDSHUI S

2129.

Bestek en voonraarden voor en stukken betreffende de aanbes teding door het col l ege van de herstellingen van delen van het
oud.e en de bouw van een nieu1v huis op de maalsluis bij Ameicte ,
z.j. (1652). 1 omslag.

2130.

Missive van het dijkco llege van Arke l boven de Zouwe aan de
and.ere lede n van het col lege houdende het voorstel om in
pl aats van of naast een huis op de sluizen bij Ameide een
geme enlandshuis te kopen op de schotdeuren, 1686. 1 stuk.

2131 •

Extract uit het register van gedeputeerden uit het Departementaal Bes tuur van Holland houdende medede l ing dat lands - , sta ds -,
dorps - en heemraadshuizen s l echts vrijgestel d zijn van de be -
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lasting op het personeel voor zover zij tot nut en gerief bestaan, 1806. Gedrukt, 1 stuk.
KA.ART

2132.

Stukken g ewisseld tussen de secretaris Kelderman en de heren
Reinier en Josua Ottens te Amsterdam inzake het laten drukken
van een kaart van de Vijfheerenlanden, 1739-1743. 1 omslag.

N.B. De in 1741 gedrukte kaart is aanwezig in de kaartenverzameling _.........) '''·• ...• w~

2133.

l te

(;.a_

Stukken houdende de overwegingen van het college van de Lek en
van de beide andere leden van het college van de Vijfheerenlanden inzake het samenstellen van een nieuwe kaart van de Vijfheerenlanden, 1758. 1 omslag.
ARCHIEF

2134.

Staat houdende vermelding van

stw~ken

betreffende de gemeen-

schappelijke werken en de liquidaties van de Vijfheerenlanden,
opgevraagd of in bezit geweest van de dijkgraaf van Vianen,
z.j. (c. 1780 ). 1 omslag.

2135.

In:ventaris van de

aanwezig ter secretarie van de Vijf-

stw~ken

heerenlanden, 1847· 1 stuk.
WAPEN
2136.

Missive van de Hoge Raad van Adel aan het college van de Vijfheerenlanden houdende bevestiging van het recht tot het voeren

van het wapen van de Vijfheerenland en, 1819. 1 stuk •
. • "~~·
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N. B. De stukken over bepaa lde zakfn zijn geplaatst onder de
onderwerpen, waarop zij betrekking hebben.

2137.

Register van zaken en stukken betreffende de Vijfheerenlanden
vormende een rol van zaken behande l d op de rechtsdagen van het
college in de periode 15 86 -16 26 . Afschriften van ~~n hand,

1

2138.

b-a-~

(\_~

Gerechtsrol van de Vijfheerenlanden, 1739-1740, 1747, 1753,
1757, 1802, 1 81 1. 1 deel.

Verklaring van het dijkcollege van Ter Leede in het proces
voor het college van de Vijfheerenlanden van Oth Roeloffsen
Steenis

tegen Willem de With, waarbij zij zich verenigen

met het in deze zaak gegeven rechtskundig advies, 1647.
-1

stuk.

Beheer en onderhoud van dijkwerken

keur

2140.

Extra-ordinaris keur van het college op het opmaken van de
dijken in de ring , 163 9 . 1 omslag.

2141 •

Missive van Hendrik van Brederode van Bo lsweerd aan de secretaris van het college en van de landen van Vianen Cattenburch
betreffende een door die colleges gelegde keur, 1663. 1 stuk.

2142.

Keuren van dijkgraven en hoogdijkheemraden van de Vijfheerenlanden tussen Dief- en Zouwedijk op de Lek-, Linge- en Diefdijken, 1739, c. 1790, 1830. Gedrukt, 1 omslag.

schouw op de ringdijk

2143.

Stukken houdende extract uit het dijkboek van de Vijfheerenlanden en getuigenverklaringen van bestuurderen van de dijk-
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colleges over de wijze van schouwvoering in de Vijfheerenlanden
en de onderwerpen van de schouw, 1578. Afschriften, 1 omslag.
I
2144·

Stukken betreffende het vaststellen van dagen voor het voeren
van de schouwen door het college (schoeiing-, aard- en keurschouwen op de dijken), 1607, 1609-1611, 1613, 1614, 1616,
1617, 1621, 1622, 1625, 1645, 1655, 1658-1663, 1666, 1668,
1670, 1674-1676, 1682, 1701, 1709, 1713, 1715, 1720, 1722,
1725, 1726, 1736, 1740-1745, 1748-1750, 1752, 1754-1756, 1758,
1761, 1764, 1767-1771, 1787, 1789, 1831, 1832. 1 omslag.

2145.

Proces-verbaal van de schoeiingsschouw door gecommitteerden
van de Vijfheerenlanden op de Geeren, behorend aan het college, 1654. · 1 stuk.

2146.

Sententie gewezen door het college op de schoeiingschouw in
materia possesoir tussen Dirck Willems de Montenegro en jonker Adriaen van Camonts, heer van Vueren, 1654. 1

2147.

stuk~

Resolutie van het college bij de meischouw de Lek- en Lingedijken zwaar te keuren in verband met de dreigende gevaren
van het rivierwater, 1658. 1 stuk.

2148.

Missive van de besturen van de dijkcolleges van Vianen, Ragestein en Everdingen aan de dijkcolleges van Arkel boven de
Zouwe en Ter Leede met de daarop gestelde kanttekeningen,
houdende mededeling van de bouw van een steenoven bij Ragestein binnen de daarvoor voorgeschreven afstand van de schaardijk, dit ter behandeling op de eerstvolgende keurschouw van
het college, 1661. 1 stuk.

2149.

Stukken betreffende het kiezen van een herberg door het college
voor het verblijf tijdens de schouw wegens de bezwaren van
R.W. Ragha,

dijkgr~af

van Leerdam en Ter Leede tegen de her-

berg van Dirck Vinck in Leerdam, welke herbergier hem ernstig
'

bedreigd heeft, 16 87. 1 omslag.
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2150.

Stukken betreffende het mislukken van schouwen wegens het afwezig zijn van een der leden van hei college, op wie daarom
de kosten van de mislukte schouw komen te ru s ten, 16 8 7, 1 70 4.
1 omslag.

21 51 •

Stukken houdende de rapporten en stukken b e treffende de rapporten van de peilingen en voorschouwen van de dijken in de
ring van de Vijfheerenlanden door de landmeters en/of leden
van het college, voor de schouw aan het college overgegeven,
1710, 1744, 1746, 1747, 1754-1770, 1772, 1778, 1791, 1793,
17 9 5, 1814, 1831, 1837, 1846 - 1849. 1 omslag.

2152.

Verbaal van de inspectie van de dijken langs de Lek tussen
Schoonhoven en Amerongen in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland verricht door de landmeter Melchior
Bolstra ter voorkoming van onheilen in de provincies Holland
en Utrecht, 1744. 1 omslag.

2153·

11

Schouw- register van de Vijf- heeren", register houdende ver -

slagen van de vergaderingen van het college bij de schouwvoeringen en vermelding van de resultaten van de schouw,
1756-176 9 . 1 d e el.

2154.

Peiling van de Lekdijk, 1 8 0 4 . 1 deel.

2155·

Stukken betreffende de inspectie van de dijken en werken in
de dijken in de ring van de Vijfheerenlanden door afgevaardigden van het college en ambtenaren van het rijk, 1809, 1813 .
1 omslag.

2156.

Stukken houdende opgav e aan d e gouverneur van Zuid-HollaBd
van de toestand van de dijken in de Vijfheerenlanden, 18241825. 1 omslag.

2157·

Rapport van de commissie benoemd uit de c o lleges van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard voor de inspectie van de
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dijken in de gehele ring tot onderzoek van geruchten over achteloosheid bij het onderhoud daarvan, 1828. 1 stuk.

vergunningen

2158.

Resolutie van het college op het rekest van Johan Breda, schepen van Hagestein, eigenaar van een deel schaardijk achter de
Rijswaard, houdende verg unning tot het tot wederopzegging toe
zijn slag niet te beschoeien of met rijs te bekleden, 1669.

1

2159.

stul~.

Register van de vergunningen verleend door het college van de
Vijfheerenlanden, 1831-1849 . 1 deel.

Lekdijk

algemeen

2160.

Oorkonde van de verpanding door de dijkgraaf van Vianen en de
hoogheemraden van Vianen, Hag estein, Culemborch, Ter Leede en
Arkel van de landen van Frederik van Steenre onder Lakerveld
wegens het niet opmaken van slagen in de dijk onder Achthoven
en in de Diefdijk, 1442. Gewaarmerkt afschrift, 1586, 1 stuk.
N.B. Inventaris Hingman 1-1 9 , regest 23.

2161.

Bekendmaking van het college van de extra-ordinaris keur op de
kade tegen de binnenkant van de .Lekdijk van de Oostpoort van
Vianen tot het Santpat van Hagestein, minuut, 1702. 1 stuk.

2162.

Stukken betreffende de uitspraak door het college gedaan in de
procedure tussen Peter Brinckman van Gutgens en Aletta de Keijser over het onderhoud van een slag dijk onder de hof Killesteijn bij Lexmond, opg elegd aan Aletta de Keijser, 1725-1728.
1 omslag.
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2163.

Stukken betreffende de procedure vopr het college van de Vijf,

heerenlanden tussen Leendert Poets, schipper te Vianen, en
Cornelis Fran go i s du Cruzet wegens het onderhoud van een
vluchtdijk onder Blornmendaal en de toewijzing van de voor
het onderhoud benodigde percelen land, aangenomen in onder houd door Fran9ois de Wildemans en Cornelis Frangois du Cruzet, 1741-1742. 1 omslag.

2164 .

Stuk houdende de aanmaning van de colleges van Arkel en Ter
Leede voor die van Vianen en Everdingen hun dijken naar de
laatste st • . Jansschouw te doen opmaken met in margine het
antwoord van de hoogheemraad Kuenen, 1743. 1 stuk.

2165.

StQ~ken

gewissel d tussen het colle g e van de Vijfheerenl anden

en de Staten van Utrecht en betreffende besprekingen dienaangaande met gecommitteerde raden van de Staten van Holland en
Westfr i es land aangaande de verwaarlozing van de dijken in het
land van Hagestein en de daarte g en overwogen maatregelen,
1746-1748. 1 omslag.

2166.

Stukken betreffende de resolutie van gecommitteerde raden van
de Staten van Holland en Westfriesland houdende vergunning
voor het college de dijkschouw en - peilingen ook voort te
zetten over de Hof-, Stads -, Vrij- en Zomerdijk in de stad
Vianen mits geen verdere rechtsaanspraken worden gemaakt, aangezien het leggen van keuren en verordeningen over het beheer
der domeinen aan de Staten is voorbehouden, 1746-1747. 1 omslag.

2167.

Stukken betreffende het aandringen van het col lege bij gecommitteerde raden van de Staten van Holland en Westfriesland
op een beslissing in de sinds 1742 hangende zaak van de aard-

haling voor en het onderhoud van de dijk bij de oostpoort van
Vianen, 1750-1751. 1 omsl a g.
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2168.

Stukken betreffende de rekesten vanwege de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden aan de Staten van Holland en Westfriesland bij de plannen tot beveiliging van Holland tegen overstromingen ook aandacht te besteden aan een mogelijke verhoging en
verzwaring van de Zuider-Lekdijk, 1755. 1 omslag.

2169.

Begrotingen van de kosten van het in orde brengen en bezanden
van en het maken van werken voor de navigatie op de Lekdijk
onder Vianen, Hagestein en Everdingen, 1811-1812. 1 omslag.

schaardijk onder Kersbergen

2170.

Stukken betreffende het vaststellen van een dag voor de
schoeiing- en rijsbermschouw op de schaardijken van Kersbergen en Hagestein, 1612-1613, 1615. 1 omslag.

2171.

Rekest, met positief appointement, aan het college van Herbert
Petersz. en Leendert Adriaensz. Kersbergh geslaagden in de
Kersbergse schaardijk de steenstortingen door Adriaen Janss.
Blommendaal en Adriaen Jansz. van Maurick bij hun steenoven
onder Kersbergen te doen weg nemen, 1665, 1 stuk.

2172.

Ordonnanties van het college de schaardijk onder Kersbergen op
te maken voor de schouw, minuten, 1733-1734. 1 omslag.

2173.

Stukken betreffende het rekest van Jasper Koo l zich te mogen
submitteren aan het college

i~zake

zijn vergrijp van het ope-

nen van een dijkstoep aan zijn slag op de hoge dijk op KerBbergen en de eis van het dijkco llege van Vianen, dat hij zijn
slag daarvoor in goede orde moet brengen, 1747. 1 omslag.

2174-

Missive van het lid van Arkel als voorzitter van het college
aan het dijkcollege van Vianen verzoekende de brief aan Gecommitteerde Raden namens de Vijfheerenlanden af te zenden
wegens het wegblijven van de machtiging van de raden tot het

320
opnemen van gelden voor het maken
het holle schoor van Vianen,

ya~

de binnendijkse berm boven

1758. 1 stQk.

schaardijk onder Hagestein

2175-

Inventarissen van stukken en stukken inzake de procedure voor
het college van de Vijfheerenlanden tot het vaststellen van de
dijkplicht en de

verhoefsl~ging

voor dijkplichtigen in de Hage-

steinse schaardijk (schoor Vijfhuijsen en bij de Nijensteinse
weg), gede eltelijk ter behande ling toevertrouwd aan het college

1785), waarin partij zijn: Paulus Aert ss.,

van de Lek -(zie nr.

Johan van ])oeijenburch, Nijenhoven, Aeriaen Gerritsz., Cornelis
Florisz. Keijser, Sebastiaen Franckenzoon en Geerit Jacobsz.,

1575-1589. 1 omslag.
2176.

Sententie van het college van de Vijfheerenlanden ter toewijzing van een stuk schaardijk onder Hagestein met de voor het
onderhoud benodigde landen daarbij behorend aan de voogden van
de weeskinderen van mr. V.Jillem Muijs, wegens het niet onderhouden en opmaken van de schaardijk door de vorige eigenaars,

1582.

I charter (zegels verloren).

N.B. ])it charter bevindt zich in de charterkast.L~oW
Inventaris Hingman

2177·

{1

1-27, regest 37 .

Stukken betreffende het onderhoud van een slag dijk rustende
op landen eerst in eigendom bij Willem van Lamsweerde te Utrecht

wegens weigering van het onderhoud gekomen aan Jacob Uuys als
voogd van de kinderen van zijn broer,

2178.

Rekest van

ge~rfden

1582-1588. 1 omslag.

van Hagestein onder de schaardijk aan het

college tot het leggen van een krib bij Everdingen ter bescherming van de Hagesteinse schaardijk met de schatting van
de kosten daarvan,

2179.

1582. 1 stuk.

Staat van de peiling van de Hagesteinse schaardijk in opdracht
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van de afgevaardigden van de Staten-Generaal gedaan door de
landmeter Daniel van der Schellingh, 1600. Afschrift, 1 stuk.

2180.

Besluit genomen door gecommitteerden van de Staten-Generaal,
de Staten van Utrecht en het college van de Vijfheerenlanden
over het recht van schouw op de Hagesteinse Lekdijk door het
college, waarbij dit recht nogmaals erkend wordt en wordt
vastgelegd, dat bij twist over een dergelijke zaak de direct
betrokken partij, i.e. het dijkcollege van Hagestein, geen
stem heeft, 1600. Gewaarmerkt afschrift, 1 stuk.

2181.

Stukken betreffende het overleg binnen de Vijfheerenlanden
over een rekest aan de Staten-Generaal ter regeling van de
schouw op de Hagesteinse schaardijk en betreffende de schouw
door de Staten-Generaal op dit stuk dijk gevoerd, 1600-1603.

1 omslag.

2182.

Stukken b etreffende het verzoek van Wessel Lenaertszoon wonende op Eversteijn aan de schaardijk van Hagestein aan de StatenGeneraal (met de daarbijbehorende g etuigenverklaringen), de
heemraden, die een inrijdende schouw wilden houden op een berm

op kosten van het g emene land teg en de Hagesteinse dijk gelegd,
te gebieden te handelen volgens de resolutie volgens welke het
werk voor deze berm werd aanbesteed, 1603. 1 omslag.

2183.

Stru{ken betreffende de schouw van het college op de Hagesteinse schaardijk, het overleg via de Staten-Generaal over de te
nemen maatregelen voor deze dijk en het standpunt van de andere vier colleges over deze zaak en een mogelijke subsidiering
van het werk, 1603-1606. 1 omslag.

2184.

Stukken betreffende de totstaw1koming van de aanbesteding door
het college van de Vijfheerenlanden van het leggen van rijsbermen op de Hagesteinse schaardijk en stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden en hun principalen en
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betreffende de bemiddeling van de S.taten-Generaal inzake de
subsidiering van dit werk door de colleges en de hogere overheden, 1607. 1 omslag.

2185.

Stukken houdende keuren en de resultaten van de keurschouwen
door het college gelegd op de Hagesteinse schaardijk, 1607,
1617, 1618, 1620. 1 omslag.

2186.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door het dijkcollege
van Hagestein onder toezicht van het college van de Vijfheerenlanden van _het opmaken en bijwerken van de berm voor de Hagesteinse schaardijk en stukken betreffende de voorfinanciering
van het werk door de Staten van Utrecht op verzoek van de
Staten-Generaal en de subsidiering van dit werk door de andere leden van de Vijfheerenlanden, 1608-1609. 1 omslag.

2187.

Staten houdende aantekening van de werkza a mheden te verrichten
aan de schaardijk van Hagestein, vastgesteld bij de schouw 1
kladden, 1614. 1 omslag.

2188.

Stuk houdende de uitspraak van arbiters in het geschil binnen
het college van de Vijfheerenlanden, waarbij uitgesproken
wordt, dat de kosten van het herstel van de in 1624 ingebroken Hagesteinse schaardijk g edragen zullen worden door het
gemeneland van de Vijfheerenlanden, met stukken betreffende
de totstandkoming van deze uitspraak, 1624. 1 omslag.

2189.

Rekening en verantwoording van de dijkgraaf van Vianen Quintijn van der Nooth, van de onkosten gemaakt door het dijkcollege van Vianen voor het dichten en opmaken van de Hagesteinse
schaardijk in 1624, vol g ens een door ar b iters opgesteld compromis om te slaan over de Vijfheerenlanden, 1625. 1 stuk.

2190.

Stukken betreffende de rekesten van dijkgeslaagden en ingelanden van Hagestein aan het college van de Vijfheerenlanden en
de Heer van Brederode tot steun en subsidie voor het leggen

323
van kribben bij de schaardijk, het onderzoek namens de heer
van Vianen naar de kosten en mogelijkheden en een overzicht
van de repartitie van de onkosten, 1639-1641. 1 omslag,
2191.

Stukken gewisseld tussen de heer Cornelis Maerskalck, vertegenwoordiger van de heren van Hagestein, en de secretaris
van het college inzake het leggen van rijsbermen op de Hagesteinse schaardijk, 1641. 1 omslag.

2192.

Verzoek van Johan van Reede aan het college op gemenelandskosten maatregelen te nemen ter beveiliging van de Hagesteinse
schaardijk, maatregelen die eerst door hemzelf en de drost
Golijn waren uitgevoerd, 1666. 1 stuk.

2193.

Stukken betreffende de procedure voor het college van de Vijfheerenlanden van mrs. Johan Moll, Alard de Weerd en Dirck Moll
tegen de dijkgraaf van Hagestein ter zake van het door hem
doen uitrooien van een boom in de berm van de Lekdijk met in
de marge het voorlopige en definitieve vonnis van het college;
1670. 1 omslag.

2194.

Resolutie van het college om ter beveiliging van de Hagesteinse
schaardijk vijf lichters met stenen te doen storten, minuut,
1671. 1 stul<:.

2195.

Voorstel van het college tot het gebruiken van de afbraak van
een steenoven in de Middelwaard onder Vianen voor het maken
van kribben en hoofden voor het behoud van de HagesteinsB
schaardijk, klad, 1680. 1 stuk.

2196.

Stukken betreffende de inrijdende schouw van de Vijfheerenlanden op een stuk niet onderhouden schaardijk onder Hagestein
onder Vreuchdenrijk en de toewijzing van het onderhoud aan de
erfgenamen van Johan van der Vecht en de advocaat Dirck Schaer,
1 680. 1 oms lag.
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2197 .

Missive van Wi l helm Waters uit

Ni j~egen

aan het co l lege hou-

dende advies ter zake van een aantal vragen be treffende de
wijze van beve il i gen van de Hagesteinse schaard i jk en de ge vol g en van het leggen van dammen in de Lek voor de scheep vaart en aan gren zende lanc1en , 168 1. 1 stuk.

2198 .

Stukken betreffende onderzoekingen van de moge l ijkheden tot
het verbeteren van de veiligheid van de schaardijken onder
Kersbergen en Ha ge stein door het leggen van kribben, 1710171 1 . 1 omslag .

N. B. De

bij~ehorende

kaart bevindt zich in de kaartenverzame -

l ing .

2199 .

Kaart van A. van der Worp van de rivier en de voet van de dijk
a an het schoor van Ha ge stein, 1757 .
N.B . Deze kaart bevindt zich in de kaartenverzameling .

2200.

Extract uit de notulen van de Vijfheerenlanden inzake het voor behoud van het college van Hagest e in inzake te verrichten werkzaamheden aan de schaardijk, 1760. 1 stuk.

2201.

Rekest van geslaagdon in de rijsbermen van de Hagesteinse
schaardijk aan het college hen te helpen b ij het instandhouden en verbeteren van de rijs bermen , z . j. (c. 1770). 1 stuk .

2202.

Kaart behorende t o t de memorie van i nspectie door B. Goudriaan
en A . van der Warp van de Hage steinse schaardijk met daa r bij
i ngetekend een p l an voor enige kribben aan te leggen voor de
bescherming van de dijk, 1773.
N.B. Deze kaart bevi ndt zich in de kaartenverzame l ing .

2203.

Stuk houdende

afsch~ift

van het schrijven van de Staten van

Utre cht a a n het co ll ege inzake het opstel l en van een re g aling
voor het herstellen van de Hagesteinse schaardijk, 179 1. 1 oms l ag .
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2204.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden
onderling en met de Staten van Utrecht inzake hun rekest tot
het leggen van een krib ter beveiliging van de Hagesteinse
schaardijk, door de Staten op rapport van de heer Brunings
afgewezen, 1793-1794. 1 omslag.

2205.

Stukken betreffende de machtiging van het college voor de dijkgraaf van Hagestein, Drost, over te gaan tot executie van de
niet betalenden in de kosten omgeslagen voor het herstel van
de afgeschoven schaardijk en rapporten over deze zaak aan de
Rekestmeester bij wie de onderhoudsplichtigen in beroep zijn
gegaan, 1810-1811. 1 omslag.

2206.

Staten, profieltekening en en kaarten van de peilingen verricht
aan de Hagesteinse schaardijk, 1825-1828, 1830-1833, 1836-1839,
1840, 1841, 1851, 1852. 1 oms lag.

2207.

Stukken betreffende het onderhoud van het slag rijsberm op de
Hagesteinse schaardijk bij paal 50 waarvoor het Rijk dijkplichtig is, houdende gegevens uit de archieven van de Vijfheerenlanden inzake deze verplichting verzameld door het dijkcollege
van Hagestein, 1831. 1 omslag.

2208.

Stukken betreffende het rekest van het college aan de r1inister
van Binnenlandse Zaken en het afwijzend advies daarop van de
Ingenieur van de Waterstaat, tot het door het Rijk doen leggen van een krib tot bescherming van de Hagesteinse schaardijk,
1832. 1 omslag.

2209.

Besluit van de gouverneur van Zuid-Holland voor het college
voor de Hagesteinse schaardijk een pakwerk te doen leggen,
1832. 1 stuk.

2210.

Stukken betreffende .de opmeting vanwege de Rijkswaterstaat van
de Hagesteinse schaardijk ter vaststelling van de noodzakelijke
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werkzaamheden en betreffende de resolutie van Gedeputee r de Sta ten tot het vaststellen van een verdeelsleutel voor het dekken
va n de kosten van die werken, 1 8 33. 1 oms l a g .

2211 •

S till<ken be tr effende de plannen van he t co lleg e voor het dekken
van de ko st en van het doort rekken en onderhouden van de binnen bermen van de Hagesteinse schaardijk en de weig ering van Gedeputeerde S tat en daarvoor subsidie te ver l enen, 1845-1846.
1 omsla g .

aardhaling _

2212.

Stukken inzake een p r ocedure gevoerd voor het co lleg e van de
Vij fheeren lan den tus sen e i g enaren in de Cuyl en b ij Ach t hoven
en voorhooft- en vlu chtdij kers over de aardha ling vo o r h e t
onderhoud van de Lekdijk, waar die te halen en wat te beta l en
en houdende he t in deze z a ak geslo t en accoo r d tussen de partijen, 1630-1632. 1 omslag.

2213.

Stukken b etreffende de k l a cht bij het co ll e g e van de Vijfheerenl anden van Jan Go be lsz. d e Weerdt inzake de aardhaling in zijn
boomga ar d op d EJ Gouwenes onder Everdingen bui tendijks, ge daan
niet ten minste maar t en meesten bederf, 1652 -1 654 . 1 omslag.

2214.

Rekest van Adriaentge Ge erits, weduwe van Pauwels Corne lisz.
Cuycken aan het col l ege met e e n po siti eve bes l is sing daarop
van het co ll e g e tot het b ij de schouw opmeten van haar sl a g
dijk, de bui t enl oo p , om haar verpli chtingen vas t te l eggen en
die van Daniel Re ijers z., d i e op de buit en l oop onder Ha ge stein
een boomga ar d heeft, 1657. 1 stuk .

2215.

Rekes t van de gezamenl ijk e vlucht- en hooftdijkers, ges l aagd
op de dijk b ij Kersbe r gen voor d e l anden de Cuij len aan de
heren van de Vijfhee r enl anden aan sluitend aan het proces van
hen tegen J an J ansz . Sticht er c . s . ter zake van het b eta len
van de grond uit zijn be zit voor het dijkherstel om aan
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Stichter te vragen of hij zijn land wil behouden, ondanks de
aardhaling , of dat hij dit wil verkopen, 1671. 1 stuk.

2216.

Uitspraak van het college van de Vijfheerenlanden, dat uit de
Bolswaard in eigendom 0 ij mr. Everard Frangois Schimmelpenningh
door het land van Vianen voor het opmaken van de Lekdijk aarde
gehaald mag worden tegen een goed e betaling, hoewel aan deze
betaling geen pretenties voor de toekomst ontleend mogen worden, 1742. 1 stuk.
N.B. Zie oak nr. 2212.

2217.

Stuk houdende de vaststelling door de landmeters Jan Diepenheim, Matheus van Grunevelt en door mr. Harmen Bolek van het
bedrag te betalen voor de aardhaling uit de landen langs de
Lekdijk, 1644. 1 stuk.

verloop van de rivier de Lek

2218.

Besluit van het college van de Vijfheerenlanden het college
van de Alblasserwaard aan te schrijven samen een stuk uit te
doen gaan naar de S taten van Holland inzake een steenoven onder Hagestein , geplaatst onder verantwoording van de Staten
van Utrecht, klad, 1 66 1. 1 stQK.

221 9 .

Stukken houdende rapporten en verslagen in opdracht van de
Staten van Holland en Westfriesland vervaardigd inzake de
waterstanden op de rivieren, de gevaren v oo r inundatie en
eventuele oplossing van deze moeilijkheden, 1730, 1740, 17441747, 1749 , 1754. 1 omslag.

Peillijsten van de waterhoogten in de rivier de Lek aan de
2220,
2221.
peilpaal te Vianen, 1769-1 8 13, 1 824 , 1855. 1 band, 1 omslag.
2220. 176 9-1813, 1 band;
2221. 1824, 1855, 1 omslag.
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2222.

Stukken ingekomen bij het college vta het bestuursco lle ge van
..
de landen van Culemborg i nzake het verhogen en verzwaren van
de veerdammen van Le xkensveer hoven vJageningen en de ge varen
daarvan voor de Betuwedijken en daarmede voor de l anden van
de VDfheerenlanden en de Al b lass erwaard , 1781-1782. 1 omslag.

2223 .

Rapport aan de Kon ing uit g e br acht door een commissie tot onderzoek van de baste rivierafleidingen, kladaantekenin g en,
1827.1 stuk.

2224.

Peilingen en kaart van het g ebied van de pei lingen in de rivier de Lek tussen de zogenaamde bovenste Hagesteinse krib en
de krib ge legen beneden de Roode Leeuw, 1836. 1 omslag.

2225.

Nemorie van toelichtende aanmerkingen op een schetstekening
van enige vaste punten en de hoo g ste wate rst and op

4

april

1 845 benevens de nulpunten aan de peilschalen langs de Lekdijk van de Vijfheerenlanden vanaf het fort te Everdingen
aan de Diefdijk tot de sluis te Ameide, 1846. 1 omslag.
N. B . Bijbehorend e kaart bevind t zich in de ka art enverzameling.

Diefdijk

al g emeen

2226.

Vidimus van de graaf van Boussu, stadhouder en

kapi~e in-gene

ra a l over Holland en Westfries l and van het charter, waarbij
de heren en ingelanden van de Al b l a sserwaard, de lan den van
Arkel, Vianen, Hagestein, Everdingen en Ter Leede zich verbinden tot verhoging en verzwaring van de Diefdijk en zich
tot onderhoud daarvan

en bi jstand in nood verplichten, 1565.

1 charter. Met afschriften uit 1571, 1 omslag. Regest 34.
N.B. Dit charter bevindt zich in do char terverzameling .fa,. ~

2227.

Akte van protest voor schepenen van Everdingen van Philips
Jacobsz. Voet, gemachtigd schout van de Broeck der gemeen

fl
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geerfden van het land van Culemborgh tegen de plannen van de
dijkcolleges van Vianen, Hagestein, Arkel en Leerdam om de
Diefweg/Diefdijk te verhogen en te versterken tot nadeel van
de Culemborgse vliet en de landen van Culemborg,

1565. Af-

schrift, 1 stuk.
2228.

Stukken betreffende de geschillen tussen de Vijfheerenlanden
en de Alblasserwaard over de regaling van de financiering van
de werken aan de Diefdijk, de aanstelling van middelaars uit
Dordrecht door de Staten van Holland en de weigering van het
opgemaakte contract door de landen van Everdingen en Leerdam
wegens de grote te verwachten schade voor hun landen door het
kwelwater en het in

1579 gesloten accoord over het blijven

voortduren van het gezamenlijke onderhoud van de Diefdijk,

1573-1580. 1 omslag.
2229.

Oorkonde van Philips van Bourgondie tot regeling van het geschil tussen enige heren en de stad Dordrecht, gegoed in de
Alblasserwaard enerzijds en heemraden in de Alblasserwaard
anderzijds over het versterken van de Zijdwindse dijk, waarbij op grond van de handvesten van de Vijfheeren de Diefdijk
gehandhaafd blijft en opn i emv wordt aangewezen als hoofdwaterkering tegen het water van boven en regels 1vorden vastgesteld
voor het keuren van de dijk,

1447. 4 afschriften, c. 1579.

N.B. Inventaris Hingman 1-20, regest 24.
2230.

Oorkonde van Philips van Bourgondie van

1447 in afschrift, waar-

bij geschreven het verslag van de gecommitteerden van de Staten
van Holland en Westfriesland en van Dordrecht van de vergadering waarbij getracht werd een regaling te treffen met de Vijf
Heeren en de Alblasserwaard over het onderhoud van de Diefdijk,
afgewezen door de heren van Everdingen en Leerdam wegens de

1579. Afschrift, 1 stuk.
N.B. Inventaris Hingman 1-20, regest 36.
grote schade wegens het kwelwater,

330
2231 .

Stukken be tr effende de moeilijkheden binnen de Vijfheerenlanden
gerezen ove r het afhoren van de rekening voor de iverken aan de
Diefdijk wegens de trage afwikkel ing van de goedkeur ing van de
betreffende rekenin g van de l anden van Hagestein door de heren
van de :Oom en Ouclmun ster te Utrecht a l s heren van Hagestein,

1579-1 581. 1
2232.

oms lag.

Stulcken houdende verantv.roording door het college van de Vijfheerenlanden van de door hen omges l agen kosten voor het her stel van de Diefdijk boven de normale omslag en stukken be tr effende de inning van de omslag en de ge schillen daarover
tussen Loeff Ae l bertss , en Assuerus van Zandtwijck , respektieveli jk schepen en dijkgraaf van Hages t ein ,

1579- 1582. 1

om-

sla g .

2233.

Overeenkomst gesloten tussen afgevaard i gden van de Al b l a sserwaard en Arkel beneden d e Zouwe en de Vijfheerenlanden voor
het opmaken en verhogen en verzwaren van de Di efdijk en het
vas t stellen van een extra - oms l ag voor het dekken van de kos ten,

1587. 1
2234.

omslag.

Stukken houdende verklaringen van de colleges van Arke l boven
de Zouwe en Ter Leede enerzijds en van de dijkcolleges l angs
de Lek ande rz ijds ter zake van de benodigde afhoring van de
rekening van de Vijfheerenlanden wegens de kosten van de :Oief-

1591. 1

dijk en het doors t eken van de Zederikkade,

2235.

oms l ag.

Staat houdende een nieuwe vaststelling van de dijkslagen in de
:Oiefdijk nodig geworden na de aan de Diefdijk verrichte werken
in de periode

2236 .

1579-1 582 , 1594 .

Afschrift,

1

stuk .

Stukken ge-v1isseld tussen de l eden van het college en de Staten Generaal over het orde stellen op het onderhoud van d e :O i efdijk en het verdrag ge sloten tussen de landen van Arkel, Vianen,
Hagestein en de Alb l asserwaard inzake het verhogen en versterken
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van de Diefdijk en het dragen van de kosten daarvan, 1595.
1 omslag.

2237.

Opmeting van de slagen op de Diefdijk op order van het college
van de Vijfheerenlanden door hun gecommitteerden, gedaan in
1594. Gewaarmerkt afschrift 1608, 1 stuk.

2238.

S tukken be treffen de de vaststelling van hetgeen meet gebeuren
voor het onderhoud en de verbetering van de Hagesteinse Diefdijk gezonden door afgevaardigden van de St at en- Generaa l en
van de St aten van Utrecht aan de l anden van Arkel, Vianen,
Everdingen enTer Leede, 1 600 -1 601 . Afschriften , 1 omslag.

2239.

Stukken betreffende de geschi llen tussen de dijkco lleges van
Vianen, Arkel, Hagestein en het college van de Alblasserwaard
enerzijds en de dijkcolleges van Ter Leede en Everding en met
hun principalen (de Graaf van Hohenlohe, de Prins van Oranje)
anderzijds over de schouwbevoegdheid van de colleges in het
gebied van de tweede partij en het breken van die schouw, het
verwijderen van bomen van de Diefdijk en het aanwi j zen van
plaatsen voor de aardhaling en be t reffende het vaststellen
van vergoedingen voor het kappen van bomen en het halen van
aarde, waarin gemengd de S tat en van Holland en \o!estfries land
en van Utrecht en de Graven van Culemborg , Leerdam en Bueren,
1 602 -1 607 . 1 omslag.

2240.

Stukken betreffende de ge schillen tussen de co ll eges van Arkel, Vianen, Hagestein en de Alblasserwaard met de colleges
van Leerdam en Everdingen over het mede bijdragen door de
laatsten in cle kosten van het herstel en onderhoud van d.e
Diefdijk, gesubmitteerd aan de Staten- Generaa l, 1607-1608.
1 omslag.
N.B. Zie voor het ver loop van de submissie nr. 2242.

2241.

Bevel namens de hereri van ben eden de Diefdijk aan de schout van
Everdingen de procedure

doo:;_~

hem aangespannen tegen de aannemer
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van het herstel van de Diefdijk wegens het afgraven van een
kweldam voor het college te brengen 1

'2242.

1608 . 1 stuk.

Stukken betreffende de verdragen opgesteld door de StatenGeneraal na vooronderzoek door hun commissarissen voor het
onderhouden en verbeteren van de Diefdijk tussen de colleges
van de Al b lass erwaard, Arkel, Vianen 1 Ha g estein en d e Graaf
en vertegenwoordigers uit de la nden van Leerdam en Culemborg,

1614-1616. 1 omslag.
N.B. Zi e ook nr. 2240.
2243.

Stukken gewisseld door de colleges van de Vijfheerenlanden en
met de colleges van de Alblasserwaard en Arkel beneden de
Zouwe over de t { jden voor en de wijze van het houden van de
schouw op de Diefdijk, tevens houdende lijsten van de gebreken gecon stateerd b ij de schouwen en voorschouwen op en de peilingen van de Diefdijk door dijkopzichters en lanillneter s in
opdracht van de colleges van de Vijfheerenlanden en/of van de

1615 1 1616, 161 9,
1620, 1643, 1646, 1650, 1653, 1658-1660, 1665 -1 668 , 1680, 1685 ,
1687, 1689, 1698-1701, 1710, 1712, 1725, 173 9, 1741, 1745,
1756, 1758, 1760-1762, 1764, 1767-1770, 1782, 1784, 1785. 1 om-

Alblasserwaard en van Arke l beneden de Zouwe,

sla g.

2244-

Rekest van de colleges van de Alblasserwaard, Arkel, Vianen en
Hagestein aan de Staten-Generaal houdende verzoek de pretentie
van de polders Oud - en Ni euw-Schayck en Cortgerecht, dat zij
hun sla gen van de Diefdijk op grond van het verdrag van
niet behoeven te onderhouden, af te wijzen,

1615

1617. Afschrift,

1 stuk.

2245.

Stukken betreffende de geschillen tussen de co lleges van de
Vijfheerenlanden en van de Alblasserwaard inzake de oms lag
van de kosten voor het herstel van de Diefdijk over de landen
en de re ge ling door de Staten-Generaal vastgesteld met instem-
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ming van de colleges voor het herstel door de colleges gemeenschappelijk, houdencte mede een ui tleg van de verdragen van 15 95
en 161 6 , 1618-161 9 . 1 omsl ag .
2246.

Akte van aan be steding door de c olleg es van de Vijfheerenlanden
en de Alblasserwaard van het herstellen en verhogen van de
Diefdijk, 161 9 . 1

2247.

stL~.

Hoefslagboeken van de slag en o p de Diefdijk van de dorpen en

.

polders in de Vijfhe erenlanden, 1624, 1678 , c.
_,.J,rt7. 1 omsla g •
•:r
2248.

Stukken betr e ffend e de aan besteding en r eg eling door middel
van verleng ing van de bestaande ac co orden van de financiering
door de colleges v an de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard
en Arkel b eneden de Zouwe van h e t herst el en opmaken en verzwa ren van de Diefdijk, 16 34 , 1644, 164 6 , 1651-1 652. 1 omslag.

2249.

Missive van het college van de Al blasserwaard aan dat van de
Vijfheerenlanden verz oekende ook lieden te be"l-ra penen en op te
roepen om eventueel d e Diefdijk te bewaken tegen de Geldersen,
1646. 1 stuk.

2250.

Kaarten van de Di e fdijk g emaak t do or de landmeter N. van Zalen,
1651. 2 kaarten.
N.B. Deze kaarten bevinden zich i n d e kaarten.verzameling .

2251.

Acc oord tussen de co ll eges v an de Vijfheeren landen, de Al blasserwaard en Arkel bened en de Zouwe inz ake h e t stellen van een
permanent peil voor de b innen- en buitenkant van de Di e f dijk,
waarnaar deze moet worden opg emaakt, houdende de vaststelling
dat voor het o p p eil breng en v an de dijk de lasten gelijkelijk
tussen de Alblass erwaard en Ar k el beneden de Zouwe en d e Vijfheerenlanden zullen worden verdeeld, mits het c ollege van de
Vijfheer enlanden de dijk verder v ol g en s de k eur zal onderhouden,
1652. 1 omsla g .

334
2252.

Akte van aanbesteding door de

col~eges

van de Vijfheerenlanden?

de Al b lasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het opmaken van
de verzakte delen van de Diefdijk en stukken betreffende het
vaststellen van een vergadering over de dekking van de onkosten
van dit werk,

2253-

1653. 1 omslag.

Proces-verbaal van de plaatsing van de peilstenen op de Diefdijk door de landmeters Van Zalen en Jan Heijmans,

1653.

1 stuk.

2254-

Akte van verkoop en stukken betreffende de verkoop door de
colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel
beneden de Zouwe van landen gebruikt voor het opmaken van
de Diefdijk?

2255.

1654-1 655 . 1 omslag.

Akte van aan besteding en stukken betref fende de aanbesteding
door de colleges van de Vijfheerenlanden, de Al b lasserwaard
en Arkel beneden de Zouwe van het herstellen van de zeebraken
aan de Diefdijk?

2256.

1658-1659. 1 omslag.

Stukken betreffende de wei g ering van geslaa gden in de Diefdijk
uit de po lders Quakernaak en Arkelse hoeven tot betaling van
bijdragen in de dijklast voor de Diefdijk en de overeenkomst
gesloten door die dijkgeslaagden op Blokland, Hoorne en Nieuwland in de Geere en de Arkelse hoeven over de verdeling van de
dijklasten,

2257·

1671-1672.

i

omslag.

Stukken betreffende het geschil tussen het college van de
Vijfheerenlanden en de colleges van de Alblasserwaard en Arkel
beneden de Zouwe over het aanbesteden en het dragen van de kosten van het herstel van de Diefdijk en de besteding van het
herstel door de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe na het daarvoor bereikte accoord,

1677-1678. 1 omslag.
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2258.

Stukken gewisseld tuss en de landen van Culemborg en de Vijfheerenlanden en de Al blasserwaard over de schade aan de Culemborgse vliet, voroorzaakt door d e verzwaring van de Diefdijk,
waardoor grondverschuiving en zijn ontstaan, en de maatregelen
daartegen, 1677 -1 682 . 1 omsla g .

225 9 .

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding door de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het verhogen
van de Diefd ijk en het herstellen van de buitenloop, 1682.
1 omslag.

2260.

Stukken inzake het rekest van het g raafsch ap Culemborg aan d e
Koning-Stadhouder maa trege len te nemen tot schadevergoeding
door de colleges van de Vijfheerenland en en de Alblasserwaard
aan de landen van Culemborg wegens de schade door de werken
aan de Diefdijk to egebracht aan de afwatering doo r de Cule mborgse vliet op de Lingo, 16 92. 1 omslag .

2261.

Stukken betreffende de vaststelling van een dag voor de conferentie van de colleges van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard Over het o pmaken van de zee "f:l raken in de Diefdijk,
1 698. 1 omslag .

2262.

Missiven g ewisseld tuss en het college van de Vijfheerenlanden
en de Culemborg se gecommitteerd en tot de Diefd ijkzak en betreffende klachten van de Culemborgers over de aan te vangen werken
aan de Diefdijk, 16 99 . 1 om~lag.

Missive (niet verzonden wegens de aanbesteding van het bedoelde
werk) van het college van de Vijfheerenlanden aan de gedeputeerden van de Sta ten van Ge lderlan d over he t

~ uartier

van Nijmegen

de doorgebroken Lingedijk te doen herstellen omdat and e rs h e t
ho ge water voor de
1 stuk.

~iefdijk

zal blijven staan, concept, 1709.
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2264.

Stlli(ken betreffende het

aanbes t ede~

door het col leg e van de

Vijfheerenlanden van het opmaken v~n de doorbraken in de
Diefdijk op aandringen van het col l ege van de Alblasser-

1712. 1 omslag .

waard,

2265.

Stukken be tr effende de conferentie van de co ll eges van de
Vijfheerenland en en de Al blasser waard over het op de keur
brengen van de Diefdijk en de daarvoor te verstrekken bi jdra ge van het col l ege van de Al b la sse rwaard,

2266.

1726. 1 oms lag .

Ordonnanties van het co llege van de Vijfheerenlanden voor d e
geslaagden op de Diefdijk tot het naar de keuren opmaken van
de dijk en dijkbermen,

1731, 1732, 1740, 1749, 175 5, 1758.

1 omslag.

2267.

Overeenkomst ges l oten tussen de co ll eges van de Vijfheerenland en, de Al b l asserwaard en van Arkel beneden de Zouwe inzake he t onderhoud van de Diefdijk,

2268.

1741. Gedrukt , 1 stuk.

St ukken be tr effende de bestedingen door het col l ege van de
Vijfheerenlanden van het maken van de zeebraken aan en het
vierkanten van de kruin van de Diefdijk en stukken be treffende de ui tvoering van de werken en het rekest van het college
aan de St a t en van Ho ll and en Westfriesland om een subsidie

50. 000 ,-- en stukken betreffende de financiering van
h et werk, 1741-1743. 1 omslag .
van f

2269.

Stuk houdende de verklaring door het di j kco ll ege van Ragestein op de me ischomr van de Vijfh eerenl anden , dat zij in de
jaren

1740-1742 de plannen voor de verbeteringen aan de Dief-

dij k en he t accoord inz ake de Dalemse overlaten niet h ebben
goedgekeurd en daarom nie t van p lan zijn de gene ral e r epartiti e van de kosten van die werken t e voldoen,

1 stuk.

1743 . Afschrift,
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2270.

Ver bod van het college aan de ges laa g den in de Diefdijk stoepen o f a fwe gen op de Diefd ijk te g r aven o f bomen daar l angs te
p lant en, concept,

2271.

1749. 1

stuk.

Ak ten van aanbesteding door h et c o ll ege van de Vijfheerenlanden
en stukken b etreffende de aanbestedingen en de subsidiering
door de colleges van de Alb las serwaar d en Arkel ben eden de
Zouwe van de we rken v a n he t opmaken van de zeebraken en he t
verbeteren van de vloe r van en de kaden op de Diefdijk val g ens de daartoe ges loten overeenkoms ten,

2272 .

1752 - 1753. 1

oms la g .

S t ukken be t re ffe nde het a anzoeken van en h e t wei geren door
de landmeter Velsen t e Den Haag t o t het onderzoek met de
landme t e r Van der Warp van het antwerp van een overl aa t op
de Diefdijk om het wa ter van de Lek daarlangs af te l eiden
tot ontlasting van de rivier,

2273·

1754. 1

oms l ag .

Kaart van de Diefdijk met ing etekend al le spekdammen aange kocht d oor he t coll ege van de Vijfheerenlanden of andere
ge interesseerd en voo r het op- en afrijden van aarde voor het
maken en verho g en van de Die fdijk, o pg emaakt d o o r de lan dme ter

A.

van der Warp ,

1759. 1

rol.

N . B. Deze kaa rt bevindt zich i n de t ekeningenverzameling.

2274.

Akten van a anbesteding en stukken be treff end.e de aanbested ing
door het col lege van de Vijfhe er en la nden van het he rst e ll en
van de spek dammen , afwegen, .steepen en rijsbermen langs de
Diefdijk,

2275·

1762. 1

omslag.

Ak te van aa nn eming van he t afhakken van he t h out van de
g rien d van J oh a nn e s van Veen door Corne lis van Bemme l en
Ari e Por voor geb ruik aan de Diefdijk,

2276 .

1765. 1

stuk .

Schrijven v an de 0eren van Schuler en Swemme laar aan het co llege verzoekende inlichtingen over de droevi ge omstandigheden
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van de Diefdijk en van het instan d~ouden van de keuren, 1769 .
I stuk.

2.2 77.

Stukken gewisseld tussen de colleges in de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe inzake het ge schil met de colleges van Ter Leede en Everdingen over de
wijze van onderhoud en de dekking van de onkosten van het
werk aan de Diefdijk, 1770. 1 omslag.

2278.

Stukken be treffende besprekingen van de colleges van de Vijfheerenlande~

met de colleges van de Alblasserwaard en Arkel

beneden de Zouwe inzake het verhogen en verzwaren van de
Dief- en Linged ijken en be treffende de a an bested ingen van de
werken aan de Diefdijk en de inspectie daarvan, 1770-1774.
1 omsla g .

2279.

Stukken be treffend e de totstandkoming van de aanbesteding van
het verbeteren van de Wie l kade bij het huis van de Alb l asserwaard aan de Diefdijk, 1772. 1 omslag.

2280.

Stukken betreffende de wens van de colleges van de Alblasserwaard en van Arkel b eneden de Zouwe, dat zij inge l icht worden
inzake a lle werken aan de Diefdijk, zomede dat zij willen vernemen of deze voor gemeenschappel ijke r ekening komen, 1783 .
I omslag.

2281.

Stukken betreffende de besp reking tussen de col l eges van de
Vijfheerenlanden 9 de Alblasserwaard en Arkel beneden de
Zouwe over verzwaring en verhoging van de Diefdijk , 1784.
1 omslag.

2282.

Missive van het colleg e van de l anden van Culemborg aan het
col lege houdende een beargumentee rde weigering tot het door steken van de Lekdijk hoven de Diefdijk, 17 84. I stuk.
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2283.

Stukken betreffende de aanbestedingen door de colleges van de
Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe
van de bezanding van de Diefdij k en van de daarop liggende
kaden, 1791, 17 98, 1806, 1 8 08. 1 omslag.

2284.

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door de colleges van de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden
en Arkel beneden de Zouwe van het herstellen en opmaken van
de zeebraken en het verhogen en verzwaren van de ])iefdijk,
1799, 1809-1810. 1 omslag.

2285.

Akten van aanbesteding door de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe, belast
met het onderhoud van de nieuwe ])ief- en Lingedijken, van het
schuppen en effenen van sporen en het leveren van zand op de
Diefdijk, 1 8 10 • . 1 omslag.

2286.

Akte van aanbesteding vanwege de Vijfheerenlanden door de
dijkgraaf van Everdingen en Zijderveld van het in orde brengen van de stenen heul door de Prijseweg bij de Swarte Kraay,
1810. 1 stuk.

2287.

Akte van aan b esteding door de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het
leggen, opmaken en in profiel breng en van de kade en vloer
van het van ouds genaamde slag van Quakernaak en de Arkelse
hoeven op de Diefdijk, 1823. 1 stuk.

2288.

Stukken houdende de medeling van het laten liggen door de
Minister van Oorlog van de plannen tot versterking

va~

het

waterkerend effect van het fort te Everdingen, 1845· 1 omslag.

2289.

Stukken

betref~ende

het verzoek om bericht en raad van Gede-

puteerde Staten Ivan Zuid-Holland aan het college van de
'

Vijfheerenlanden inzake wijzigingen van het

reglement van
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de po ld er Ko rtgerecht inzake de

vel~politie

en het toezicht

op de Diefdi jk, 1 8 46. 1 oms l ag .

aardhaling

2290.

Stukken betreffende de opmet ing van de schaft a arde en de
beta lingen voo r de a ar dha l ing uit de landen van Le erdam,
Everdingen en Zi jderveld voor he t herstel van de Di efdijk
door de colleges van de Vijfheerenl anden, 1 6 16-1620. 1 omslag .
N.B . Zi e oat nr . 65 5.

2291.

Stukken houdende de opmeting door onafhankelijke l andme ter s
van de aa rd e gebruik t voor het herste ll en van de Diefdijk,
respek t ievelij k de landmeters Otto Curtius , Van Hae rl em,
Johan van de r Werff, Adriaen Schi l mans , Van Nispen, J. Mo l,
J. Ravensburch en J. Baers, 1634, 1652, 1659, 1 67 7 , 1678 ,
1682, 16 99 , 1712. 1 omsl ag .

2292 .

Ak t en van overdracht voo r schepenen van Leerdam van vorderingen van i ngelanden op de col l eges van de Vijfhee r enla nden , de
Al blass anv-aard en Ar ke l beneden de Zouwe wegens aardhaling
uit hun l anden voor het herstel van de Diefdijk aan Wi llem
Vlig erius, gadermees t er van de stadsrekening en van Leerdam ,
bij wijze van be t a ling van de s t adsge lden over 166 9-1 672 , de
dijkgelden 1671-1675, de onge l den 1671 en 1 6 7 2 en de omslagen
van de Vijfh ee r en landen over 1677 en 1 678 , 1 6 7 8 . Afschriften,
1 omslag.

2293 .

Stukken betreffende het vas tst e ll en v a n de schouw op de Diefd ij k en de daarop li ggende spekdammen en bet reffende de moei lijkheden gerezen tussen hot college van Leerdam en Te r Leed e
en de uitvoerders van het herstel van de dijk en de spekdammen
inzake de be t a ling voor het uit g raven van gronden , 1 682 . Afschriften, 1 omslag.
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2294.

S tw{ken be treffende de weigering van Tan is Ar iensen Sterck
aan de Diefd ij k onder Everdingen aarde uit zijn land t e l a ten
halen d o or de bestuurderen van Ned er- Heicop alvorens de onkosten van een v o ri ge aardhaling zijn v oldaan, door schou t
en heemraden van Nede r - Heic op voo r ge legd aan het college van
de Vijfheerenlanden om daa r in uitspraak te doen en tot executie over te gaan,

2295.

1698 . 1

oms lag .

Stukken b etr e ffende de klacht van de vertegenwoordigers van
de polders Cortgerecht, de Geeren en Schayk ove r de naar hun
mening niet juist e taxati e van de s chafta arde voor de Diefdijk,

2296.

1699 . 1

oms lag .

Stukken betreffende het uitvo e ren van de taxatie van de schaft -

1712-1713, 1741-1742 .

aarde voor het herstel v an de Diefdijk,

1 oms lag .

22 97.

Missive v a n het co lle ge van de Vijfheerenlanden aan de g ecommitteerde raden van de S t aten van Ho lland en We stfriesl and
houdende verz o ek de penn i n gmeester Ca llenburgh Baartma ns te
ge la s ten de ge ld en voor de ge leverde aarde op de Diefdijk over

1752-1753

voor het contin_gent van Vianen a an de secretaris

over te leveren en vervolg ens de oewijzen voor zijn pretenties in te dienen, minuut,

2298.

1755. 1

stuk.

Extracten uit de reg i sters van notulen van de vergadering van
de Vijfheerenlanden inzake de pretenti e van h e t l a nd van Everdingen, op a andringen van de auditeurs van de re ken ingen van
Cuijlenburg, dat voor de Diefdijkkosten het l and van Everdin gen behoort t e 1..rorden aangeslagen op
plaats van enkele morgens,

22 99 .

11

gevouwen mergen s 11 in

1759, 176 8, 1

omslag.

Stukken ge wisseld tuss en het college van de Vijfheerenlanden
en de

municipalit~it

van Acquoy over de

aa~dhaling

door J a n

van de Koppe l uit zijn land onder Acquoy voor het opmaken van
de Diefdijk,

1795. 1

oms lag .
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dijklegering

2300.

Stukken betreffende het houden van de dijkwacht en het regelen
van de dijkle g erin g op d.e Diefdijk door het co llege van de
Vijfheerenlanden en de ges chillen over he t fei t welke v a n de
co lle ge s van de Vijfheerenlanden het recht he eft het wach t-

165 1-1 652, 1682 ,
169 7-1700 , 1709 , 1711, 1726, 1729, 1740-1741, 1770, 1784,
1799, 1809 , 1820 , 182 7. 1 oms l ag .

woord voor de dijk l egering uit te geven,

Noo rder-Li~gedij k

2301.

Keuren van dijkgraaf en hoogd ij kheemraden van het land van
Arkel boven de Zouwe o p de Lingedijk toegezonden aan de secretaris van stad en l and van Vianen voor i nschrijvi ng bij

1609 , 1615-1619 ,
1625, 1627, 1631, 1632 , 1636 , 1641-1 645, 1653-1656, 1658 1660 , 1662, 1664, 1666y 1668, 166 9 , 16 75 , 1676, 1678, 1679,
1685 -1 693 , 1711. 1 oms l ag .
de gen erale keur van de Vijfheeren l anden,

2302.

Proces - ve r baal van de inr ij dende schouw van de Vijfheerenlanden
op een vak Lingedijk onder Leerdam, klad,

2303.

1658. 1 stuk.

Stukken be tre ffende de inrijdende schouv1 door het colle g e van
de Vijfheerenl anden op een vak Ling edijk onder Kedichem, verl a ten door Ysken Ge r rits, weduwe van Dir ck Jansz. en b etreffende de sententie doo r het co ll ege g ewezen, waarb ij het stuk
dijk en de onderho udspl icht i g e l anden uit de boedel van Bas tia en Jansz. worden toegewezen a a n de polders Ked i chem en
Oosterwijk,

2304.

1682 . 1 oms l ag.

Missiven van het college van het l and van Arke l a an de secretaris van de Vijfheerenlanden houdende medede ling van het
zenden van een gecommi t te erde voor de peiling bij de Ark else
dam,

1754. 1 omslag .
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2305.

Missive van het college van de Vijfheerenlanden aan de landmeter De Vries te Dordrecht verzoekende van hem de verklaring
dat bij het stellen van de peilstenen langs de Linge evenals
langs de Lek rekening is gehouden met de hang van het water,
minuut, 1749. 1 stuk.

2306.

Memorie van het college van de Alblasserwaard houdende weerlegging van de bez1.varen van het dijkcollege van Everdingen
in het college van de Vijfheerenlanden tegen het verhogen en
verzwaren van de Lingedijken, 1771. 1 stuk.

2307.

Stukken inzake de eis van Jan Hendrik Knijff, dijkgraaf van
het land van Ter Leede, tegen Willem Sondag te Leerdam, gedaan voor het college van de Vijfheerenlanden wegens het los
laten weiden van paarden langs de Lingedijk, 1811. 1 omslag.

Zuider-Lingedijk

2308.

Stukken betreffende de peiling en opneming van de

Heukelu~se

Lingedijk door de landmeters en commissarissen van de colleges van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard, houdende
verslag van de toestand van de dijk en toelichting op bijzondere gevallen, 1757-1758. 1 omslag.
Lingewerken 1809-1826

2309.

Stukken betreffende de organisati e van het herstel van de
Lingedijken en overlaten vanwege het Rijk en stukken betreffende de rekesten van belanghebbende colleges over de financiering van de werken, 1809. 1 omslag.

2310.

Rapporten en missiven aan het college van de VijfheerenlanClen
betreffende het uitvoeren van werken en de vorderingen van de
werken aan de

Li~gedijk

1809-1810. 1 omslag.
'
'

bij de doorbraak onder Kedichem,
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2311 •

Be$tek en voorwaarden voor de aanbE,:steding vanwege het Minis terie van Binnenlandse Zaken van het .afdammen en droogmaken,
het wegbreken van de wulven, muren etc. en het weer opbouwen
en vernieuwen van de inu.11datiesluis of hulpsluis tussen het ,.
Culemburgse veld en de Linge in de Acquoijse Meerdijk

tegen~

over Asperen, 1809. 1 stuk.
2312.

Akten van aanbesteding door de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het opmaken van
verzakkingen, het vullen van .rafelingen en sporen en het bezanden van de_Zuider-Lingedijk, 1810. 1 omslag.

2313.

Ak ten van aanbesteding door de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het herstellen
van de zeebraken en ui tzakkingen van de niem.r aangelegde Meerdijk en van het aanvoeren van zand daarop, 1810 . 1 omslag.

2314.

Akten van aanbesteding door de co ll eges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arke l beneden de Zouwe van de leverantie
van noodmaterialen op de vernieuwde Dief- en Lingedijken,
1809-1 810. 1 omslag .

2315.

Akten van aan be ste ding door de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het plaatsen
van wachthuizen aan de Lingedijk en het afwerken daarvan,
1809-1810. 1 omslag.

2316.

Missiven van de Minister van de Waterstaat aan het college van
de Vijfheerenlanden houdende, op grond van de gehouden inspecties, instructies inzake de wachthuizen, de dijklegering en
het onderhoud van de Dief- en Lingedijken en de overlaten,
1810. 1 omslag.

2317.

Stukken betreffende het overnemen in onderhoud door de co lleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel be neden de Zouwe van en de ingebrachte bezwaren tegen het over-
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nemen van percelen nieuw gemaakte Dief- en Lingedijken van het
Rijk en betreffende de financiering vsn het onderhoud, 1810 .
1 omslag,
2318.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheer en landen,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe en met vertegen woordigers van het Rijk over hat uitvoeren en betalen van
rijs be slagwerken op de Zuider-Lingedijk, 1810-1811. 1 omslag.

2319 .

Wet vervattende de verordeningen van de wijze waarop en de
fondsen waaruit voortaan de dijken zullen worden onderhouden,
18 10. Afschrift, 1 stuk.

2320 .

Stukken betreffende de overdracht door de colleges van de
Vijfheerenlanden, de Al blasserwaard en Arkel beneden de Zomve
aan het Rijk van het onderhoud voor enige jaren van de nieuwe
dijken van Lek en Waal metal wat daarbij behoort, 1811 . Afschriften, 1 omslag.

2321.

Bekendmakingen door de Prefect van het Departement van de
Monden van de Maas van de aanstaande aanbestedingen van het
onderhoud en de reparaties aan de Lingedijk en van het onderhowl van de sluizen en waterkeringen in de nieuwe Lingedijk ,
1813 . Gedrukt, 1 oms lag .

2322.

Stl~ken

gewisseld tusseil de Directeur- generaal van de Water-

staat en de colleges van do .Vijfheerenlanden, de Al blasserwaard en Arke l beneden de Zom-re inzake de door het Rijk te
l eggen en gelegde aansluitdijk en sluizen tussen Gorinchem
en Dalem voor een betere regaling van de defensie van Gorin cham en de bezwaren van de colleges daartegen '\·regens de be lemmering van d e afvoer van inundatiewa ter uit de Tiel erwaard ,
1815. 1 omslag.
2323.

Missiven gewiss e ld tussen de co lleges van de Vijfheerenlanden,
'

de Al blasserwaard. en Arkel beneden de Zouwe en me t de Directeur-
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generaal van de Wa terstaat inzake .de wijz e van onderhoud cloor
het Rijk van de nieuwe Dief-, Ling e- en Meerdijken, 1815.
1 omslag.

2324.

Missive van de voorzitter van het college van de Vijfheerenlanden aan de leden houd ende het voorstel tot het houden van
een conferentie inzake een rekest aan de Koning om ontslagen
te worden van het onderhoud en de kosten van het onderhoud
van de Zuider-Lingedijk, 1818 , 1 stuk.

2325.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe inzake het onderhoud en de kosten van het onderhoud van de Dief-, Meer- en
Lingedijken en de omslag van die kosten over de betrokken
landen, 1819. 1 omslag.

2326.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding vanwege de Minister van ·vra terstaa t en publieke werken van het bouwen van een
sten en inundatie- of hulpsluis met waaierdeuren voor de Tielerwaard in de niem-re Zuider-Lingedijken benoorden Sprokkelenburg, 1819. Gedrukt, 1 stuk.

2327.

Proces-verbaal van de handelingen van de vergadering van vertegenwoordi ge rs van de Minister van Waterstaat met de afgevaardigden van de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe over de mate van beveiliging van de landen do·or de oude Noorder-Lingedijk, in hoeverre
de opkisting van de dijk daarin voorziet en over wat er moet
gebeuren met de grote Lingesluis te Gorinchem, 1820 . 1 stuk.

2328.

Schetstekeningen van de dijkmeester Arie Mink van de doorbraak
van de Li ngedijk onder Kedichem, 1820.

2329.

Lijsten van stukken in het archief van de Vijfheerenlanden betreffende het onderhoud van de Lingewerken in de periode 1809-

18 23. 1 omslag.
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2330.

Stukken houdende bek endmaking van de verklaring van ge l d i gheid
voor een volgend jaar van het Konink l ijk Besluit houdende de
v er del i ng van de l asten van het ond erhoud van de Lingewerken
en de Diefdi j k over Noord - Ho lland, Zuid -Ho lland en de colleg es van de Vijfheerenl a nden, de Al b l asserwaard en Arkel bene den de Zo uwe, respektievelijk

5/8, 1/8 en 2/8 dee l, 1823-1824.

1 oms l ag .

23 31.

Concep t~ overe en koms t

tussen Gedeputeerd e S t aten van Zui d -

Holland en de co ll eges van de Vijfheerenlan d en, de Al b l asser waard en Ar k el beneden de Zouwe ove r het b eheer en onderhoud
van de Dief- en Zuider-Lingedijken en het t oez i ch t op de slui zen in de Zui de r-LingGd ijk,

2332.

1824. 1 omsla g .

Verslag v an de g ecombineerde verga dering van g ecommitteerden
uit de d ijkbesturen van Arkel boven de Zouwe , Vianen, Ter
Leede, de Al b l asserwaard en Arke l beneden de Zouwe, l ater
ook goedg ekeurd door de co ll eges van Hageste in en Everding en
houdende bes l uiten inzake de verded i g ing van de Dief- en
Zuider-Lingedi jken en het in we r k i ng stellen v a n de overl aten
te Gel licum , Asperen en Dalem,

2333.

1824. Gedrukt, 1 omslag .

Stukken bet r effend e de overname in beheer en onderhoud door
de co ll eges van de Vijfheerenlanden , d e Al b l asserwaard en
Arke l bene den de Zouwe van de Dief- en Ling ewerken en h e t
daarvoor inste ll en van een behe erscollege onder voorz itting
van het college van de Al b las se rwaa rd,

182 5-1826. 1 omsl ag.

Lingewerken (onde~ behe er van de comm issie)

1826 -1 855

2334- Notule n van de vergader ingen van de commi ssie belast met het
2338. behe er der Lingewerken, 1826 -1 853. 5 de l en .
2334. 1826-1 832;
2335. 1832-1834.;
2336. 1834-1841';
2337. 1841-1846;
2338. 1846-1 853 .
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2339.

Rekening en verantwoording van de peDningmeester van de commis'

si e belast met het beheer der Lingewerken van de ontvangst en
uit gaaf van de commissie over de periode 1825-1849, afgehoord
182 8 -1 850 . 1 omsla g .

2340.

Missive van de commissie van de Lingewerken aan het college van
de Vijfheerenlanden houdende voorstel tot het doen van een omslag van f 0 ,35 pe r bunder over de Vijfheerenlanden, de Albl as serwaard en Arkel beneden de Zouwe ter betaling van het vierde
deel van de kosten van d e versterking en verbetering van de
Zuider-Linge~ijk

en de daarin liggende sluizen, dat voor reke-

ning van de landen is, 1 8 26. 1 still(,

2341 •

Stukk en betreffende de moeilijkheden g erezen tussen de landen
van Arkel en de leden van de Vijfheerenlanden over de vraag
wie de besteding moet verrichten van de noodrijsmaterialen
van de Zuider-Lingedijk, de palen op de Arkelse dam en over
wie de kosten moeten worden omgeslagen, 1826 . 1 oms la g .

2342.

StQk houdende een uitbreiding van het re g lement op het beheer
der Dief-, Meer- en nieuwe en oude Zuider-Lingedijken ontworpen d oor de commissie belast me t het beheer van de Lingewerken, 1833. Gedrukt, 1 omslag.

2343.

Overeenkomst gesloten tussen de college s van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe tot het ge zamenlijk beheer en onderhoud van de Noorder-Lingedijk van
den Hoorn tot Gorinchem voor de periode 1 8 34-1844. Afschriften,
1 omslag.

2344·

Verslagen van de commissie belast met het beheer van de Linge werken over de werkzaamheden en de kosten daarvan en rapporten
van de leden van de Vijfheerenlanden in die commissie over die
werkzaamheden, toegezonden aan het college van de Vijfheerenlanden, 1 834-1 850 , 1853, 1 8 54. 1 oms la g .
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2345·

Missive van het college van de Vijfheerenlanden houdende rapport aan de g ouverneur van Zuid-Holland inzake de toestand
van de Noorder-Lingedijk, 1845. Afschrift, 1 stuk.

2346.

Stukken betreffende het onderzoek van de commissie ingesteld
door de gouverneur van Zuid-Holland met leden uit de colleges
van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden
de Zouwe, uit de commissie belast met het b eheer van de Lingewerken en uit ingenieurs van de Waterstaat naar de vraag of de
sterkte van de Zuider-Lingedijk tussen Asperen en de Gaddam
g roat genoeg is om een inundatie van de Betuwe te keren zonder
het onderwaterzetten van het Asperense en Heukelumse veld,
1848, 1849 . 1 omslag.

2347.

Profieltekening van de Noorder-Lingedijk op de plaats van de
doorbraak van 1820 onder Kedichem, door de dijkopzichter
Swets, 1847, 1 849 .
N.B. Deze tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

2348.

Rapporten wegens de gesteldheid van de nieuwe Zuider-Lingedijk
en inzake het water v oor die dijk bij inbraak of overstroming
van de Betuwe, 1 8 55. 1 oms la g.

Overlaten en de Dalemse hulpsluis

2349.

Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst tussen de colleges van de Tielerwaard, Bommelerwaard, Asperen,
Heukelum en Spijk enerzijds en de co lle g es van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe anderzijds
door bemiddeling van commissarissen van de Staten-Generaal
over de afvoer van water voor de Diefdijk bij een overstroming
van de Over- en Neder-Betuwe door het maken van overlaten en
sluizen bij Dalem, 1658 , 16 60 , 1662, 1666. 1 omslag.

2350.

Akten van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard
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en Arkel beneden de Zouwe v a n
sluis in Dalem 1

2351.

1669 . 1

he~herstellen

en opmaken van de

omsl ag .

Stukken betreffend e de t o tstandk oming van een nieuw verdrag tussen d e colleges van de Tielerwaard, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden inzake het g ebruik van de sluis en overlaten in Dalem door bemiddeling van de Prins van Oranje en stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering door het colleg e van de Tielerwaard van het herstel van de Dalemse sluis met sub sidiering
van de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en
Arkel ben~den de Zouwe,

2352.

1677, 1679-16 85. 1

omslag .

Stukken g ewisseld tussen de colleg es van de Vijfheerenlanden
en de Al blasservmard inz a ke het houden van een c onferentie
met de heren van de Tielerwaard over het afvoeren van hlm
water door de doorb raak van de dijken in de Betu\-re via de
Dalemse overlaten en het bijdragen van de ingelanden van
Heukelum en Spijk in de k o sten van de overlaten en het herstel van de sluizen in Dalem 1

2353-

16 99 . 1

omslag .

Stu..l<ken gewisseld tussen de colle g es van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe en met het college
van de Tielerwaard met Heukelum 5 Spijk en Dalem inzake het ber e iken van een accoord over h et herstel van de Dalemse sluis
en overlaten en de financiering d a arvan, door bemiddeling van
commi s sarissen van geco mmitteerde raden van de Staten van Holland en

We ~ tfriesland

en stukken betreffende de aanbesteding

namens de g ezamenlijke colle g es van de bouw van een nieuwe
sluis te Dalem en stukken betreffend e de uitvoering van die

1699-1714. 1 o~slag,
N.B. Zie ook nr. 23 90 , b ijl. rek. A. van der Lak en •
.st..-lk ]..,t..~lf~ N. \k.L.W\1~ .~t.AA -~ a..;I\P'V~ .:. . ~~( C~tvl>M
·I \ .!:,, ~t ~:&W~"~ ,~~~ \ b~ a·
werken,

~ '>S1t
2354.

J

I., 7
0

~ ~-. I
.

Stuk b etreffende de voorg estel d e overna me van d e Dalemse sluis
door het ambtsbestuur van de Tielerwaard,

1714. 1

stuk.
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2355.

Akte van overeenkomst tussen amptman en ridderschap van de
Tielerwaard, bestuurderen van Asperen, Heukelum en Spijk en
de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en
Arkel beneden de Zouwe tot het leggen van een vingerling
om, b ij ondichtheid van de Dalemse hulpsluis, Da lem van inundatie te vrijwaren, buiten kosten van de landen van Dalem,

1716.
2356.

Gewaarmerkt afschrift, 2 stukken.

Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomsten
ten overstaan van de notaris Mekern te Gorinchem tussen de
colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, Arkel
beneden de Zouwe met de heer van Dalem en de colleges van de
Tielerwaard, de stad Bommel, Asperen, Heukelum en Spijk betreffende het maken van twee o verlaten b ij Dalem door de colleges
van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en Arkel beneden
de Zouwe, die ook de kosten van de dijken op Laag-Dalem dra g en

1741-

en stukken betreffende de uitvoering van de overeenkomst,

1744. 1
2357.

omslag .

Stuk houdende de peiling uit g evoerd door de landmeter De Vries
van de overl a ten en dijk en te Da lem op order van het college
van de Vijfheerenlanden,

2358.

1747. 1

stuk.

Stukken betreffende het overleg b innen de colleges van de
Vijfheerenlanden, de Al b lasserwaard en Arkel b eneden de Zouwe
inzake het openen van de overlaten in Asperen en Gellicum en
het toezicht op de hoogte y an de dijk te Heukelum om de afvl o eiing mogelijk te blijven maken,

2359.

1751-1752. 1

omslag.

Stukken houdende reakties op een plan van de heren Luloffs
en Bolstra voor het maken van overlaten boven de Diefdijk
voor de afvoering van hoo g opper-v1ater in de Lek,

1754. 1

om-

sl a g.

2360.

Stukken gewisseld tussen de colleg es van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard, Arkel b eneden de Zouwe, de Tielerwaard,
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Bommel, Asperen, Heuke l um, Spijk en Dalem inzake de opening van
i

de Dalemse overlaten en de besteding door de Heer van Dalem van
het opmaken en herstellen van ere vakken dijk g ebruikt als overlaten met financiele bijdragen van de betrokken colleges, 176 91776. 1 oms la g.
2361.

Stukken be treffende de aanschrijving van het college van de
Tielerwaard c.a. aan het college van de Vijfheerenlanden de
vingerling bij de sluizen van Dalem, die lek is, te herstellen
en dicht te maken volgens het contract van 1771. 1 omslag.

2362.

l!J:issi ven van de ambtman en gecornmi tteerden ui t het ambt van
de Tielerwaard en gecommitteerden wegens Asperen , Heuke lum en
Spijk aan de co lleges van de Vijfheerenlanden houdende medede ling van de aanbesteding van het herstel van de vingerling bij
de Dalemse sluizen, 1784. 1 oms la g .

2363.

Stukken betreffende de vaststelling door de colleges van de
Vijfheerenlanden, de Al blasserwaard en Arkel beneden de Zouwe
en door vertegenwoordigers van de Rijkswaterstaat van het aan tal manschappen nodig voor het slechten van de overl aten in
Dalem, Asperen en Gellicum , en stukken b etreffende het maken
van een regeling voor het oproepen van die manschappen, 1784,
1 81 0-1 81 2 ' 1 81 4' 1 81 5' 1 8 1 9 ' 1 8 21 ' 1 8 2 4' 1 8 2 7' 1 8 31 ' 1 8 3 3 '
1837, 1838. 1 omslag.

2364.

Missive van het bestuur van de Tielerwaard a an de vergaderde
colleges van de Alb l asserwaard, Arkel beneden de Zouwe en de
Vijfheerenlanden inzake een schrijven van de l aatsten over de
toestand van de Dalemse sluizen, 1785. 1 stuk.

2365.

Stukken gewi sseld door de colleges van de Vijfheerenlanden, de
Al bl asserwaard en Arkel beneden de Zouwe inzake het wel of niet
slechten van de Dalemse overlaten en de geldi gheid van een dergelijk besluit, 1794-1795. 1 omslag.
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2366.

Akte van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door commissarissen van de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van het opmaken
en herstellen van de twee stukken dijk in de Lengsels van
Dalem gebruikt als overlaten, 1799. 1 omslag.

Stukken betreffende het openen van de overlaten bij Dalem en
het voeren van overleg tussen de betrokken colleges over het
opmaken van de overlaten en het afbreken van huizen in de
omgeving en betreffende het rekest van de colleges van de
Vijfheerenlanden en Arkel beneden de Zouwe aan de Rekestmeester de kosten van dit werk op zich te nemen, 1809-1812. 1 omslag .

2368.

Stukken betreffende de regeling van de overname door het Rijk
van het onderhoud van de Dalemse inundatie-hulpsluizen van de
colleges van de Vijfheerenlanden, de Alb lasserwaard en Arkel
beneden de Zouwe, 1815-1816. 1 omslag.

Zouwedijk

Missiven gewisseld tussen de bestuurscol leges van de Vijfhee· renlanden onderling en het bestuursco llege van de Alblasserwaard over het herstellen van de Zouwedijk, vallende onder de
schouw van de Alblasserwaard in de oude staat van voor de werkzaamheden bij de watersnood van 1662-1663, tevens uit- en vaststellende een dag voor de schouw van de Vijfheerenlanden, 1663,
1665. 1 omslag.

2370.

Proces-verbaal van de landmeter Haerlem in opdracht van het
college van de Alblasserwaard van het slaan van palen op en
het peilen van de Zouwedijk, 1663. 1 stuk.

2371.

Stukken betreffende. het vaststellen van de contingenten van de
colleges in de kosten van het steken van hulpgaten in de Zouwedijk, 1670. 1 omslag.
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2372.

Stukken gewisse ld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden
inzake de maatrege len tot b eschermihg van de Baz el- en Zouwe-

-

dij k te g en het water i n de AlblassHrwaard en het opheffen van
die maatrege l en ,

1709. 1

omsla g .

Fin a ncien b etreffende het b eheer en onderhoud van dijkwerken

de Vijfheerenlanden a lleen

2373.

Rekening en verantwoording vanwege de dijkcolleg es van Arkel
en Leerdam voor het col l ege van de Vijfh eerenlanden en b ijlagen tot de rekening opgemaakt wegens de uit g aven over de
jaren

1571-1573, 1578

en

1579

inzake het herstellen van de

Diefdijk, het legg en van een kade om de wiel en · het openen en
weer dicht maken v an de Zederikk a de,

2374-

1580-1 581. 1

omslag.

Li quida tie s van de onkosten van de werken a an de Dief- en
Ling edij k en en de Dalemse overlaten tussen de colle g es van

1653, 1655, 1660, 1662 , 1671, 1678, 168 2,
171 8-171 9, 1741-1743. 1 oms la g .
de Vijfheerenlanden,

de Vijfheerenlanden, cte Al b l a sserwaard en Arke l ben eden de
Zouwe

2375·

Rekenin g en verantwoording d oo r Wil le m Pelgrimsz . a ls gadermeester aan dijk gra ven en hoo gh eemrad en van de landen van
Arke l, Vian en, Ha g estein, en van de Alblasserwaard van de
door hem ontvang en penningen omgeslagen voor de k o sten van
de Diefdijk in

2376.

15 65, 1565.

Afschrift,

1

stuk.

Stukken b etreffende de mach ti g ing door de belanghebbende colleges van d e penningmeester van de Albl asserwaard voor de inning van de g elden voor het dekken van de onkosten van de
Diefdijk,

1617. 1

omsla g .
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2377-:Liquidaties tussen de colleges van de Vijfheerenlanden, de
2379. Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe wegens de gemeenschappelijk gedragen kosten van werken (Dief- en Lingedijken,
en de overlaten), 1620-1856. 3 omslagen.

2377- 1620-1634,
1670-1682,
1726-1742,
2378. 1772-1776,
2379. 1813-1856.

1634-1644, 1651-1653, 1653-1662, 1662-1670,
1682-1698, 1698-1700, 1700-1712, 1712-1726,
1747-1771;
1776-1811;

Bijlagen tot de liquidaties van de Vijfheerenlanden, de Alblas23802385· serwaard en Arkel beneden de Zouwe wegens de gemeenschappelijk
gedragen kosten van werken, 1580-1813. 6 omslagen.
2380. 1580, 1641;
2381. 1682, 1700, 1712, 1726;
2382. 1742;
2383. 1747, 1751-1772;
2384. 1777, 1779, 1783' 1786, 1795, 1796, 1799, 1800;
2385. 1809-1813.

2386.

Stukken betreffende de vaststelling volgens de oude gebruiken
Lvan de verdeling van de kosten van het verhogen en verzwaren
van de Diefdijk over de deelnemende landen, 1653, 1678. 1 om-

slag.

2387.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel ·b eneden de Zouwe inzake de kosten
van de werken aan de Diefdijk en de liquidatie daarvan tussen
de colleges, 1662, 1712-1714, 1716, 1741-1742 _
, 1746, 1751, 1754,

1759, 1772, 1776. 1 omslag.
Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe betreffende het
houden van de liq.uidaties van de gemeen gedragen kosten voor
..
werken aan de Dief- en Lingedijken en de overlaten en de Dalem-

' 1669, 1670, 1743, 1744, 1770. 1 omslag.
se hulpsluis, 1667,
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2389.

Stukken betreffende het geschil bihnen de colleges van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard .:over het houden van de liquidatie van de Diefdijkkosten in verband met de twist over het
geven van het wachtwoord op de Diefdijk,

2390.

1699-1700. 1 omslag.

Rekening en verantwoording met de daarbij behorende bijlagen,
gedaan voor de weduwe van Adriaen van der taken, door mr.
Wolfert van Cattenburg en Eliza Gordon over de ontvangst en
uitgaaf van Adriaen van der Laken wegens de herstelwerkzaamheden aan de Dalemse hulpsluis ingevolge het contract van

2391.

'
9 juli 1706, aan de colleges· van de

Vijfheerenlanden~

serwaard en Arkel beneden de Zouwe"

1716. 1 omslag.

de Alblas-

Memories van de secretaris van de Vijfheerenlanden houdende aantekeningen van de landsgrootte, berekeningen van de opbrengst
van omslagen van diverse grootte, opgesteld voor het vaststellen
en opmaken van de omslagen en repartities ten behoGvevan de werken aan de Diefdijk en de Dalemse hulpsluis voor de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, Arkel beneden de Zouwe en de Tielerwaard, z.j. (c.

2392o

1751). 1 omslag.

Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van de
secretaris ven het college van de Vijfheerenlanden D. van der
Vlist, houdende gegevens en mededelingen nodig voor het opstellen van de rekeningen van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard
en Arkel beneden de Zouwe en het regelen van de omslag daarvan,

1819-1824. 1 omslag.
de Zouwedijk

2393.

Rekening en verantwoording door de dijkgraaf van Vianen Quintijn
van der Noot aan het college van de Vijfheerenlanden van de ontvangst en uitgaaf van de Souwendijkpenningen gevallen tussen de
Vijfheerenlanden in het gemeen over de periode

1662-1663. 1 om-

slag.

2394.

Rekening van Cornelis van der Colck als penningmeester van de
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landen van Arkel aan het college van de Vijfheerenlanden wegens
de kosten van het keren van de inundatie van de Alblasserwaard
voor de Zouwedijk en het doorsteken van de dijk na de inundatie
van de Vijfheerenlanden, in 1659, 1671. 1 omslag.

2395.

Staat van de onkosten met de bijlagen wegens het keren van het
inundatie1v-ater van de Alblasserwaard voor de Ba zel- en Zouwedijk in 1709 en wegens de door de penningmeester van de Vijfheerenlanden gedane betaling omgeslagen over de leden van het
college van de Vijfheerenlanden, 1710. 1 omslag.
Kweldammen

2396.

Stukken betreffende de daging door Gerard Callenburgh Baartmans,
dijkgraaf van Vianen, van Lodewijk Tekkelenburg, heemraad van de
polders Bolgerije en Autena en Willem Penneweert, timmerman, na
onderzoek door commissarissen van het college van de Lek, voor
het college van de Vijfheerenlanden wegens het graven van een
sleuf voor het afvoeren van kwelwater bij het huis Batesteyn
van de binnen- naar de buitengracht van Vianen, tegen de keur
op de kweldammen:l 1739" 1 omslag.

2397.

Stukken betreffende het onderzoek naar de ontvankelijkheid van
de procedure en het tr-achten te bereiken van een accoord voor
de procedure van de dijkgraaf van Arkel boven de Zouwe tegen
Wouter van Yzeren en de weduwEl de Clerck te Kedichem wegens het
doorsteken van kweld.ammen Em het niet gereed maken voor de schouw
en het niet betalen van boeten daarvoor bij de schouw door schouten en heemraden van Kedichem, door gecommitteerden van de Vijfheerenlanden voor een procedure voor het college, 1784. 1 omslag.

2398.

Stukken betreffende het wijzigen van de keur van de Vijfheerenlanden op de kweldammen, 1844. 1 omslag.
Riviercorrespondent i e en dijklegering

2399Stukken houdende de rivier- en ijscorrespondentie van de landen
2404.
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van Culemborg, de Vijfheerenlanden ; en de Alblasserwaard, 1751-

1855, 6 omslagen.
23 99 . 1751, 1757, 1758, 1764, 1768, 1770, 1772, 1774, 1779,
1780 , 1784, 1787, 1789 ;
2400. 17 92 , 1795, 1796, 1799;
2401. 1800-1 802 ;
2402. 1803, 1805-1 807, 1809-1 811, 1820, 1824, 182 7;
2403. 1829, 1830, 1837-1847;
2404. 1848, 1854, 1855.
2405.

Reglement en stukken betreffende de totstandkoming van een
reglement voor de colleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, Arkel beneden de Zouwe en Culemborg voor de rivieren ijscorrespondentie, 1757-1763, 1799, 1808 9 1814, 1817 9

1820-1822, 1831, 183 5. 1 omslag.
2406.

Stukken betreffende het voldoen door de c o lleg es van de Vijfheerenlanden, de Al b lasserwaard en Arkel beneden de Zouwe van
hun aandeel in de kosten v an de rivier- en ijscorrespondentie
aan dijk g raaf en hoogdijkheemraden v an h a t l an d van Culemborg ,

1764, 1765, 1768- 1774, 1779 , 1800-1802. 1 omslag.
2407.

Stukken betreffende het toelaten door de b estuurscolleges van
de Vijfh ee renlanden, de Alblasserwaard, Arkel beneden de Zouwe
en de landen van Culemborg v an het graafschap Buuren tot de
rivier- en ijscorrespondentie van die landen, 1771. 1 omslag.

2408.

Stukken g ewiss e ld tussen Rijkswa terstaat en het college van de
Vijfheerenlanden over de manschappen op te roepen voor het vervullen van de dijk b ewaking , z.j. 1809-1811

9

1814, 1822, 1827,

1830. 1 omslag.
2409.

Stukken betreffende dijkwacht en dijklegering langs de rivier
de Lek, 1760-1762, 1764, 1781, 1846. 1 lias, 1 omslag.
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2410.

Stukken betreffende de inspectie van de noodmaterialen en dijkgereedschappen in de magazijnen van het college van de Vijfheerenlanden respektievelijk door het college en vertegenwoordigers van hogere overheden en betreffende de aanvulling van
deze materialen,

1747~

1809-1810, 1815, 1821

1

1823, 1837,

1845-1848. 1 omslag.
2411.

Missive van de secretaris van het college van de Vijfheerenlanden aan de leden inzake het onderzoek door hem uitgevoerd
naar de toestand van de dijkmagazijnen aan de Diefdijk, 1788.
1 stuk.

2412.

Staten houdende opsomming van de noodmaterialen aanwezig in de
dijkmagazijnen van de Vijfheerenlanden op de Dief- en Lingedijken,
1791

2413.

9

1799-1805, 1819, 1820, 1823, 1824. 1 omslag.

Akte van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door het college van de Vijfheerenlanden van het leveren van
dijkmaterialen en gereedschappen in de magazijnen op de Diefdijk, 1800. 1 omslag •

. 2414.

Machtiging van Gedeputeerde Staten voor de commissie belast
met het beheer van de Lingewerken om bij overstroming van de
Betuwe of Tielerwaard en het bezwijken van de Zuider-Lingedijken de noodmaterialen ter beschikking te stellen aan de
colleges van Arkel boven en beneden de Zouwe en van Ter Leede
voor de verdediging van de Noorder-Lingedijk, 1846. 1 omslag,

2415.

Rapport van de dijkopzichter Jasper Gelderblom .voor het college van de Vijfheerenlanden inzake de toestand van de dijkmagazijnen van het college, 1789. 1 omslag.

2416.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Alblasserwaard €n Arkel beneden de Zouwe en de directeurgeneraal van de

Wa~erstaat

..

over het geschil inzake de vraag

of de wachthuizen op de nieuwe Dief- en Lingedijken ingevolge
het onderhoudscontract voor die dijken door Rijkswaterstaat of
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door de dijkcolleges moeten worden onderhouden, 1814-1815.
1 omslag.

Zorg voor de afwatering van de Vijfheerenlanden

Algemeen

2417.

Peilboekjes van de Lek en Linge, staten van de waterhoogten
in de Lek en Linge vergeleken met het maalpeil op de Zederik,
1753-1754. 1 omslag.

2418.

Stukken haudende verslagen over de aard en oorzaak van de overstroming in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en stukken
betreffende de hulpverlening door militairen, burgers en de
Koning en betreffende de organisatie van de ontwatering van de
landen, 1809. 1 omslag.

2419.

Stukken houdende en betreffende de opgave van de waterstanden
op de ge inundeerde en droogkomende polders aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat, 1809-1811. 1 omslag.

2420.

Stukken be treffende de opgave door het college van de Vijfheerenlanden aan de Rekestmeester voor de Bruggen en Wegen etc.
van de aanta llen watermolens en de wijze van constructie daarvan, 1811. 1 omslag.

2421.

Stukken betreffende conferenties van het college van de Vijfheerenlanden met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat over
een mogelijke verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden, 1814, 1816. 1 omslag.

2422.

Twee kaartjes behorende bij het rapport van J. Blanken Jzn. inzake de verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden,
181 6.
N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling.

2423.

Rapporten uit Everdingen voor de secretaris van het college,

tevens burgemeester van Vianen, inzake de waterhoogten op de
polder Zijderveld, 1816-1817. 1 omslag.

2424.

Peillijsten van de stand van het inundatiewater boven de zomerpeilen van de polders in de Vijfheerenlanden voor opzending
naar de Minister van Einnenlandse Zaken, 1820. 1 omslag.

2425.

Lijst van de grootte van alle polders in de Vijfheerenlanden
en de hoogte van hun zomerpeile?~ z.j. (c. 1825). 1 omslag.
afwatering van de Groote en Cleyne Haghe op de Haagwetering

2426.

Rekest van gemene geerfden van de Groote en Cleyne Haghe en
heemraden van Vianen en Hagestein aan het college tot het
doen stopzetten · van de bemaling door Coenraet van Heteren
en Dierck Adriaensz. Solderman van hun landen op de Groote
Haghe met een

paardwatermolen~

waardoor de buren ernstig

overlast van water krijgen, 1601. 1 stuk.
uitmaling van de Zederik op de Lek
voormolens te Ameidc

2427o

Contract gesloten tussen de dijkcolleges van de Vijfheeronlanden
tot het bouwen van 6 voormolens in de uiterwaard voor Ameide en
regeling van het onderhoud en van de kosten van het onderhoud
door de belanghebbenden , 1566. Afschriften, 1 omslag.

2428.

Stuk houdende het contract van de colleges van de Vijfheerenlanden tot het stichten van 6 voormolens op Ameide (1566) en
het besluit van het college niet tot herstel en wederopbouw
van de molens over te gaan 9 1679. z.j. Afschriften c. 1738.
1 stuk.

2429.

Stukken betreffende de totstandkoming van de aanbesteding namens
het college van de 1 Vijfheerenlanden van het bouwen van 5 achtkante watermolens bij Ameide ter verbetering van de afwatering,
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waarvan de kosten over de deelhebbende landen zullen worden omgeslagen en het beheer en de directie zullen komen aan het college van de Lek,

2430.

1739-1740. 1

omsla g .

Rekening en verantwoording en bDla g en tot de rekening van de
dijkgraaf van Vianen, mr. Gerard Callenburgh Baartmans, voor
het college van de Vijfheerenlanden wegens de onkosten van het

5 nieuwe voormolens op de uiterwaard van het gemeneland buiten de sluizen bij Ameide in 1739 en 1740. 1 omslag.

stellen van

voormolens te Achthoven

2431.

Akten van aanbesteding door het college van de Vijfheerenlanden
en namens hen door het dijkcollege van Vianen van de werken nodig
voor het plaatsen van

7

nieuwe voormolens op Achthoven en het

verbouwen van de bestaande molen tot voormolen 1

1762-1764. 1

om-

slag.

2432.

Akte van aanbesteding door de dijkgraaf Van der Hoeve en de
hoogheemraad Van Rijssel vanwege het college van het maken
van een nieuwe houten duiker op de polder Achthoven bij de
sluizen van Ameide in de hoge boezemkade,

2433.

1765. 1

stuk.

Staat van de uitgaven wegens de rente en aflossing van een kapitaal van f

170.000,--

geleend voor het stichten van de acht

voormolens op Achthoven voor het land van Everdingen en Zijderveld voorlopig voorgeschoten uit 's-lands kas,

1764-1826.

Du-

plicaten, 1 omslag.

2434.

Stukken betreffende de regeling van de bemaling van de polder
Achthoven eerst via de molens van Lexmond en Lakerveld, later
door de bouw van een nieuwe watermolen, houdende de regelingen
en contracten daartoe door het college (i.e. het land van Arkel
en van Vianen) gesloten voor de financiering, in verband met de
stichting door het college van de acht voormolens op Achthoven,

1775-1777. 1

omslag.

tijdelijke afwatering d o or de Alblasserwaard

2435.

Aantekening inzake de overstroming van de Dordse waard en de
daarmee gepaard gaande inundatie in de Alblasserwaard en Arkel
boven de Zouwe en de landen van de Lek, klad 9 1658. 1 stuk.

2436.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden
inzake het lozen van het inunda tie-vra ter op de boezem van de
Overwaard, 1673-1674. 1 omslag.

2437.

Missive van het college aan het college van de Alblasserwaard
verzoekende vergunning tot het openzetten van de zijlen of
duikers in de Zouwedijk ter ontlasting van de Zederik 9 1709.
Concept, 1 stuk.

2438.

Stukken gewisseld tussen het college van de Vijfheerenlanden en
de Alblasserwaard inzake het dichten van de gaten in de Lek

en

Lingedijken en het openhouden van de gaten in de Zouwedijk voor
het afvloeien van het inundatiewater, 1741. 1 omslag.

2439.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden en
de Alblasserwaard inz a ke het doen afvloeien van inundatiewater
via hulpgaten in de Bazel- en Zouwedijk en het daarover door
het college aan de Staten van Holland en Westfriesland gericht
rekest 9 1741. 1 omslag.

2440.

Extract uit het verbaal

~an

het college van Arkel boven en be-

neden de Zouwe van het gepasseerde ten tijde van het hoge water,
176 9-1770. 1 omslag.

plan voor een afwatering via de Alblasserwaard naar Elshout

2241.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden
over een ontwerp-afwateringsplan voor de Vijfheerenlanden van
Melchior Bolstra ho.udende een plan tot het graven van een kanaal door de Alblasserwaard, en betreffende het laten liggen
van dit plan wegens de kosten daarvan en het vervolgens weer
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in studie nemen door J. Lul.ofs te; Leiden en stukken betreffende
de akties te ondernemen voor de verwezenlijking van dit plan,
1752, 175 6 -1757· 1 omslag.
. 2442.

"Gemeeten kaart ter aanduijding van een boven boesem en hoe die
te ontlasten op de Lek aan tt Elshout 9 voor de Vijff Heeren
LandE;m", midden 18e eeuvJ.
N.B. Deze kaart bevindt zich in de kaartenverzameling.

2443.

Kaart overgenomen uit de grote kaart van de Alblasserwaard waarin getekend het concept van· een nieuw waterschap voor de Vijfheerenlanden naar het Elshout voor de afwatering op de Lek,
z.j. (c. 1760).
N.B. Deze kaart bevindt zich in de kaartenverzameling.

2444.

Plan tot verbetering van het gemaal op de boezem van de Overwaard, 1763. Gedrukt, 1 stuk.

2445.

Stukken betreffende het onderzoek door de heren Bolstra, Klinkenberg en Van Straalen vaYJ. de plannen voor een verbeterde afwatering van de Vijfheer enl anden, die als voorwaarde is gesteld
voor het deelnemen van de colleges lange de Lek in de verbetering van de Diefdijk, 1771-1774. 1 omslag.

2446.

Stukken gewisseld tussen de colleg es van de Vijfheerenlanden, en
met de colleges van de Alblasserwaard, Over- en Nederwaard inzake
een plan tot verbetering van de afwatering van de Vijfheerenlanden via de Overwaard en de eisen door de Over- enNederwaard gesteld voor de uitvoering van een dergelijk plan, 1784-1786.
1 omslag.

2447.

Stukken gewisseld tussen het college van de Vijfheerenlanden,
de Staten van Holland en Westfriesland, het college van de Alblasserwaard en het college van de Overwaard inzake het leggen
van een sluis met twee kokers in de Bazeldijk bij de kleine
wiel en een watergang tot aan de voorvliet van de molens van
de Beemd en de door het college van de Overwaard daarvoor gevraagde veiligheidsgaranties, 17 90-1791. 1 omslag.

2448.

Stukken gewisseld tussen ingelanden en de colleges van de Vijfheerenlanden en met het landsbestuur inzake het verbeteren van
de afwatering van de Vijfheerenlanden via de Overwaard, 1804.
1 omslag.
plan voor een afwatering van de Zederik op de Merwede bij
Steenenhoek

2449.

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 (plan G. Decker en J. Blokland) tot verbetering van de afwa rt ering van de Vijfheerenlanden
door het verlengen vnn de Zederik tot de Waaldijk bij Steenenhoek, 1805. Afschriften, 1 omslag.

2450.

Plan van F. Varsseveld tot verbetering van de afwatering van de
Vijfheerenlanden door verlenging van de Linge tot Hardinxveld,
1805. Afschriften, 1 omslagJ_ ~ _
~
0~ ~~ ~~· ~ 4. -..#UU ~4-rc...
~
• .u....:. 1: 'V<I- l).,e Ci;U~~ ~ ~ ~~·
~~1&'~>6-1~1
:a..M-~~.

2451.

I~..

• fl)

llijsten van de hoogte van het water in de Merwede bij Steenenhoek gerekend naar het Zederikpeil op de plaats van de uitwatering volgens het plan van G. Dekker en J. Blokland in 18061808. 1 omslag.
Steenenhoekskanaal

2452.

Stukken betreffende het Koninklijk Besluit tot het doen uitvoeren van werken ter verlenging van de Linge van Gorinchem naar
Steenenhoek en het rekest van het college deze werken op kosten van het Rijk te doen uitvoeren, 1810-1811. 1 omslag.

2453.

Lijst van de waterhoogten in de Merwede bij Gorinchem aan de
Koornbrug en aan de sluis bij de Arkelse dam, 1818. 1 omslag.

2454.

Missive van de

gou~erneur

van Zuid-Holland aan het college ver-

zoekende een afgevaardigde te zenden om te spreken over de financiele regeling van het werk voor de verlenging van de Linge
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naar Steenenhoek en voor h~~ onde~houd van dat kanaal, 1822.
1 stuk.

Beheer en onderhoud van wegen

2455.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden en
de Alblasserwaard inzake de aanbested i ng van en de zorg voor het
zandpad 9 1791. 1 omslag.

2456.

Stukken betreffende het advies en rapport van een commissie uit
het college aan de gouverneur van Zuid-Holland op een rekest van
de gemeentebesturen van Leerdam 9 Leerbroek en Schoonrewoerd aan
de Koning de aanleg van zandwegen in hun gebied voor de helft
te subsidieren, 1830-1831. 1 omslag.

2457·

Stukken betreffende de beantwoording in negat ieve zin door de
colleges van de Vijfheerenlanden van vragen van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland inzake de wenselijkheid van het vaststell'm van een provinciaal reglemen t en keur op de buurt\vegen,
1837. 1 omslag.

Andere dan waterschapszaken

2458.

"Ordonnancie gemaeckt b ij di jckgraven ende heemraden van de
Vijfheerenlanden voor het houden van een wolfjacht in hun ge bied", 1606.1 stuk.

2459.

Missiven van leden van het college betreffende een regaling
voor de inundati e van de landen ter bescherming tegen de
vijand, 1672. Afschrift, 1 stuk.

2460.

Voorstel van het college van Vianen aan de leden van het college
van de Vijfheerenlanden op de zelfde wijze a ls het college van
de Lek ter ge le genheid van de aanvaarding van het stadhouderschap door de Prins van Oranje een vreugdeblijk te organiseren,
1 747. 1 s tuk.

2461.

Missive van de Minister van Waterstaat aan het college verzoekende de actie van J. Blanken Jzn. te bevorderen om dijkwerkers
voor korte tijd in dienst te laten treden bij de marine op de
binnenwateren, 1809. 1 stuk.
Niet bij bepaalde zaken behorende kaarten

2462.

Nieuwe kaart van de Vijf Heeren Landen gelegen tusschen den
Dief en Zouwen dijk, te Amsterdam b ij C. r'lortier en J. Covens
en Zoon, 1741. 4 bladen.
N.B. Deze kaart bevindt zich in de kaartenverzameling •
.z,. c ,. ,./.(. ,,-,, ..."""
. . a.r:r~
~· .
Kaart van de rivier de Lek van Krimpen tot het Hagesteinse
schoor op order van gecommitteerde raden van de Staten van
Holland en Westfriesland gemaakt door Melchior Bolstra over
de periode 1751-1764. 1 rol.
N.B. Deze kaart bevindt zich in de ka artenverzameling.
Copie-kaart gemaakt door Me lchior Bolstra van het Pannerdens
kanaal en Spi jk met de veranderde l oop der boven en beneden
Rijn en Waal omtrent Schenkeschans en Herwen, 1763.
N.B. Deze kaart b evindt zich in de kaartenverzameling.
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
NOTULEN
Van de vergaderingen van dijkgraaf en hoogheemraden
Notulen van de vergaderingen van
24652478. 1857-1961. 14 del en .
2465. 1857-1860;
2466. 1860-1869;
2467. 1869-1880;
2468 . 1880- 1892; \;A "w..J.i~~l p~

2469. 1892;
2470. 1893-1897;
2471. 1897-1904;
2479.

dijkgraaf en hoogheemraden,

2472.
2473·
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.

1905- 1913;
1913-1922;
1922-1932;
1932- 1940;
1940-1949;
1949- 1954;
1954-1961.

Notulen van de vergaderi ngen van dijkgraaf en hoogheemraden,
1"-k

1883-1892. 1 ~ .
"i\..·~ ' ~ '~ k ¥Lllk~ •"Mr~,.. J (/w-r.t. ''7...1i~:<t .b,..~~.....f"' 1M. ~ . ~. "tt., (/~.

Alfabetische index op de notulen van de vergaderingen van
24802492. dijkgraaf en hoogheemraden,
1857-1961. 13 delen.
2480. 1857-1860;
2487. 1913-1922;
2481. 1860-1869;
2488. 1922--1932;
2482. 1869- 1880;
2489. 1932··1940;
2490. 1940-1949;
2483. 1880-1892;
2491. 1949-1954;
2484. 1893-1897;
2485. 1897·-1904;
2492. 1954-1961.
2486. 1905-1913;

2493.

Presentielijst van de vergaderingen van dijkgraaf en hoogheemraden1 1931-1965. 1 deel .
Bijlagen tot de notulen van de vergaderingen van dijkgraaf eh
hoogheemraden

2494Bijlagen tot de notulen van de vergaderingen van dijkgraaf en
2552.
!
hoogheemraden, ingekomen stukken, 1901-1961 . 59 oms l agen.
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2494.
2495.
2496.
2497.
2498.
2499.
2500~

2501 •
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516o
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.

4
3
7
1
2
7
4
5
5
3
3
1
5
25
1
3
8
25
2
8
3
4
5
15

mei

1901 - 23
1902- 28
1903-28
1904-28
1905-17
1906-26
1907-17
1908-28
1909-30
1910-30
1911-24
1912-29
1913-22
1914-30
1915-27
1916-30
1917- 8
1918-30
1919-30
1920-29
1921-20
1922-30
1923-30

mei

1924~30

april

mei

19251926192719281929193019311932193319341935193619371938-

apri l

me i
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

april
april
april
april
apri l
april
april
april
april
april
april
apri l
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

apri l
april
april
apl'il
april
april
april
april
april
april
april
april
april

1902;
1903;
1904;
1905;
1906;
1907;
1908;
1909;
1910;
1911;
1912;
1913;
1914;
1915;
1916;
1917;
1918;
1919;
1920;
1921;
1922;
1923;
1924;
1925;
1926;
1927;
1928;
1929;
1930 9
1931;
1932;
1933;
1934 (nrs.
1935 (nrs.
1936 (nrs.
1937 (nrs.
1938 (nrs.
1939 (nrs.

1-343);
344-498);
500-650);
651-871);
872-1035);
1036-1232);
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2532. mei 1939-april 1940;
2533. mei 1940-31 oktober 1940;
2534. november 1940-april 1941;
2535. mei 1941-mei 1942;
2536. mei 1942-april 1943;
2537. mei 1943-1944;
2538. 1945;
2539. 1946;
2540. 1947;
2541. 1948;
2542. 1949;
2543. 1950;
2544. 1951;
2545. 1952;
2546. 1953;
2547- 1954;
2548. 1955;
2549. 1956;
2550. 1957;
2551. 1958;
2552. 1959-1961.
2553Bijlagen tot de notulen van de vergaderingen van dijkgraaf en
2 6
5 5· hoogheemraden 9 minuten van uitgaande stukken 9 1911-1961. 13omslagen.
2553. 31 augustus 1911-22 mei 1916 (nrs. 1-500);
2554. ·30 mei 1916-27 oktober 1920 (nrs. 1-500);
2555. 27 oktober 1920-5 juli 1927 (nrs. 1-500);
2556. 12 juli 1927-30 april · 1931 (nrs. 1-334);
2557. 1· mei 1931-22 april 1932 (nrs. 1-187);
2558. 7 mei 1932-25 februari 1936 (nrs. 1-500);
2559. 28 februari 1936-20 december 1939 (nrs. 501-1000);

'

2560. 22 december 1939-5 maart 1943 (nrs. 1001-1500);
2561 • . 5 maart 1943-19 maart 1947 (1501-2000);
2562. 20 maart 1947.:-21 oktober 1949 (nrs. 2001-2500);
2563. 4 november ·1 9.4 9-27 augustus 1953 (nrs. 2501-3000);
1

2564. 29 september 1953-1"' oktober 1956 (nrs. 3001-3399);
2565~ 8 october 1956-30 april 1959 (nrs. 4005-4353).
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Van de verenigde vergadering

2566Notulen van de verenigde vergadering, 1857- 1960. 7 delen.
25 72 • 2566. 1857-1863;
2570. 1903-1919;
2571. 1919-1939;
2567. 1864-1880;
2568. 1880-1892;
2572. 1939-1960.
2569. ,1893-1902;
2573- Alfabetische index op de notulen van de verenigde vergadering,
2579. 1857-1960. 7 delen.
2573·
2574·
2575·
2576.
2580.

1857-1863;
1864-1880;
1880-1892;
1893-1902;

2577· 1903-1919;
2578. 1919-1939;
2579 1939-1960.
0

Notulen van de verenigde vergadering, 1883-1892. 1 omslag.

2581,
Presentielijst van de leden van de verenigde vergadering van
82
25 • het hoogheemraadschap, 1857-1967. 2 delen.
2581. 1857-1916;
2582. 1916-1967.
Van de vergadering van hoofdingelanden

2583.

Notulen van de vergaderingen van de hoofdingelanden 9 1857-1910.
1 deel.

c . ' h~ .-e..y
Vft;.-1

{1-JC-.'

¢.L

All-~fL..

.

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEl\f

Van dijkgraaf en hoogheemraden

2584.

Register van publicatien, 1857--1878. 1 deel.

2585.

Verzoekschriften van ingelanden de mededelingen en bekendmakingen vanwege het hoogheemraadschap bekend te maken in het weekblad De Vijfheerenlanden, 1858. 1 omslag.
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2586Ingekomen stukken, 1857-1901. 44 omslagen.
2629. N.B. De stukken zijn ingedeeld naar het boekjaar lopende ·van mei
tot april.

2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.

1857-1858;
1858-1859;
1859-1860;
1860-1861;
1861-1862;
1862-1863;
1863-1864;
1864-1865;
1865-1866;

2595. 1866-1867;
2596. 1867-1868;
2597.
2598.
2599.
2600.

1868-1869;
1869-1870;
1870-1871;
1871-1872;

2601. 1872-1873;
2602.
2603.
2604.
2605.
2606.
2607.

1873-1874;
1874-1875;
1875-1876;
1876-1877;
1877-1878;
1878-1879;

2608.
2609.
2610.
2611.

1879-1880 ;
1880-1881;
1881-1882;
1882-1883;

2612.
2613.
2614.
2615.
2616.

1883-1884;
1884-1885;
1885-1886;
1886-1887;
1887-1888;

2617.
2618.
2619.
2620.
2621.

1888-1889;
1889-18 90 ;
1890-1891;
1891-1892;
1892-1893;

2622. 1893-1894;
2623. 1894-1895;
2624. 1 895-1896;
2625.
2626.
2627.
2628.

1896-1897;
1897-1898;
1898-1899;
1899-1900;

262 9 . 1900-1901.

2630Agenda van ingekomen stUkken, 1857-1901. 7 delen.
26 6
3 • 26~0. 1 april 1857-31 april 1861, met alfabetische index;
2631. 1 mei 1861-30 april 1867? met alfabetische index;
2632. 1 mei 1867-30 april 1875, met alfabetische index;
2633. 1 mei 1875-30 april 1881, met alfabetische index;
2634. 1 mei 1881-1 mei 1886, met alfabetische index;
2635. 1 mei 1886-1 mei 1893, met alfabetische index;
2636. 5 mei 1893-30 april 1901, met alfabetische index.
2637·

Agenda van ingekomen stukken,

~QJ-

/$()!,

19)4-. 1 deel.
lf3 L(3 3 - IJJJ/3 ~
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Agenda van uitgaande stukken, 1857-1 9 11. 6 delen.
263826
43. 2638. 11april 1857-30 maart 1863;
2639. 31 maart 1863-1 mei 1878;
2640. 1 mei 1878-30 april 1887;
2641. 1 mei 1887-31 december 1902;
2642. 1 januari 1903-31 december 1908;
2643. 1 . januari 1 909-26 augustus 1911.

2644.

Agenda van uitgaande stukken 1 1932-1946. 1 deel.
Van de dijkgraaf

2645Brievenboeken van de dijkgraaf, 1859-1908. 2 delen.
26 6
4 • 2645. 1859-1890, nrs. 1-132;
2646. 189!-1908, nrs. 133-279.

2647.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de dijkgraaf,
1864-1886 (zeer onvolledig). 1 omslag.

Van de hoofdingelanden

2648.

"Brievenboek der vergaderingen van hoofdingelanden der Vijfheerenlanden", register van uitgaande stukken van de vergadering van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap, 1857-1962.
1 deel.

Van de secretaris
2649"Copieboeken van de secretaris", registers van door de secre~
26 2
5 • taris verzonden brieven betreffende de huishoudelijke dienst
van het hoogheemraadschap, 1908-1930. 4 delen.
2649. 1908-1914 (nr. 2);
2650. 1914-1920 (nr. 3);
2651 . 1920- 1925 (nr. 4);
2652. 1925-1930 (nr. 5);

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEJ'if
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BESTUURSINRICHTING
Algemeen polderreglement
Stukken betreffende de herzieningen en wijzigingen van het
algemeen polderreglement voor de polders in de provincie
Zuid-Holland, 1912-1 913, 1949, 1951, 1953-1956, 1959 , 1960.
1 omslag.
Buitengewoon waterschapsreglement
Stukken betreffende de totstandkoming van een buitengewoon
waterschapsreglement voor alle polders en waterschappen in de
provincie Zuid-Holland, 1944, 1953. 1 omslag.
Reglement voor het hoogheemra adschap
2655.

Reglement en stukken betreffende herzieningen en wijzigingen
•Bt:.~

van het reg lement voor het hoo gheemraadschap, 1856, 1880, 1890,
1927, 1943-1954, 1957-19JO. 1 omslag .
N.B. De kaart behorende bij het reglement van 1856 bevindt zich

lb?;~. 1\u. Dr.. "

. .Q_

,_

~ •""t.t"

in de kaartenyerzanmelh.n_g.

1/l...,

ov.{e ~-n.1 ~ ~"¥ '"~n'f,

11!~7 · 1f1(u-w. .
. t'

"- tss . ltv~~~ "1"t1l Ju ~~~ ..,.,.... l~'"A-1.r~"',
COMMISSIE VOOR HET IN WERKING

BRENGfl~

,

1

£.tr
111
1.

'6 ~~ik, ' -'"~'~ e.~ 1 -Jtr~
_ l<'IA.

,

VAN HET REGLEMENT VOOR HET

HOOGHEEMRAADSCHAP
2656.

Publicaties van de commissie inzake de verkiezing van hoofdingelanden en hoofdingelanden-plaatsvervangers, 1856. Gedrukt, 1 omslag.

2657.

Register van uitgaande stukken van de commissie, 29 mei 185610 april 1857· 1 deel.

2658.

Stukken van de commissie over de periode 1856-1 857 met de inventarislijst daarvan,. mei 1856-april 1857. 1 omslag .
BESTUURSFUNCTIES

_
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Algemeen

2659.

~ an
1~1.> j-b9

Naa mlijsten, tevens rooster van aftreden
bestuur van het h oogheemr a adscha p ,

de leden van het

1856-1 96 5. 1 omslag .

•y]t·I?]J·

2660.

Staat houdende de namen van bestuurderen en personeelsleden

~

~~ .-'v-ast'= 9

2661.

Re g ister van de eedsafleggingen v a n bestuursleden en personeel

van het h o ogheemraadscha p,
d'-1!..

1857-1 914. ~ ·

ato__&,r.

van het hoo g heemraadschap ,

lA;~

3de\e¥L

1858-1 943. 1 deel.

Hoo g heemraden

2662.

Pr oc es-verbaal van de b eedig ing va n de hoogheemraad E.C. van
Baerle,

1857· 1 stuk.

Hoofding elan den

2663Lijsten van stemgere ch t i g de ing elanden van de drie kiesdis2668• tricten van h et h o og heemr aa dschap, 1856-1 96 2. 6 omslag en.
266 3. 1856-1 866 ;
' ' ' " · 18~~-1b~I, 1 1.PI~.6*' 1~ ~· ~ ' 1 67J, ~1 ~ 1 ~7f;.l 1AA•L

1 900 ~ 1902, 1904, 1905. ~'

l,&V'f 16>,?tP .. IIJ.J.

26 65. 1894-1 898 ,

-'''~ .... /1D,•IID,~

l.;l"§2 1934;
266 6. 1936-1 940 , 1942- 19 49 ;
266 7. 1950-1 954, 1956-1 958 ;
2668 . 1959-1 96 3.

24~,.-'!)

11/l.·lfJJ,

~!~'-''~~
,.,
J l_ .. , ,J't.

2669.

Pro c e ssen-verba al van de verkiezing van hoofdingelanden en
hoofding eland-plaatsvervang ers vo or het hoo g heemraadschap,

1856- 1965. 1 omsl a g.
2670.

Vo orschriften en inlichting en voor de stembureaus in de kiesdistricten van h e t h oogheemraadschap voor de verkiezing van
h o ofdingelanden en h oo f ding eland-plaatsvervangers,
slag .

1888 . 1 om-
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2671.

Stukken ge-vrisseld tussen dijkgraaf en hoogheemraden en het
Provinciaal Bestuur inzake de toekenning van een vergoeding
aan de hoofdingelanden en hun plaatsvervangers,

1947. 1 om-

slag.

2672.

Processen-verbaal van de eedsaflegging do o r hoofdingelanden en
hoofdingeland-plaatsvervangers,

1948-196 0. Afschriften, 1 om-

slag.

2673.

Stuk houdende de mededeling van de benoeming tot voorzitter
van de vergadering van hoofdingelanden van JVI. de Jong te .f?.rkel
aan dijk g raaf en hoogheemraden,

1952. 1 stuk.

PERSONEEL

Algemeen

2674·

Stukken betreffende de vaststelling van de pensioenen en betreffende de pensionering van ambtenaren van het hoogheemraadschap,

192 2-1957. 1 omslag.

Ci~,...<J1Jl-.4-

e.._

%t~y.ve~J~c~~4e~-·•> if33~1yS2 .

2

!~~"'~ .

Stukken inzake de verzekering van het pers oneel en het dijkleger tegen ziekte en ongevallen,

1943, 1949-1950, 1954-1955.

1 omslag.
'7~ -..--en ~~· c~ •v.-w .W\ . 3>1.1 .

2676.

Stukken betreffende de totstandkoming van de regelingen voor
het toekennen van kindertoelagen aan het personeel van het
hoogheemraadschap,

2677-

1943-1948 . 1 omslag.

Besluit van de verenigde vergadering tot vaststelling van de
salarissen van de lagere beambten,

2678.

1947. 1 stuk.

Stukken betreffende regelingen voor de betaling van pensioenpremies en de uitkering van vakantietoeslagen en de regeling
voor de betaling Vqn ziektekosten voor de waterschapsambtenaren in Zuid-Hollan~,

1948-1 960 . 1 omslag.

377
2679.

Verordening van het hoogheemraadscha p regelende de voorwaarde
van uitkering ingeval van

onvr ij wi l~i ge

personeel op arbeidsovereenkomst,

werkloosheid voor het

1952. 1 stuk.

Secretaris-penningmeester

2680.

Instructie voor de secretaris-penningmeester van het hoogheemraadschap,

1857, 1930. Gedruk t, 1 omslag.

2681Stukken betreffende de benoeming, aanstelling en pensionering
268 5· van de secretaris-penningmeesters van het hoogheemraadschap,
5 omslagen. ·
2681. Joan Jacob Cambier, 1857;
2682. Wilhelm Jacob Camb ier, 1873;
2683. D. en H. Baggerman, 1892-1931;
2684. G.C. Weidner, 1930-1962;
2685. A.P. Leer, 1962 .
2686.

Stukken betreffende de verzekering van het beheer van de penningmeester door dijkgraaf en hoogheemraden,

1943, 1945, 1947,

1950, 1953, 1958, 1968 . 1 oms la g .
Ambtenaar ter secretarie/klerk/bode

2687.

Stukken betreffende de vervulling van de post van bode,

1857.

1 omslag.

2688.

Instructie voor de d ij kbode van het hoogheemraadschap,

185 9,

1876. 1 omslag.
1874 . 1 stuk.

2689.

Instructie voor de beedigde klerk ter secretarie,

2690.

Akten van aanstelling door dijkgraaf en hoogheemraden van Ar ie
de Haas tot onbezoldigd klerk en dijkbode van het hoogheemraadschap,

2691.

1874 , 1876. 1 omslag.

Instructie voor de ambtenaar ter se cretarie/hoo fd van de gaderboekhouding,

1959. Afschrift, 1 stuk.
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2692.

Stukken betreffende de huur van een dienstwoning voor A.P. Leer,
1960-1964. 1 omslag.

Dijkopzichter/technisch ambtenaar

·1G 1·2(( .

~

--mO{

~l~_, ,l ti5 J -<. . 193~ . ·z. ~.)<~

0

Stukken betreffende de benoeming en pensionering van de dijkop26932696.
zichter, 1 8 57' 1892-1 960. 4 omslag en.
2693. T. Swets Jzn., 1857;
2694. C.J. van der Meulen, 1892-1 9 34;
2695. G. Vermeulen, 1934-1936;
2696. H. Kronenberg, 1934-1960.

2697.

Stukken betreffende het totstandkomen en wijzigen van een regeling voor de vergoeding van autokosten aan de technisch ambtenaar, 1948, 1950, 1953. 1 omslag.

Sluismeester te Ameide

2698.

Instructie van de sluismeester te Ameide, 185 9 . 1 stuk.

2699.

Akte van aanstelling door dijkgraaf en hoogheemraden van Bart
den Haak tot sluismeester te Ameide, 1865. 1 stuk.

Sluiswachter te Meerkerk

2700.

Instructie voor de sluiswachter te Meerkerk, 1876. 1 stuk.

2701.

Stukken betreffende de benoemirig en pensionering van de sluiswachters van de schutsluis in de Oude Zederik, tevens dienst
vervullend als baakmolenaar aan de Zederikboezem, 1876-1918.
1 omslag.

Baak- en peilmolenaars

2702.

Instructie voor de p$il- en baakmolenaars op de Zederikboezem,
1862, 1932. 1 omslag,

379
Stukken betreffende de benoeriiing erj. pensionering van de baak2703,
2704. en peilmolenaars, 1862-1946. 2 oms~ag~n.

2703. de baakmolenaars, 1875-1932;
2704. de peilmolenaars, 1862 1 1868 , 1871, 1882-1946.
Peilopnemers

2705.

St~ken

betreffende de benoeming en taakvervulling van de peil-

opnemers voor het hoogheemraadschap te Arkel en bij Steenenhoek,

1943-1947· 1 omslag.
\

Dijkwerkers en kantonniers

2706.

Stukken betreffende de benoeming en pensionering van dijkwerkers
~

en kantonniers,

2707.

1922 -1 957. 1 omslag.

Stukken · betreffende de arbe idsvervulling van de dijkwerkers,

1943-1954. 1 omslag.
2708.

Stw<ken betreffende de salariering van de aanplakkers van het
hoogheemraadschap,

1946 , 1950. 1 oms lag.

HUISVESTING

2709.

Schetstekening en toelichting daarop betreffende een plan voor
het bouwen van een dijkhuis voor het hoogheemraadschap,

1867.

1 omslag.
N.B. In kaartenverzameling.

2710.

Ak ten van verhuur door burgemeester en wethouders van Vianen aan
dijkgraaf en hoogheemraden van ruimten in het raadhuis voor het
houden van vergaderingen 9 het opbergen van het archief en het
voeren van de secretarie van het hoogheemraadschap,

1872-1873.

1 omslag.

2711.

Inventaris van de meubels op het nieuwe dijkhuis te Ameide,
1 stuk.

1873·
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2712.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
inrichten van de voormalige kantongerechtszaal in het stadhuis
te Vianen tot se cretarie van het hoogheemraadschap en stukken
betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden voor het inrichten van de secreta rie 9 18 95 . 1 omslag.
Akten van aankoop door dijkgraaf en hoogheemraden van een huis
en grond voor de stichting van een gemeonlandshuis 9 1895, 1902.
1 omslag •
.Jl"dls J)e bijbehcrr-errde tekening

2714.

-f1.e:l:'tbs-t--4fi-fl-~~:r;pqorz·a mel

Stukken betreffende de verzekering van fioe'b

ipg..

.~.l.- 0~

d:i-j~--S--t.e-V4-a.;r.;J...&.:t±-

en de inboedel van de dijkmagazijnen --en betreffendelt"e vergoe ~~d..e-R-:L.J.kao.:v..e.-:P.he4:d-val'ld-e-d-a-a,-r-c:YcH'l.-t.G-eg.&:t-F-a-e·ll-t-e-e·or-

,1-og..s-~-ad.e,

36

1 896-1 9§i:3. 1 oms l ag.

'Y' .~ . \fn , tk! \J~~ •.n_, ~~--h -u

2715.

\;1M/

% ') . 1..

72 G.

Akte van aanbesteding door dijkg:raaf en hoogheemraden van het
bouwen van een dijkhuis aan de noordzijde van de

Langendi ~k
,VI ..

'lJ1

te

Vianen, 1902. 1 stuk.
N.B. De bijbehorencle
2716.

'C8ken in ~herus ~ :in

de kaartenverzamelingo

Akten van aankoop doo:r d.ijkgraaf en hoogheemraden van panden en
percel en langs de Langen.d,\,i k t e Vianen voo r de ui tbreiding of
~J I~:J';'Dl)l--LJ

nieuwbouw van het gemoe~1la nd8 huis 9
1\ . ~.'1\'\A,~~ ~\~ll.,
2717.

o 1 oms lag o

Stukken betreffende het aanbre11gen van een centrale verwarming
in het

2718.

59

·19~- ·1960

gemeenlandshuis~

1938o 1 omslag.

Stukken betreffende de schenking door de stichting "de Cruquius "
te Haarlem aan het hoogheemraadschap van een kaart door mr .
Jacob Perrenot, 1761

9

van de graafschappen Buuren en Cul emburg,

afkomstig van ir. W. Badon Ghijben, 1 949 -1950. 1 omslag.
2719.

Stukken betreffende het verzekeren tegen brand en schade van
het gemeenlandshvis, 1 951 " 1 oms lag.
l1.RCHIEF
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2720.

Inventaris~

van het archief van het opgeheven dijkdistrict

van hetland van Hagestein, z.j.

2721

0

(:1857). 1

e~.

Inventaris van registers en stukken b ehorend tot het opgeheven
dijkcollege van het l and van Ter Leede en Schoonrewoerd,

1857.

1 stuk.

2722.

Inventaris van archieven en kaarten overgenomen door het hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden van de land en van Arke l bo ven
en beneden de Zouwe~ z.j.

2723.

(1857). 1

stuk.

Inventaris · van stukken uit het archief van het dijkcollege van
Arkel overgenomen door de secretaris-penningmeesters van de
hoogheemraadschappen de Al b lasserwaard me t Arkel beneden de

1.f t.3 A.

2724.

Zouwe en de V ~ eerenlanden, 1857. 1 stuk.
~ ••
MCL./J-_/ ~ .... .../:u .G,_f'~£AA~ 'VoA.. b,e_. ll?f~ "
b-.u_ 12.~'r·lt'~-, ~ 'J ·~-~·~~~ .QJ<i· ~~. 1~.
Stukken gewisseld tussen de secretaris en de heren Veth en

,.,<tAA...tM..:. ,.,...

.

Teixeira de Mattos inzake gegevens uit het archief van de
Vijfheerenlanden voor de totstandkoming van de waterstaatkundige beschrijving van de provincie

1929-1930. 1
2725.

Zuid-Holland~

1916,

omslag.

Stukken betreffende beheer en ordening van het archief en de
registratuur van het hoogheemraadschap,

1950-1960.

tre-,3~;879~""

1 omslag.

FINANCIEN

Al gemeen

2726.

Stukken betreffende de vorderingen van de Duitse weermacht van
goederen van het hoogheemraadschap en betreffende de vaststelling van de schade tengevolge van de oorlogsomstandigheden aan
onroerende en

roe ~41de

goederen van het hoogheemraadschap toe-

gebracht, 4943, 1 94~-1 953 .

2727.

1

omslag.

Stukken inzake de statistiek van de waterschapsfinancien over
de jaren

1943-1957. 1

omslag.
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2728.

Stukken betreffende het blokkeren en deblokkeren van de financi~le

middelen van waterschapsbesturen door de Rijksoverheid

in het kader van de wederopbouw, 1945-1947· 1 omslag.
2729.

Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse Waterschapsbank n.v. en de deelname daarin door het hoogheemraadschap, 1953-1960. 1 omslag.

2730.

Stukken betreffende de controle van de

financi~le

administratis

door het centraal bureau voor verificatie etc. van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten, 1960. 1 omslag.
Omslag en gadering van lasten
gaarderboeken
2731.

Stukken betreffende de totstandkoming van en de regeling van
de betaling van de kosten voor het maken en bijhouden van de
gaarderboeken voor de polders binnen het hoogheemraadschap,
1857-1858. 1 omslag.

2732.

Stukken betreffende het bijwerken vanwege het hoogheemraadschap
van de gaderboeken van de polders binnen het hoogheemraadschap,
1879-1884, 1888, 1891

9

1910-1911. 1 omslag.

2733Centraal gaarderboek van het hoogheemraadschap, c. 1935. 8 delen.
2740.
2733. artikel 1-133;
2734· artikel 134- 272;
2735. artikel 273 - 410;
2736. artikel 411-548;
2737. artikel 549-687;
2738. artikel 688-:-825;
2739. artikel 826-960;
2740. inQ.ex op de vorenstaande delen.
Gaarderboeken van
de polders Vianen c.a.
2741!
2742. len.
<

9

opgesteld 1858. 2 de-

383
2741.
2742.

artikel
artikel

Gaarderboeken
27432751. 2743. artikel
2744. artikel
2745. artikel
2746. artikel
2747. artikel

27522757.

1-188 (met
189-485.

in~ex op beide delen);

1910. 9 delen.
2748. artikel 712- 868;
2749. artikel 869-1025;
2750. artike l 1026-1152;
2751. naamlijst op de gaarder-

van de polders onder Vianen,

1-142;
143-282;
283-470;
471-5 99 ;
600-711;

boeken.

Gaarderboeken van de polder Bolgerije,

1910. 6

delen.

polder Bolgerije onder Vianen;

2752.
2753.
2754.

artike l
artikel

1-147;
148-179;

naamlijst op de gaarderboeken;

polder Bo l gerije onder Everdingen;

2755.
2756.
2757.
27582762.

artikel
artikel

1-170;
171-218;

naamlijst op de gaarderboeken.

Gaarderboeken van de polder Autena, vanaf
.
polder Au t ena onder V1anen;

2758.
2759.
2760.

artikel
artikel

1910. 5

delen.

1-155 ;
156-1 64 ;

naamlijst;

polder Autena onder Everdingen (vroeger Tienhoven);

2761.
2762.

artike l

1-115;

naamlijst.

2763Gaarderboeken van de po lder
2768. 2763. artikel 1-141;
2764. artikel 142-424;
2765. artikel 425-568;
2766. artikel 56 9-771;
2767 + 2768. naamlijsten op
27692771.

Lexmond, vanaf

1858. 5

delen.

de gaarderboeken .

Gaarderboeken van de polder Achthoven, vanaf

1858 . 3

delen.

384
2769. artikel 1-191;
2770~

artikel 192-259;

2771. naamlijst op het gaarderboek.
2772Gaarderboeken van de polder Lakerveld, 1858. 4 delen.
2775 • 2772. artikel 1-134, met de naamlijst op de gaarderboeken;
2773. artikel 135-409;
2774. artikel 410-517;
2775. artikel 518-647.
2776Gaarderboeken van de polder Quakernaak, 1858. 5 delen.
2780.
2776. artikel 1-107, met naamlijst;
2777· artikel 108-259;
2778. artikel 260-410;
2779. artikel 411-448;
2780. naamlijst op de gaarderboeken.
27812783

Gaarderboeken van de polder Neder-Heicop, vanaf 1858. 3 delen.
• 2781. artikel 1-242;
2782. artikel 243-379;
2783. naamlijst op de gaarderboeken.

27842788

Gaarderboeken van de polder Neder-Boeicop, vanaf 1858. 5 delen.
" 2784. artikel 1-97;
2785. artikel 97a-310;
2786 . artikel 311-445;

\

2787 + 2788. naamlijsten op de gaarderboeken.
2789Gaarderboeken van de polders onder Hagestein 9 1858. 3 delen.
2 91
7 ' 2789. polder Hoef en Haag onder Hagestein, met register;
polder de Biezen onder Hagestein, artikel 1-84;
2790. artikel 1-91;
2791. artikel 92-215.
2792Gaarderboeken vatl de polders onder Hagestein, vanaf 1910.
2800.
9 del en.

385
polders onder Hagestein,

2792.
2793.
2794,
2795.

afdeling i A ~

Hoef en Haag;

artikel 1-206;
artikel 207-329, 552-562;
artikel 330-551;
naamlijst op de gaarderboeken;

polders onder Hagestein, afdeling B, de Biezen;

2796 ..
2797.
2798 .
2799.
2800.
2801.

artikel 1-92;
artikel 93-244;
artikel 245 - 374;
artikel ·375-488;
naamlijst op de

gaard~rboeken.

Gaarderboek van de polder Bolgerije onder Everdingen, met regis ter, 1858. 1 deel.

2802.

Gaarderboek van de polder Vierhoeven onder Everdingen, met register, 1858. 1 deel.

2803.

Gaarderboek van de polder Tienhoven onder Everdingen, met register, 1858. 1 deel.

2804.

Gaarderboek van de polder Gouwenes onder Everdingen, met register, 1858. 1 deel.

2805,
2806

Gaarderboek van de polder Everdingen, Over- en Neder-Zijderveld,

• met register, 1858. 2 delen.
2805. artikel 1-106;
2806. artikel 106-273.

2807Gaarderboeken van de polders onder Everdingen, vanaf 1910.
2813. 7 d e 1 en.
beheer Over- en Neder-Zijderveld;

2807.
2808.
2809.
2810.
2811.

artikel 1-106;
artikel

~07-339;

artikel 340-461;
artikel 462-616;
naamlijst op de gaarderboeken;

beheer Gouwenes;

2812. artikel 1-61, met naamlijst op de gaarderboeken;
2813. artikel 62-93.
2814Gaarderboeken van de polder Over-Heicop, vanaf 1858. 4 deien.
2817. 2814. artikel
1-81' met naamlijst op de gaarderboeken;
2815. artikel 82-238;
2816. artikel 239-372, 396-404;
2817. artikel 373-425.
2818,
Gaarderboeken van de polder Over-Boeicop, vanaf 1858. 2 delen.
281 9· 2818. artikel 1-188, met naamlijst op de gaarderboeken;
2819. artikel 189- 259.
2820.

Gaarderboek van de polder Oud- en Nieuw-Schaaijk, 1858. 1 deel.
artikel 1-136.

2821,
Gaarderboeken van de polder Hoog-Middelkoop, Loosdorp en de
2822.
Meent, 1858. 2 delen.
2821. artikel 1-155;
2822. artikel 156-416.
28232828

Gaa~derboeken

van de polder Hoogeind en Schaaijk, vanaf ca. 1915.

• 6 del en.
2823. artikel 1-130;
2824. artikel 131-344;
2825. artikel 345-466 ;'' .
2826. artikel 467-636;
2827. artikel 637-866;
2828. naamlijst op de gaarderboeken.

2829Gaarderboeken van de polder Kortgerecht (Hoogeind en Schaaijk),
28 1
3 • vanaf ca. 1915. 3 delen.
2829. artikel 1-103;
2830. artikel 104-233;
.·
.·
2831. artikel 2-34·-376.
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2832Gaarderboeken van de polder Hoog-Middelkoop, Loosdorp en de
2837· Meent na ca. 1 915. 6 delen.
9
2832. artikel 1-156;
2833. artikel 157-423;
2834. artikel 424-541 9
2835. artikel 542-717;
2836 . . artikel 718-822;
2837· naamlijst op de gaarderboeken.

2838,
2839

Gaarderboeken van de polder Bruinsdel en Hoog-Leerbroekj vanaf
• 1858. 2 delen.
2838. artikel 1-200, met naamlijst op de gaarderboeken9
2839. artikel 201-307.

2840Gaarderboeken van de polder Hoog- of Klein-Oosterwijk, vanaf
284 3· 1858. 4 delen.
2840. artikel 1-250, met naamlijst op de gaarderboeken;
2841. artikel 251-374;
2842. artikel 375-522;
2843· naamlijst op de gaarderboeken.
28442850

Gaarderboeken van de verenigde polders Kedichem en Oosterwijk,
• vanaf 185 8 . 7 delen.
2844. artikel 1-249;
2845· artikel 250-513;
2846. artikel 514-722;
2847· artikel 723-8439
2848. artikel 844-1006;
2849. artikel 1007-1093;
2850. naamlijst op de gaarderboeken.

Gaarderboeken van de polder Leerbroek, vanaf 1858. 4 delen.
28512854.
2851. artikel 1-234, met naamlijst op de gaarderboeken;
2852. artikel 235-485;
2853. artikel 486-630;
2854. artikel 631-738.
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2855Gaarderboeken van de polder l'1iddelkoop 9 vanaf 1858. 4 del en.
2858 · 2855. artikel 1-243;
2856. artikel 244-335;
2857 + 2858. naamlijsten op de gaarderboeken .
2859Gaarderboeken van de po lder Nieuwland, vanaf 1858. 5 delen.
2863.
2859· artik el 1-201, met naamlijst op de gaarderboeken;
2860. artikel 202- 467;
2861. artikel 468-586;
2862. artikel 587-736;
2863. artikel 737-758.
kohieren van omslag

Kohieren van de omslag van de dijklasten over de dijkplichtigen
in het hoogheemraadschap en stukken betreffende de inning van
de oms l ag ,

2865.

1858-1 862, 1929, 1943-1 960. 1 omslag.

Staten van de grootte der polders in de Vijfheerenlanden houden de de verdel i ng over die polders van de omslag van het hoogheemraadschap,

185 9- 1961. 1 omslag .

afkoop van verhoefslaagde dijkplicht

2866.

Hoefsla gb oek van de landen van Hagestein, opgemaakt door

P. Swets, dijkmeester, 1857. 1 stuk.
1857. 1 stuk.

2867.

Hoefslagbo ek van de landen onder Everdingen,

2868.

Hoefslagboek van de landen onder Leerdam,

2869 .

Verklaringen van afkoop van de dijkplichtigheid van de verhoef-

185 7. 1 stuk.

slaagden in de dijkring van het hoogheemraadschap en stukken
betreffende de regeling van de afkoop,

omslagplichtigheid

1858-1876. 1 omslag.
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2870.

Stukken gewisse ld tussen de inspectie der domeinen te Tiel en
dijk g raaf en hoogheemraden inzake de verplichting tot het betalen van dijklasten voor percelen in e i gendom bij de staat
der Nederlanden en aangekocht voor de werken bij het Zederikkanaal en de sluis b ij Mee rkerk~ 1946-1948, 1 9 53. 1 omslag.

2871.

Stukkeri gewisseld tuss en het Provinciaal Bestuur en dijkgraaf
en hoogheemraden over het t o tstandkomen van een regeling voor
het vaststellen van een minimum omslag in de polderlasten voor
kleine

percelen~

1948-1949, 1951. 1 omslag.

Geldleningen

2872Registers van geldleningen aangegaan door dijkgraaf en hoogheem28 80 .
raden. 9 del en.
beheer van het voorgemaal van de Zederikvelden;
2872. f 18.000,-- te gen
2873. f

4 9 5%

1874;

3.500,-- tegen 4,5% 1883;

leningen van het hoogheemraadschap;
2874. f 51.500,-- te gen

4%

1876;

2875. f

210.000,-- tegen 4t% 1883;

2876. f

20.000 9 - - tegen 4% 1 885;

2877· f

23.000,-- tegen 4% 1 886;

2878. f 190.000,-- tegen 4% 1886;
2879. f 14.000,-- tegen 4% 1887;
2880. f 184.000,-- tegen 3t% 1889.

2881.

Stukken betreffende twee leningen door dijkgraaf en hoogheemraden aangegaan bij de Indische Pensioenfondsen ter grootte
van f 150 .000,--, 1 943 -1 948 , 1 9 52. 1 omslag.

2882.

Stukken betreffende de kasgeldleningen aangegaan door dijkgraaf
en hoogheemraden over de periode 1947-1960. 1 omslag.

2883.

Stukken betreffende twee leningen door dijkgraaf en hoogheemraden aangegaan bij de CoBperatieve Boerenleenbanken van Leerbroek en Lexmond voor twee maal f 75.000,-- voor nieuwe nog uit

390
te voeren werken en voor dekking van kapitaalstekorten op de
kapitaalsdienst voor het lopende jaar, 1959-1960. 1 omslag.
Registratierecht
2884.

Repertoria van geregistreerde akten van het hoogheemraadschap
de Vijfheerenlanden over de periode 1857-1 951 (nrs. 1-781).
1 omslag.

Eigendommen
algemeen

~~~Yl .!Lt~ .f?u~~~ ~~~-V) -~
2885.

. ....gta~

k; fi't1114~Nk
t v:gn eigendommen van het hoogheemraadschan "'ll"""Ie:r+-L-,drt-=e--.'l-da&-r-b4-;j

tl£7

.:t:leh~~ ui t-~-i-~~~-3:-e-gge:es, 1861, ~'
1867:4'fi~,

2886.

1874. 1 omslag. ·
1
J flBo) I88J,It
)S94,1fpt,loq8,

IY"9) lj 12

Missive van notaris E.R. Kraaij te Meerkerk over de wijziging
in de tenaamstelling van enige percelen, 1958-1959. 1 omslag.
van de administr&tie van het voorgemaal der Zederikvelden
algemeen

2887.

Verslag van de commissie uit de leden van de verenigde vergadering ter overweging van de verkoop van de roerende en onroerende goederen behorende a.an de onderdelen vroeger uitmakende
het beheer van het college van de Lek, 1857. 1 stuk.

2888.

Akte verleden voor notaris A. de Wall Janssen te Vianen, waarbij dijkgraaf en hoogheemraden verkopen aan de administratis
van het voorgemaal der Zederikvelden de dijkslagen van het opgeheven district van Vianen 1 t/m

4 onder Ameide en door de

administratis van het voorgemaal aan het hoogheemraadschap vlOrden overgedragen het onroerend goed van het opgeheven college
van de Lek: de voormolenswaard, de sluis en bijbehorende gronden
en de Oude Zederik, 1858. 1 stuk.

391
2889.

Stukken betreffende het g eschil tdssen dijkgraaf en hoo gh eemraden
en J. Morgan te Jaarsveld over de ; eigendom van gronden bij de
omringende uitwateringssluizen te Ameide, 1861-1 86 7. 1 omslag.

2890.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hooghee mraden voor de
administratie van het voorgemaal van de Ze derikvelden van het
verb~teren

en verho gen van een perceel griendland onder Ameide,

1893, 1894, 1895, 18 9 7. 1 omslag.

2891.

Akte van overschrijving van de goederen op naam van het onderdeal van het hoogheemraadschap het voorgemaal der Zederikvelden,
ook wel genaamd het voorgemaal der polders op de gemene Zederikboezem uitlozende op naam van het hoogheemraadschap, aangezien
het afzonderlijk beheer sinds 1 9 50 is gestaakt, 1958. 1 omslag.

aan- en verkoop

land

2892.

Akte van afstand door mevrouw E.C. Pels Rijcken, weduwe Madderman, weduwe van Eeten aan het hoo gh eemraadschap van een stuk
bouwland, vroeger wa terloop onder Lexmond, 1 91 9 . 1 stuk.

huizen en opstallen
c.~.

2893.

Akt e van verkoop door W.C.I1. Begram te Gorinchem aan het hoogheemraadschap, onderdeel het voorgemaal, van een woonhuis aan
de buitenzijde op de uitwaterende sluis van Ameide, 1865. 1 stuk.

2894.

Akte van verkoop door H. den Haak Bzn. te Am eide aan de administra tis van het voorgemaal van een houten schuur bij de
Sluissendijk te Am eide 9 1893 . 1 stuk.
teen- en hout g ewas

2895.

Akten van verkoop door dijkgraaf en hoo g heemraden van het
teen- en rijsgewas op het land behorende aan de polders op

392
de gemene Zederikboezem uitwaterende, buitendijks bij de sluizen
te Ameide, 1857-1916. 1 oms lag.
2896.

Akten van verkoop van wilgen en populieren bij het dijkhuis en
de sluis te Ameide , 1915, 1924. 1 omslag.
verpachting van land

2897.

Akten van verpachting door dijkgraaf en hoogheemraden van het
grasgewas van de buitenkaden van de vijf voormolens bij Ameide ,
1857-1 914. 1 omslag.
Akte van verhuur door dijkgraaf en hoogheemraden van een stuk
bouwland onder Lexmond en Leerbroek, 1896-1916. 1 omslag.

2899.

Akten van verhuur door dijkgraaf en hoogheemraden van stukken
grasland onder de geme enten Lexmond en Leerbroek, 1896-1916.
1 omslag.

2900. · Overeenkomst van onderhandse verhuur door dijkgraaf en hoogheemraden van een stukje grond langs de Oude Zederik aan de
firma C. van Beek te Meerkerk over de periode 1912-1917, 1932 1937. 1 omslag.
verpachting van visserij
2901.

\ .

Akten van verpachting door dijkgraaf en hoogheemraden van het
recht van visserij in een perceel water onder Lexmond en Leerbroek, 1896-1906. 1 omslag.
van de administratie van het hoogheemraadschap
algemeen

2902.

Overeenkomst houdende vaststelling van de scheiding van de percelen onder Hagestein behorende aan het Rijk (rivier en kribben)
en de oeverlanden behorende aan het hoogheemraadschap, 1929.
Afschrift , 1 stuk.

~..t~ ~ ~ ~~ ~~ --~. a.e ~'" ~~~(_ ~~

.,u~-~r,. \~,{l ~\~l)

.--~J

·

393
aan- en verkoop

land

2903.

Ak te waarbij de overdracht van de buitenloop van de Horndijk
te Leerdam wordt vastge legd van het vroegere dijkcollege van
Leerdam en Ter Leede op naam van het hoogheemraadschap, 1858.
1 stuk.

2904.

Ak te van verkoop door notaris Bodde te Meerkerk aan dijkgraaf
en hoogheemraden van een stukje buitenrol van de Hogendijk
even boven Lexmond, 1 8 71. 1 omslag.

2905.

Akte van verkoop ten overstaan van notaris A . de Wall Janssen
te Vianen door J.H. Wi gger s en A .Th. van Rijnbeek aan dijkgraaf en ho oghe emraden van een stuk berm aan de binnenzijde
van de Zomerdijk te Vianen, 1872. Gewaarmerkt afschrift, 1 stuk.

2906.

Akten van verkoop door het gemeentebestuur van Vianen aan dijkgraaf en hoogheemraden van de eigendom en het recht van bepoting
van een perceel berm aan de Lekdijk noordelijk en oostelijk van
de gem eente, 1872, 1886. 1 oms lag.

2907.

Akte van verkoop ten overst aan van notaris L .C. de Kruijff door
J .J. :Droo g lever voor mevromv H.C. van Os aan dijkgraaf en hoogheemraden van een stul< boomgaard aan de binnenkant van de Horndijk en a an de Blaasbalg te Leerdam, 1886 . 1 stuk.

2908.

Akte van verkoop door Gerrit van Putten aan dijkgraaf en hoogheemraden van een perceel dijkglooiing onder de gemeente Ragestein, 1890. 1 omslag.

2909.

Akte van verkoop ten overstaan van de notaris A.G. de Kruijff
te Leerdam door dijkgraaf en hoogheemraden aan Jacob den Hartog
van een stuk dijkhelling ten oosten van het dijkmagazijn aan de
binnenzijde van de Noorder-Lingedijk, 1 905. 1 stuk.
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2910.

Akten van verkoop ten overstaan van notaris A.G. de Kruijff te
Leerdam door dijkgraaf en hoogheemraden aan de fa. Varsseveld
en co. van stukken buitenloop van de Horndijk, 1909, 1910.
1 omslag.

2911 •

Akte van verkoop ten overstaan van notaris A .G. de Kruijff te
Leerdam door dijkgra a f en hoogheemraden aan het polderbestuur
van Middelkoop van een gedeelte volgespoten water vanaf de
vervallen molen van Middelkoop tot het Merwedekanaal, 1911.
Afschrift, 1 stuk.

2912.

Akten van verkoop ten overstaan van notaris L.A. van Ittersum
te Vianen door J. de Leeuw Jzn. te Jaarsveld aan dijkgraaf en
hoogheemraden van een stuk dijkberm aan de binnenzijde van de
Lekdijk onder Hagestein, 1911-1 912. 1 omslag.

2913.

Akte van verkoop ten overstaan van de notaris

~.G.

de Kruijff

te Leerdam door dijkgraaf en hoogheemraden van delen van de
gedempte Oude Zederik aan respektievelijk A . Bo s, A .J. Schep,
W. Slomp en Josina van Hoorne, 1917. Afschrift, 1 stuk.

2914.

Akte van openbare verkoop ten overstaan van notaris A .G. de
Kruijff te Leerdam door dijkgraaf en hoo g heemraden van bouwen rietland in de gedempte Oude Zederik aan het burgerlijk
armenfonds der gemeente Leerbroek, 1920. Afschrift, 1 stuk.

2915.

Akte van verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden aan de n.v.
houthandel Varsseveld en co .• ten overstaan van notaris

~ .G.

de

Kruijff te Leerdam van de zandplaat in de Linge onder Leerdam
(de Gantel) en een strook grond aan de teen van de Horndijk,
1920. Afschrift, 1 stuk.

2916.

Akten van overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het
hoogheemraadschap inzake de eigendom van delen van de Oude
Zederik, waarbij

~et

Rijk overdraagt de Oude Zederik van

Ameide tot Meerkerk, waarvan het visrecht aan

J. ~ .

de Bruin

is verkocht en het hoogheemraadschap het Rijk erkent als eigenaar van de percelen weg en berm, 1924. 1 omslag.
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2917.

Akte van verkoop door dijkgraaf ien hoogheemraden aan het gemeentebestuur van Dordrecht van ; een stukje grand te Everdingen
(A. 1014), 1932. 1 stuk.

2918.

Akte van verkoop door W. den Toom te Capelle aan den IJssel
aan het hoogheemraadschap van een stuk grand l angs de Linge
onder Kedichem, 1935. 1 stuk.

2919.

Akte van verkoop door Cornelis Waaldijk aan de dijkopzichter
Kronenberg voor het hoogheemraadschap van een stuk grand bij
de Noorder-Lingedijk onder Kedichem, 1938. 1 stuk.

2920.

Stukken betreffende de verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden
aan E.H. l'IIuilwijk te Kedichem van een stuk griendland te Kedichem, 1946. 1 omslag.

2921.

Stukken betreffende de overdracht door het gemeen tebestuur van
Hei- en Boeicop aan dijkgraaf en hoogheemraden van een strookje
grand tussen de weg en de wetering bij de begraa fplaats, 1950.
1 omslag.

2922.

Stukken betreffende de verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden
aan A.H.G . Smit te Den Haag van een perceel grand langs de
Linge onder Ark el (B 267), 1953, 195 7. 1 omslag.

2923.

Stukken betreffende de verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden
aan de heer Sap te Meerkerk van aan zijn terrain grenzende
percelen, 1956, 1957? 1960. 1 omslag.

2924.

Akte van verkoop door P.E. Kruyt voor mevrouw D. van Kleij aan
dijkgraaf en hoogheemraden ten overstaan van de notaris W.D.
Okkens te Leerdam van een stuk grand op de hoek van het Recht
van Ter Leede en de Loosdorpse weg en de akte van verkoop
door dijkgraaf en hoogheemraden van dit stuk land aan de ge-

". /.'O_,
11,ee!Jite.
m
Leer. dam, 1 958 -1 962 . 1 omslag..
~~ . · £~
·· · -I _ P.r-..~-- v-.: , f . 1 ..t
..llt1"-~~~-44~~~~v~~("~~neA+s,· · - ·· · ~-v-~~V<"t1·0ib1-~

l-<"n~J;.,J.tG4~~-~n""~/~~~*\i'~~~~ c.t~«s?P"~~- -~~ r\<r.C~~,:~.
2925.

Akte van verkoop ten oversta ~ van notar~-~ - Sto f k te Vianen
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door dijkgraaf en hoogheemraden aan B. Kooy te Kedichem van
het perceel grand uitmakende het opgehoogde terrein van het
voormalig dijkmagazijn te Kedichem, concept, 1967. 1 omslag.
huizen en opstallen

2926.

Akte van verkoop van de afbraak van het huis op de boog van de
sluis te Ameide buitendijks, 1865. 1 stuk.

2927.

Rapport van de dijkopzichter aan het college inzake de toestand
en prijs en staat van onderhoud van de waning Jan van Arkelstraat 1 te Leerdam, 1959. 1 stuk.
noodmaterialen en oud hout

2928.

Akten van verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden van de noodmaterialen en het oude hout langs de Lek en Noorder-Lingedijken,

1858-1915, 1917-1921, 1924, 1926, 1929, 1934. 1 omslag.
2929.

Akte van verkoop van schotbalken, oud hout en oud metaal door
dijkgraaf en hoogheemraden, afkomstig van de gedichte Zederiksluis te Ameide, 1893. 1 stuk.
rijsgewas en wilgehout

2930.

Akten van verkoop door Cj.ijkgraaf en hoogheemraden van rijsgewas
\

en wilgehout aan de Noorder-Lingedijk bij het dijkhuis de Barendrecht, 1857, 1858. 1 omslag. ·

2931 .

Akte van verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden van wilgebomen
aan de grindopslagplaats te Kedichem aan de Linge, 1877· 1 stuk.

2932.

Akte van verkoop door dijkgraaf en hoogheemraden van de noten
en appelen op stam onder de gemeente Kedichem, 1957. 1 stuk.
verpachting en vertuur
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land
2933·

Akten van verpachting van het grasgewas aan de zuiderglooiing
van de Horndijk te Leerdam, 1858-1931, 1933-1941, 1948, 1955.
1 omslag.

2934.

Akten en overeenkomsten van respektievelijk openbare en onderhandse verpachting van het grasgewas van de Voormolenwaard
buitendijks te Ameide, 1862-1914, 1928-1935, 1940, 1943, 1944.
1 omslag.
N .B. De bijbehorende kadast'rale kaart bevindt zich in de kaartenverzameling.
Zie ook nr. 1722.

2935.

Akten van verpachting door dijkgraaf en hoogheemraden van een
perceel bouwland onder Meerkerk, 1890-1917, 1932-1944, 1952,
1956, 1959. 1 omslag.

2936.

Akten van verpachting door dijkgraaf en hoogheemraden van een
perceel bouwland bij de korenmolen van Meerkerk, 1890-1915,
1935. 1 omslag.

2937~

Akten van onderhandse verpachting door dijkgraaf en hoogheemraden van een stuk dijkloop en -berm onder Hagestein aan de
veerman Pieter Goes, 1912-1917, 1932-1937. 1 omslag.
dijkhuis aan de Sluissendijk te Ameide

2938.

Akten van verhuur door dijkgraaf en hoogheemraden van het be- .
nedengedeelte van een huis onder de gemeente Ameide bij de
sluis van het voorgemaal, 1862-1863. ,,:1--amsTag. 1 ~ -

2939.

Akten van verhuur door dijkgraaf en hoogheemraden van het
dijkhuis met bijbehorend land aan de Sluissendijk te Ameide,
1893-1914, 1932, 1936. 1 omslag.
visserij in de Oude Zederik

398
2940.

Akten van verpachting door dijkgraaf en hoogheemraden van het
recht van visserij in de Oude Zederik onder Vianen,

1885-1 914 ,

1929-1936, 1956-1 957· 1 omslag.
begrotingen en rekeningen

begrotingen en rekeningen van de overgangsperiode

2941.

Bijlagen tot de rekeningen van het hoogheemraadschap inzake
het voormalig dijkdistrict van het land van Vianen,

1857-

1870. 1 oms lag.
2942.

Rekening en verantwoording door de gadermeester van het l and
van Hag·estein wegens de ontvangs t en ui tgaaf voor het ver-

1853, waarvan het batig sald o door
het hoogheemraadschap in 1857 is opgenomen, 1857. 1 stuk.
sterken van de Lekdijk in

2943.

Bijlagen tot de rekening van de ontvangst en uitgaaf voor het
voormalig dijkdistrict van het land van Hagestein,

:857-1864.

1 omslag.

Bijlagen tot de rekening van het hoogheemraadschap wegens de
ontvangst en uitgaaf wegens het voormalig dijkdistrict van
het l and v a n Ter Leed e en Schoonrewoerd,

2945.

1857-1860. 1 omslag.

Bijlagen t o t de rekening van het hoo gheemraadschap van de ontvangst en uitgaaf wegens het voormalig dijkdistrict van het
land van Arkel boven de Zouwe,

1857-1858. 1 oms la g.

begrotingen en rekeningen van het hoogheemraadschap

2946Begrotingen van de ontvangs t en uitgaaf van het hoogheemraad2948. schap in het gemeen en betreffende het voorgemaal van de Zederikvelden,

1857-1960. 3 omslagen.

f?-t~. b~-tlll'i!Jt{;'I~:....,Mc~i·•"jv
lJ
IJ
J
-..!J
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2946. 185 7-1 919;
2947. 1920-1949;
2948. 1950-1960. (alleen Vijfheerenlanden).
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Provinciale reglementen en verordeningen
2978.

Verordening op de ontgrondingen in de provincie Zuid-Holland,
1944, 1948-1949. 1 omslag.

2979.

Stukken betreffende het reglement op de wegen in de provincie
Zuid-Holland, 1950-1958. 1 omslag.

2980.

Stukken betreffende de
o~dening

totst~ndkoming

van de provinciale ver-

betreffende de sloping of verandering van molens,

1951. 1 omslag.
2981.

Stukken betreffende de vaststelling vanwege de Staten van de
provincie Zuid-Holland van een reglement op het beheer en
onderhoud van krachtens de wet van 4 april 1940 gemaakte
duikers, stuwen, damwanden en bijbehorende werken, 1952.
1 omslag.
Verordeningen en keuren van het hoogheemraadschap
keur op de dijken en kunstwerken

2982.

Stukken betreffende de tostandkoming van en de herziening en
wijziging van de keur op de dijken en kv.n?twerken binnen het

apn

1~K. 1y4

hooghee~raadschap, 1893-1894, 1904, ' 19 2~, 1934, 1942-1945,

1955-19$ 7. 1 omslag. ,
~~~~-~.... ~or~~~i
~eur

2983.

_ b

l & 'l-i~~ur./£Yt4¥4~,

op de Dief-, Meer- en· Zuider-Lingedijken

Keur op de Dief-, Meer- en Zuider-Lingedijken, de sluizen, duikers en bruggen daarin gelegen en op de verdere werken liggende
binnen de grenzen van het hoogheemraadschap, voor zover zij beheerd worden door qe commissie voor gemene belangen van de hoogheemraadschappen de
en de

A~ i l :3 serwaard

met Arkel beneden de Zouwe

Vijfheere~:landen, 4li 900,, .1924J iciGedrukt,

keur op het dijkleger

9if I

]31 1 (9~t

1 omslag.
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2984.

Keur en stukken betreffendede heJrzieningen en wijzigingE1n van
de keur houdende de regeling der

~amenstelling

van het dijkle-

ger voor het hoogheemraadschapy de aard en _de duur, zijner dien-

. li!> J

i9llir, '9'11

sten en de daarvoor toe te kennen belonlng, 1893, 1924, 1934,
1943-1944, 1953 1 ~4 omslag.
keur op het af- of uitgraven van landen
2985.

Stukken betreffende de totstandkoming, de herzieningen en de
wijzigingen van de keur op het af- of uitgraven van landen, de
starting van en de teruggaaf van gestorte waarborgkapitalen,
9'31 'Y~I

1

1881, 1900, 1911, 1924,' 1951-1952 1 j

d. omslag.

9

keur op de waterkerende kaden etc.y waarbij de polders op de
gemene Zederikboezem uitwaterende belang heb ben
2986.

Keur en stukken betreffende de herzieningen van de keur op de
waterkerende kaden, dijken enx., waarb:i.j . de polders op de ge1()05" 19 il, l9il
mene Zederikboezem uitlozende bela~ ~ebben, 1927, 1936, 19461947, 1956. 1 omslag.
verordening op het peilmalen

2987.

~e~

Verordening op het peilmalen op de Zederikboezem, 1900, 1911,
1924y Gedrukt, 1 omslag.
}~1; r~lr1,19~.l ~19·1 i
f

~·-"'o/Vt'

~

-

~

.I

-

Uitvoering van de taak van het hoogheemraadschap
Toezicht op de taakvervulling van inliggende polders en waterschappen
algemeen
2988.

Kaarten behorende bij de bijzondere reglementen van de polders,
1860-c. 1960.
N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling.

402
2989.

Processen-verbaal van de eedsaflegging voor de dijkgraaf door
de voorzitters van polderbesturen in het hoogheemraadschap,

1859-1860. 1 omslag.
Stukken betreffende de controle van de financiele administratie van de polders in de Vijfheerenlanden vanwege het Provinciaal Bestuur 9 1943, 1960. Afschriften, 1 omslag.

2991.

~~w::i.-s-se~la~-e-v4-n.e.i.aa.l-.-E.e.s.t.u.ur-i.nz.ak..e_e_en.....:cfu:.
·~-"L.:lL.e.rlo..o..p......:v..an---Ei-e-ee:t'-res.:pend-en-t -i-e-

me-t --d.e-.po.l.d.e.z:.s.

·;cos s-erl e1• en a: on aer he t toe z i""'c"'h't--vfrn-li·e4r-F.J,e.e.g.Ja.e.em-r-a-a'd:s-rrl:rav;-

-~-4-§,.-:1-e-m-s-h:t5o ~(It~-~~ -~ tie ~

01rert

~~2-~1~

~~ ~~ ..e... t~-7> , 1945- i94,_ 2-~~Ut .:>

2992.

Waterstaatkundige kaarten van de polders in de Vijfheerenlanden met aanduiding van de daarin liggende waterstaats-werken tevens schetstekeningen van die waterstaatswerken,

1949··J9~-

2993.

Waterstaatkundige kaarten van de polders in de Vijfheerenlanden met daarin a1:1ngetekend de gegevens van de w·aterstaatswerken, 1951.
N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling.

2994.

Schematische weergave Y<:n de polders in de Vijfheerenlanden,

1951 • 1 oms lag.
N.B. Deze weergave bevindt zich in de kaartenverzameling.

2995.

Kaarten van de polders in het gebied van de Vi·jfheerenlanden,
fotocopieen. z.j.
N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling.
polders onder Vianen
reglement

GcJVU
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~6,

IM~"ll) ~"'
h r;
,,
v

\A~ 1 1NW

,W"! .

Bijzonder reglement voor de polders Vianen, 1858, 1868 . 1 om;

17

slag.
begroting en rekening

~ f Begrotingen van de polders Vianen c .a.

1

1901-1909. 6 omslagen.

~-.1)~\J, itt::i7~<( J/9M·. polders Vianen c.a., 1901-1909;
~· polder Vianen 9 1901-1909;

2.9'19··.

po lder Bl oemendaal en Ganzenkamp , 1901-1909;

~-. polder de Biezen (onder Vianen) , 1901-1908;

300~

~.

polder Autena, 1901-1908;

~2.

polder Bolgerijen, 190 1-1 909.

" Rekeningen van de polders Vianen c. a., 1900-1909. 6 oms lagen

~008 ,

' 3003. polders Vianen c.a., 1901-1909;

fA.f,~VJ \Wvl."--t \r 1·7)

polder Vianen, 1900-1908;
005. polder Bloemendaal en Ganzenkamp, 1900-1908i
polder de

Biezen~

1900-1908;

polder Autena, 1900-1908;
po lder Bolgerijen, 1900-1908.

\s 171-'1'2

3,¢9.

Begr ot ingen van het polderdeel Vianen van de polders onder
Vianen, 1910-1 960. 1 omslag.

-.,o\ft~\-1~~ 3010.

Rekeningen van het polderdeel Vianen van de polders

~nder

Vianen, 1910-1960. 1 oms la g .

t~\l

,.l t-ll2. 3~.

~c\f \ ~I-I f) )~ ·

Begrotingen van het po l derdeel Bloemendaal en Ganzenkamp van
de polders onder Vianen, 1910-1960. 1 oms la g .
Rekeningen van het polderdeel Bl oemendaa l en Ganzenkamp van de
polders onder Vianen, 1909-1 960 . 1 oms lag.
keur

ro'U 'lOb

~3-

Keur op de wegen, kaden, weteringen, sloten enz. in de polders
onder Vianen, 1911, 1922, 1931, 1941, 1946 . Gedrukt, 1 omslag.
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,fi~'V) ~?4. ~.
~ i..-LNZ.-11

IIVW illll.

2.ob

Keur of

~olitieverordening

van de polders onder Vianen, 1956,

1966. 1 omslag.
a f"'va t ering

3015.

Stukken (gewisseld door het Provinciaal Bestuur en het bestuur
van de polders onder Vianen met en via dijkgraaf en hoogheemraden) inzake de afwatering van polderdelen en het bevorderen
daarvan door een goad onderhoud van de watergangen, 1945-1947·
1 omslag.

3016.

Rekest van ingelanden van de polder Bloemendaal aan het college
verzoekende een oplossing te zoeken voor een betere bemaling
van de polder wegens het niet voldoende afmalen via de Kortenhoefse polder, 1945. 1 stuk.
Stukken inzake het vaststellen van het pail van de waterstand
in de polders onder

Vianen~

1956. 1 omslag.

polder Lexmond
reglement
Bijzonder reglement voor de polder Lexmond, 1860, 1893. 1 omslag.
begroting en rekening
Begrotingen van de polder Lexmond, 1900-1955. 1 omslag.
_R ekeningen van de polder Lexmond, 1900-1955. 1 omslag.
keur
..
Keur of politieverordening van de polder Lexmond, 1909., 1919,

1926, 1938, 1949 ! Gedrukt, 1 omslag.
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afwatering

~~ ~2.

q8

Stukken betreffende de bemalingsovereenkomst van de polder
Lexmond met de polderdelen Bloemendaal en Ganzenkamp van de
polders onder Vianen (via het hoogheemraadschap gewisseld
tussen het Provinciaal Bestuur en het polderbestuur), 1949.
I omslag.

~',\. il !>

3p6.

Missiven van het polderbestuur van Lexmond en Lakerveld houdende de vaststelling van het polderpeil, 1955. I omslag.

polder Achthoven

reglement

~ . i4

~4.

Bijzonder reglement voor de polder Achthoven, 1860. I stuk.

begroting en rekening

(LJ..d .~ ~ ~·

Begrotingen van de ontvangst en uitgaaf van de polder Achthoven, 1900-1 960 . 1 omslag.

~. 5"0 3j)2'6.

Rekeningen van ontvangst en uit ga af van de polder Achthoven,
1900-1959. 1 omslag.

keur

(W~.

&1 3yf'7.

Keur of politieverordening op de waterkeringen, kunstwerken
etc. in de polder Achthoven, 1907, 1917, 1927, 1937, 1946.
Gedrukt, 1 omslag.

afwatering

3028.

Stukken betreffende het verzoek van dijkgraaf en hoogheemraden
aan Gedeputeerde Staten de vergunning van de polder Achthoven
tot het doormalen met een molen (1777) vervallen te verklaren
nude voorbemaling op Achthoven niet meer aanwezig is, 18651866. 1 omslag.
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Stukken betreffende de vaststelling van het peil in de polder
Achthoven, 1955. 1 omslag.
polder Lakerveld
reglement
Bijzonder reglement voor de polder

Lakerveld~

1860, 1893. 1 om-

slag.
begroting en rekening

c:~~. b7-~P ·

Begrotingen van de polder Lakerveld,

f.. ~t?- '(} 3,212 •

Rekeningen van de polder Lakerveld, 1900-1954. 1 omslag.

1901-1955~

1 omslag.

keur
Keur of politieverordening voor de polder Lakerveld, 1908,
1917, 1928, 1938, 1952. Gedrukt 9 1 omslag.
afwatering
Stukken betreffende de maatregelen genomen voor het vrijwaren
van delen van de gemeenten Lexmond en Meerkerk van gedwongen
evacuatie in verband met' . het onder waterzetten van delen van
de polder Lakerveld, 1944. 1 omslag.
3035.

Stukken betreffende de vaststelling van het peil in de polder
Lakerveld, 1945-1946. 1 omslag.

1\.~. ~~ ~~ t~ C-..b-el.\

'iMN .·•vt , 1110 '

polder Quakernaak
reglement
Bijzonder reglement voor de polder Quakernaak, 1858. 1 stuk.

407
(~.IS"

p11.

Missive van het bestuur va·n de I]Older Quakernaak a an het college van Gedeputeerde Staten hou,dende argumenten tegen een
.
samenvoeging van de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbro ek en de polder Quakernaak 1 1954. Afschrift, 1 stuk.
bestuursfuncties

~ . lO ~~·

Proces-verbaal van de verkiezing van een voorzitter van de
polder Quakernaak, 1944. 1 stuk.
begroting en rekening

~ . 7~-7~ )ffl9.

\

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder Quakernaak,

1901-1960. 1 omslag.

~ - 1G~77 ~·

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Quakernaak 1
1900~1960.

1 omslag.

keur

~ - ~5

/

~1.

Keur op de kaden, watergangen, bruggen, bruggenhoofden in de
polder Quakernaak, 1910t 1931, 1941, 1948, 1953. Gedrukt, 1 omslag .
afwatering

~~ HO

~2.

Stukken inzake de vaststelling van het peil in de polder
Quakernaak, 1960. 1 -omslag.
onderhoud van de wachtheulen in de Zederikkaden

3043·

Stukken betreffende de declaraties van de polderbesturen van
Quakernaak en Nieu>-rland aan dijkgraaf en hoogheemraden voor
de herstelwerkzaamheden aan de wachtheulen in de Zederikkaden,

1860. 1 omslag.

~ t..& ~\'l)

polders Neder--Hei- en·-Boeicop

408
reglement

~fv·~., e..... _ ./
,~

3 ~4·

Bijzonder reglement voor de polders Neder-Heicop en Neder-

n....., ~,U\.:w li.~'"" Boeicop 9
lV -

-

~....,t;vUt-

~~ ..'\"!~)

\\o fbv~
'

r ··-

~; J,...

3045.

1858 9 1862, 1893. 1 omslag.

Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement
van de polders Neder-Heicop en Neder-Boeicop en de reorganisatie van en de nieuwe bijzondere reglementen voor de polders
Neder-Heicop en Neder-Boeicop, Over-Heicop en Over-Boeicop,

1949_, 1954. 1 omslag.
w.~ {1'\;u~-Jfe:-

,e,...

,

, •

~ ·e-... ~t-~ a~~(l ~ ~1117~ IS"f7

bestuursfuncties

Processen-verbaal van de verkiezing van schout en heemraden
voor de polder Neder-Heicop,

~~ (~...Jeit- e...- '~

t?""

1954. 1 omslag.
~- .e....~"lt~Y' ~~

[;..-w .'t\1'-. i $ /

begroting en rekening

1't~Jf .e.-.. 1> ~..

6.6-.e. . O~

Begrotingen van ontvangst en ui tgaaf van de polder NederHeicop,

1900-1954. 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Neder-Heicop,

1900-1954. 1 omslag.
Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder NederBoeicop9

1900-1954. \_omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder NederBoeicop,

1901-1954. 1 omslaga

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder
Hei- en-Boeicop,

Neder-

1900-1954. 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder NederHei- en -Boeicop',

keur

1901-1954· 1 omslag.

409

'(\-~- ~

~ . ~ 3~fk#,..-e-~

Keur en stukken betreffende-·· de herziening
van de keur op de
I
v.regen, kaden, bruggenhoofden, wateringen, vlieten, togtduikers
.·

~~~

en scheisloten in de polders Neder-Heicop en Neder-Boeicop,

~&

1906, 1916, 1926, 1936, 1943-1944, 1953, 1957. 1 omslag.
vergunningen

3054.

Stukken betreffende het besluit van Gedeputeerde Staten op het
beroep van K. van der Stouwe tegen het besluit van het polderbestuur van Neder-Heicop dit besluit tot weigering van een vergunning tot het leggen van een duiker in plaats van een brug
~ e , ve f~1ie~.~,ye~ ,

195§ •. 1 omslag.

'Yl.t. ~ ~'i-~4o ..

afwatering

~~,~~(.\-<1 ~5.

45"

Besluit van Gedeputeerde Staten houdende vaststelling van het
peil van de waterstand in de polder Neder-Heicop, 1959. Afschrift, 1 stuk.
polders Neder- en Over-Boeicop gemeen
bestuursfuncties

3056.

Stukken betreffende de benoeming van

~
~~

voor de polders

Over-Heicop en Neder-Heicop en voor Over- en Neder-Boeicop,

M'l; 1954.

~:~rr ·
~ ·-9

1 cm sla tt-;. 'l

~.it...

Processen-verbaal van de verkiezing van schout en heemraden
van de polder Over- en Neder-Boeicop, 1954. 1 omslag.
begroting en rekening

~_ll,... 3 8.
~~~

~- e,.-.0

~

·~

'~J.. I5'8 '19.
3

'

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders Neder- en
Over-Boeicop gemeen, 1901-1956. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders Neder- en
Over-Boeicop gemeen, 1901-1956. 1 omslag.

410
afwatering
Stukken inzake de vaststelling van het peil in de polder Overen

Neder-Boeicop~

1959-1960. 1 omslag.

Blauwdrukken voor de bouw van een stoomgemaal voor de polder
Neder- en Over-Boeicop, z.j.
N.B. Deze stukken bevinden zich in de tekeningenverzameling.
Stukken gewisseld tussen het bestuur van de polder Over- en
Neder-Boeicop en het college inzake het weer openen van de
oude duiker in de Neder-Heicopseweg, 1959. 1 omslag.
polders Over-Heicop en Over-Boeicop
reglement
Bijzonder reglement voor de polders Over-Heicop en Over-Boeicop,

1859, 1874. 1 omslag.
3064.

Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement
van de polders Over-Heicop en Over-Boeicop en de reorganisatie van en de nieuwe reglementen voor de po lders Over-Heicop
en Over-Boeicop, Neder-Heicop en Neder-Boeicop en het waterschap de Huibert, 1953-1954. 1 omslag.
\ .

bestuursfuncties
Proces-verbaal van de verkiezing van een voorzitter van de
polder Over-Heicop, 1954. 1 omslag.
Proces-verbaal van de verkiezing van heemraden voor het bestuur van de polder Over-Heicop, 1954. 1 omslag.

~\ . -~ ·

Processen-verbaa+ van de verkiezing van gecommitteerden voor
de polder Over-He,icop, 1954-1955· 1 omslag.

411
begroting en rekening
3068.

Begrotingen van de ontvangst en uitgaaf van de polder OverHeicop, 1901-1954. 1 omslag.

3069.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder ·over-Heicop,
1901-1954. 1 omslag.

3070.

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder OverBoeicop, 1901-1954. 1 6mslag.

'·
3071.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder OverBoeicop, 1901-1954. 1 omslag.
keur

O.l·"l.-llz~tf~
. 30 •

Keur en stukken betreffende de herziening van de keur op de

1

wegen, kunstwerken, kaden, weteringen etc. voor de polders

n ~"~ ...ike

.,_,V\~

!:>

Over-Heicop en Over-Boeicop, 1912, 1923, 1933, 1943, 1947.
1 omslag.
polders onder Hagestein
reglement

.Mf~ri1
tJ .

lr3.~~)·

Bijzonder reglement en stukken betreffende een wijziging van
het reglement voor de polders onder Hagestein, 1860, 1908 9
1953. 1 omslag.
bestuursfuncties

3074.

Stukken betreffende de nietigverklaring door Gedeputeerde
Staten van de benoeming van een secretaris en penningmeester
va11_ d f

po ~ ~er; ~ ond~r

Hagestein, 1953. 1 omslag.

1L JS. ~~2k~'L
begroting

en

rekening

412

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Ragestein, afdeling Hoef en Haag 1 1900-1908. I omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Ragestein, afdeling Hoef en Haag, 1900-1908. 1 omslag.

.

~71-

~15l

?yr(.
lvp~\(~

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Ragestein, afdeling de Biezen, 1901-1908. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Ragestein, afdeling de Biezen, 1901-1908. 1 omslag.
Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van het gemene land van
de polders onder Hagestein, ~' 18fl/-1960. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van het gemeneland van de
polders onder Hagestein, 1956-1960. 1 omslag .•

lf~_ ,.._j_~

3081.

:"'4'T'tii\N> i53

Begrotingen van ontvangst en uitg aaf van de polders onder Ragestein, afdeling Hoef en Haag, 1909-1960. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Ragestein, afdeling Hoef en Haag, 1909-1960. 1 omslag.
Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de_ polders onder Ragestein, afdeling de

Biez~n,
\

.

1909-1960. 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Ragestein, afdeling de Biezen, 1909-1960. 1 omslag.
keur
3085.

Rapport van de dijkopzichter Swets terzake van de reclame door
het gemeentebestuur van Dordrecht tegen de keur van de polders
onder Hagestein inzake het schoon en op diepte houden van de
oude slotgracht en de Doovesloot, 1861. 1 stuk.
'

413

J-08'6 .
ft.j'.;!"J'~ 1.0 2

Keur of politievero rdening van

d~

polders onder Hagestein, 1 913,

1923, 1933, 1937, 1 9 44, 1 9 51. Gegrukt, 1 omslag.

afwatering

3087.

Stukken betreffende de mogelijkheid tot het vervang en van de
bestaande heulen en bruggen in de Tienhovense watering onder
Ha ge stein door het legg en van duikers o p g r a nd van de keur
van de polders onder Hagestein, 1 94 8 . 1 omslag.

3088.

Stukken betreffende het beroep van h e t gemeen te bestuur van
Hagestein te g en de we i ger ing van h e t po lderbe stuur verg unning
te verlenen tot het leggen van een duiker in de Zandgracht
voor d e afvoer van a fvalwater, 1 948 -1 949 . 1 omslag.

'(\ :t v-~f jt,1<A~-=- 2.1 &

0

~
:1\.c..j~~- 2Lo
iJ!

Stukken inzake klachten van A. de Leemr te Hagestein b ij het
Provinciaal Bestuur inzake de vervui ling van s l oten in de
po ld ers onder Hagestein in strijd met de keur 9 1 9 5 9 . 1 omslag.

3090.

Stukken ( gewisseld door h e t Provinciaal Bestuur via en met
d ij kgraaf en hoo ghe emraden) inz ake de voorziening van bluswater in de gemeente Hagestein in verband met het dempen van
de watergang lang s de Dorpstraat in beheer en onderhoud b ij
de polders onder Hagestein en het hoogheemraadschap, 1 96 0 .
1 omslag.

polders onder Everdingen

reglement

~·

~L.'t,. i b·-l7

Stukken b e treff ende de herziening van het bijzonder reglement
van de pold e rs onder Eve rdingen, 1 8 58 9 1 953 - 1954. 1 omslag.
benoeming s ec ret a ris-p enningmees ter

~
:,\1~ .

)~2 .

)0

Nissive van h e t bestuur van de po l ders onder Everdingen houdende mededeling van de ben oeming van A . van der Graaf tot secretaris-penningmee ster, 1 960 . 1 stuk.

414
begroting

.e n

rekening

13egrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer rondsom 9 1901-1913, 1928-1956. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer rondsom, 1900-1912 9 1927-1955. 1 omslag.
13egrotingen van ontvangst en 1.!-itgaaf van de polders onder Everdingen, beheer Over- en Neder-Zijderveld, 1913, 1928-1956.
1 omslag.

)946.

~ . l.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer Over- en Neder-Zijderveld:, 1913, 1927-1955.
1 omslag.
13egrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen9 beheer Gouwenes 9 1928-1956. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer Gouwenes 9 1927-1955. 1 omslag.
keur
Keur voor de polders onder Everdingen, 1910, 1922, 1933. Gedruld 9 1 omslag.

·, .

afwatering
Stukken inzake een onderzoek .vanwege dijkgraaf en hoogheemraden
naar klachten van ingelanden van het polderdeel Over- en NederZijderveld van de polders onder Everdingen inzake het te laag
houden van de waterstand in het deel Neder-Zijderveld, 1952.
1 om lag.

,

,

11 . ~. ~L~ ~~;z.,.

3101.

1

I o~

.

Stukken betreffenre het onderzoek op verzoek van het Provinciaal 13estuur vanwege dijkgraaf en hoogheemraden ' naar klachten

414
begroting

en

rekening

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen,

behee~

rondsom, 1901-1913 1 1928-1956. 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer rondsom, 1900-1912 1 1927-1955· 1 omslag.
Begrotingen van ontvangst en

~itgaaf

van de polders onder Ever-

dingen, beheer Over- en Neder-Zijderveld, 1913, 1928-1956.
1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer Over- en Neder-Zijderveld, 1913, 1927-1955.
1 omslag.

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer Gouwenes, 1928-1956. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polders onder Everdingen, beheer Gouwenes, 1927-1955. 1 omslag.
keur
Keur voor de polders onder Everdingen, 1910, 1922, 1933. Gedrlli(t, 1 omslag.
afwatering

3100!

Stukken inzake een onderzoek vanwege dijkgraaf en hoogheemraden
naar klachten van ingelanden van het polderdeel Over- en NederZijderveld van de polders onder Everdingen inzake het te laag
houden van de waterstand in het deel Neder-Zijderveld, 1952.
1 om{t;~~ ;,~i>

,

,

1

'ft · ~. w~ [~~ lO A.. .

3101.

Stukken betreffenp.e het onderzoek op verzoek van het Provinciaal Bestuur vanwege dijkgraaf en hoogheemraden ' naar klachten

415
van het · gemeentebestuur van · · Everd~ngen over het niet schoonhouden van een slootje bij de woningen aan de Kweldam, 1960 •
.·
1 omslag.
polder Tienhoven onder Everdingen (Autena)
regle~ent

~·

Bijzonder reglement voor de polder Tienhoven, 1858. 1 stuk.

C~w-./T\~~ \~ 1
begroting en rekening

_?;l-e;3 ..

'·

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder Tienhoven

d,v.,t./TL&v-.t. 1~1

onder Everdingen, 1901-1908. 1 omslag.

~

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Tienhoven

·- p(.

Ctv.X .J I ~J. if)~

onder Everdingen, 1900-1909. 1 omslag.
polder Bolgerije onder Vianen en Everdingen
bestuursfuncties

3105.

Stukken gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur en dijkgraaf
en hoogheemraden betreffende de vernietiging van de benoeming
van N. Bronkhorst te Zijderveld als schout van de polder Bolgerije wegens naaste verwantschap met de penningmeester, 19481949 . ..1 emslag ;-

24vlftae- .

1\ " '~ - A.:.e ~~ 1*1~ -

begroting en rekening

~· ?
'

~~~~~0

3,wi.

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder Bolgerije,
1910-1913, 1926-1960. 1 omslag.

- ~·

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Bolgerije,
1909-1913, 1925-1960. 1 omslag.
keur

416
Keur op de wegen, kaden, weteringen etc. in de polder Bolgerije,

1909, 1922, 1932, 1942, 1953. Gedrukt, 1 omslag.
polder Autena onder Vianen en Everding en
reglement
Stukken bet.reffende de wijziging van het bijzonder reglement
van de polder Aut.ena in verband met het door hen afmalen van
het water van het polderdeel Gouwenes van de polders onder ·
Everdingen, 1953-1954· 1 omslag.
begroting

en

rekening

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder Autena,

1909-1960. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Autena, 1909-

1 960. 1 oms lag.
keur
Keur op de wegen, kaden, weteringen, sloten etc. in de polder
Autena, 1909, 1931, 1949. Gedrukt, 1 omslag.
afwatering

\ .

Stukken betreffende het vaststellen van het peil van de waterstand in de polder Autena, 1959-1960. 1 omslag.

3114.

Stukken betreffende de klacht van J. van Straaten te Everdingen
bij het Provinciaal Bestuur inzake het hem door het polderbestuur weigeren van een vergunning tot het leggen van een dam
met duiker aan het boveneinde van de Autenase weter.ing aan de
Bolgerijssekade, 1St60-1961. 1 omslag.
-'I'L~ . ~ ~ Q,~ S~
.
l
Kersbergsche en Achthovense Uiterwaarden

417
reglement

j(;ct ~

3115.

Bijzonder reglement voor de polder Kersbergsche en Achthovense
Uiterwaarden, 185 9 . 1 stuk.

begroting en rekening

.K.z. (,L 1.'3

311 6 •

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder de Kersbergsche en Achthovense Uiterwaarden, 1901-1960. 1 omslag.

¥ z(ll4-l5 -yri.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder de Kersbergsche en Achthovense Uiterwaarden, 1900-1960. 1 omslag.

3118.

Missive van het bestuur van de polder de Kersbergsche en Achthovense Uiterwaarden aan dijkgraaf en hoogheemraden verzoekende wederom een bijdra g e van f 4,50 in hun kosten, 1944. 1 stuk.

1\. 1':..1..:._'(; u·& <Kz CL

4o.

keur

1\,&((35

~

Keur op de waterkering, uitwatering en uitwateringssluis in
de polder de Kersbergsche en Achthovense Uiterwaarden, 1913,
1925, 1936. Gedrukt 9 1 omslag.
polder de Uiterwaarden onder Vianen en Hagestein

reglement

~1-t{:

21~ .

Bijzonder reglement voor de polder de Uiterwaarden, 1859, 1880,
1884, 1917. 1 omslag.

begroting en rekening

l\~.1\,\iJ.

v£ .

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder de Uiterwaarden, algemeen beheer, 1901-1957. 1 omslag.

\!~~'\AN.

~22.

Rekeningen van de ontvangst en uitgaaf van de polder de Uiterwaarden, algemeen beheer, 1900-1956. 1 omslag.

418

l~ , 31 ~3.

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder de Uiterwaarden, beheer

stoomgemaal~

1901-1960. 1 omslag.

Rekening en van ontvangst en uitgaaf van de polder de Uiterwaarden, beheer st oomg emaal, 1900-1960. 1 omslag.
keur
Keur of politieverordening op de waterkering, uitwatering en
uitwateringssluis van de polder de Uiterwaarden, 1910, 1920,
1931, 1941. Gedrukt, 1 omslag.
afwatering
Situatietekening van een gedeelte van de Kilsloot van de polder de Uiterwaarden langs de Zuider-Lekdijk met plaatsbepaling
voor een nieuw te graven Kilsloot, z.j. (c. 1920).
N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

~· _))Zl ·

Stukken gewisseld door het polderbestuur en het Provinciaal
Bestuur met en via dijkgraaf en hoogheemraden inzake de opheffing van het stoomgemaal van de polder, 1949-1951. 1 omslag.
polder de Eendragt
reglement
Bijzonder reglement voor de polder de Eendragt, 1859, 1917.
1 omslag.
begroting en rekening
Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder de Eendragt, 1901-1960. 1 omslag.
Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder de Eendragt, 1900-1960. 1 omsla g .

419
3131 •

Stukken betreffende het advies van
dijkgraaf en hoogheemraden
I
aan het Provinciaal Bestuur betr.( :)ffende de vergoeding van de
schade aan de kade van de polder de Eendragt als stormvloedschade,

1953. 1

omslag.

'17'

'¥\ .'b. ~ .,.& &_..v.\;~.\t

f~iwt

c.

,,1'11\f,'Yifl.

-~

iS /

Stukken betreffende de verkoop door het bestuur van de polder
de Jj:endragt van het g emaalgebom1 van de polder,

1959-1961.

Afschriften, 1 omslag.

keur

E. ;-2

~m.

Keur op het af- of uitgraven of uitbaggeren van landen, de
storting en teruggaaf van gestorte waarborgkapitalen in de
polder de Eendragt,

1910, 1920, 1934, 1943, 1953.

Gedrukt,

1 omslag.

t_--_

50

3}d.

Keur op de waterkering en uitwa tering van de polder de Eendragt,

1920, 1934, 1954.

Gedrukt,

1

omslag.

polder de Goilberdinger en Everding er Waarden

reglement

3135.

Reglement voor de polder de Goilberdinger en Everdinger Waarden,

3136.

1859. 1

stuk.

Situatietekening van een gedeelte van de polder de Goilberdinger en Everdinger Waarden, behorend bij het reglement van
de polder,

1935.

N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3137.

Stukken betreffende de wijziging en aanvulling van de reglementen voor de polder de Goilberdinger en Everdinger Waarden,

1952. 1
keur

omslag.

420
3138.

Verordening op het onderhoud van de waterkering en waterlozing
van de polder~

1912, 1925 7

1 935~

1946" Gedrukt, 1 omslag.

afwatering

Tekening van de situatie van de polder voor het dempen van de
bestaande en het graven van een nieuwe uitwateringssloot,

1935.

N.B. Deze tekening bevindt zich i n de kaartenverzameling.

polder Oud- en Nieuw-Schaaijk en Kortgerecht/polder Hoogeind
en Schaaijk

reglement

Stukken betreffende de wijziging van het b ijzonder reglement
van de polder Hoogeind en

Schaaijk~

1953-1954. 1 oms lag.

begroting en rekening

Begrotingen en rekeningen van de polders Oud- en Nieuw-·Schaaijk
en

Kortgerecht~

1900-1915. Afschriften, 1 omslag .

Begroting en rekening van ontvangst en uitgaaf wegens de zandweg van de polder Kortgerecht 7

dftS.
i 7b ~ l77

yze.

1900-1914. 1 omslag.

Begrotingen en rekeningen van ontvangst en uitgaaf wegens het
stoomgemaal met bijbehorende werken van de polders Oud- en
Nieuw-Schaaijk en Kortgerecht en Hoog-Middelkoop, Loosdorp
en de Meent 9

1908-1915. 1 omslag.

Begrotingen van on tvangst en uitgaaf van de polder Hoogeind en
Schaaijk,

1916-1 964. 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Hoogeind en
Schaaijk,

keur

1916-1--962. 1 oms la g.
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:1ft
211

s.

3)46 .

e:-. . 3lto ·

Keur of politieverordening

Tespek~ievelijk

voor de polders Oud-

.

en Nieuw-Schaaijk en Kortgerecht Bn de polder Hoogeind en
Schaaijk, 1910 en 1919, 1929, 1 9 39, 1950. Gedrukt, 1 omslag.

afwatering
~~

;j'\ ·~

s
·i
.~

·1~
'f J!;)

v47.
~

Besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van een subsidie van f 14.300,-- aan de polder voor de dieselbemaling van
de polder ter dekking van de extra kosten daarvan ten opzichte
van electrische bemalirig, 195 9 . 1 stuk.

polder Hong- of Klein-Oosterwijk

reglement

" c-.t!. -C"1
Jt\i

3MB.
/

Bijzonder reglement voor de polder Hoog- of Klein-Oosterwijk,
1919, 1921. 1 omslag.

begroting en rekening

Jf - ~ K-0 3149.

40

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de polder Hoog- of
Klein-Oosterwijk, 1901-1 9 60. 1 omslag.

Jf-~k'-0 ~·
lri

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Hoog- of
Klein-Oosterwijk, 1 901-1 960. 1 omslag.

keur

J{- ~f J\-0 3J~.

Keur voor de polder Hoog- of Klein-Oosterwijk, 1909, 1 920, 1930,

5:)

1941. Gedrukt, 1 omslag.

'

afwatering

Jt- qA<-0
~(} e.~ Sl.

y(52.

Stukken gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur en dijkgraaf
en hoogheemraden inzake een wijziging van de bemalingsovereenkomst tussen de polders Hoog- of Klein-Oosterwijk en Kedichem
met Oosterwijk en Rietveld en het garanderen van medezeggenschap
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van partijen in de toepassing van de overeenkomst, 1945, 1956.
1 omslag.

polder Hoog-l\1iddelkoop, Loosdo rp en de Meent

reglement

Bijzonder reglement voor de polders Hoo g - Middelkoop, Loosdorp
en de Meent, het Regt van Ter Leede of Bruinsdel en Hoog-Leerbroek en Hoog- of Klein-Oosterwijk, 1859, 1 86 2, 1884. 1 omslag.

begroting en rekening

Beg rotingen en rek eningen van ontvangst en uit gaaf v an de polders Hoog-Middelkoop, Loosdorp en de Meent, 1 900-1 915. 1 omslag.

polder Bruinsdel en Ho og-Leerb roek

re g lement

Bijzonder re g lement v o or d e polder Bruinsdel en

Hoog-Leerbroek~

1919 . 1 stuk.
bestuursfuncties

3156.

Stlli(ken inzake het beroep b ij Gedeputeerde Staten door A . van
Kleij te Leerdam tegen de v e rkiezing van 1. van den Berg tot
voorzitter van de

. 1) .

~

i"

polder~

~L?0 ,ff-(

1 9 47. 1 omslag •

22 .

begroting en rekening

Begrotingen van ontvang st en uit g aaf van de polder Bruinsdel
en Hoog -Leerbroek, 1 9 02-1 9 54 · 1 omslag.

f>~ Jf-( ~·

'l-b3

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de polder Bruinsdel
en Hoog-Leerb r o ek, 1 902-1954. 1 omslag .

423
keur

· S<vv¥-l

l "l

3~·"

Keur voor de polder Bruinsdel en Hoog-Leerbroek of Het .Recht
van Ter Leede, 1909, 1921, 1930. Gedrukt, 1 omslag.
. . ... ..;;.,.~

~

---

afwatering

i .i?lfl Je~C ysa.
lf;4

Stukken betreffende de bemalingsovereenkomst tussen de polder
Bruinsdel en Hoog-Leerbroek en de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek,

3161.

1941~

~

Stukken betreffende

1946-1947. 1 omslag.

\J~ <t, ·~~

klacht~

over ondiepte in de voorwetering

van de polder, strijdig met de

1~1-C ~

U,u

keur~

1947. 1 omslag.

Stukken betreffende de vergunning verleend door dijkgraaf en
hoogheemraden aan het polderbestuur van Bruinsdel en HoogLeerbroek voor het stichten van een vijzelgemaal in de ondervan de achtermolen van de polder, 1952. 1 omslag.
6:zizt::Q; ·t i!'l'> .Je ~ a t:.O.

,

~~Jf...(? _¢ .

H'l

Stukken inzake de via dijkgraaf en hoogheemraden bij het Provinciaal Bestuur ingediende klacht van ingelanden van de noordwesthoek van de polder wegens watergebrek aldaar, 1955-1956.
1 omslag.

,:1

E>

e-<ntP~ c-·

\\8

~-

Stukken (gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur en het polderbestuur van Bruinsdel en Hoog-Leerbroek via dijkgraaf en hoogheemraden) inzake de vaststelling van het zomer- en winterpeil
in de polder, 1956, 1958. 1 omslag.
gemeenschappelijke polders onder Leerdam
begroting en rekening

3165.

Begroting en rekening van de ontvangst en uitgaaf wegens de
zandwegen onder Leerdam, 1900-1914. 1 omslag.

3166.

Begroting en rekening van ontvangst en uitgaaf wegens de
parallelwegen onder Leerdam, 1914. 1 omslag.
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gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek

reglement

Bijzonder reglement voor de gecombineerde polders Nieuwland
en Leerbroek,

3168.

18'59. 1 stuk.

Stukken gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur en dijkgraaf
en hoogheemraden inzake een

m~gelijke

samenvoeging van de

polders Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak,

1952-1954. 1 om-

slag.

·n··'E . 1~ <-1'"611 rtet

1otr.

bestuursfuncties

Stukken betreffende het beroep van ingelanden van de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek bij Gedeputeerde Staten
en de Kroon tegen de benoeming van een heemraad voor het bestuur van de polders,

1955-1956. 1 omslag.

begroting en rekening

Stukken

bet~effende

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op

geldleningen aangegaan door het bestuur van de gecombineerde
polders,

1959-1960. 1 omslag.

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de gecombineerde pol-

·, .

ders Nieuwland en Leerbroek,

1901-1955· 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek,

1900-1956. 1 omslag.

keur

Keur en stukken betreffende de keur of politieverordening van
de gecombineerde

~alders

Nieuwland en Leerbroek,

1927, 1933, 1944, ,1952. 1 omslag.

1912, 1923,
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afwatering

1\£l 'l5~

V14.

Stukken betreffende het vaststellen van het peil van de waterstand in de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek, 1960.
1 omslag.

verenigde polders Kedichem met Oosterwijk

reglement

Kt,O 1 r; 3}15.

Bijzonder reglement voor de versnigde polders Kedichem met
Oosterwijk~

)858, 1907, 1916, 1921. 1 omslag.

benoeming secretaris-penningmeester

KtO lrl 3~.

Missiven van het bestuur van de verenigde polders Kedichem met
Oosterwijk houdende mededeling van de benoeming van A.P. de
Stigter tot secretaris-penningmees ter, 1952-1953. 1 omslag.

begroting en rekenin g

J< '& 0 ' ~ ~)-?f.

Stukken betreffende een klacht van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kedichem (via dijkgraaf en hoogheemraden bij h et Provinciaal Bes tuur) 1vegens het ui tblijven
van betaling van schadevergoeding door het polderbestuur wegens
het wijzigen van een uitpad, 1958 . 1 oms l ag •

.J\&0 ~(, ~3~
180

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de verenigde polders
Kedichem met Oosterwijk, 1901-1960" 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en ui tgaaf van de verenigde polders

• Kedichem met Oosterwijk, 1900-1 960 . 2 omslagen .

Kz.O 81~~

}Y(§.

~ o~g

3180 . 1945-1 960.
keur

1900-1944;
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Keur en stukken betreffende de herziening van de keur of politieverordening van de verenigde polders Kedichem met Oosterwijk,

1906 , 1915, 1925, 1930, 1953, 1959-1960. 1 omslag.

afwatering

rl )

l .::>_...

3~o

Situatieschets voor het bouwen van een st oomgemaal voor de
polders Kedichem met Oosterwijk, z.j. (c.

1870).

N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

Stukken gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur, dijkgraaf en
hoogheemraden en het po lderbestuur inzake de bemaling van de
polders Hoog- of Klein-Oosterwijk en Rietveld door het poldergemaal zonder daarin medezeggenschap te geven en betreffende
plannen tot het vereni gen van deze polders of het stichten van
een bemalingswaterschap,

3184.

1943-1 945, 1956 . 1 omslag.

Stukken betreffende klachten ingediend bij het Provinciaal
Bestuur inzake de waterstand in de verenigde polders en de
vaststelling van het peil in die polders,
1 omslag.

1l ..t L

1954-1 955, 1957-1958.

cv'-L kJ:vJ:.o~.,, •wttA L\ ~\·{"' ~ (;w.;- .WJ . II (

Stukken betreffende de vernieuwing van de maal- en inlaatsluis
van de polders Kedichem met Oosterwijk,

1955. 1 omslag.

polder Middelkoop

reglement

Bijzonder reglemen t voor de polder Middelkoop,

1858, 1893.

1 omslag.

benoeming secretaris-penningmeester

Missiven van het bestuur en de vergadering van stemg erechtigde
ingelanden van qe polder Middelkoop houdende mededeling van de

427
benoeming van H. de Jong Cz n . tot secretaris-penningmeester
I

van de pol der, 1 9 4 9 . 1 om slag .

begro tin g en rekenin g

Nt £3 3~.

Begro tin gen van on tvangst en uit gaaf van de polder Middelk oop ,
1 90 1-1960. 1 omslag .

ft sl-52 3y4.

1

Rekeningen van on tvangst en uit ga af van de polder Mid de l koop ,
1 900-1 960 . 1 oms l ag .

keur

"~~r" ft~

~~·

Keur of po liti everorden i ng voor de po lder Mi d d e l koop , 1 90 7,
1 9 17, 1 92 7, 1 938 , 1 9 44, 1 9 56. Gedrukt, 1 oms la g .

afwatering

"tf\ \\ ~

)~'1 .

Stukken gewissel d tussen het Provinciaal Bes tuur en dijkgraaf
en hoogheemraden inzake een mogelij ke combinatie van de bema ling van enige po ld ers , 1 949 . 1 oms l ag.

polder Rietveld

reglement

\; . I 1..

~2.

Bijzonder reglement voor de polder Rietve l d , 1 859 , 1 92 1. 1 omslag .

begr ot ing en rekening

R b3

1-1195 •

Begrotingen van on tvangs t en uitgaaf van de polder Rietveld,
1900-1913, 1 93 1-1 960 . 1 omsl ag.

~~ ~~~ )Jffil·

Rekeningen van on t vangs t en uitgaaf van de polder Rietveld,
1900-1912, 1 9 30-1 960 . 1 oms lag.

428
Missive van het bestuur van de polder Rietveld aan dijkgraaf
en hoogheemraden inzake de heffing van polder- en dijklasten
van gronden gelegen over de Noorder-Lingedijk 5 die tevens aangeslagen worden vanwege het waterschap van de Beneden-Linge,

1953. 1 stuk.
keur
Keur op de wegen, kaden 5 vlie.ten 5 v1eteringen, bansloten, tochtsloten, bruggenhoofden, bruggen, duikers etc. in de polder
Rietveld, 1911

1916 9 1933, 1947. Gedrukt, 1 omslag.

9

afwatering
Stukken (gewisseld door het Provinciaal Bestuur en het polderbestuur met en via dijkgraaf en hoogheemraden) inzake een mogelijke wijziging van het bemalingscontract van de polder Rietveld en Klein-Oosterwijk met de polder Kedichem met Oosterwijk,

1945, 1956. 1 omslag.
Stukken gewisseld tussen het Provinciaal Bestuur en dijkgraaf
en hoogheemraden inzake het onderhoud van de tochtsloten in de
polder Rietveld en de bezwaren ingediend tegen het besluit van
het polderbestuur geen vergunning te verlenen tot demping van
de sloten; 1948-1949. 1 omslag.
\

Stukken gewisseld door het Provinciaal Bestuur en het bestuur
van de polder Rietveld met · en via dijkgraaf en hoogheemraden
inzake een klacht over de waterstand in de uiterwaard onder
Rietveld, 1951-1952. 1 omslag.
waterschap Ter Leede
/

reglement Stukken betreffepde de wijziging van het bijzonder reglement
'

van en betreffende de

oph~ffing

schap Ter Leede, 1948-1963. 1

en liquidatie van het water-

oms~ag.
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keur

kl:

3o

~·

Keur op de wegen i n het waterschap Ter Leede, 1927, 1 937, 1947.
1 oms lag.

waterschap de Huibert

begroting en rekening

Jtv'INkv\l ') ;;z2•

Begrotingen van ontvarigst en uitgaaf van het waterschap de·
Huibert, 1901-1913, 1 92<1l -1 -954 . 1 oms la g.

Jt~v1l~ 2~ ~~.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van het waterschap de
Huibert, 1900-1912, 1927-1954. 1 oms lag.

keur

~w\.~ !r\ ~4.

Keur voor het waterschap de Huibert, 1 9:0, 1922, 1933. Gedrukt,
1 oms lag .

afwatering

.t.J,~· 55 ,)265.

Tekeningen voor de bouw van het stoomgemaal van het waterschap
de Huibert, 1895. 1 stuk.
N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.
,- ~- ~

\ l&I(..;WI~

3206.

~ ~oor

de bouw van een machinistenwoning b ij het stoomge-

maal de Huibert, 1 902.
N.B. Deze tekening bevind t zich in de kaartenverzameling •

.;R\;J~~ &r:; !~·

Stukken betreffende de ontheffing door dijkgraaf en hoogheemraden verleend aan het bestuur van het waterschap de Huibert
van de verbodsbepalingen in de keur op de dijken in verband
met de bouw van een nieuwe bema lingsinrichting voor het waterschap, 1953-1954. 1 omslag .

Ret verlenen van vergunningen door dijkgraaf en hoogheemraden
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algemeen

3208.

Register van de vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden bijgehouden d o or de dijkopzichter 1 1857-18 9 3. 1 deel.

')209.

Concepten van vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden niet ingeschreven in de re g isters van vergunningen van
het hoogheemraadschap , 1883 -1 889 . 1 omslag.

3210.

Register houdende aantekeningen betreffende vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden 9 1903-1934. 1 deel.

3211

0

Register van de vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden, 1907-1 9 31. 1 deel.

3212.

Naamindex op het register van vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden over de periode 1 90 7-1931. 1 deel.

~M,~ \li!~·~"", 1(~~- 'Y72. io~.
het af- of uitgraven van gronden, ontgrond ingen

3213.

Stukken betreffende het rekest van G. Dekker en G. Wo lzak tot
het vergraven van land te Kedichem en het beleggen van de waarborgsom en de overdracht van die be l egging, 1882, 1907, 19241925, 1929. 1 omslag.

3214.

Stukken betreffende de ontheffing door dijkg raaf en hoogheemraden verleend aan de Gebr. van Oord te We rkenda m tot het afgraven van perce len wei- en bouwl and onder Everdingen, 19411 943. 1 oms la g.

3215.

Overeenkomst tussen het bes tuur van de polder de Eendragt en
de n.v. van Loon 1 s zand- en grindhandel

te Vreeswijk voor het

ontzanden en omkaden van stukken l and in de p older, 1938 .
1 stuk.

3216.

Stukken gewis seld door, met en via dijk g raaf en hoogheemraden
!

en het Provinciaal Bestuur en het po lderbestuur van de polder
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Hoog- of Klein-Oosterwijk inzake

~edeelte lijke

ontpoldering

van het gebied ten gunste van de gemeente Leerdam 9 1 943 9
1948-1952, 1958. 1 omsla g .

"3217.

Stukken b etreffende de ontheffingen verleend door het Provinciaal Bestuur aan Van Loon's zand en gr indhandel te Vreeswijk
voor zandwinning in de polder de Eendragt, 1948-1950, 1953,
1955-1956. 1 omslag.

3218.

Ontheffing van de verordening op de ontgronding en verleend
door het Provinciaal Bestuur voor het verbeteren van cultuurgrond in de polder de Eendragt door het ontgraven van zand 9
1952-1953. 1 omslag.

3219.

Stukken betreffende de ontheffingen verleend door het Provinciaal Bestuur voor het afgraven van kleigronden onder Vianen
ten bate van de dakpannenindustrie, 1 9 59. 1 omslag.

3220.

Stukken betreffende de ontheffingen verleend door Gedeputeerde
Staten en dijkgraaf en hoogheemraden van de verordening op de
ontgrondingen en de keur op de dijken voor het verrichten van
zandontgravingen te Kedichem buitendijks bij het Heukelumse
veer, 1 959. 1 omslag.

3221.

Stukken betreffende de ontheffingen door het Provinciaal Bestuur en dijkgraaf en hoogheemraden van de verordening op de
ontgrondingen en de keur op de dijken tot ontgraving van delen
ui terwaard onder Everdingen, de l!J:untjeswaard en de bovenste
Dominoswaard, 1959-1960. 1 omslag.

3222.

Stukken betreffende de ontheffing door het Provinciaal Bestuur
aan het gemeentebestuur van Vianen van de verordening op de
ontgrondingen voor het aanleggen van een haven en afwateringssloten aan de oostzijde van het Merwedekanaal in het uitbrei~ingsp~an de Hagen, 1 9 59-1 960. 1 omslag.

1,'1'22 . .

.

_ .

,

1

. (-

\f~~... ~~ct~~,..~~~ ,~~"" ~ ~~.- 1 tq~4---t~

het bouwen op of langs dijken

4. <

2-~... ,
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3223.

Register van de verg unningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden tot het bom...-en op en beplanten van de dijken en
dijkbermen in het hoogheemraadschap,

3224.

1857-1906. 1 deel.

Stukken betreffende vergunningen aangevraagd v oo r het bouwen

1859, 1861,
rqb.
1957, 1958, 1960 , 196 7,. 1 omslag.

of verbouwen van opstallen lang s en op de dijken,

1864, 1877, 1882-1 954 9
3225.

Stukken betreffende de vergunningen verleend door dijkgraaf en
hoogheemraden tot het plaatsen van palen en borden in de bermen van dijken en wegen,

3226.

1951, 1953-1955, 1959. 1 omslag.

Vergunningen en stukken betreffende vergunningen voor het
plaatsen van palen en hekwerken op en langs dijken in beheer
en onderhoud bij het hoogheemraadschap, en voor het planten
van bomen daarlangs,

1883, 1892 , 1905, 1933, 1943, 1946 , 1947,

1950-1954. 1 omslag.
3227.

Stukken inzake vergunningen tot het leggen van smalspoor over
de Noorder-Lingedijk,

3228.

1911, 1913, 1915, 1917. 1 omslag.

Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden en stukken
betreffende de voorgenomen dichting door de Glasfabriek Leerdam van de voormalige inlaatsluis van de polder Hoog- of KleinOosterwijk,

3229.

1943-1944, 1955, 1957-1 958. 1 omslag.

Stukken betreffende het verzoek om vergunning van de BonnaVianen voor het maken van een aanleghaven in het niemve industrieterrein

aa~

het Merwedekanaal,

1968 . 1 omslag.

het leggen van buizen en kabels in en langs wegen en dijken in
beheer en onderhoud bij het hoo g heemraadschap

3230.

Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden aan de
bouwkundige

F.P.A ~

voor de gemeente

Laurentius tot het boren van filterwellen

~eerdam,

het plaatsen van een pompstation en

het leggen van buizen in en bij de Noorder-Lingedijk voor het

433
totstandbrengen en exploiteren van 1een waterleiding, 1895.
1 stuk.

3231.

Vergunningen verleend door dijk g raaf en hoogheemraden tot het
leggen van electriciteitskabels binnen het g ebied van het
hoogheemraadschap, 1912, 1915, 192 1? 1924, 192 7-1 929 , 1931,

1932, 1949 -1951, 1960 , 1967, 1968;r 1 _omslag.
N .B. Blauwdrukken in

3232.

kaartenverzam!{~"JJ:

Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden tot het
leggen van buizen lang s wegeri en dijken in beheer en onderhoud bij het hoogheemraadschap, 1930, 1949, 1955, 1959, 1960,

1964, 1965, 196 7-, ,1 omslag.
I (,'

1

3233.

73 -

Stukken gewisseld tussen het ingenieursbureau Dwars, Heederik
en Verhey en dijkgraaf en hoogheemraden betreffende het riolering splan van de gemeente Vianen, 1955. 1 omslag.

3234.

Stukken en tekeningen betreffende vergunningen verleend door
dijkgraaf en hoogheemraden aan het staatsbedrijf der P.T.T.
tot het leggen van telefoonkabels in het geb ied van de Vijfheerenlanden,

3235.

1 939-1 9~.

1 omslag.

Stukken betreffende de aanleg door de Nederlandse Gasunie van
een gastransportleiding naar Vianen? 1968 . 1 omslag.

het lozen van afvalwater en het onttrekken van boezemwater

3236.

Stukken betreffende de moeilijkheden inzake het lozen van afvalwater door de zuivelfabriek de Vijfheerenlanden op de polder
Over-Heicop en de intrekking van de vergunning voor de lazing,

1948-1949, 1954-1956. 1 omslag.
3237-

Vergunning en stukken betreffende de vergunning verleend door
dijkg raaf en hoogheemraden aan het g emeentebestuur van Vianen
tot het hebben en gebruiken van een electrische pompinstallatie aan de Kanaalweg

te Vianen voor de waterverversing van

de stadsgracht, 1952 . 1 omslag.
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3238.

Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden tot het
onttrekken van water aan de boezem, 1952, 1953. 1 omslag.

- 3239.

Stukken betreffende de vergunning verleend door dijkgraaf en
hoogheemraden aan de societe des tuyaux Bonna tot het oppompen
van water uit de Zederikboezem, 1953. 1 omslag.
het leggen van duikers

3240.

Stukken betreffende de vergunning verleend door dijkgraaf en
hoogheemraden aan H. van Tuijl voor het leggen van een dam
met duiker in de Zederikboezem achter de Zou-vredijk te Meerkerk, 1959. 1 omslag.
-R-.... ~ _~ ~ ~ ~ ~ ~ '\.ce.;u-r

\l1rtl1

~ ,k:-:Ae. ~ , tq '4.

het bouwen of planten binnen het recht van windvang

3241.

Stukken betreffende en houdende ontheffingen door dijkgrq,af
en hoogheemraden van het bepaalde in artikel 18 der keur op
de dijken, i.e. het verlenen van vergunning tot het oprichten
van bouwsels of beplantingen binnen het recht van windvang van
molens van de polders in het gebied van het hoogheemraadschap,

1945-1959. 1 omslag.
N.B. Een

bijbehoren~e

tekening bevindt zich in de tekeningen-

verzameling.
Beheer en onderhoud van werken
algemeen

3242- Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoo~heemraden van de
3243.. onderhouds- en aardwerken aan de dijkmagazijnen, dijkhuizen,
peilhokken, dijkmuren en dijken van het hoogheemraadschap,

1875-1941. 2 omslagen.
3242. 1875-1904;
3243. 1905-1941 ...
3~44-

Staten van de gewone herstellingen en voorzieningen aan de
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Lek- en Noo rder-Lingedijken en van de buitengewone werken voor
het voorgemaal van de Zederikvefden,

1888-1892. 1 oms lag.

beheer en onderhoud van dijken

al gemeen

3245.

Stukken betreffende de totstandkoming en herziening van de tafel aanwijzende de hoogte, zwaarte en verdere afmetingen, waarop de rivierwaterkerende dijken door het bestuur van het hoogheemraadschap moeten

word~n

gebracht en gehouden, mitsgaders

van de voorschriften door het bestuur ter verdediging van de
dijken in acht te nemen,

1857-1863, 1880-1881, 1929, 1952-1 953 , ~ ,2.
~5

3246.

Verslagen van de dijkopzichter omtrent de toestand van de waterstaat in het hoogheemraadschap,

3247·

1857-1960. 1 omslag.

Verslagen van de d ijkopzichter betreffende de toestand van de
sluizen in de Lek- en Noorder-Lingedijken in het
schap,

3248.

}

~

1 omslag.

hoogheemraad~

1858-1913. 1 deeL

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
op s choppen en tonrond houden van de Lek- en Noorder-Lingedijken,

1857-1861, 1885-1912. 1 omslag.
32492

3 5°·

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
leveren en spreiden van g rind op de dijken van het hoogheemraadschap,

1857-1918, 1923-1937. 2 omslagen.

3249. 1857~1 899;
3250. 1900-1918, 1923-1 9373251.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van
onderhoudswerkzaamheden aan de dijken in de ring van het hoogheemraadschap,

1858-1 875. 1 omslag.

3252Dwars- en lengte -profiel tekeningen van de hoofdwaterkering van
3256.
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het hoogheemraadschap en stukken betreffende die tekeningen,
1884-1961.
3252. 1884 (in kaartenverzameling);
3253. c. 1930 (in kaartenverzameling)i
3254. c. 1937 (in kaartenverzameling);
3255. stukken betreffende de door Rijkswaterstaat toegezonden
lengte-profieltekeningen, 1945. 1 omslag;
~

3256. 1961. Gedrukt, 1 deel.

.
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1

Staten van gewone herstellingen en voorzieningen uit te voeren
aan de Lek- en Noorder-Lingedijken 9 1897-1908 9 1916, 1931-1935,
1943, 1954. 1 omslag.

3258.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
herstellen van de afslag aan de buitenbelopen van de ZuiderLekdijk, Noorder-Lingedijk en Horndijk, 1920. 1 stuk.

3259.

Staat van de hoogte van de verkenmerken bij de waterpassingen
in 1926 van de Merwede-, Noord-, Lek- en Lingedijken, de Diefdijk en de Nieuwe Zuider-Lingedijk, 1926. Gedrukt, 1 deel.

3260.

Staat houdende de afmetingen van de Lekdijk, Noorder-Lingedijk
en Horndijk volgens de waterpassing van 1926. 1 deel.

3261.

Stukken betreffende het herstel van de schade aan de dijken
van het hoogheemraadschap ten gevolge van de oorlogsomstandig.\

.

heden, 1945. 1 omslag.
onderhoud van de Lekdijk
3262.

~ oJ<.. ~.r.~. 3 '!.. 7' - '31.c!

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
· verbreden en verhogen van de losplaats en het opmaken van de
zeebraken aan de schaardijk van Kersbergen 9 1857. 1 stuk.

3263.

Akten van aanbes.teding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
maken van binnenbermen langs de Lekdijk, 1857-1860. 1 omslag.
)

_

n- Q((l't~e.ct~k.
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3264.

Tafel der dijken van de VijfhBerenlpnden aanduidende de te maken
en te onderhouden dijkhoogte op ver$chillende vaste punten langs
de Lek,

3265.

186 1. 1 omslag.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
maken van een plat terrein met een still< binnenberm aan de
schaar9-ijk te Hagestein in dijkpaal

3266.

81, 1863. 1 stuk.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
dampen der sloten in de dijkpalen

51-53 achter de binnenberm

bij de Kwadewaardsdam beneden Vianen en het verhogen van de
eerder gedempte sloten in de dijkpalen

50, 49 en 46, 1870.

1 stuk.

3267.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het

90 te Everdingen~
1870, en van het onderhoud van die muren, 1893, 1 omslag.
zetten van nieuwe dijkmuren in dijkpaal

3268.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden en
stukken betreffende de uitvoering van het verhogen en verzwaren van de Lekdijk,

1880-1883, 1896. 1 omslag.

N.B. De betreffende lengte-profieltekeningen bevinden zich
in de kaartenverzameling.

aardhaling aan de Lekdijk

3269.

Stukken betreffende de procedure van mr. Reinhard Crommelin te
Wageningen tegen het hoogheemraadschap voor de arrondissementsrechtbank van Gorinchem en het beroep tegen de uitspraak van
de rechtbank door dijkgraaf en hoogheemra den voor het Hof in
Den Haag en voor de Hoge Raad wegens het recht van aardhaling
van het hoogheemraadschap in de uiterwaard van Crommelin onder
Hagestein,

1857-1860. 1 omslag.

N.B. De retro-acta uit het archief van het dijkcollege van
Hagestein zijn beschreven in de inventaris van het archief van het dijkcollege.
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3270.

Stukken ge1v-isseld tussen dijkgraaf en hoogheemraden en de juridische adviseurs van het college in de procedures wegens de
aardhaling onder Hagestein tegen mr. Reinhard Crommelin,

1858-

1861. 1 omslag.
3271.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
volbaggeren of dempen van de gemaakte put in de voormolenwaard,

3272.

1873. 1 stuk.

Akte van verkoop door de notaris Koedam aan dijkgraaf en hoogheemraden van kleigrond van de uiterwaard op de polder de
Uiterwaarden onder Hagestein,

3273.

1940. 1 stuk.

Akte houdende vestiging van een erfdienstbaarheid tot aardhaling door mevrouw G.J. Mijnlieff en dijkgraaf en hoogheemraden op percelen binnendijks onder Hagestein in plaats van
op percelen in de Uiterwaarden van de steenfabriek de Ossenwaard in eigendom bij mevrouw Mijnlieff,

1954. 1 stuk.

onderhoud van de Dief- en Lingedijken

Noorder-Lingedijk

3274.

Rekest van de aannemers Sterk, Koedam en Van Es aan dijkgraaf
en hoogheemraden hun werk aan de zandberm te Kedichem te aanvaarden en hen de schade te vergoeden ontstaan door het afschuiven van de oude berm in de wiel,

3275.

1860. 1 stuk.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
verhogen van de oude Israelitische begraafplaats in dijkpaal

51 ter weerszijden van de Noorder-Lingedijk buiten de Hoogpoort te Leerdam, 1869. 1 stuk.
3276.

Schetsen van de kistingkokers in de Zuider-Lekdijk te Vianen,

:u.j. (1907).
N.~.

Deze

teke~ingen

bevinden zich in de kaartenverzameling.
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3277·

Situatieschets van de grondput ten behoeve van de verbetering
van de Zuider-Lekdijk boven

Via~en,

1940.

N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.
3278.

Stukken betreffende de verzwaring van de Lekbandijk in het
hoogheemraadschap en betreffende de financiering van dit werk,
1942-1943. 1 oms lag.
N.B. Een bijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.
Zie ook onder beheer en onderhoud van wegen.

3279.

Akte van overeenkomst en stukken betreffende de overeenkomst
tussen de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel
beneden de Zouwe en de Vijfheerenlanden waarbij het onderhoud
van de Lekdijk van de grens van de schappen tot de grens van
de gemeenten Ameide en Lexmond aan het hoogheemraadschap van
de Vijfheerenlanden komt 1 1943. 1 omslag.

3280.

Tekening van de coupure in de Lekdijk, 1956.
N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3281.

Stukken be treffen de een wijziging van de overeenkomst tussen
Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap inzake het omleggen
van enkele dijkvakken van de Zuider-Lekdijk onder de gemeente
Hagestein ten behoove van het stuwcomplex 1 1960. 1 omslag.

3282.

Begroting van kosten voor het plan tot het in profiel brengen
van de Noorder-Lingedijk 1 1885. 1 omslag.

3283.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
maken van een binnenberm in de bui tem.,riel te Kedichem en stukken betreffende de uitvoering van het werk, 1895. 1 omslag.
N.B. De bij behorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3284.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
doen opschoppen en afwaterend houden van de hellende vloer van
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de Horn- en Noorder-Lingedijk tot de Arkelse dam, 1912-1925.
1 omslag.

3285.

Overeenkomst ges loten tussen dijkgraaf en hoogheemraden en de
gebroeders Schreuder te Leerdam inz ake het recht van vervoer
van grond over de akkers van B .J. Schreuder aan de Horndijk,
1932. 1 stuk.

3286.

Stukken betreffende de restauratie door dijkgraaf en hoogheemraden van de waterkerende walmuur van het familie Vrouwenhofje
van mevrouw van Aerden te Leerdam, met subsidie van het Rijk,
de provincia en het gemeentebestuur, 1 94 7-1960. 1 omslag.

3287.

Lengte - en dwarsprofiel v a n de Horndijk onder Leerdam met een
situatietekening, 1954.

beheer en onderhoud door de commissie voor de gemene belangen
van de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de Vijfheerenlanden

samenstelling van de commissie

3288.

Stukken betreffende de benoeming door d ijkgraaf en hoogheemraden van leden van de commissie voor gemen e belangen, 1 9441948. 1 omslag.

ambtenaren van de commissie

3289.

Ambtenarenreglement voor de commissie voor gemene belangen,
1 935 , 1 940 . Gedrukt , 1 oms l ag.

financien van de commissie

3290.

Rapp orten van de dijkopzichter van de commissie voor gemene
belangen aan dijkgraaf en hoogheemraden inzake de t oes tand
van de gemeenscha,ppelijke eigendommen en van de magaz ijngoederen, 1860-1863. 1 omslag.
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3291.

Staat houdende de oppervlakte aan rijsge>·mssen langs de Meeren Zuider-Lingedijken in
belangen, z.j.

3292.

beheer~ij

de commissie voor gemene

(1879). 1 stuk.

Akte van verkoop ten overstaan van notaris L.A. van Ittersum
te Vianen door G. Verrips en diens vrouw M. den Hartog aan
de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden
de Zouwe en de Vijfheerenlanden van een

bou~wanswoning

vast-

gebouwd aan het dijkhuis het Viaanse huis met schuur, erf,
boomgaard en moeras onder Zijderveld aan de Diefdijk door de
hoogheemraadschappen onder beheer ge steld van de commissie
voor gemene belangen,

begroting

3293.

en

rekening

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van de commissie voor
gemene belangen,

3294.

1882-1 883 . 1 omslag.

1858-1950. 1 omslag.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van de commissie voor
gemene belangen,

1857-1859, 1877, 1882-1949. 1 omslag.

re geling van de taak van de commissie

3295.

Verslag van de commissie uit de verenigde vergadering tot het
beoordelen van de drie voorstellen van de commissie voor gemene belangen b ij het hoogheemraadschap ingezonden,

1859.

1 stuk.

3296.

Verslag van de commissie uit de verenigde vergadering tot raad
en advies over de buitengewone werken aan de Diefdijk, de
Niem1e Zuider.:.Lingedijk en de duiker-sluizen daarin,

1862.

1 stuk.

3297.

Keur op de Zuider-Lingedijk, de duikers daarin ge legen en op de
verdere werken liggende binnen de g renzen van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arke l beneden de Zouwe voor zover zij beheerd worden door de commissie voor gemene belangen,

1882 9 1910, 1930, 1940. Gedrukt, 1 omslag.
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uitvoering van de taak van de commissie
Stukken betreffende het beroep op de Koning van dijkgraaf en

3298.

hoogheemraden samen met het bestuur van de Alblasserwaard met
Arkel beneden de Zouwe tegen het afwijzend oordeel van Gedeputeerde Staten inzake het uitbreiden van de gezamenlijke zorg
voor de Schoonrewoerdse Kerksteeg bij de \Viel de Krui thof ook
tot de begrinding van de weg, 1859-1867. 1 omslag.

~4 ~... .:., .(.._"'._eu ~~..,_
_
Staten van de grondboringen aan de Zuider-Lingedijk, 1874-t~J~-.

3299.
~

1 stuk.
·
N•'5 .:IJ-#~f ~~~- ~ -.:.
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Situatietekening van de grondboringen en een geologische voor-

3300.

stelling der grondsoorten van de Zuider-Lingedijk onder Heukelum en Asperen, 1880. 1 stuk.
N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.
Register van de grondboringen gedaan langs de Diefdijk en de

3301.

Zuider-Lingedijk in 1880 . Gedrukt, 1 deel.
Verslag aan de commissie voor gemene belangen door A. Mink

3302.

betreffende de gewone en bijzondere voorzo:rgsmaatregelen welke
bij dringend en dreigend gevaar tot de verdediging van de aan
hun .zorg toevertrouwde werken zouden kunnen worden genomen,
188 8. Afschrift, 1 stuk.

·, .

Bestek en voor-vmarden voor de aanbesteding door de commissie

3303.

voor gemene belangen van het -herbestraten van gedeelten klinker- en keibestrating op de Meer- en Zuider-Lingedijken, 1943.
Gedrukt, 1 stuk.
Stukken betreffende een regeling van de financiering door het

3304.

Rijk, de Provincie en de hoogheemraadschappen de Alblasser/

waard met Arkel beneden de Zouwe en de Vijfheerenlanden voor
een onderzoek naar __ de stabili tei t van de nieuwe Zuider-Lingedijk, 1946-1951 • . 1- omslag.
!

I.,(..A.fA
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3305.

Stukken betreffende het ui tvoer'en van verbeteringswerken vanwege de commissie voor gemene belangen aan de Diefdijk en de
oprit van de Zijderveldse Kerksteeg, 1948-1949. 1 omslag ..
beheer en onderhoud door het waterschap de Diefdijklinie
reglement

3306.

Reglement en stukken . betreffende de totstandkoming van het
reglement voor het waterschap de Diefdijklinie, 1949-1950 •
. \

1 omslag.
financien

3307.

Stukken betreffende de overdracht en overschrijving van alle
bezittingen en zakelijke rechten behoord hebbende tot het beheer der commissie voor gemene belangen van de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de
Vijfheerenlanden met inbegrip van die staande ten name van
de hoogheemraadschappen en aan of op naam van het waterschap
de Diefdijklinie, 1951-1952. 1 omslag.
begroting

3308.

en

rekening

Begrotingen van ontvangst en uitgaaf van het waterschap de
Diefdijklinie, 1950-1960. 1 omslag.

3309.

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf van het waterschap de
Diefdijklinie, 1950-1960. 1 omslag.
regeling van de taak van het waterschap

3310.

Keur op de waterkering van het waterschap de Diefdijklinie,

1951-1952. 1 omslag.
dijkleger, dijkwacht en riviercorrespondentie van het hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden
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3311 •

Staten houdende de regeling en s amens telling van het dijkleger
ter verdedig ing van de dijkring en voor het slechten van de
Gelderse overlaten, 1857-19~ . Gedrukt,

Tb o

3312.

1 omslag.

Register van de >va terstanden in de Lek ben eden de kruin van de
dijk op de wachtposten in het hoogheemraadschap,

186 1-1926.

1 deel.

Stukken betreffende de dijklegering en de dijkwacht gehouden
331372.
3317. in de Vijfheerenlanden, 1861-19~.
5 omslagen.

3313.
3314.
3315.
3316.
3317.
3318.

1861;
1862, 1876;
1877, 1879-18 80;
1881-1883 ;
18 91, 1893, 1895, 1919,

1 926 ..,. i~72.

Overe8nkomst en instructie van de Minis ters van Waterstaat en
van Oorlog betreffende het gebruik van oorlogs-, telegraafen telefoonverbinding en b ij de verdediging van de linie van
de

3319

0

Di~fdijk

en de Zuider-Lingedijk,

(.__,:;; .. .(\!. '::> fb>"'-C.~ \
·~¥a-A bet

G-e-s~jk

('y\.0_,~·
(-'c.\. 6-Q../ 1:)(:~ s f-u..\~'\
bes:.t.Jmr van de veren.ig.cle.-p.G-l-G-e-FS.-f{ed idrem1rre-t

inzake de tewerkstelling van manschappen van het

dijkleger in Duitsland,

1943., 1 s-tu:k-. o.. v--.~lo.;;
19-t'-1

3320.

r

Stukken betreffende de organisatie van de bijzondere riviercorrespondentie en de dijkwacht,

3321.

1901. 1 omslag.

1943-1960. 1 omslag.

Stukken betreffende de afsluiting van een ongevallenverzekering
voor leden van de dijkwacht en het dijkleger,
~uti

;.,.,.., ,'M .lt ·7s.

1954. 1 omslag.

dijkhuizen en magazijnen

3322.

Akte van overdracht in eigendom ten overstaan van notaris
A. de Wal

Janssen te Vianen van het dijkmagazijn te Ameide

met toebehoren, het magazijn te Kedichem, een pakhuis en drie
zandlosplaatsen te Kedichem, een bos hakhout en twee stllicken
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hooiland onder Ar ke l v en de

voorma~i g e

dijkcolleges v a n Vianen

en Arkel boven de Zouwe aan het hoogheemraadschap, 1 8 58 . 1 stuk.

dijkhuis te Ameide

3323.

Ak te van a anbest eding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
maken van een stenen peilhok ach ter h et dijkhuis te Ameide,
1 893 . 1 omslag.

3324.

Ak te van splitsing door ~ijkgraaf en hoogheemraden van het
perceel waarop het nieuwe dijkhuis te Ame ide is gebouwd in
twee delen . op naam van het hooghee mraadschap en van d e administratie van het voorgemaal der Zederikvelden, 1881. 1

·-~

~~
3325.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoo g heemraden van het
maken van een dijkhuis met magaz ijn aan de sluis bij Ame ide
en van een maga zijn te Vianen, 18 72. 1 omslag.
N.B. De bijbehorende tekenin g van het dijkhuis bevindt zich
in de kaartenverzameling.

3326.

Ak te van aan besteding door dijkgra af en hoogheemraden van het
bouwen van een nieuw dijkhuisje aan de Ameidense sluis, 1859.
1 stuk.

3327.

Ak te van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
rijzen van het magazijn b ij de Ameidense sluis, 1857. 1 stuk.

332 8 .

Stukken be treffende de verkoop door het gemeentebestuur van
Hei- en Boeicop aan dijkgraaf en hoogheemraden van het oude
brandspuithuisje a an de He i- en Boe icopse weg als bergplaats
voor materialen, 1948-1 9 50. 1 omsla g .

magazijn te Lexmond

332 9.

Akte van aanbesteding d oo r dijkgraaf en hoogheemraden van het
bouwen van een magazijn aan de Lekdijk bij Lexmond 9 1871.
1 stuk.
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magazijn te Leerdam

3330.

¥/1 AiJ&f.l-

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
bouwen van een dijkmagazijn te Leerdam, 1886. 1 stuk.

.
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3331

,_ .1

Inventarissen en lijsten van de materialen en dijkgereedschappen van het hoogheemraadschap in de dijkmagazijnen, 1857-1858.
1 omslag.

3332.

Stukken betreffende de vereffening van de verkopingen en overnemingeh van de magazijngoederen van de vroegere dijkcolleges
en staten van de goederen in de

magaz~jnen

van het hoogheem-

raadschap, 1857-1e69, 1871, 1896, 1900. 1 omslag.

3333·

Akte van overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en
Aart Stravers te Hagestein inzake het onder toezicht

~an

Stravers brengen van het gebouw naast zijn woonhuis de Roode
Leeuw tot opslagplaats van dijkwapenen en noodmaterialen, 1857.
1 stuk.

3334·

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
leveren en plaatsen van noodmaterialen langs de Lek- en Hoorder-Lingedijken, 1857-1945. 1 omslag.

3335.

Stukken betreffende de \ inspectie van de kisting- en noodmaterialen in de ring van de Vij.fheerenlanden vanwege het Provinciaal Bestuur, 1943-1960. 1 omslag.

3336.

Verzamelstaat van de magazijngoederen en materialen van de
Vijfheerenlanden, 1972. 1 stuk.
Zorg voor de afwatering
waterstanden
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Staten van de waterhoogte·n in de Lek, de Linge, de Merwede en
33373344. het Zederikkanaal en van de zom~rpeilen van de polders die hun
water in de Zederikboezem ontlasten 9 1857-1950. 8 delen.
3337. Merwede, Linge, Rijn te Keulen 1857-1 874;
3338. Merwede, Linge, Rijn te Keulen 1874-1892;
3339.

Lek~

Linge, Zederik 1857-1874;

3340. Lek, Linge, Zederik 1874-1892;
3341. Lek, Linge, Merwede en Zederik 1892-1905 aug.;
3342. Lek, Linge, Merwede en Zederik sept. 1905-okt. 1922;
3343. Lek, Linge, Merwede en Zederik nov. 1922-sept. 1940;
3344. Lek, Linge, Merwede. 'en Zederik okt. 1940-okt. 1950.
3345-

Missive van het Ministerie van Waterstaat houdende mededeling
van het besluit van 1949 tot stopzetting van de opgave van de
waterstand met betrekking tot het zomerpeil in op de Zederikboezem uitlozende polders, 1956. 1 omslag.

3346.

Lijst houdende de grootte van

d~

polders in de Vijfheerenlanden

en de hoogte van de zomerpeilen onder het Zederikpeil, 1858.
1 omslag.
3347.

Staten van de zomerpeilen van de polders op de Zederikboezem
lozende, 1858, 1888. 1 omslag.

3348.

Register van de stand van het binnenwater aan de zomerpeilen
in de polders uitwaterende op de Zederikboezem, 1868-1941.
1 deel.

3 3 4 ~ ~~ z~--) ,1t1 1 - , 9cJ 4.. 1 ~e
3349.

Staten van de rivier- en binnenwaterstanden onder Vianen en
Keulen, 1896-1931. 1 omslag.

3350.

Kaarten van het gebied van het hoogheemraadschap waarop aangegeven de hoogte van de landen ten opzichte van het N.A.P.
(fotocopieen), z.j. (1962).
N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling.
beheer en onderhoud van de Zederik
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3351.

.A.kten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
uit de schouw houden van de Zederikwateren, 1857-1937. 1 omslag •

3352.

.A.kte van overeenkomst tussen de Ingenieur van Rijkswaterstaat
en dijkgraaf en hoogheemraden tot het herstel en onderhoud
vanwege het Rijk van de schutsluis in de Oude Zederik te
Meerkerk, terwijl de kosten van bediening en van mogelijke
schade voortvloeiende uit een verkeerde behandeling voor rekening van het hoogheemraadschap komen, 1876. 1 stuk.

3353.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
af- en uitbreken van de houten duiker met beschoeiingen en
van het maken van een stenen duiker in de kanaaldijk bij de
Geeregriend, 1877· I

3354.

stQ~.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
uitdiepen van het gat tussen de Oude Zederik en de Straatweg
en het gedeeltelijk ophogen van de Straatweg met de specie,

1889.
3355.

1 stuk.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het laten uitdiepen van de uitmonding van de Oude Zederik aan de buitenen binnenzijde van de sluis te Meerkerk, 1890. 1 stuk.
-

:01vars- en lengte-profiel tekeningen van de Zederikkade, z. j.

(1961). Fotocopieen. \ .
N.B. :Oeze copieen bevinden zich in de kaartenverzameling.
afwatering op de Zederik

3357.

Bevel van dijkgraaf en hoogheemraden tot sluiting van alle
sluizen, duikers, schuiven etc. uitlozende op de Zederik,

1871. 1 stuk.
3358.

Stukken van de dijkopzichter H. Kronenberg als vertegenwoor1

diger van de

Provincial~

Waterstaat voor de regeling van de
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gemeenschappelijke bemaling ··van dei polders in oorlogstijd~ respektievelijk van de combinaties LErx:mond en :Bloemendaal door het
gemaal van de polder Lexmond, Achthoven en Lakerveld door het
gemaal van de polder Lakerveld, :Bolgerije, Neder-Hei- en -:Boeicop en Over-Rei- en -:Boeicop, en de polders Autena en de :Biezen,
1940-1946. 1 omslag.
afwatering van de Zederik
sluizen

'·
3359.

Verslagen ·van de dijkopzichter G. van Haarlem voor dijkgraaf en
hoogheemraden inzake de toestand van de maalsluizen in de Noorder-Lingedijk en in de Lekdijk bij Ame ide, 1859-1862 9 1865,
1866, 1871. 1 omslag.
afwatering op de Linge

e~

Merwede

n ,

335"ft· ~~~~~~~-~~J._,_+~,.Iy~& . ~~
het gemaal aan de Arkelse dam
3360.

Staat van de waterstanden van de Lek, de Linge en het Zederikkanaal in verband met het malen van het stoomgemaal aan de
Ark else dam, 1876. 1 stuk.

3361.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden voor het
stichten en stcl(ken betreffende het stichten van een tweede
centrifugaalpomp bij het gemaal aan de Arkelse dam en betreffende het verlagen van het sluitingspeil van de sluizen en
duikers op het Zederikkanaal, 1880-1882. 1 omslag. -

3362.

Stukken gewisseld tussen de colleges van de Vijfheerenlanden,
de Lingestoel, Rijkswaterstaat en het Provinciaal :Bestuur inzake het doen regelen van de bemaling van de Zederik door het
waterschap van de :Beneden-Linge door het te stichten Lingegemaal en het opheffen van de rijksbemaling van de Zederikboezem te Arkel, 1946-1 947. 1 omslag.
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Stukken betreffende de vergunning verleend door dijkgraaf en
hoogheemraden aan de Staat der Nederlanden tot het dempen van
de maalsluis in de Arkelse dam, 1947-1950. 1 omslag.
Missive van de inspectie der domeinen te Tiel inzake de verkoop van het voormalig stoomgemaal te Arkel en de lasten
drukkende
op de gronden van het voormalig gemaal, 1951. 1 stuk.
'Vergunning en stukken betreffende de totstandkoming van de vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden voor de Staat der Nederlanden tot het vernieuwen van de sluishoofden bij de Arkelse
dam, 1951-1952. 1 omslag.
het waterschap van Steenenhoek

3366.

Reglement op het waterschap van Steenenhoek, 1856. Gedrukt,
1 omslag.

3367.

Verslag van de conLmissie uit de verenigde vergadering over de
voorstellen van Gedeputeerde Staten betreffende de regeling
van de zaken van het kanaal van Steenenhoek, 1860. Gedrukt,
1 omslag.
het waterschap van de Linge(-uitwatering)
reglementen

3368~

Reglement en stukken betreffende de totstandkoming van het
reglement voor het waterschap van de Linge-'-uitwatering, 1877-

1882. Gedrukt, 1 omslag.
Reglement vastgesteld door de Staten der provincies Gelderland
en Zuid-Holland voor het waterschap van de Beneden-Linge, 1941.
Gedrukt, 1 deel.

3370.

Reglement vastgesteld door de Staten van de provincies Gelder-

'
land en Zuid-Holland
voor het waterschap van de Linge, 19531955. Gedrukt, 1 omslag.
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bestuursfuncties
/

3371.

Processen-verbaal van de benoeming van een gecommitteerde voor
het waterschap de Linge-uitwatering, gedaan in de verenigde
vergadering van het hoogheemraadschap, concepten, 1881-1929.
1 omslag.

3372.

Stukken betreffende de benoeming van gecommitteerden voor het
hoogheemraadschap in het bestuur van het waterschap van de
Linge, 1948-1960. 1 omslag.

'·
fin anci-e n
omslag en gadering

3373·

Stukken betreffende de moeilijkheden gerezen bij de betaling
door de deelnemers van de lasten van het waterschap van de
Beneden-Linge, 1944-1 954· 1 omslag.
begroting en rekening

3374.

Begrotingen en rekeningen van ontvangst en uitgaaf van het
waterschap van de Linge-uitwatering, 1931,

1934~1942,

1953-

1958, 1960. 1 omslag.
keur

3375-

Keur van de Lingestoel van het waterschap van de Beneden-Linge
op het zomer- en winterbed van het kanaal van Steenenhoek, de
Linge enz., 1944. Gedrukt, 1 stuk.

3376.

~

Keur van de Lingestoel van het waterschap van de Beneden-Linge
ter instandhouding van de waterschapswerken en op hun gebruik,

1944 . Gedrukt, 1 stuk.
3377·

Keur van het waterschap van de Linge op de verontreiniging van
het boezemwater, 1954-1955. 1 omslag .
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3378.

Keur op het zomer- en winterbed van de Linge en van de bedding
van de Merwede bij de uitmonding van het kanaal van Steenen-

hoek, 1944, 1956, 1958. 1 omslag.
afwatering op de Lek
sluis bij Ameide
3379.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
uitdiepen van het molen- en sluissegat tussen de sluis bij
Ameide en de Lek, 1858, 1859. 1 omslag.

3380.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door dijkgraaf en
hoogheemraden van het afdammen, droogmaken en drooghouden van
de uitwateringssluis van de Oude Zederik in de Lekdijk bij
Ameide en van de duiker aan de Geeregriend, 1859. 1 stuk.

3381.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
afdammen en droogmaken van de Ameidense uitwateringssluis en
het doen van herstel- en onderhoudswerkzaamheden, 1859, 1861,
1862, 1865, 1872, 1874, 1882. 1 omslag.

3382.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
weghalen van de achterbomv van de ui twateringssluis bij Ameide,

18o/4· 1 stuk.
3383.

Verslag van de commissie uit de verenigde vergadering tot onderzoek van de mogelijkheid het onderhoud over te nemen van de
sluis in de hoge Lekdijk ·bij Ameide, 1865. 1 stuk.

3384.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het rnaken van een zouwewachter en het aanhogen van het terrein op de
.boog van de uitwateringssluis van de Zederikvelden te Ameide,
1865. 1 stuk.

3385.

Ontwerpen en

t~keningen

van de

d~kopzichter

Van Haarlem van het

vernieuwen van :de achterbouw van de uitwateringssluis te Ameidei
1874-1875.
N.B. Deze tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.
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3386.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
i

volbaggeren van het uitgegraven gedeelte van de kleine kade
bui tendijks aan de Zederik s luis t ·e Am eide tussen het sluisen het molengat, 1886. 1 stuk.

3387.

Akte van aanbesteding en stukken en tekeningen betreffende de
aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het gedeeltelijk afbreken en dichten van de Zederiksluis bij Ameide, 189 3.
1 omslag.
N.B. De tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3388.

Missiven van de directeur van de Provinciale Waterstaat aan de
dijkopzichter inzake een afdoende dichting van de gedempte
Oude Zederiksluis 9 1920, 1 omslag.
sluizen voor de directe afwatering en de watervoorziening van
polders langs de Linge

3389.

Akte van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
aanbrengen van schuifkokers, schuiframen en windwerken aan de
zeven sluizen in de Noorder-Lingedijk onder Leerdam, Kedichem
en Arkel, 1921. 1 omslag.
N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3390.

Kaarten van de ontwerpversterking van de pold er Bruinsdel en
Hoog-Leerbroek in de Noorder-Lingedijk onder Leerdam, 1929.
N.B. De tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3391.

Tekening van het te verrichten reparatiewerk aan de sluis van
de polder Hoogeind, 1934.
N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3392.

Tekening voor het afsluiten en dichten van de voormalige uitwateringssluis van de polder Hoog- of Klein-Oosterwijk te
Leerdam, z.j. (c. 1957),
N.B. Deze tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.
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3393.

Stukken betreffende de inspectie vanwege het hoogheemraadschap
van de sluizen in de Noorder-Lingedijk,

194 9 ~1951.

1 omslag.

Beheer en on'derhoud van wegen en de daarin gelegen kunstwerken
overname van wegen enz • .

3394.

Stukken gewisseld tussen de Provinciale Waterstaat en het
hoogheemraadschap over de overname van het onderhoud van wegen9 1946. 1 omslag.

3395.

Stukken betreffende de overdracht in beheer en onderhoud door
dijkgraaf en hoogheemraden aan de gemeente Vianen van de Hagenweg in het kader van het uitbreidingsplan de Hagen, 1960-1 962.
1 omslag.

3396.

Overeenkomst en stukken betreffende de -Gotstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en het bestuur
van de polders onder Everdingen tot overname in beheer en onderhoud door het hoogheemraadschap van de Poldersteeg en de
Zijderveldse Kerksteeg onder Everdingen (tertiaire weg 59),

1946-1949. 1 omslag.
3397.

Overeenkomst en stukken betreffende de overeenkomst tussen
dijkgraaf en hoogheemraden en het bestuur van de gecombineerde polders Niemvland en Leerbroek tot overname in beheer en
onderhoud door het ho ogheemraadschap van de Zijdelkade, de
Geerdijk en de Korte Schenkel (tertiaire weg 61), 1947-1950.
1 omslag.
N.B. De bijbehorende fotocopie van de kadastrale kaart van de
Zijdelkade bevindt zich in de tekeningenverzameling.

3398.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en het bestuur
van de polders Neder-Hei- en -Boeicop tot overname in beheer
en onderhoud door het hoogheemraadschap van de Heicopse steeg
en de Neder-Hei bopse weg of Heicopse Voordijk (tertiaire weg

60), 1947-1949. 1 omslag.
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3399.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf

en_~

hoogheemraden en de besturen

van het waterschap Ter Leede, de polders onder

Everdin gen~

de

polder Lexmond , de po lder Neder- en Over-Boeicop, de gecomb ineerde polders Nieuwland en Leerbroek en de polder Quakernaak
tot overdracht in b eheer en onderho ud aan het hoogheemraad-·
schap van twee stenen heulen in de weg het Recht van Ter Leede
(weg

61),

de weg Recht van Ter Leede van de Korte Schenke l tot

de grens Leerdam/Leerbroek , de stenen heul over de Huibert onder Everdingen (tertiaire weg 59)~ de stenen heul over de Kortenhoefse wetering in Lexmond

(60),

de stenen heul over het

noordelijk uiteinde van de Schenkelvliet in de Neder-Heicopse
weg

(60),

de stenen heul over de Vaarsloot in de Geerdijk te

Nieuwland (61), 1 be t onnen brug en een duiker op de noordelijke
uiteinden van de Voorwetering en de Achterwetering op KortNieuwland, be id e in de Zijdelkade ( 61),

3400.

1947·-1 951. 1

omslag.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgr a af en hoogheemraden en de besturen
van de polder Autena en de pold e rs onder Hagestein tot overname in beheer en onderhoud door het hoogheemraadschap van de
Tienhovense en Vierhoevense weg en de Vogelenzangseweg,

1952. 1
3401.

1947-

omslag.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tuss en dijkgraaf en hoogheemraden en het bestuur
van de polder Over- Hei- en -B oeicop tot overname in beheer
en onderhoud door het hoogheemraadschap van de Over--Boeicopse
weg (nr.

3402.

60), 1948-1949· 1

omslag.

Missive van het bestuur van het waterschap de Huibert verzoekende overname door het hoogheemraadschap van het beheer en
onderhoud van de heul op de grens Schoonrewoerd/Everdingen

59 en de
1949. 1 stuk.
in weg

3403.

heul tussen weg

60

en de provinciale weg,

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
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overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en het Rijk inzake de overname door het hoogheemraadschap van de betrokken
polders van het onderhoud van het deel Heicopseweg tussen het
oostelijk landhoofd van de Zwaankuikense brug en de oostelijke
grens van het

rijkseigendom~

het stuk Heicopse steeg tussen het

westelijk landhoofd van die brug en de westelijke grens van het
rijkseigendom, het deel Zijdelkade tussen het oostelijk landhoofd van de Bazelbrug en de oostelijke grens van het rijkseigendom, en de stenen heul in het deel Heicopse weg en de betonnen keermuur daarlangs,

3404.

1951. 1

omslag.

Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud door het
hoogheemraadschap van niet-planwegen in haar territoir na het
afsluiten van de verbeteringen aan de tertiaire wegen,

1955. 1
340534° 8 •

1951-

omslag.

Stukken betreffende de overeenkomsten gesloten tot overdracht
in beheer en onderhoud aan het hoogheemraadschap van wegen in
het gebied,

3405.

1946-1953. 4

omslagen.

Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomsten met de polderbesturen van Nieuwland en Leerbroek,
het gemeentebestuur van Schoonrewoerd en de polderbesturen van Bolgerije en Middelkoop,

3406.

1952;

overdracht door de polderbesturen van Nieuwland en Leerbroek van de Weverwijkse dijk, de Leerbroekse weg met
drie betonnen brugjes (i•eg

3407.

overdracht

doo~ . de

bis) 9

1952-1955;

gemeente Schoonrewoerd van de Kerk-

weg en de Dorpsstraat,

3408.

61

1946-1953;

overdracht door de polders Bolgerije en Middelkoop van
de Zijderveldse steeg en de Middelkoopse of Laageindse
weg of dijk,

3409.

1952-1953.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en het bestuur
van de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek tot over-

.·

dracht in beheer en onderhoud aan het hoogheemraadschap van
de Nieuwlandse grote heul in het westelijk uiteinde van de
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Geerdijk in Niemrland ( 61)

en

stukken van de op de heul aanslui-

tende wegen, de Breede Zijde, de Smalle Zijde en de Lange Schenkel,

3410.

1952-1 953. 1

omslag.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en de besturen
van de verenigde polders Kedichem met Oosterwijk, de polders
onder Hagestein en de polder Autena tot overdracht in beheer
en onderhoud aan het hoogheemraadschap van de Kedichemse Achterdijk, de Kappersouwe of Koenderseweg, de Oude Dijk, de Hoevenweg, de Reijersteinseweg; de Achterweg, de Breede Steeg,
een deel Biezenweg en de Kostverlorenweg, de Geeleweg, de Autenase kade en de v ier kunstwerken in de Kostverloren en Geele
weg,

3411.

1953 -1958. 1

omslag.

Stukken inzake de overname door het hoogheemraadschap van de
balie aan de oostzijde van de oprit naar de Lekdijk te Everdingen van de polders onder Everdingen,

3412.

1954.

1 omslag.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en de besturen
van de polders onder Everdingen, de polder Over-Heicop en het
waterschap Ter Leede tot overdracht in beheer en onde rhoud
aan het hoogheemraadschap van de Lange Meent, de Over-Heicopseweg en de Hoog-Middelkoopseweg of Hoogeindse dijk, een brug
van beton in de weg over de Nieuwe vliet, de Loosdorpse weg en
een stenen heul daarin over de Nieuwe vliet,

1954-1 955· 1

om-

slag.

3413.

Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en het bestuur van de polder
Rietveld t ot overdracht in beheer en onderhoud aan het hoogheemraadschap van de Rietveldse Ach terdijk,

1954-1956. 1

om-

slag.

3414.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen di jkgraaf en hoogheemraden en de besturen
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van de polders onder Hagestein en de polder Over- en NederBoeicop tot overdracht in beheer en onderhoud aan het hoogheemraadschap van de Hageweg, de Lange Dreef onder Hagestein
en de Neder-Boeicopse of Achterkade en de Nieuwe weg met de
twee kunstwerken in de Nieuweweg,

3415.

1955-1956. 1

omslag.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst van dijkgraaf en hoogheemraden met de besturen
van de gecombineerde polders Niem.rland en Leerbroek en van de
polder Bolgerije tot overdracht in beheer en onderhoud aan het
hoogheemraadschap van de Lange Schenkel, de Klinkert, een drietal bruggen in de Klinkert, de Kappersouwe of Koenderse weg,
de Breede Zijde van de Klinkert tot het kruispunt met de Zijlkade, de Smalle Zijde van de Klinkert langs de oostzijde van
de Leerbroekse vliet en de Kruisweg van de Bolgerijse kade
naar de Achterkade, een tweetal bruggen in de Kruisweg, de
Bolgerijsekade en de Bloemendaalse steeg van de Helsdingse
Achterweg tot de kanaaldijk,

3416.

1955-1957· 1

omslag.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en de besturen
van de polders onder Vianen, de gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek en de verenigde polders Kedichem met Oosterwijk tot overdracht in beheer en onderhoud aan het hoogheemraadschap van de Helsdingse weg, de heul daarin, de Achterweg,
de Voordijk, de Lange Nieuwe weg, de

Ko~te

Waalsteeg, de Bloe-

mendaalse weg of steeg, de Brede Zijde te Nieuwland, twee bruggen in de Brede Zijde, de Smalle Zijde en vier bruggen daarin
en de Nieuwe weg te Kedichem met een viertal bruggen,

1961. 1
3417.

1957-

omslag.

Stukken gewisseld door belanghebbenden inzake een mogelijke
overdracht van de wegen in beheer bij het waterschap Ter Leede
aan het hoogheemraadschap,

3418.

1956, 1958.

1 omslag.

Stukken gewisseld tussen de kerkvoogdij van de Nederlands

Her~

vormde Gemeente 1 te Zijderveld en dijkgraaf en hoogheemraden
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over een mogelijke overdracht in

~igendom

aan het hoogheemraad-

schap van de berm van de Kerksteeg, 1958. 1 omslag.

3419.

Stukken betreffende de regeling van de overname door het hoogheemraadschap van de polders onder Hagestein van het beheer en
onderhoud van de tertiaire weg 58 en de Hooglandseweg en de
Tienhovense heul en de heul in de Breesteeg, 1958-1960. 1 omslag.

3420.

Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst tussen dijkgraaf en hoogheemraden en de besturen van de polders
onder Hagestein en de polder Bolgerije tot overdracht in bebeer en onderhoud aan het hoogheemraadschap van de Biezenweg,
de Vogelenzangseweg en de Nijensteinse of Nolenweg voor zover
deel ui tmakend. van weg 58 tertiair wegenplan en van de Bolge··
rijse Achterkade~ 1960-1961. 1 omsl ag .

3421.

Overeenkomst en stukken betreffende de totstandkoming van de
overeenkomst tussen dijkgraaf en hoo g heemraden en het bestuur
van de verenigde polders Kedichem met Oosterwijk inzake het
overdragen in beheer en onderhoud aan het hoogheemraadschap
van de Tiendweg, de Zwaansweg, de Hooglandse weg, de Gravinneweg en het kunstwerk in de Zwaan sweg, 1 961 . 1 omslag.

3422.

Stukken betreffende de totstandkoming van de overdracht in
onderhoud door het bestuur van de polders onder Hagestein aan
het hoogheemraadschap van de brug vormende de verbinding tussen de Brede steeg te Hagestein en de Autenase kade te Vianen,
1966-1967. 1 omslag.

beheer en onderhoud van wegen

algemeen

Kaarten van de tertiaire wegen in het gebied van de Vijfheeren34233430. landen.
3423. weg 50;

3427. weg 619

3424. weg 58;

3428. weg 61 bis;
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3425.
3426.

weg
weg

3429.
3430.

59;
60;

weg
weg

62;
63 bis.

N.B. Deze kaarten bevinden zich in de kaartenverzameling.

beheer en onderhoud van planwegen

3431.

Stukken betreffende het bi jdragen door de provincia in de kosten

•

1942 -1 962. 1

van de tertiaire wegen,

3432.

Stukken betreffende de wijzigingen van de wegenleggers van de

1943-1960. 1

gemeenten in de Vijfheerenlanden,

3433.

omslag.

omslag.

Stukken be treffende het vaststellen van de wegen vallend onder
het tertiair wegenplan van de provincia Zuid-Holland en de
vaststelling van de subsidie voor het onderhoud daarvan,

1947-1956, 1958, 1960. 1
3434.

omslag.

Stukken betreffende de beveiliging van het verkeer tegen opspattend grind bij wegherstellingen,

3435344 2 •

1943,

1953. 1

omslag.

Ramingen van de onkosten en staten van de werkelijke kosten
van de verbetering en het onderhoud van de tertiaire wegen
door het hoo g heemraadschap, 8 omslagen.

343 .5.
3436.
3437·
3438.

weg nr.
weg nr.
weg nr.
weg nr.

50,
58,
59,
60 ,

Zuider-Lekdijk, Lexmond-Ameide,

1936-1960;
Everdi11g en-Zi jderveld , - 1949-1 960;
Zuider-Lekdijk,

Lexmond-Heicop-provinciale weg Leerdam/
Schoonrewoerd,

3439.

weg nr.

61,

weg
weg

61 b is,
62,

1950-1960;

rijksweg Gorinchem/Vianen- Nieuwl and-LeerbroekLeerdam,

3440 .
3441.

1950-1960;

Meerkerk-Leerbroek,

weg

63

1937-1960;

bis, Leerdam-Asperen-Gorinchem, deel Leerdam-Den
Horn,

3443.

1954-1960;

rijkswe g Gorinchem/Vianen-Kedichem-Leerdam,
deel Arkel -Leerdam,

3442.

1937-1960;

1951-1960.

Akten van aanbes:teding en stukken betreffende de aanbesteding
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door dijkgraaf en hoogheemraden van
het maken van een g efundeer1
de klinkerbestrating op de

Z uider~Lekdijk~
'

1939-1941. 1

omslag.

N.B. De bijbehorende tekeningen bev inden zich in de kaartenverzameling.

3444.

Stukken inzake de opgave van de kosten van de verbetering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden aan het Provinciaal Bestuur van
de tertiaire weg nr.

3445-

50~

1940. 1

omslag.

Akte van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door dijk graa f en hoogheemraden en betreffende de uitvoering
van het maken van een wegdek van teerslakken op de ZuiderLekdijk bij Everdingen

3446.

(58), 1941-1942. 1

omslag.

Akte van aanbesteding en stukken betreffende de aanbesteding
door dijkgraaf en hoogheemraden en betreffende de uitvoering
en financiering van het maken van een deklaag van g r of asfaltbeton op de Zuider-Lekdijk tussen Vianen en Hagestein (58)~
1947~1961.

3447.

1 omslag.

Stukken betreffende de aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemrad en en bet reff ende de uitvoering van de verbeteringswerken
aan de tertiaire weg

59,

Everdingen-Zijderveld, en betreffende

de financiering van die werken,

1947-1961. 1

omslag.

N.B. De bijbehorende tekening bevind t zich in de kaartenverzameling.

3448.

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van het vernieuwen van de Kerkheul te
Zijderveld in tertiaire weg

59~

1950-1952. 1

omslag.

N.B. De b ijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3449.

Stukken betreffende de lening aangegaan door dijkgraaf en hoogheemraden met de Vereniging Spaarbank te Vianen voor een bedrag
van f

50.000~--

voor de verbetering en vernieuwing van kunst-

werken in de tertiaire wegen,

59, 60

en

61

en voor de verbete-
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ring van de bebouwde kommen in de gemeenten Nieuwland en Leerbroek,

3450.

1953. 1

omslag.

Stukken betreffende de leningen aangegaan door dijkgraaf en hoogheemraden voor een bedrag van f

155.000 9 - -

verbeteringswerken aan de tertiaire wegen

voor het uitvoeren van

60

en

61, 1949-1961.

1 omslag.

3451.

Stukken betreffende de aanbesteding door dijkgraaf en hoogheem-

60, Lexmond-Heicop1949-1950. 1 omslag.

raden van de verbeteringswerken voor weg
provinciale weg Leerdam/Schoonrewoerd,

N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3452.

Stukken betreffende de aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van en betreffende de financiering van het bouwen van een
brug in weg

60

over de Kortenhovense wetering, het bouwen van

twee bruggen in de Ter Leedseweg en de Geerdijk en van een brug

61) en stukken
1950-1951. 1 omslag.

in deTer Leedse weg (weg
ring van dit werk,

betreffende de uitvoe-

N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3453.

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van verbeteringswerken aan tertiaire weg

61, 1948-1950. 1

omslag.

N.B. De bijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3454.

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van het bouwen van een brug in de Zijlkade onder Nieuwland en het verbouwen van een andere brug in
die weg (weg

61), 1949-1951.

1 omslag.

N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3455·

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijk-
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graaf en hoogheemraden van . het bouwen van een brug in tertiare
I

weg 61 te Nieuwland ter vervanging van de zogenaamde Nieuwlandse heul, 1952 -1 953 . 1 omslag.
N.B. De bijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenverzameling .
3456.

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van de werken voor het verbeteren van
weg 61 bis van het tertiair wegenplan en het verbouwen van drie
bruggen daarin en betreffende de financiering van de werken,
1952-1955. 1 omslag.
N.B. De bijbehorende tekening en bevinden zich in de kaartenverzameling.

3457.

Stukken betreffende de a anbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van de verbeteringswerken aan weg 61
tertiair

wegenplan~

de Koenderse weg en van de Horndijk onder

Leerdam en betreffende de financiering van het werk, 1956-1959.
1 omslag.
N.B. De bijbehorendentekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.
3458.

Akten van aanbesteding door dijkgraaf en hoogheemraden van het
maken van een klinkerbestrating op en het vierkanten van de
Noorder-Lingedijk, weg 62ter, met de bijbehorende werken, 1938.
1 omslag.
N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3459.

Stukken betreffende de bestrating van de Lingedijk door A. van
Dam te Meerkerk, 1947-1 949. 1 omslag.

3460.

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van het maken van een verharding van
asfaltbeton op de Horndijk onder Leerdam (weg 63 bis) en betreffende de financiering van dit werk, 1937, 1949 , 1952-1953.
1 omslag.

N.B. De bijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3461.

Stukken betreffende de aanbesteding en uitvoering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van de verbeteringswerken aan de Horndijk onder Leerdam,

1958-1959. 1 omslag.

N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de tekeningenverzameling.

beheer en onderhoud van niet-planwegen

3462.

Rapport van de commissie benoemd door het bestuur van het hoogheemraadschap tot onderzoek van de bestaande geschillen inzake
het begrinden en onderhouden van de Kerksteeg onder de gemeente
Schoonrewoerd,

1862. 1 stuk.

Stukken betreffende op de langs de wegen in beheer en onderhoud
van het hoogheemraadschap aan te brengen markeringen en waarschuwingsborden,

1946-1955. 1 omslag.

Stukken betreffende het bestrijden van gladheid op de wegen in
de Vijfheerenlanden,

1947-1960. 1 omslag.

Stukken betreffende het indelen van wegen in de Vijfheerenlanden in wegklasse B en het door het Provinciaal Bestuur verlenen
van ontheffingen van de daaraan verbonderi voorschriften,

1949,

1951, 1954-1956, 1959-1969. 1 omslag.
3466.

Stukken betreffende het verlenen van bijdragen door het Provinciaal Bestuur aan het hoogheemraadschap in de kosten van de
verbetering en het onderhoud van niet-planwegen in beheer en
onderhoud bij het hoogheemraadschap,

1953-1960. 1 omslag.

Stukken betreffende het wegdekonderhoud van wegen in de Vijfheerenlanden,

3468.

1959-1960. 1 omslag.

Stukken betreffen'de de aanbesteding en uitvoering vanwege dijk-
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graaf en hoogheemraden van de verb,etering van diverse grindwegen
onder de gemeenten Leerbroek ~

Hag~_stein,

Vianen en Everding en~

respektievelijk de Kerkweg en Middelkoopseweg, de Tienhovenseweg, Vogelenzangseweg en de Zijderveldse Kerksteeg, en betreffende de financiering van deze werken,

3469.

1949, 1953-1954. 1

omslag.

Stukken betreffende de subsidiering door de gemeentebesturen
van Nieuwland, Schoonrewoerd en Rei- en Boeicop van de wegverbeteringen door het hoogheemraadschap binnen de kom van
hun gemeenten,

3470.

Stukken

1952. 1

ge:~-risseld

omslag.

met het gemeentebestuur van Kedichem inzake

de financiering van verbeteringswerken aan de Kedichemse Achterdijk en de Koenderse weg,

1953, 1954 9 1956, 1958, 1961, 1962.

1 omslag.

N.B. De bijbehorende tekening voor het jaar

1956

bevindt zich

in de kaartenverzameling.

3471.

Stukken betreffende de verbeterings-vlerken aan de Over-Heicopse
weg te Schoonrewoerd, de Hoogeindse en Loosdorpse weg onder
Leerdam, de verbetering van de Zuider-Lekdijk en de Lange Meent
onder Everdingen en de financiering van deze werken en van de
hofmuur te Leerdam en de verniem1ing van de dijkmagazijnen te
Vianen en Lexmond,

1954-1956. 1

omslag.

N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3472.

Stukken betreffende de bijdrage door het gemeentebestuur van
Vianen in de verbeteringskosten van de Kruisweg en de Bo l ge rijse kade,

3473.

1956. 1

omslag.

Stukken betreffende de verbetering en de financiering van de
verbetering vanwege het hoogheemraadschap van een aantal nietplanwegen: de Klinkert en de Lange Schenkel, de Nieuwe weg en
de Neder- Boeicopse- of Achterkade en de Hagenweg en Lange
Dreef,

1956-1957· 1

omslag.
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Stukken betreffende de financiering van de werken aan niet-plan-

3474.

wegen onder Kedichem, Nieuwland en Arkel 1

1956 ·~1958.

1 oms lag.

Stukken betreffende de verbetering en de financiering van de

3475-

verbetering vanwege dijkgraaf en hoogheemraden van de Bredeweg,
de Hoevenweg en de Rijersteinseweg onder Hagestein, de Breezijde te Nieuwland en de Smalzijde te Nieuwland, 1958-1960.
1 omslag.

3476. '

Stukken betreffende de verbetering en betreffende de subsidiE~ring

van de verbetering door dijkgraaf en hoogheemraden

van de Lange Nieuwe weg, de Breedesteeg en de Achteriveg, wegen ten zuidwesten van Vianen, 1959-1962. 1 omslag.
N.B. De bijbehorende tekeningen bevinden zich in de kaartenverzameling.

3477-

Besluit van het Provinciaal Bestuur op voorstel van het polderbestuur van Autena een gedeelte Kostverlorenweg te Vianen aan
het openbaar verkeer te onttrekken, 1960. 1 omslag •

..... )~·~

I.

3478•

blG ~'l.

bo - "fJ_

3479.

Ci:"':J~e~r~r
""'."""'e-'k:a.e:ra~

het ~.JlX-G-~ de as van de bestaan-

de weg voor de..-~·~~
edichem (Tiendweg, Zwaans.~. ~
~ooglandse weg en Gravinneweg)~ c. 1961.
Plan voor de reconstructie vanwege dijkgraaf en hoogheemraden
van de Achthovense kade onder Lexmond, ·1967. 1 omslag.

3480.

Loswal te Kedichem

3481.

Stukken betreffende de uitvoering van het maken in opdracht van
dijkgraaf en hoogheemraden van de loswal te Kedichem, 1935-

1936. 1 omslag l
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N.B. De bijbehorende tekening bevindt zich in de kaartenverzameling.

3482.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de loswal te

195 1·,

Kedichem met financiele steun van het gemeentebestuur 9

1952, 1959, 1960. 1

omslag.

Bemoeiing met ruilverkaveling e.d.

3483.

Stukken betref£ende het regelen van de medewerking door het
college aan het onderzoek naar de grondwaters tanden ter peiling van de behoefte aan zoet water van het bouw- en grasland,

1952-1 955. 1
3484.

omslag.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de stichting

11

Land-

bouwbelang Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 11 en de deelname
daarin van het hoogheemraadschap ter voorbereiding van een
eventuele ruilverkaveling,

1954-1956. 1

omslag.

Medewerking aan werken door en van anderen

werken van het Rijk

3485.

Bestek en voorwaarden voor de aanbes teding door het Ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid van het bouwen van een
schutsluis, het maken van een gedeelte voorhaven binnen de Lekdijk en van een gede elt e kanaa l binnen de sluis me t bijb ehorende werken onder de gemeente Vianen behorende tot de werken voor
de aanleg van een kanaa l ter verbinding van Amsterdam met de
Merwede,

3486.

1883.

1

Gedrukt,

omslag.

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door Rijkswaterstaat
van het uitvoeren van baggerwerk in de Lek beneden Vianen, behorende tot dG werken voor de bouw van een brug over de Lek bij
Vianen,

3487.

1932 .

Gedrukt,

1

stuk.

Lijst van de kadastrale percelen verkocht aan de Staat der
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Nederlanden voor de aanleg en verbetering van rijksweg

26, 1936.

1 omslag.

3488.

Stukken betreffende de besprekingen met vertegenwoordigers van
de Rijkswaterstaat inzake ontheffing van de verordening op de
ontgrondingen voor zandwinning in de polder de Eendragt ten behoeve van de werken aan rijksweg

1960. 1
3489.

27, 1937, 1944, 1948, 1952-

oms lag.

Sttikken betreffende de vergunningen verleend door het Provinciaal Bestuur tot ontgronding van terreinen en door dijkgraaf
en hoogheemraden voor het inrichten van een werkhaven en opslagplaats te Lexmond,

3490.

1958-1959. 1

omslag.

Stukken betreffende de vergunning verleend door dijkgraaf en
hoogheemraden aan het Rijk tot het aan de Lekdijk buitendijks
ondel~

Vianen inrichten van een zanddepot voor de verbetering

van de rijkswegen

3491.

26

en

27, 1960. 1

omslag.

Vergunningen en stukken betreffende de vergunningen verleend
door dijkgraaf en hoogheemraden aan het Rijk tot het verrichten van reconstructie- en verbeteringswerkzaamheden aan rijksweg

3492.

26, 1965-1966. 1

omslag.

Stukken betreffende de plannen van het Rijk en de vergunningen
daarvoor door dijkgraaf en hoogheemraden verleend voor het
dichten van de Wilhelminasluis te Vianen,

3493.

1947-1949. 1

omslag.

Stukken betreffende de overdracht van dijkbermen 1 het verlenen
van vergunningen door dijkgraaf en hoogheemraden aan de Staat
der Nederlanden voor de uitvoering vanwege het Rijk van de
werken voor het Hagesteinse stuwcomplex in het kader van de
Rijnkanalisatie,

3494.

1952-1960. 1

omslag.

Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden voor Rijkswaterstaat
directie Bovenrivieren voor het ophogen van een buitendijks
terrein bij de ; Zuider-Lekdijk,

1967. 1

omslag.
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werken van de Provincie
3495.

Stukken betreffende de vergunning aangevraagd door de Provinciale Waterstaat voor de uitvoering van werken voor het maken
van de toegangswegen voor de te bouwen brug over de Linge in
de provinciale weg 39 in de geme enten Leerdam en

A~ peren,

1950 .

1 omslag.
STUKKEN

B~TREFFENDE

NABURIGE WATERSCHAPPEN

Hoogheemraadschap de Alblass·e rwaard met Arkel beneden de Zouwe
reglemen ten en keuren

clil~. io7~ 3.Jt4b·.

Reglement voor het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met
Arkel beneden de Zouwe, 1863, 1880 , c. 1950. Gedrukt, 1 omslag.

Ctlt.~. 21 7t2A'11·

Keur op de dijken van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard
met Arke l beneden de Zouwe, 1862, 1881, 1910, 1930, 1940, 1951.
Gedrukt, 1 omslag.

{~Ut 1.\1; ?fl'(a .

Keur op de regeling van de samenstelling van het dijkleger voor
het hoogheemraadschap de Al blasserwaard met Arkel beneden de
Zouwe, van de aard en de duur zijner diensten en de daarvoor
toe te kennen be loning, 1910, 1930, 1 940, 1951. Gedrukt, 1 omslag.

a.v.~ }J1 3p9.

Keur op het af- of uitgraven of uitbaggeren van landen, alsmede
op het vervoer van aldus verkregen bagger of grond en op de
storting en de teruggaaf van gestorte waarborgkapitalen in het
hoogheemraadschap de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe,
1910, 1 930, 1940, 1950 , 1 omslag.
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams

3500.

Bestek en voorwaarden voor de aanbes teding door dijkgraaf en
hoo gheemraden van de Lekdijk Benedendams van het verhogen en

470
verzwaren van de Lekdijk van Jaarsveld tot Schoonhoven, met de
weergave van de lengte- en dwarsprofielen van die dijk, 1876.
1 omslag.

3501.

Kaart van de IJseldam en de Lekdijk Benedendams, z.j. (c. 1876).
N.B. Deze kaart bevindt zich in de kaartenverzameling.

3502.

Bestekken betreffende de verbetering van de Lekdijk Bovendams,
1880 . 1 oms lag.

~~~
KAARTEN NIET BIJ EEN BEPAALDE ZAAK BEHORENDE
3503.

Kaa rt van de provincie Zuid-Holland in 9 bladen, gemaakt in
opdracht van Provinciale Staten, 186 7. 2 exemplaren.

3504.

Fotocopie~n

van kadastra le kaarten van de landen binnen het

hoogheemraadschap, kaarten uit 1838, 1917, 1918, 1929, 1937.
1 omslo.g.
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Index op de inventaris der archieven van het hoogheemraadschap
de Vijfheerenlanden.
N.B. In deze index worden geen trefwoorden vermeld die verwijzen naar onderwerpen en begrippen, die al in de inhoudsopgave zijn opgenomen.
De aardrijkskundige aanduidingen zijn onderstreept.
regest

A, Aerst van der-

22, nr. 1813

drossaard van Arkel
, Dirck Pierszoon van der-

1703

sluismeester te Ameide
aardhaling voor de ringdijk

aardhaling voor het ambacht

463, 583-592, 655, 1123, 1289,
1290, 1363, 1584, 1789, 1799,
2167, 2212, 2290-2299
1960-1962

Molenaarsgraaf
Abcoude van Meerthen,

jr. Ernst

860

van- drossaard van Vianen

463, 3414, 3415, 3473
Achterweg
3410, 3416, 3476
Aohterwetering (Lakerveld)
460, 3399
Achthoven, polder
106, 109, 395, 399, 400, 440,
441, 449-453, 461, 647, 1832,
1934, 2769-2771, 3024-3029, 3358
Achthovensedijk
114
Achthovense kade
1981 ' 3479
Ackoij_
115 5' 1217' 2299
Adel, J.H. den
1552
Adriaenszoon, Gijsbert
583
Aelbertszoon, Cornelis
224
Loeff, schepen van 2232
Achterkade (Achthoven)

Hagestein

'

Aerden, van
Aerssen,

jr. F.C. van - dijk-

3286
1348

graaf van Arkel boven de
Zouwe
Aert Louffs weerdt (uiterwaard)

1964

472
1708
Paulus
2175
Stheven Jan
1708
afdamming Raagwetering
727-732, 1161, 1162
afkoop dijkplicht van de Lekdijk 559, 560
van de Noor1579

Aertszoon/Aertss., Gerrit

der-Lingedijk
afwatering van de/het
land van Ragestein
landen langs de Lek
landen van Vianen en Rage-

1041-1044, 1161, 1162, 1868
1807-1814
1868-1875

stein
Overwaard
Vijfheerenlanden

via de Alblasserwaard
naar de Elshout en Steenenhoek
op de Ruibert
op de Overwaard

op de Zederik

925-931
1045-1049, 1164-1193, 1634-1646,
2417-2464
830-832
835-839, 1187-1193, 1307, 1308,
1635, 1901-1904, 2435-2448
488, 1251
1058, 1188-1190, 1299, 1631-1633,
1822, 1902, 2041-2044
442, 489, 710-732

afwatering van de polder

1876
2426
de Groote en Cleijne Raghe
1882-1884
Rei cop
Rei- en Boeicop
484-487
Kedichem en Oosterwijk
·1440-1444
Lexmond, Achthoven en Laker- 1877-1881
Bolgerije

veld
Middelkoop
Nieuwland, Leerbroek en

1503-1514, 1885, 1886
1476-1480, 1606, 1887-1894

Reijerskoop
Over-Rei cop
Quakernaak
Vreuchdenrijk/Vreu~denrijk

Zederikvelden

1251
1895
1899, 1900
1896-1898

47~

Alblasserwaard, h oogh eemraad-

76, 12 8 ~ 221, 574, 6 45~ 663 , 68 5,
695 , 697, 76 6, 830 , 834, 839, 945,
1016, 411 6, 1132, 1138, 1142, 1146,
1149, 1151, 1155, 1195, 1272, 1282,
1284 , 1285 , 1320, 1363, 1563 , 1573,
1592 , 15 97 ~ 16 03 , 1605,. 1780 , 1973,
2012, 2040-2045, 208 5, 2110, 2113,
2157, 2168 , 221 8, 2226, 2229 , 2230,
2233, 2236, 223 9, 2240, 2242 -224 6 ~
2248, 2249 , 2251, 2252, 2254, 2255,
2257-2261, 2264, 2265 , 22 67, 2271,
2277-2281, 2283-2285, 2287~ 2292,
2306, 2308, 2312-2315, 2317~ 231 8,
2320, 2322, 2323, 2325, 232 7, 23302333, 2340 , 2343, 2346, 2349-2353,
2355, 2356 , 2358, 2360, 2363-2366,
2368-237 0, 2375-23 92 , 23 99 -2407,
241 6, 2437 - 2439 , 2446, 2447, 2455
rege s t 36~ nr. 37, 38, 947, 3279~
3292 , 32 97, 329 8, 3304, 3307,
3496 , 349 7
93 1
l

schap de

Alblasserwaard c.a., hoogheemr a ads chap

Alewijn, rentmeester van Vianen
ambachtsheer van Lexmond , Ach thoven en La kerveld
Bergh, mr. An thon ie Hendrik

391

van den
Pijll, Pieter van der
Waal, M.C. de
Ambueren, Dirk- schout van Lex-

140
482
412

mon d, Achtho ven en Lakerveld
Ameide/Ameyde
Ameyde, jonkvrouw Wey van der
Ameide en Tienhoven, polder
Ammers
Amo rtisatiesyndicaa t
de Permanente Commissie uit
het

11, nr. 205, 655, 721, 896
regest 8, 9 ~ nrs. 1971, 1972
104~ 233
835 ~ 836 , 1901
11 68 , 1629, 1955
802 , 813, 11 63 , 1 6 1 6 ~ 1844, 1846,
1863
regest

474
Amster, van- dijkbode Vianen

1936

Andel, J. van der

1123

, J.E. van der

527

Anke, H. van der
archief van het college van de

534
2134, 2135

Vijfheerenlanden
van het dijkcollege
van Arke l boven de

1403- 1406

Zouwe
van Hagestein

955, 956, 2720

van Ter Leede en

2721

Schoonrewoerd
van Vianen

97, 98

van het hoogheemraadschap 2720-2725
de Vijfheerenlanden
Ariense, Aelbert- schout van

pg. 205

Kedichem
Arke l , col l ege van de landen van

regest 28, nrs. 128, 820, 884, 945,
1155, 1195, 2226, 2238-2240, 2242,
2244' 2341

Arkel beneden de Zouwe, dijkcollege van

76 , 663 , 68 5, 695, 697' 83 7, 1016'
1138 , 1142' 1146' 1149' 1151 ' 1573,
15 92 ' 1603, 1605, 2044, 2085, 2227,
2233, 2243, 2248, 2251, 2252, 2254,
2255, 2257, 2259, 2267, 2271, 227 7,
2278, 2280, 2281, 2283-2285, 2287,
2292, 2312-2315, 2317, 2318, 2320,
2322, 2325, 2327, 2331-2333, 2340,
2343, 2346, 2349- 2351, 2353, 2355,
235 6 , 2358, 2360, 2363- 2368, 23752392, 2405- 2407, 2416, 2440

Arkel boven de Zouwe, dijkco llege van

74, 677, 688, 739, 777, 809, 1305,
13 06 , 1315- 1664, 1840, 1892, 1973,
20 86 , 2130, 2227, 2234, 2332, 2373

Arkel, heer van

reg. 28, nrs. 1316, 1477, 1971,
1972

Haerdbaren

reg. 4, nr. 733

475
Johan

regesten 2,5, nrs. 1315, 1317,
I

131 9
Karel van Bourgondie

rege.st 26

Otto

regest 6-13, 1 9 , nrs. 721, 734,
1606 -1 6 0 8 , 1 808

Arkel en Herlaar, commissarissen

918- 92 1, 923, 1631

van
Arkelse dam

regesten 5, 15, 17-19, nrs. 1620,
1810, 1 8 "11' 1839, 1901' 1903,
1 904, 1 9 51' 19 54, 2014, 2015,
20 1 9-2031, 2034

Arkelse hoeven

pg. 214, 2256, 2287

Arkelse uitvliet (Nieuwland)

pg. 214

armmeesters Ha g estein

17 90

Asperen, conventualen van

re g . 37

, dijkbestuur van

1254, 2349

, heerlijkheid/land van

6 7 8 , 103 9 , 1 0 40, 1152, 1155, 2346 ,
2355, 235 6 , 235 8 , 2360, 2362, 2363

Asperse veld

684, 128 8 , 2346

auditeuren van de rekeningen van

89 5-907

Vianen
Graafland, N.

906

Hoeven, Gerard van der

90 2

Mecima, E.

907

Autena, polder

104, 227, 247, 2 6 4, 2 69 , 271, 38 3,
495, 1 8 32, 1880, 2758-2762, 31093114, 335 8 , 3400, 3410

Autenase kade

10 0, 37 9-381, 3420, 3422

baakmolenaars

2703

baakmolen Achthoven

18 78

Baartman, Hubert - vilder in de

pg. 24 7

banne van Arkel
Baerle, E. C . van- dijkgraaf van

121 8 , 209 3, 2 66 2

Ter Leede en Schoonrewoerd
Baest, huis aan de Voorstraat
te Vianen

863-865

47 6
Baggerman, D.- secretaris h o og -

268 3

heemraads chap de
Vijfheerenlanden
, H.- idem

2 68 3

Balen, Bart van

8 72

baljuw van het lan d van Vianen

880

en Ameide
Bamberg en ( g riend)

370

Banckem, Johan van- president

regest 38 , nr. 603

Ho g e Raad van Holland
de Barendrecht, dijkhuis

1227, 122 8 , 1231, 1233, 12 6 6,
1277' 12 80, 29 30

Barnevelt- dijk g raaf land van

2089

Arkel
Bassa, Hendrik- hoo g dijkheemraad

200 2

Vi an en
Batesteyn/Batestein

29 ' 23 96

Bazelbrug

340 4

Bazeldijk , zie Zouwedijk
Beek, C. van

2900

Beekfelt, Hohnberg de

209 1

den Beemd

re g est 26 , nrs. 1504 , 2447

Beest

1155

Beestenmarkt (Vianen)

88 7

beg raafplaats Leerdam

122 9

Israelische-

3275

Beg r a m, W.C.M.

2 89 3

begroting en

zie o ok b ij rekening en

college van de Lek

17 61,176 2

van de Vijfheerenlan-

13 99 , 212 8 , 29 46-2 9 48

den
commissie voor g emene belangen 32 9 3
dijkcollege Arkel boven de

140 2

Zouwe
Ha g este.in

96 7

Ter Lee d e en

1248

Schoonrewoerd

477
parallelwegen onder Leerdam

3166

polder Achthoven

3025

I

Autena

300·1, 3120

de Biezen

3000

Bloemendaal en Ganzen -

299 9 , 30 11

kamp
Bolgerije

3002, 3106

Bruinsdel en Hoo g -Leer- 30 57
broek
de Eendragt

3129

polders onder Everdingen
beheer rondsom

309 3

beheer Over- en Neder-

3095

Zijderveld
beheer Gouwenes

30 9 7

polders onder Hagestein

3079

afdeling Hoef en Ha a g

3075, 30 8 1

afdeling de Biezen

3077, 3083

polder Hei- en Boeicop

481

Hoogeind en Schaa ijk

3144

Ho og-Middelkoop, Loos-

3154

dorp en de Meent
Hoog- of Klein - Oo ster-

3149

wijk
Kedichem en Oo sterwijk

143 9

vereni gd e p olders Ke-

3178

dichem met Oosterwijk
Kersbergsche en Ach t-

3116

hovense Uiterwaarden
Kortgerecht

3142

Lakerveld

3031

Lexmond

3019

polders Lexmond, Achthoven en

422

Lakerve ld
Middelkoop

1500, 3188

Neder- Boeicop

3049

478
Neder-Heicop
Neder-Hei- en -Boeicop
Neder- en Over-Boeicop
Nieuwland, Leerb roek en

3047
3051
305 8
1475

Reijerskoop
gecombineerde polders Nieuw-

3171

land en Leerbroek
Oud- en Nieuw Schaaijk

3141

en Kort g erecht
idem met Hoo g -Middel-

3143

koop, Loosdorp en de
IVIeent

3070
306 8
3039
393, 1533
3103

Over- Boeic o p
Over- Heicop
Quakernaak
Rietvel.d
Tienhoven
de Uiterwaarden
al g emeen beheer
beheer stoomg emaal
polders onder Vianen
polder Vianen
Vianen c.a.
werken voor g emaal Achthoven
waterschap de Diefdijklinie
de Huibert
de Ling euitwa terin g
zandwegen onder Leerdam
Beieren, herto g Aelbrecht van
bemaling, polders in oorlogstijd

3121
3123
3009
2998
299 7
1173
3308
3202
3374
31 66
734, 1971
3358

bemalingsovereenkomst polders
Hoog-Oosterwijk- Kedi c hem-met

3152

Oosterwijk, en Rietveld
Lexmond

3022

Nieuwland, Leerbroek en

pg.

Reijerskoop- Kedichem en
1

Oosterwijk

21 9

479
3197

Rietveld-Klein-Oosterwijk-

l

Kedichem met Oosterwijk
Bemmel, Cornelis van
Bentinck 1 W.
Berg 9 F. van den- secretaris

d~k-

2275.
86 1
72

college Vianen
, F. van den - notaris t e

2100

Vianen
, L. van den
Berges , Cecilia, weduwe de Bette
Bergh van Lexmond, mr. A.H. van

3156
885
391

den- ambachtsheer van Lexmond,
Achthoven en Lakerveld
Betuwe
de Biezen, polder

Biezendijk
Biezenmolen

Biezenweg

1295, 1605, 1837
255, 366, 495, 957, 99 5, 969,
1880 , 2789, 2796-2800, 3358
377
323, 367,368,383,968,971,
1096 , 1839
3410, 3420

bijdragen in de kosten van de
voormolens te Achthoven van
het dijkcollege van
Everdingen
Hagestein
Ter Leede
van de polder het Laageinde

808' 1178
808
808, 1178
809' 1651

van Middelkoop
Bijl, Egbert- schout en gadermeester Lexmond, Achthoven

390

en Lakerveld
Bijlenvelt, Hendrick Jacobsz. van

1693

gemeenlandsmetselaar
Bikker, Cornelis- schout te Leer-

1501

broek en Middelkoop
Binnenlandse Zaken 9 minister van

525-527

480
1317
de Blaasbalg (Leerdam)
2907
Blanck, Jan- gadermeester van het 1482
de Bisschopsgraeve

Laageind van Middelkoop
Blanken, J.- inspecteur-generaal

668, 700

van de waterstaat

' J.F.
, J.Jzn.
, W. Jzn.
Blommendaal/Bloemendaal, polder

Blommendaal, Adriaen Janszoon
Blommendaalse kade
Bloemendaalse steeg
Bloemendaalse weg
Bloemendale, Gijsbert van- hoog-

750, 1617, 1966
2422' 24b1
750
104, 232' 233' 335' 372' 384, 495'
703, 723, 733, 2043, 3016, 3022,
3358
2171
378
3415, 3416
3480
regest 23

dijkheemraad van Vianen
Blokland

regest 26' 1504, 2256

Blokland, J.

2451
869
163
903
1958' 2904

Blootshooft, Adriaen Hendriks
Boas, bankier
, Tobias
Bodde, Gerrit- notaris te Meerkerk
bode polders Lexmond, Achthoven
en Lakerveld
Kariaen, Daniel
bode Vianen
Middelkoop, W.
Os, A. van
bode Vijfheerenlanden
Boeicop, polder
Boeicopse Afterwetering
Boeicopse kade

\

394, 565

.

1820
140
94
85
83, 2687, 2888
479, 482, 3044-3062, 3358, 3398,
3399, 3414
505
382

481
Boellaard, Pieter- gadermeester

66,

452, 1826

Achthoven, hoogdijkheemraad
Vianen, hoogheemraad Alblasserwaard, schout van Meerkerk
Boen, Piet- voorzanger en school- pg.

247

meester te Nieuwland
de

11

boezem 11 , land onder Achthoven

Bogaard, J. van der
Bolek, mr. Harmen
Bolgerije, polder

Bolgerijse Achterkade
Bolgerijse kade
Bolgerije en Autena, polders
Bolstra, Melchior- landmeter

de Bo lswaard
Bommel
Bommel, Sander van
Bommelerwaard, college van de
Bonna-Vianen, societe des tuyaux

530
1288
2217
104, 272, 495, 1832, 2752-2757,
2801, 3105-3108, 3358, 3405,
3408, 3420
3420
380, 381 , 3415, 3472
246, 330, 335, 369, 370, 373, 2 9 ] 13
835 , 1058, 1299, 1641, 1781, 2152,
2241, 2359, 2445, 2463, 2464
573, 583, 1799, 2216
2356, 2360
regest 37
2349
3229, 3239

Bonn a

1273

Boeden, J.T.

Borsselen, Frank van- ruwaard van regest

17, 18, 19, nr. 1810

Arkel

2913

Bos, A.
Bosinchem, Bousinchem, Beusecum
Johan van

1317

heer Sveder, ridder van Hel-

regest

1, 2, nrs. 1041, 1315, 1319

sloot
gerecht van
de Bossewegh
Botersloot

1317
727
4, nrs. 733, 1477
regest 26, nrs. 1504, 1814
regest

Bourgondie, Karel van- heer van
Arkel
, hertog Philips van

regest

24, 27 9 nrs. 1814, 2229, 2230

482
Bouricius, Gerard- substituut-

1683

dijkg raaf van Hagestein
Boussu, graaf van- stadhouder van reg est

34, nr. 2226

Holland en Westfriesland
Bout, secretaris van de stad

885

Vi an en
Bom.llllan, Hendrik
Boxel, Hugo - pensionaris van

764
1803

Gorinchem
Braeckel, Willem van- dijkgraaf

re g est

23, nr. 2095

van Vianen
Brand, Simon- dijkgraaf van Arkel

1348

boven de Zouwe
de Bras, huis aan de Hagesteinse

17 90

dijk
Braus van Huessen, Willemina
Breda, Johan- schepen van Rage-

157
2158

stein
Breda, T. van- hoogdijkheemraad

2093

Ter Leede
Brederode, heer van

Didderic
Johan Wolphert
Reynault-- en van Vianen

Walraven

Wolferd
Brederode 9 vrouwe van
Hedwi g Agn es
Louisa Christina
Brederode van

Bolswee~d

26, 27, nrs. 73-7 9, 201,
423, 489, 501, 564, 606, 607-613,
645, 646, 658, 703, 743, 840,
85 7, 1504 ,1505, 1814, 1885, 196 4,
2190
reg est 6, nr. 734
re g est 40, nrs. 20, 1512, 1513
re g est 31, nrs. 719, 720, 863,
1506' 1507
re g esten 38, 39, nrs. 39, 244,
581, 603 , 86 4, 86 5
25, 26, 149, 866 , 872, 895
384, 412, 502, 610, 723, 92 0, 927
48, 661' 1711
74, 152
593
re ge sten

483
Frederik van- drossaard van

1726

Ameide
Hendrik van- dijkgraaf van

151, ,.53, 875, 1726, 1798,2141

Vianen, drossaard van Ameide
Reynout van--, bastaard van

864, 865, 1598

Breerode
Bred erode, v1a terschap van de heer zie Zederik
van

3475
Breesteeg
3419, 3476
Breezijde (Nieuwland)
.3475
Brienen, Arno ld Willem baron van 592
Bringenberg- hoogheemraad in het 1350
Bredeweg

co llege van de Lek
Brinkman van Gutgens , Pieter
Broeckhuijsen, Justus van- l and -

534, 2162
61 5

meter
de Broeck
Broek onder Meerkerk, po l der
Bronckho rst en Batenburch, jonk-

2227
104, 384
435

vrouwe Geertruyt van-, vrijvrouwe tot Vianen en Ameide

210

Bronkhorst, de waard van

pg.

Brouwer, Gerrit

524
1482,

, Johan- notaris te Go -

pg.

221

rinchem
brug bij de Lakerveldse molen
over de Lek
te Meerkerk
over de Zederik

Bruin, J. de (Lexmond)
Johan de- gemeen lands-

467
3486
456, 1845, 1846, 1848
regest 28, nrs. 849 - 852 , 1316,
pg. 238
111 3
1772

timmerman
, J . A. de

Bruinsdel/Bruysdel

2916
regest

7, nr. 1501

503
de Hogewaard (polder)

995

Hohenlohe/Hoenloe, de g raaf van

12~B3 ,

Hoijtema, J.C.F . van- d ijkg raaf

2239
1136, 1170, 2093

van Everdingen, schout en gadermeester van Everdingen
Hockelem 9 Otto van-, heer van

regest 11

1

nr. 1808

Ackoije
Hokeling, Wolphert- advocaat-

2095

fiscaal en procureur-generaal
van Holland, Zeeland en Westfriesland
Holland, Intermediair Administra- 167, 807
tief Bestuur van
Provisioneel Administra- 80 2
tief Bestuur van het
voormalig gev.res t
commissarissen van de

1133

Staten van- ter zake
van de Diefdijk
, commissaris-li q uidateurs 811
der oude

financi~le

administratien van de
voormalige provincie
,

financi~le

commissie

167, 807

over het voormalig
ge1v-est
, Committe van Algemeen

167

ltlelzijn van
Provisionele Represen-

879 , 880, 894

tanten van het- van
het volk van
, Provinciaal Committe van 66, 167, 906
Provisioneel Committe

807

van
, Committe van de Provisionele Representanten van het volk van

802

504
, Departementaal Bestuur

2131

van Gedeputeerden uit
het
, gecommitteerden/gecommit- regest 36, nrs. 21, 22, 24, 51, 54,
teerde raden uit de

57, 70, 83, 100, 101, 106, 135-137,

Staten van Holland en

159, 167, 180, 205, 223, 230, 231,

Westfriesland

236, 247, 271, 328, 334, 366, 367,
379, 450, 458, 469, 519, 536, 546,
572, 617-619, 643, 663, 664, 667,
697-699, 728, 730, 758, 764, 802,
806, 807, 819, 848, 854, 871, 881,
902, 904, 909, 948, 1170, 1178, 1308,
1350, pg. 220, 1729, 1935, 1967,
2098, 2126, 2165-2167, 2174, 2230,
2297, 2353, 2463

, Gedeputeerde Staten van
, graaf van

234, 829
regest 8, 14, 15, nr. 1809

, gravin van- Jacoba van

regest 21, nr. 1812

Beieren etc.
, Hof van

153, 916, 917, 1508, 1682, 1888,

, Koning van

2095
1192

, Hoge Raad van

79, 603, 885

, Staten van- en van West-

23, 49, 79, 104, 107-113, 115, 154,

friesland

163, 233, 335, 482, 543, 574, 610,
614, 652, 689, 731, 732, 757, 830,
833, 834, 891, 925, 929, 1190, 13511360, pg. 220, 229, nrs. 1555, 1558,
1597, 1642, 1780, 1934, 2166-2168,
2218, 2219' 2228, 2239, 2268, 2447

Hollen Schoor (Lexmond) zie
schaardijk Kersbergen
l 1 Homme, jr. Jaques de-, heer de

350, 873, 895

la Fare, drossaard van Vianen
l'Hommes, Arnout de
Hoochkade (Bolgerije en Autena)
Hooff, op den
Hooffman, Bastiaen

903
380
1057' 11 91
1554

505
hoeft- of ongelden (Vianen)

129;, 130, 265, 1711

hoogdijkheemraden,
van Arkel
Haefkens, J.

2093

Lourenszoon, Floris

regest 23

Maren, J. van

1 349' 2093

Vinck, Aernt

regest 23

van Everdingen

1086, 1087, 1121

Walbeeck, Gijsbert Carel

1086,1100, 1770

Wijnen, Walraven

1086

van Hagestein

regest 23, 28, nrs. 950, 951

Fabritius

948

Kool, A.F.

227

Willemszoon, Jan

regest 23

Ter Leede

regest 28, nr. 1219

Baerle. E.C. van

2093

Breda, T. van

2093

Janszoon, Walick

regest 23

Schadensoen, Jacob

regest 23

van Vianen

regest 23, nrs. 63 - 69

Bassa? Hendrik

2002

Bloemendale, Gijsbert van

regest 23

Boellaard

66

Host van Carle, Johan

63

Knijff, Abraham

153, 723

Kuenen

51' 64, 65, 1943, 2164

Noorle, Hermanus van

63, 262, 764, 825

Pernis, Willem

68, 892, 1057, 1191

Rijssel, van

2432

le Roux Jalabert, mr.

65

Alexander
Santwijck, Assuerus van

239

Trecht, Johan van

153

Vecht, van der

723

Wilde, , Reijner de

regest 23

Hoogeind en Schaaijk, polder
H~ogeindse

dijk

Hoogeindse~

2823-2828, 3140-3147, 3391
3412
3471

506
Hoogendijk (Leerdam)

1260

hoogheemraden, van de landen van
Culemborg
Roelofszoon, Pieter

regest 23

hoogheemraden van het college van
de Lek
Bringenberg

1350

Middelkoop, Jacob

2002

hoogheemraden 1 bezit van

66

Hooglandse weg

3419, 3421, 3478

Hoog-Leerbroek, polder

1501

Hoog- of Klein-Oosterwijk, polder 1229, 1255, 1267 9 1501, 1502, 28402843, 3148-3152, 3183, 3197, 32169
32289 2292
Hoog-Middelkoop, Loosdorp en de

2821, 2822, 2832-2837, 3153, 3154

Meent, polder
Hoog-Middelkoopseweg

3412

Hoogpoort (Leerdam)

1264, 3275

Hoogstraat (Leerdam)

1232, 1258, 1271

Hoorn, Hendrik van

164

Hoorne 9 Josina van

2913

den Horn/Hoorne

1264, 1272, 2256

Horndijk

1234, 1281' 2933, 3248, 3285, 3287 9
3457, 3460, 3461

Horst, C.L. van der

9 77

Host van Carle, Johan- hoogdijk-

63

heemraad van Vianen
1t

Hout, Maartje- weduwe van

796

Hermanus Drost
Hugeman 1 Jan

493

Huibert

regest 35, nrs. 488, 1815, 2083,
3399

Huibert, waterschap de

3202-3207

Huibertmolen, de Kleijne

492

huis bij de sluis te

Am~ide

793-797

huishaardstedengeld

957

hulpsluis te Dalem

2349-2368

zie ook Dalemse overlaten

507
Hurck, M.H. van - stadhouder van
Vianen~

254 , 8 71

gadermeester van

Vianen en Bl ommendaal en
van Bolgerije
, mr . Pieter Hendrik van

363, 364

Huyberssoon, Jacob

882

Huybertszoon, Hendr i ck

1 70 8

Huygen, Rijk

1993

de I Jkeboom

727

i j sbij t en in de Linge

857

I Jsendoorn, Jan van

891

I Jzeren, Wouter van

2397

i ngenieursbureau Dwars, Heederik

3233

en Verheij
i nkwa:rtiering

856 ' 913

inspecteurs-generaa l van ' s -L ands 62 1
Ri v i eren
instructies
van het col l ege van de Vijfheerenlanden
secretaris -·penningmeester

2680

dijkbode

2688, 2690

klerk

2689' 2691

sluismeester

2698

sluisHachter te Meerkerk

2700

peil- en baakmo l enaars

2702

dijkcol l ege van Arkel boven de Zouwe
mo l enaars van het

pg. 2 1 2

d i jkcollege van Hagestein
dijkmeester van het

954

d i jkcol l ege van Vianen
opzichter van het

87

penningmoester van het

50

van de

poldel~s

de Biezen, voor de gaarder -

255

meester
de Ganscampen 1 voor de gaar- 255
dermeester

508
Bolgerije en Autena, voor de 255
schout en gaardermeester
Nieuwland en Leerbroek, voor pg. 212
de molenaars
Leerbroek en Middelkoop,

pg. 215

voor de schouw van
Nieuwland, vOor de schouw

pg. 215

Vianen en Blommendaal, voor

255

de gaardermeester
inundaties

8 33, 834, 1057, 1191, 1245

inundatiesluis in de Acquoijse

2311

Meerdijk
inventaris van het archief
van het college van de Lek

98

van het college van de Vijf-

98, 2135

heerenlanden
van het dijkcollege van Arkel

2722, 2723

boven de Zouwe
Ittersum, L. A. van- notaris

2912' 3292

te Vianen

jaagbrug te Meerkerk

1846

Jacobsen, Laurents

1501

Jacobszoon, Geerit

2175

Jaersveld, Cornelis Janszoon van

862

Janszoon, Bastiaen

2303

, Cornelis

512

, Dirck

pg. 208, nr. 2303

, Walick- hoogdijkheem-

regest 23

raad Ter Leede
Jong, Cornelis de

797

, Hendrik de

1411

, H. de-- Czoon- secretaris-

3187

penningmeester polder Middelkoop
Jongh, Daniel de- Czoon

1773

Joosten, Willem- dijkgraaf van

1283

Ter Leede

509
Joostenssoon, Aert

1817

sint Joris- gast- en tuchthuis

894 '"

te Delft
Jorisse, Arij

1411

Jouwer, mr. A.E. de- raadslid in

1133

het Hof vEm Culemborg
mr. Salomon de- burgemeestc~ van Everdingen,

1081' 1100, 2091

dijk-

graaf van Everdingen
Jubert, Cornelis

870

Justitia, kamer van -- te Vianen

22, 262, 495, 874, 876, 880, 2082

raden in de

878, 891

Reusch, mr. Hendrick de

875

de Leeuw

874

Voet

874

Wesel, mr . Abraham van

874, 875

Jutfaas

870

kaarten van ecn afwatering voor

2442, 2443

de Vijfheer enlanden
van de Diefdijk

2250, 2273

\Tan de graafechappen :Bu·-

2718

ren en Culemborg
van de Hagesteinse

2199, 2202, 2206

schaardijk
van de polders binnen het 2988 1 2992-2995
hoogheemraadschap de
Vijfheerenlanden
van de Vijfheerenlanden

2132, 2133 1 2462

van de rivier de Lek

2463

van het Pannerdens kanaal 2464
kaden van de polder Lexmond,

443

doorsteking van de
kadedoorsteking 9 accoord tot

437

kadesloot Achthoven

461

Kaets, Gijabrecht van

1317

kantongerechtszaal in het stad-

2712

huis te Vianen

510
Kappersouweweg
Kariaen, Daniel- bode van Lex-

3410, 3415
1820

mend en Lakerveld
Karnemelksbrug

852

Karnemelkshaven

852

Kars, Jan Hendrik

1017

Kedichem
kerktoren van

1057' 1144, 11 91 ' 1376, pg. 205,
1550, 1553, 1554, 2303
1664

kerkvoogdij te

3177

Kedichemse Achterdijk

3410, 3470

Kedichem en Oosterwijk, polders

1366, 1407-1444, pg. 219, 1564,
1644, 2844-2850, 3152

het hoogeinde van

pg. 209

het laageinde van

pg. 209, nr. 2125

Kedichem met Oosterwijk, verenig- 3175-3185, 3197-3410, 3416, 3421
de polders
Keijzer, Cornelis Floriszoon
Keijser, Aletta de

2175
2162

Kelderman, Willem- secretaris

70-72, 890, 1770, 1891, 1941, 2132

Vianen etc.
Kerkheul (Zijderveld)

3448

kerkmeester Hagestein
Willemszoon, Gerrit

963

Kerksteee;

341 8

Kerksteeg (Schoonrewoerd)
\

kerkvoogden Vianen

.

3462
28, 386

kerkvoogdij Zijderveld

3418

Kerkweg

3468

Kerkweg (Schoonrewoerd)
Kerkweg (Leerbroek)

3407
pg. 216

Kermisvliet

1873

Kersbergen

570, 615, 2170-2174

Kersbergh, Leendert Adriaenszoon

2171

Kersbere;sche en Achtho.v ense

3115-311 9

..

Uiterwaarden, polder
i

Kersbergse veer

623

Kerskenszoen, Heinric- schout

regest 22, nr. 1813

van Leerbroek

511
Ketelaar- landmeter

13Q8
l

keuren van het college van de
Vijfheerenlanden en van het
college van de Lek
op de hoogte en zwaarte van

536

de dijken
op het opmaken van de dij-

2140

ken, extra-ordinarisop de Hagesteinse schaardijk 1786
keur op de dijken onder Hagestein 979, 2185
op de kweldammen onder Via;-::
nen

e~

1793

Hagestein

op de kweldammen

2396, 2398

op de Lekdijk

840, 842, 1775, 1777-1779, 21402142' 2161

op de Lek-, Linge- en Dief-

2142

dijk
op de Lingedijk

2301

op het peil- en peilmalen

1850

op de Zederik
van het dijkcollege van .A r-

1536, 2301

kel boven de Zouwe
van het hoogheemraadschap

3497-3499

de .Alblasserwaard c.a.
van het hoogheemraadschap

2984-2987

de Vijfheerenlanden
op de Dief-, Meer- en Zui-

2983

der-Lingedijken
op de Zuider-Lingedijk

3297

op de dijken en kunstwerken

2982

keur op de dijken tussen de Gel-

678

cumse poort en de Laar
keur op de dijkkaveling van de

678

Lingedijk in de heerlijkheid
.Asperen
keuren van de polders
.Achthoven

3027

.Autena

3112

512
Bolgerije
Bruins del en Hoog-Leerbroek
de Eendragt
polders onder Everding en
Goilberdinger en Everdinger

3108
3159
3133, 3134
3099
3138

Waarden
polders onder Hagestein
Hoogeind en Schaaijk, c.a.
Hoog- of Klein-Oosterwijk
Kedichem en Oost,erwijk
Kersbergsche en Achthovense

3085, 3086
3146
3151
1407
3129

Uiterwaarden

3033
Lexmond
3021
Neder- Hei- en -Boeicop
3053
Nieuwland en Leerbroek, gecom- 3173
Lakerveld

bineerde polders
Nieuwland, Leerbroek en

pg. 216

Reijerskoop, op de Zederikkaden
Over- Hei- en -Boeicop
Quakernaak
het Recht van Ter Leede
de Uiterwaarden
de polders onder Vianen
keur van het waterschap de Dief-

3072
3041
3159
3125
3013, 3014
3310

dijklinie

3375- 3378
keurschouw van het college van de 1794
van de Lingestoel

Lek op de k><reldammen
van het college van de Vijf-

985

heerenlanden op de dijken
Killesteyn, hofstede
Kilsloot
Kleef, het huis van
Kleij, A. van
, D. van
Klerk, Izak de

534, 588, 600, 2162
3126
201
1276, 3156
2924
1550

513
Klinkenberg, D.- landmeter
de Klinkert
Kloek, C.
Knijff 9 Abraham- hoogdijkheem-

1058 9 1299 9 1641 ' 244 5
'
1585, 1627, 3415, 3473
1374"
153, 723

raad Vianen
, Jan Hendrik- dijkgraaf

2307

Ter Leede
Koedam
Koelewijn 9 H.- landmeter
Koenderseweg
kokers door de Hoogstraat
de Kooij (onder Autena)
Kooij, B.
Kool 9 A.F.- hoogdijkheemraad

3274
779, 1546, 1947
3410, 3415, 3457, 3470
1258, 1271
146
2925
227

Hagestein

2173
Koppel, Jan van de
2299
Korten, C. den
1275
Kortenhoefse polder
3016
Kortenhoefse wetering
3399, 3452
Kortgerecht/Cortgerecht, polder
2244, 228 9, 2295, 2829-2831
Kostverloren
regest 10, 11, nrs. 721, 1606, 1808
Kostverlorenweg
3410, 3477
Kraaij, E.R.- notaris te Meerkerk 2886
Kraanenbrug/Cranenbrug (Meerkerk) 850, 1828, 1835
kribben op de Lekdijk
564, 603, 604, 606-609, 617, 619,
630, 632, 1130, 1598
op de Hagesteinse schaardijk
984, 991
Krimpenerwaard, hoogheemraadschap 1780
, Jasper

Kronenberg, H.- dijkopzichter
Kruijff, A.C. de- notaris te

2696, 3358 , 3 3~94..·
2907, 2909-2911, 2913-2915

Leerdam
Kruyt, P.E.
K_!uisweg
Kruithof(wiel)
Kuenen- hoogdijkheemraad Vianen
Kuijck, J./Kuik, Jan- landmeter
Kuijcken, Dirck Pauluszoon

2924
3415, 3472
3298
51, 64, 65, 1943, 2164
240' 1968, 1969
1787

514
de Kuijlen/Cuijlen (onder Acht-

114, 439, 539, 586, 596, 2212, 2215

hoven)
Kwadewaardsdam

532, 3266

de Kweldam (Everdingen)

1143, 3101

kweldammen

435, 593-602, 1124, 1125, 1792-1796,
2230, 2396-2398

op

Hooch-Oosterwijk

1502

kweldamschouw

601

Laageindseweg

3408

de Laar

678

Laken, Adriaan van der- secreta-

7, 47, 75, 1688, 2390

ris Vianen etc.
, Otto

van der- secreta-

74, 75, 1688, 1725

ris Vianen etc.
, Willem Pieter van der-

205, 896

drossaard van Ameide
Lakerveld, J. van
Lakerveld
1

polder

1717
regest 11

9

nr. 1808

104, 113, 428, 437, 438, 444, 462,
647, 2772-2775, 3358

Lakerveldsekade

438, 462

Laeckerveltsche vliet

1877

Lakerveldse weg

466

1

t Lam, Pieter Cornelis

Lamsweerde, mr. Willem van

764
regest 37, nr. 2177

landmeters

2291

Bolstra, Melchior

835, 1058, 1299, 1641, 1781, 2152,
2241, 2359, 2445, 2463, 2464

Broeckhuijsen, Justus van

615

Diepenheim, Jan

2217

Goudriaan, B.

766, 1058, 1299, 1308, 1641, 2202

Groenou

919

Haerlem, van

2370

Heijmans, Jan

2253

Ketelaar

1308

Klinkenberg, D.

1058, 1299, 1641, 2445

Koelewijn, H.

779' 1546' 194 7

515
Kuijck/Kuik, Jan

249 , 1968, 1969

Nispen, van

12$.4

Schellincx/Schellingh, van

703, 2179

der- Daniel
Straalen, H. van

10 58 , 12 99 , 1641, 2445

Swets

12 62

Vel zen

2272

Vervooren, Eg idius

170 9 , 1800

Visser 9 1t!. Azoon

117

Vries, Abel de

1791' 2305' 2457
578, 1111

, Jan de
Wit, Aernout de

1968

1t!orp, Anthonie van der

569, 594, 618, 1112, 1640, 1782,
2199' 2202' 2272

Zalen 9 van
landrecht voor het schependom

2253
1314

van Leerdam en Schoonre woerd
landsverdediging

856-859, 1063

de Langendijk (Vianen)

2715, 2716

Lange Nieuweweg (Vianen en Blom-

387

mendaal)
Lanxmaerwech

1 31 7

Lap 9 Gerrit Gijsbertszoon

224

Laurentius, F.P. A.

3230

Lauwen, 1t!illem

1176

Lebbing- penningmeester van de

1610

Overwaard
Lede, Johan van der

regest 2 9 nr. 1315

Leede, dijkcollege van Ter-- en

74, 488, 490 , 75 9 , 769-772, 808,

Schoonrewoerd

1050, 1121, 1134, 1135, 1172, 1175,
1176, 1178 , 1179, 1188, 1196-1314,
131 6, 1341, 1362, 1363, 1561, 1603,
1 6 2 2 - 1 6 2 5 ' 1 6 2 7 ' 1 6 2 8 ' 1 642 ' 1 711 '
2086 , 2139, 2226-222 8 , 2234, 22382240, 2277, 22 93, 2332, 2373

Leede, waterschap Ter

3200-3201, 3399, 3412

Ter Leede en Schoonrewoerd, pol-

1253, 1254, 1311, 1586

ders

51 6
Ter Leeds evreg

3452

Leegheyntsvliet

211
863-872
224-227
pg .

leenakten Vianen
leenrecht van de landen van Vianen
Leer,

A.P.- secretaris hoogheem-

268 5, 2692

raadschap de Vijfheerenlanden
Leerbroek

regest

, burgerlijk armenfonds

7, 10, 17, nrs. 721, 1305,

1374
2914

van
, gemeente
, polder
Leerbroeksevliet
Leerbroekseweg
Leerdam, g emeente(bestuur)

, g raaf van
, heer van
, schepenen van
, gemeenschappelijke pol-

245 6, 3468
2851-2 854
3415
3406
122 9, 1258-1260, 1313, 2083, 2456,
2924, 3230
2230, 223 9, 2242
reg est 36
re g est 36, nr. 22 92
31 65, 3166

ders onder
Leerdam en Schoonrewoerd, sche-

re g est

16

pendom van
Leeuw, de
, A. de
J. de Jzoon
Lek, college van de

Lek en JVIerwede, hoogheemraad-

874
3089
2912
82, 442, 736, 1050, 1164-1166, 1168,
11 69 , 1179, 1182, 1190, 1252, 1508,
1514, 1615-1 619, 1644, 1649, 1658,
1660, 1663, 1665-2051, 2133, 2429
946' 1209

schap van
Lek, gecommitteerde ing elanden

837

uit de landen van de
Lekdijk

322, 323, 463, 482, 516-592, 840843, 972-1027, 1103-1130, 1774-1791,
1799, 2160-2225, 3262-3273, 32763281

517
Lekdijk benedendams 1 college van

6 16 1 620 , 631
;

de
hoogheem-

9

350d- 3502

raadschap

van de
Lekskensveer/Lexkensveer

621, 11279 15 99 9 2222

Lenaertszoon, Wessel

2182

Lexmond, polder

1 04 , 106, 108, 395-398, 437-463,
565, 1 9 7 9 , 2763-2768, 3018-3023,
3358

Lexmond, Achthoven en Lakerv eld, .

388-467

polders
Libregt, Adriaen- opzichter dijk- 86
college van Vianen
Liesveld en Ottoland, baronie

regest 6, nrs. 734, 9 16, 931

Linge/Langewater (bovenstroom-

regest 25, nr. 697

gebied)
Lingebrief

pg. 237

Lingedijken

677-684, 687, 1035, 1036, 1144115 2 , 1263-1276, 1287-12 90 9 1361,
pg. 229, 155 6 -15 68 , 1570-1584,
1 663, 2263, 2374, 2377-2385, 23 88 ,
327 4-3287' 3291' 32 96 ' 3297' 3299 9
3301, 33039 3304

Lingedijk, Noorder-

2301-2307
1152, 1287-12 90 , 2113, 2308

' ZuiderLingesluis te Gorinchem

2327

Ling estoel, college van de

3262

Linge(-uitwatering)

3368-3378

9

waterschap

van de
Lingewerken

2309-2348
, commissie belast met 2414

het beheer van de
gecommitteerden wegens de

156 9

dijkcolleges in de
Linschoten, polder

867

Lippe, heren/graven van der- he-

27, 29-32

ren van Vianen

518
, Amalia, gravin-douairiere

876

, Frederik Adolf

31, 868-870, 877

, Simon Hendrik

29, 131, 133, 867

Littenius, mr. Floris

885

Lobbrecht, Johannes Albertus-

51

dijkgraaf van Vianen
van Loon's zandhandel

3215, 3217

Loosdorpseweg

2924, 3412, 3471

Lopikerwaard, dijkcollege van de

regest 38, nrs. 603, 606-614

Lasser, Daniel- substituut-dros-

858

saard van Vianen
loswal te Kedichem

3481, 3482

Lourenszoon, Floris- hoogheem-

regest 23

raad van de landen van Arkel
Luijstenbuijl (uiterwaard)
(steenoven)

225
615

Luloffs

2359, 2441

Lynden, F.G. van- hoofd-admini-

753

strateur der domeinen
, Matthias van der- dijk-

1100

graaf Everdingen
maalpeil van de Zederik

1843, 1851, 1859, 2417

Maas, commissarissen-generaal

815

voor het departement van de
monden van de -prefect van het departement
van de -Maasland, landdrost van het de-

2321
811

partement machinistenwoning van het water-

3206

schap de Huibert
Maerscalck, Cornelis

2191

Manen, van

602

de Mangelcampen

1709, 1710' 1898
1349, 2093

.

Maren, J. van- hoogdijkheemraad
van de landen van Arkel ·
·Marsch en Lede en Oudeweerd,
dijkstoel van

1145

519
Martenszoon~

Dirck- g emeenlands-

19 29

timmerman
Matheus, prof. Anthonius

1 53

Maurick, Adriaen Janszoon van

224, 2171

Mecima, E.

90 7

Ent o Jansse- notaris te
Vianen~

254, 789' 2100

g aardermeester van

Vianen en Blommendaal
JVIeen t, de Lange

3412, 3471

Meerdijk

2313
, Acguoijse-

2311

Meerkerk (heerlijkheid)

reg est 11,

13~

nrs.

733~

869, 918,

1351, 1606, 1608 , 1620, 1808, 1829,
3352
Meerkerkse tolbrug

2049

JVIeerkerkse wa chtheul van

~~ uaker

1627, 1628

naak
JVIeijer, A.

890

JVIekern, mr. Martinus- notaris te

1551, 2356

Gorinchem
JVIenin, Joost de

reg est 38 , nr. 603

JVIeulen, J ohan Andree van der-

45, 4 8 , 13 2 , 1725

dijkgraaf van Vianen
JVIeulen, C.J. van der- dijk op -

26 94

zicht er
, mej. van der

11 8 2, 2020

JVIicheel, Valentijn

896

JVIiddelkoop, E.

976

, E .H.

125 9

, F . Alewijn, waards-

125 0

man van de polder
Over-Boeicop
, Jacob- hoogheemraad

2002

van het colleg e van
de Lek
, W.- bode van Vianen
Middelkoop, polder

94
reg est 30, 31, 33, nrs. 719, 720,
130 5, 1368, 1377,

14 8 1-1514~

1679 , 1880, 1886 , 189 2, 189 4,

1623,

520

Middelkoop 9 het Hoogeinde van
het Laageinde/Leecheynt van
Middelkoopseweg
Middeloese

Middelwaard

Middelwetering (Lakerveld)
Mijnlieff, mevr. G.J.
minister van financien
minister van oorlog
Mink, Arie- dijkmeester
molenaars van het land van Arkel

2855-2858, 2911, 3186-3191, 3404,
3408
regest 29, nr. 1483
regest 7, 29, 40, nrs. 1482, 1483,
pg. 220, 221, 1502, 1509-1513, 1885
3408, 3468
regest 10, 11, 13, nrs. 721, 1606,
1608, 1808
regest 38, nrs. 583, 606, 607, 610,
613, 614, 616, 620, 631, 882
460
3273
562, 639, 676
2288, 1119
2011' 2328, 3302
pg. 212

boven de Zouwe
molenaar van de polder
Achthoven
Bolgerije, Autena en Blommen-

453
332

daal
Everdingen, Zijderveld en

1089

Over-Heicop
Nieuwland en Leerbroek
van de voormolens op Achthoven
van de voormolens te Ameide
Molenaarsgraaf
molenhuis van Nieuwland
molenkade van Blommendaal
molenmeester

212
453, 763, 767
1697, 1698
1960-1 962
pg. 21 8
pg.

372' 377
767

molens van de polders
Achthoven
Autena
de Beemd
Blommendaal
Boeicop

Bolgerije

432, 437, 449-453
336, 346, 348-355, 360-365
2447
342-3 44 ' 161 8
494, 495, 497, 498, 501, 503-505,
510
345, 349-359, 361, 363, 364, 369,
370

521
Bolgerije, Autena en Blommen-:-

337, 340

daal
489 '~

491'
496, 499,
1440-1442
390, 444,
447, 448,
447, 2434

Everdingen en Zijderveld
Heicop
Kedichem en Oosterwijk
Lakerveld
Lexmond
Lexmond, Achthoven en Laker-

1853
500, 502, 1620 ,2902 ~
454-459
456, 1881

veld
regest 30-33, 40, nrs. 719, 720,

Middelkoop
. •,

Nieuwland, Leerbroek en

1505-1507, 1511-1513, 1885, 1886
pgs. 217, 218

Reijerskoop
Over-Boeicop
Over-Heicop
Rietveld
Vianen
molens op de Zederik
molen•·mrven van de voormolens
/'

Moll, mr. Dirck
, mr. Johan
de Monnike-bouwinge
de Monnikkesteeg
Montenegro, Dirck Willems de
, Jacob Willems de
Morelis, Divertje- weduwe van

498
491
1534, 1535
341
regest 26, 27, nrs. 244, 1504, 161 9,
1814
754
2193
1790, 2193
862
727
2146
1797
764

Michiel Coppelaar
Morgan, J.
, Willem
morgengeld
Mortier, C.
Mos, Johannes Gijsbertus
Muijlwijk, Peter Lamb ertsen van
Muijs, Jacob
, mr. Willem
Muilwijk, E.H.
Muntjeswaard (uiterwaard)

/

2889
624
95 7
2462
267
1501
2177
regest 37, nr. 2176

2920
3221

522
Muntz, mr. G.J.W.

366
1868

het Mussenhooft
Nederberg, Adrianus

795
1145' 2784-2788

Neder-Betuwe
Neder-Heicopseweg, zie Heicopse
Voordijk
Nederwaard, waterschap de

2446

Nelleman, Nicolaas
Nes, Cornelis van

271
2082

de Nes, polder onder Hagestein

995

Nes van Meerkerk, E.R. van

1343

st. Nicolaasheul

467

Nieuwedijk (onder Kedichem)

pg. 229

Nieuwendijck (Lekdijk)

2008

Nieuweweg

3414, 3473

Nieuweweg, Lange

3416, 3476

Nieuwland

3469
regest 10, 17, 22, nrs. 721, 832,

,/Nylant, polder

1305, 1403, 1446, pgs. 212, 214,
1633, 1827, 1840, 2859-2863, 3043
Nieuwlandse (grote) heul
Nieuwlandse wachtheul

3409, 3455
1627, 1628

Nieuwlandse Carckwegh

pg. 214

Nieuwland en Leerbroek, gecombi-

3167-3174, 3397, 3399, 3405, 3406,

neerde polders

3409, 3415, 3416

Nieuwland, Leerbroek en Re±jerskoop, polders

359, 1350, 1367, 1373, 1445-1480,
1508, 1606, 1610, 1622, 1623, 1644,
1856, 1887-1894, 2125, 3037

Nieveld, van

889

Nijenhoven
Nijenrode, Gijsebrecht van

2175
regest 19

Nijensteinseweg

2175, 3420

Ni,imegen, staten van het kwartier 1111
van
•'

Nispen, van- landmeter

1284

Nolenweg

3420

noodmaterialen

633-639, 773, 1027, 1037, 1129, 1130,

f

484
Bruins del en Hoog-Leerbroek,

2838, 2839, 3155-3164, 3390

polder

22 04
Budding, N •1tl.
622 , 623
Bueren, g raaf van /Buren
223 9
, graafschap
2407
buitenboezem voormolens te Ameide 1168
buitengracht van Vianen, geerf598
Brunings

den in de
burgerkrijgsraad van Vianen

912

Callenburgh Baartmans, G. dijk-

49, 51, 52, 161, 440, 168 1, 1878,
1936 , 2097, 2297, 2396, 2430

g raaf van Vianen, voorzitter
Vijfheerenlanden, penningmeester Vianen en Vijfheerenlanden

872
J oan - secretaris en pen- 53, 57, 58 , 62 , 72, 174, 25 9, 953,
ning meester Vianen,
2124

Cambier, Jaco b

gadermeester polders
onder Vianen

602 , 2096' 2681
, Wilhem Jac ob - secretaris 59, 60 , 62 , 118, 817; 818, 1052,
en penningmeester van 11 81, 2100, 2682
' J.J.

Vianen
Camijn, Jan- burgemeester van

53

Vianen
Camonts, jr. Adriaen van--, hee~

2146

van Vuren
de Capper (Nieuwland)

pg.

Castro, Anthonis de- dijkgraaf

188 7

216

van Vianen
Cattenburch/Cattenburgh, Wo lfert
van- dijkgraaf Vianen, secretaris Vianen en Vijfheerenlanden

46, 47, 81, 148 , 204, 696 , 918,
919, 1680 , 2125, 2141, 2390

485
charter Vijfheerenlanden

1196, 1315, 1319, 1341, 1665, 1666

Claeszoon, Anthonis- waarsman en

pg. 220

gadermeester van Middelkoop
, Jan- se c retaris van

1064

Hagestein
Clerck, weduwe de

2397

Coddenorde

1317

Coehoorn- drossaard van Vianen

890

Coennaers van Groeningen, Jan

224

Colck, Cornelis van der- penning- . 2394
meester van de landen van
Arkel
Collot d 1 Escury, Simon Petrus-

2090

dijkgraaf Arkel boven de
Zouwe
commissarissen van het co llege
van de Lek voor de sluizen
te Ameide
voor de visitatie van de

1 946

voormolens
commissarissen uit de Staten van

100

Holland voor Vianen
commissarissen van het dijkcol-

748

lege van Vianen voor het toezicht op de voormolens
commissarissen belast met de ver- 9 40
evening der zaken van de weeskamer te Amsterdam
commissie ui t d.e landen van de
Lek voor het onderzoek van

105 9 , 1193, 1300, 1301, 1644,
2449

een plan ter verbetering van
de afwatering
commissie voor de gemene be-

3288-3305, 3307

lang en
commissarissen ter kleiner rolle
van de kamer van justitia van
Vianen

892

486
commissie belast met het beheer

1150, 1215, 1295, 1312, 2334-2348

van de Lingewerken
commissie tot onderzoek van de

1152

Zuider -L ingedijk tussen Asperen en de Gaddam
commissie voor het in werking
brengen van het reglement van
het hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden
commissie tot onderzoek der beste

554

rivierafleidingen
commissie van "superintendanten

549

over de waterstaat
contract ter zake van het stoom-

1894

gemaa l op de Arkelse dam
Coppelaar, Michiel
Corneliszoon, Sebastiaen
Cortenoever
Covens, J.
Coxius- penningmeester van de

764
1029
588
2462
922

Overwaard
Crijns, Johannes
criminele zaken van Vianen
Crinius, A.
Croezen, Herman- gemeenlands -

1221
24, 205
366
1693' 1694

metselaar
Crommelin, mr. Reinhard
"Cruquius ", stichting de
Cruzet, Cornelis Francois du
Cuycken, Pau1.Jels Corne lisz oon
Culemborch/Culemborg, graaf van
Floris
gravin van
heer van
Johan,- --- en van de Lek
vrouwe van

3269, 32 70
2718
2163
2214
35, nrs . 1132, 2239, 2242
1283' 1792
2084
regest 26, 27, nrs. 1504, 1814
regest 11 ' nr. 1808
re gest

regest

33, nr. 1507

487
Culemborg, landen van/college

regest
i

Culemborgse vliet

1155'
11 o·o,
1162,
2227,

Daeij, Adr iaen Maerten - dijkgraaf

1348

van de landen van
, raadkamer van

15, 17-19, 21, nrs. 707,
2260, 2282, 2399-2405, 2407
1121 ' 1127, 1136, 1139' 1140,
1165, 1166
2258 , 2260

Arkel boven de Zouwe
dakpannenindustrie
Dalem (heer van)
, bestuurscollege van
Dalemse hulpsluis
Dam 1 A. van
, Arie Corne lisse van
dankzondag
Decink, St evin- deurwaarder van

3219
697, 2355-2357, 2360-2368
2353
6 93-6 97' 10 39' 11 54 t .'> 5)
3459
pg. 205
1195
391
(

het vredegerecht Culemborg
Deenen, Hendrick van- gemeen-

2105

landsbo de van de Vijfheerenlanden
Deij s

~

\Villem

Deins, Gerrit Koenen
Dekker, G.
Deventer, Claas Joosten
, Jan Joosten

882
793, 794
2451' 3231
pg. 205
pg. 205

Dever, baron Heereman van

977

Diefdijk

23, nrs. pg. 40, 324, 540,
644-- 677, 685-692 697, 698 , 10281034, 1131 ;- 1143, 1282-12~6, 1383, /
1555, 1558, 1800, 1801, 2110,
2226-22 99 , 2373-2389, 2391' 3292,
3296, 3305
2238
3306-3310, 3318
regest 3, nrs. 1476, 1807
2093
regest

Diefdijk, Hagesteinse
Diefdijklinie, waterschap de
DiefHech
Diemont~

W,L.- dijkgraaf Arke l

boven de Zouwe

r

488
Diepenheim, Jan- landmeter

22 17

Dijk, de Oude

3410

dijk bij de voormolens te Ameide

1113

dijkbode van Vianen
van Amster

1 93 6

Hanoch, Jan

842

van Wijk

594

dijkboek van Arkel boven de Zouwe 1542
van het land van Asperen 678
dijkdoorbraken in de Betuwe

689 , 697

dijkgeslaagden in de
Diefdijk

1135, 2256, 2266, 2278

Hagesteinse schaardijk

98 1, 992 , 1009 , 1788

Horndijk

1281

Kersbergse schaardij k

564 , 572

Lekdijk

555, 841, 8 4 2 , 998 , 1005, 1006 ,
1111

Lingedijk

1560, 157 2

Zouwedijk

703

dijkg raaf Arkel boven de Zouwe
Aerssen, jr. F.C. van- dros-

1408 , 1409, pg. 247, 1 664 , 2)91
1348

saard van Gorinchem
Barnevelt

2089

Brand, Si mon

1348

Collot d Escury, S.P .

2090

Daey, A.M.

1348

Diemont, W.L.

2093

Wassenaar, F.H. baron van

2090

1

dijkgraaf van Everdingen

1 08 1-1 085 , 1101, 22 86

Beekfelt, Hohnberg de

2091

Hoijtema, J.C.F. van

2093

Jouwer, mr. Salomon de- bur-

1 08 1, 1100, 1194

gemeester van Everdingen
Lynden, Matthias van der

1100

Pans or gh, mr. Samuel- provi-

1083

sioneel dr o ssaard van stad
en graafschap Culemborg

489
Werkhoven op Rijsdael, Jan van 1685

949 9 961, 1031, 1683, 1684, 1792,

dijkgraaf van Hagestein

208~, 2193

B6uricius, Gerard- substituut- 1683
Doeijenburch, J ohan van

960

Drost, A.

955, 2205

Fannius

1683

Hall , van

948

Santwijck/Zandtwijck, Assuerus regest 37, 1817, 2232
van
dijkgraaf Ter Leede en Schoonrewoerd
Baerle, mr. E.C. van

1218

Hagha, H.W.

2149

Joosten , \tlillem

1283

Knijff, Jan Hendrik

2307
25, 26, 44-62, 138·, 656, 1792,

dijkgraaf Vianen

1993 , 2016, 2017
Braeckel, Willem van

regest 23, nr. 2095

Brederode van Bolsweert,

151' 153, 875, 1726

Hendrik de
Callenburgh Baertmans,
mr. Gerard
Castro 1 Anthonis de
Cattenburch/Cattenburgh,
ffij_",

Holfert van

49, 51 , 52, 161, 440, 16 81, 1878,
193 6 ' 2097' 2297' 2396' 2430
188 7
46' 4 7' 81 ' 1 48' 2 04' 6 9 6' 1 6 80'
23 90

Hoeve, G. van der

52, 54-56, 545, 757, 1654, 2432

Lobbrecht, Johannes Albertus

51

Meulen, Johan Andree van der

45, 48, 132, 1725

Nooth, Quintijn van der

44, 723, 1926, 2189, 2393

Rijssel, Willem van

1882 ' 1883

Vecht, Balthazar van der

239, 652-654, 1922

, Herman van der
dijkgraaf hoogh eemraadschap de

649 , 650
2645-2647

Vijfheerenlanden
§.i j_ls_graa fsvl i et

711

490
dijkhuis van de Alblasserwaard

1284, 1285

aan de Diefdijk
dijkhuis (Vianen)

3292

dijkhuis (gemeenlandshuis)van de

2709-2719, 2938, 2939, 3323-3328

Vijfheerenlanden te Ameide
dijkmeester
Mink, Arie

2328

Swets, P.

2866

dijkopzichters (Vianen-Vijfhee-

?246, 3247

renlanden)
Gelderblom, Jasper

2415

Goudriaan

473

Haarlem, G. van
Kronenberg, H.

3359, 3385
2696, 3358

Meulen, CoJ. van der

2694

Swets,_ T.Jzn.

2347, 2693

Vermeulen, G.

2695
2102, 2103, 2693-2697

dijkopzichter Vijfheerenlanden

dijkplicht Hagesteinse schaardijk 1785, 2175-2177
Lekdijk

559, 560

Noorder-Lingedijk

1579

dijkslagen Diefdijk

644, 647, 1135, 1800, 2160, 2235,
2237, 2244, 2287

Lekdijk

1123, 1763-1766

Dirckszoon te Honswijck, Reijer

1064

, Meerten- gemeenlands- 1690-1692
.. .
timmerman
~

directeur van bruggen en wegen ·

1804

in Holland
Doeijenburch, Johan van- dijk-

960, 2175

graaf van Hagestein
doijiagen

pg.

Dom, kapittel ten--, te Utrecht

regest 2, 33, nrs. 764, 968, 982,

214

1028, 1062, 1315, 1319, 1507, 2231
Dome in en

57, 119, 145-147, 271, 272, 753,
1599, 1617, 1844, 2166
, administrateur der

1168, 1894

, agent van

1865

491
raden en rekenmeesters

?

1216, 1217

van
domeinen van Vianen

1964

Dominoswaard (uiterwaard)

3221

Dommelen , Hendrik van-- school-

pg

212

0

meester en koster te Leerbroek en Middelkoop
Dona, heer van-- en van Vianen

27' 1 02

Donk, Adriaentje

869

Gloria

869

, Maria

.869

Donker Curtius

822

doorbraak Lekdijk onder Achthoven 574-580
Lingedijk

pg. 210,

1057 1 1144, 1191

bij Heukelum

1564

bij Kedichem

1384-1386, pg. 229, 231

9

1562, 1565,

1581, 2310, 2328
bij Klein-Oosterwijk

1265, 1266

bij Hardinxveld

1594

doorbraak van de Zederikkade

1 853

doorsteken van de Lekdijk

2282

van Zederikkaden

1887

Doovesloot

3085

Doovenvliet/Dovevliet

regest

Dorpsstraat (Schoonrewoerd)

3407

Dordrecht

regest 24, 36, nrs. 2228-2230, 3085

Dorts Heerenhuijs

=

dijkhuis van

7,

nr. 511

1284

de Alblasserwaard aan de Diefdijk
Dortmondt~

H. van- raad van de

203

graaf van der Lippe
Dr~ ange
I)

3414, 3473
-'f3

~A

Drooglever, J.J.

2907

drossaard van Ameide

655

Laken, Willem Pieter van der

Golijn

205, 896

van Arkel

regest 22 9 pg. 146 9 1510

van Hagestein

1028
2192

492
Doeijenbur c h , Johan van
van Leerdam

960
2083

Schuij l , Arent Raven

2 11 6 , 1217

van Vianen

reg est 4 0, nrs . 22, 25 - 27, 102, 149 ,
153, 251, 350, 725, 8 58, 874, 8 76 ,
1510, 1513, 1926

Abcoude van Meerthen,

jr .

860

Ernst van
Coehoorn
l 1 Homme,

890
jr. Jaques de-, heer

350, 8 73, 895

de la Fare
Losser, Daniel (substituut-)

8 58

Smith, Herman

8 78

Waenroij, Johan van

1 53

Drost, Aarnout- dijkgraaf van

9 55, 22 0 5

Hag estein
Aart

1993

, H. - gem e e nlandstimmerman

1 696

, Hermanus

7 9 5, 7 96

dui k eldammen te Ge l le com en Rumpt 1 803
duikers

3240

duiker bij de Blommendaalse molen 1 8 41
duiker van de Geeregriend

3353, 33 80

duiker/wachtheul in de Haagwete-

375, 1 8 74

ring
duiker in de Hofdam

598

duiker in de Lakerveldse we g

466

dui ker in de Neder-Heicopseweg

3062

duiker op de polder Achthoven

2432

duiker van de polder Lakerve l d-

462, 4 64 , 466

Lexmond
duiker van de polder Nieuwland

1 89 1

duiker in de Schoonrewoerdse

1311

Kerksteeg
duiker aan de schotdeuren

1631

duiker op de Zederik

384, 727

duiker van de polder Blommendaal

384

duiker van de polder Broeck

384

493
Dussen, Petrus van der

156, 157

Dvmrskade

322, 323

Dwingeloo, mr. Arent van- hoog-

1682

;

dijkheemraad van Vianen

Eendragt 9 polder de

3128-3134, 3215, 3217 7 3218, 3488

Eewijk, van- raadadviseur op het

1663

departement van waterstaat
Elshout

836, 930, 1635, 1822, 1901, 1902,
2041, 2042

Elzenwiel (Kedichem)

1385

erfwatergraaf van de Overwaard

915-917, 920

substituut-

927

Es, van

3274

Everding en

regest 35, nr. 3468

Everdingen, dijkcollege van

regest 28, nrs. 74, 488, 665 9 688,
808, 952, 1066 - 1195, 1251, 1316,
1362, 1639 9 1642, 1796' 1871' 2019,
2020, 2036, 2086, 2226, 2228, 22302240, 2277, 2298, 2306, 2332
regest 36

Everdingen, heer van
Hubrecht

regest 2, nrs. 1315, 1319, 2230

Everdingen, polder

270, 354, 2805, 2806

, polders onder

2807-2813, 3091-3101, 3396, 3399,
3412

, schepenen van

2227

Everdingen en Zijderveld, polders/landen

492, 495, 758, 759, 769-772, 857,
1132, 1511, 2083

Eversteijn

2182

executie van aardhaling

583, 1799, 2167

Fabritius, mr. Reinier- schout en 391, 431
gaardermeester te Lexmond, Achthoven en Lakerveld
, - hoogheemraad van Ha - 948
gestein
Fannius - dijkgraaf van Hagestein 1683

494
fort aan de Diefdijk te Everdingen 671 , 1034, 1119, 1143, 2288
Franckenzoon, Sebastiaen

2 175

gaarderboeken

2731-2869

van de polder Achthoven

2769 -2771

Autena

2758-2762

de Biezen

2789, 2796-2800

Bo l gerije

2752-2757

Bolgerije onder

2801

Everding en
Bruinsdel en

2838, 2839

Hoog-Leerbroek
Everdingen, Over- 2815, 2816
en Neder-Zijderve.ld
polders onder

2807-2813

Everdingen
Gouwenes onder

2 8 04

Everding en
polders onder

2789- 2800

Hagestein
Hoef en Haag

2789, 2792-2795

Hoogeind en

2821-2 8 28

Schaaijk
Hoog- of Klein-

2840-2843

Oosterwijk
Hoog-Middelkoop,

2832-2837

Loosdorp en de .
Meent
Ked ichem en Oos-

2 8 44-2 8 50

terwijk
Kortgerecht

2829-2831

Lakerveld

2772-2775

Leerbroek

2851-2854

Lexmond

2763-2768

Middelkoop

2855-2858

Neder -Boei cop

2784-278 8

Neder-Hei cop

2781-2783

495
Nieuwland

2859-2863

Oud- en Nieuw-

2820

1

Schaaijk
Over-Boeicop

2818, 2819

Over-Heicop

2814-2817

Quakernaak

2776-2780

Tienhoven onder

2803

Everding en
Vianen

2743-2751

Vianen c.a.

2741, 2742

Vierhoeven onder

2803

Everding en
gaardermeester van Hagestein
in de landen van

958, 1008, 1010, 1012, 1015, 1020
135, 136

Vianen
van de polder
Achthoven

451

Boellaard, Pieter

452

Autena

264

Ganscampen

255

Ter Leede en Schoonre-

1253

woerd
Oostervrijk

1373

Vianen en Blommendaal

138

Hall, F.Ao van

328

Hurck, van

254

Mecima, E.J.

254

gaardermeester van het waterschap

917

de Overwaard
Gad dam

1152' 2346

Gaiewech (Hagestein)

978

Galgenwaard

1584, 1797

Ganscampen, polder de

255, 325, 443, 495

Ganscampermolen

723

de Gantel

2915

Garach, Jeanne

893

Gasthuis te Gorinchem

pg. 208

gasunie, Nederlandse

3235

496
gecommitteerden voor de defensie

11 94

van Holland, Westfriesland en
de stad Utrecht
Geeleweg

3410

de Geer

pg .

Geerdi.jk

3397' 3399' 3409' 3452
3353, 3380
2110, 2145, 2256, 2295
2214

Geeregriend
de Geeren
Geeritsz., Adriaentge- weduwe

205

Pauwels Cornelisz.
Cuycken

2175
Geerhoek (Kort-Nieuwland)
1640, 1904
Gelcumse poort
678
Gelderblom, Jasper- dijkopzichter 2415
Gelderland, departementaal bestuur 1069, 1113, 11 80
Aeriaen

9

van

'
'

'

gedeputeerd bes tuur

479

van
gedepu teerde staten

1145' 1159

van
provinciaal bestuur

336 9, 3370

v-an

1127, 2263
Gellicum
2358, 2363
regest 25, pg. 237
Gelre, hertog Albert van
regest 16, nr. 1314
hertog Arnold van
'
gemaal Arkelse dam
. 3360·-·3365
gemeenlandsbode van de Vijfheeren- 2105

'

staten van

land en
Deenen, Hendrick van
Sampson
gemeenlandsgriend (Achthoven)
gemeenlandshuis Vijfheerenlanden
te Ameide

21 05
2105
711
2129-2131
2129' 2130, 2713-2717 9 2719

gemeen landsmetselaar
Bijlenvelt, Hendri ck :Jaco bs -

1693

zoon van
Croesen, Herman

1693, 1694

497
gemeenlandsslagen in de Diefdijk
van Hages-!;ein
Lakerveld
Lexmond en Ac hthoven
Niauwland 1 Leerbroek en

1d29 ' 1032
pg. 40
pg. 40
pg. 216

Middelkoop
gemeenlandsslagen in de Lekdijk

780

gemeenlandsslagen in de Zederik

711 ' 1042
gemeenlandstimmerman van het col- 777
van Hagestein

lege van de Lek/Vijfheerenlanden

1772
1690 - 1692
1696

Bruijn, Johan de
Dirckszoon, Meerten
Drost, H.
Gerritszoon , Wouter
Herlaar 9 A.
Martenszoon, Dirck
Rie, Jan de
Ven, Gijsbert van der
gemeenlandstimmerman van Leerdam
gemeenlandstimmerman van Nieuwland ,

Lee~broek

239
1696, 1991
1929
1931
1695 , 1991
1216, 1217
pg. 212

en Reijers-

koop
gemeenlandsvliet van het college

1830

van de Jjek
gemeenlandsweg Hei- en Boeicop

512

Gemeenlandszouwen in de Zederik

pg.

214

van Niem-rland en Leerbroek
Gepsweerde

regest

gerecht van Culemborg
gerechtsbode van Vianen

2084
264

Gerrits, Isken- weduwe van Dirck

pg.

1, nr. 1041

208, 2303

Jansse
, Sibilla
geslaagden in de kade van Acht-

888
461

hoven
Ghijben, ir. W. Badon

2718

de Giessen

733, 734, 1477, 1901

498
Giessendam

regest 6, nr. 734

Gijsen, Muis

1501
3228
532
2937
88 7

glasfabriek Leerdam
Goes, G.
, Pieter
Goetmans, Neeltje

Goeije/Goye, Ghisebrecht heer van regest 2, nrs. 721, 1315, 1317
Vianen en van der
Wouter uuten
de Goilberdinger en Everdinger

regest 1, nr. 1041

3135-3139

Waarden, polder de

2192
Gordon, E.- rentmeester en secre- 48, 862, 2390

Golijn, drost van Hagestein

taris van de graaf van
der Lippe
, 1.- rentmeester van de

615

heerlijkheid Vianen
Gorinchem, stadsbestuur van/
schepenen van

Gorinchemse Avelingen
Gorlitz, Elisabeth van- palens-

regest 22, 32, nrs. 71 9, 720 , 840,

1155, pg. 202, 1411, pg. 208, 214,
1501, 1511, 1813, 1836, 186 2, 1865,
2125
1449
reg est 1 s , 19, nr. 1811

gravinne opten Rijn, vrouw

van Arkel
Goudriaan, dijkopzichter
, Barend- landmeter
de Gouwenes (onder Everdingen)
Gouwenes

9

polder

Graaf, Jan de- heemraad van de

473, 571
766, 1058, 12 99 , 1308, 1641, 2202
2213
374, 1880 , 2804, 3109
440

polder Achthoven
Graaf, A. van der- secretaris-

3092

penningmeester van de polders
onder Everdingen
Graafland, N.

906

Gravinneweg

3AJ2 , 3478

grensscheiding Vianen en Rage-

246

3t.t :LI

stein

499
Vianen en Tien-·

24;6

hoven
Vianen, Blommen-

378

daal en Hag estein
griffier van de lenen van Vianen
Pla 9 P .A.

871

grindlosplaats te Kedichem

1580

te Rietveld

15 8 7

Groenou- landmeter

91 9

grondb oringen Lingedijk

32 99 -3301

Groot, Pieter de

764

Gruyter, Pieter de

150

Grunevelt, Matheus van- landmeter 2217

Haag, Albert Teunisse

pg. 20 5

de Haa g , polder

4 95

Haagwetering/Haechuitwatering

375, 38 6 , 722, 725, 727-732, 1161'
11 6 2, 1 869 , 1 8 71, 1874, 2426

Haak, Bart den- sluismeester te

26 99

Ameide
9

H. den- Bzoon

2 89 4

Haantjeswaard

58 8

Haarlem, G. van- dijkopzichter

335 9 , 33 8 5

Haerlem, van- landmeter

2370

Habsburg , keizer Karel van

re g est 30 , 33, nrs. 15 0 5, 1507

Haech, de Grote, polder

723, 1 8 7 0

de Cleyne/Kleine, p o lder
Haefkens, J.- hoogdijkheemraad

723, 1 8 70, 242 6
20 9 3

van Arkel
de Hagen, uitbreiding splan

3222, 33 9 5

Hagen we&

33 9 5, 3414

Hagestein, dijkcolleg e van

regest 37 9 nrs. 74, 4 BB , 4 9 5, 51 9 ,
5B2, 6 6 5, 6 8B, 722, 76 9-772, BOB,
9 32-1 06 5, 1116, 1251, 131 6 , 13 6 3,
1 6 35, 1 6 3 9 , 1 660 , 172 8 , 172 9 , 1 868,
1899 , 1 970, 20 1 9 , 20 86, 2226, 2227,
223 8 , 223 9 , 2240, 2242, 2244, 2269,
233 2

I

~~

"2~2 ~ 0.,

500
3468

, gemeente
land van

13-15, nrs. 725, 857, 962
248, 723, 970
375, 1832, 2789-2800, 3073-3090,
3400, 3414, 3419, 3420, 3422 I ~~4t
2149

regest

, polder
, polders onder

Hagha, H.W.- dijkgraaf van Ter
Leede en Schoonrewoerd
Hak, Jurien
Hall, F.A.- gadermeester van Via-

373
328, 948

nen en Blommendaal, dijkgraaf
van Hagestein
Ham, Arij van der
, Gerrit van der- opzichter

764
1699

voormolens
, Jan van der
, Klaas van der
, Meerten van der- opzichter

795
795
1699, 1704, 1705

voormolens, sluismeester
te Ameide

Hanoch, Jan- dijkbode van Vianen

1320
842

Harmanssoon, Geryt- waarsman van

regest

handvesten van de Alblasserwaard

29

Middelkoop, het Laageinde van

polder Lakerveld

887
2909
636
3292
381
453
440
257
2396
147

polder Middelkoop

pg.

Hartman, Aernout
Hartog, Jacob den
, Jan den
, M. den
Haverkade
heemraden polder Ach thoven
de Graaf, Jan
polders Bolgerije en Autena
Tekkelenburg, Lodewijk

polders Vianen en Blommendaal
heemraadsbank in de
Vianen

ke~k

van

220
246, 248
28

501
Heemskerck, Catharina van

i

1900

heeredreven van Vianen

:~

8 44

heerengelden

412

Heicop/Heycoop (Neder-), polder/

regest 2 9 , nrs. 232, 647, 1251,

land van

pg. 264, 2294, 2781-2783, 30443055, 3358, 3398

Hei- en Boeicop, gemeente

2921, 3468

Hei- en Boeicop, polders

104,111,112,120,468-512,847,
1880, 1890, 1932, 1934

Heicopse brug

1831

Heicopse steeg

467' 3398, 3403

Heicopse Voordijk

3398, 3399

Heicopse weg

3403

Heiden, Korstiaen van der

392

Heijkoop, Thomas

890

Heijmans, Jan- landmeter

2253

Helsdingerdijk (zie Lekdijk)
Helsdingse (Achter)weg

3415, 3416, 3480

Helsloot

1041

Hendricks, Geerithien- weduwe van 1692
Meerten Dirckszoon
de Herderiri

1874, 18 93

Herlaar/Herlaer/Herler, heer van

regest 3, nrs. 1476, 1807

Arnott
Heylwich van- vrom.,r van
Heinric van Vianen
heer Jan,- en van der

regest 10-13, nrs. 721, 1606-1608,
1808
regest 6, nr. 734

Ameide
Herlaar, A.- gemeenlandstimmerman 16 96 , 18 91, 2104
Heteren, Coenraet van

884, 2426

Heukelum, land van/college van

1155, 2349, 2352, 2353, 2355, 2356,
2358, 2360, 2362

Heukelumse velden

684, 1288, 2346

heulen van Kedichem en Oosterwijk pg. 211
heul door de Prijseweg

2286

Reusch, mr. Hendrick de- raad in

875

de kamer van justitie van
Vianen

502
903
9577 995, 2789, 2792-2795
516
1503, 2247

Hobrink, Michiel
Hoef en Haag 7 polders
hoefslagboeken
van de Diefdijk
van de Lekdijk
van de landen van Everdingen
van Hagestein
van Ter Leede

1103, 1105, 2867
960, 972, 973, 2866
1257, 2868

en Schoonrewoerd
van de vluchtdijken op de
Lekdijk
van de Lingedijken van Arke l

1543, 1545

boven de Zouwe
van de polders Nieuwland en

pg.

213

Leerbroek
van het waterschap de Zederik
hoefslagplicht, afkoop van
Hoeij, van
, J.J. van
, J.S. van- waarsman van de

161 3' 1818
2869
1057' 1191
1371
1328, 1433

polders Kedichem en Oosterwijk
Hoeven, Gerard van der- dijkgraaf

52, 54-56, 545, 757, 902, 1654, 2432

van Vianen etc.
Hoevenweg
Hof

van Culemborg

3410, 3475
1133

raad in het
Jouwer, mr . A.E. de
.li?fdam (Vianen)
Hofdi.ik (Vianen)
hofmuur (Leerdam)
Hof:eoort (Vianen)
hogeboezemkade van de acht voor-

1133
598
2166
3471
598
427, 754, 776

mol ens
hogeboezemsluizen
1t

Hogeland (Bolgerije en Autena)

de hogelanden

551, 739, 740, 790-792
262, 1647
743

523
12 93 -12 95, 1560, 1588, 15 90-1592,
3331-3336
noodrijs

55 0 , 635, 1026, 1230, 12 9 3, pg, 230

Noord-Holland, Provinciaal Be-

1149

stuur van
Noorle, Hermanus van- hoo g dijk-

63, 262, 764

heemraad van Vianen, schout
en ga dermeester van Vianen,
Blommendaal, Bolgerije en
Autena
Noot, Peter

12 64

Nooth, jr, Quintijn van der-

44, 723, 1 926 , 2189, 2393

dijkgTaaf van Vianen
Norment, Jan Willem le

89 3

notulen van de auditeuren van de

89 7, 899 - 90 1, 9 05

rekening van Vianen
van het college van de Lek

932 , 132 9 , 1 66 7-1 6 74

van het college van de Vijf-

933- 9 38, 1172, 11 99 -12 04 , 1214, 1215,

heerenlanden
van de commissarissen van Ar-

133 0-1335, 1 635 , 2055-2076
9 21

kel en Herlaar
van het dijkcollege van Arkel

1321-1328

boven de Zom-re
van het dijkcollege v an Ter

11 98

Leede en Schoonre woerd
van het dijkcollege van Vianen 2-17
van de vergaderingen van de

1175

Raden van de Prins van Oranje
van het hoogheemraadschap de

2465-2583

Vijfheerenlanden
Nugteren, A , van

95

Nuwenaer, gravin tho-, palens-

1341

gravin opten Rijn

Ockerse, Rudolphus- notaris te

636, 89 1, 892

Vi an en
octrooi van de Staten van Holland 1480
op de beveiliging van de \vind-

vang in het land van Arkel

524
tot subsidiering van het

1664

herstel van toren en kerk van
Kedichem
d'Oirschout van der Brouck,

887

Johan- notaris te Vianen
Okkers, W.D.- notaris te Leerdam

2924

Ommeren, Hendrik van- notaris te

267

Utrecht
omslag over gevouwen mergens
omslag van het college van de
Vijfheerenlanden wegens de

1 092? 11 39
686, 688, 693, 694, 1134, 2232,
2233, 2391

kosten van de Diefdijk en de
Dalemse werken/Lingewerken
omslag van het college van de

1225

Vijfheerenlanden
voor de bezanding van Linge-

1561

werken
voor de Lingewerken

2340

van het college van de Lek

1514, 1708-1713

(hoge)
van Hagestein

1728, 1729

voor de Zederikafwatering

1252

omslag van het dijkcollege van
Arkel boven de Zouwe

1364-1370, 1372, 1378

Everding en

1092, 1093

voor de Diefdijk

2298
\

Hagestein

.

Ter Leedey voor de bermen van

960
1224

de Hagesteinse schaardijk
Vianen, ·extra-ordinaris

60

van de kosten van de Diefdijk

540, 651-654, 659Y 1139, 1510

van de kosten van de hoge

1509

schouw
van het

onderho~d

van de
Lekdijk

557

I

van de kosten van de rivier-679, 707
correspondentie

525
van de voormolens te Acll..t -

807, 815
7991
l

hoven
van de voormolens te Ameide
van de werken aan de Zouwe -

74·3
704

dijk
oms l ag voor het kanaal van S t ee -

1373, 1376

nenhoek
omslag van de polders Kedichem

pg.

209

en Oosterwijk ten behoeve van
de molens
van de po l der Lakerveld van . ,

458

de molenkosten
van de polder Leerbroek

1374

van de polder Middelkoop voor

pg.

224

van de polder Rietveld

pg.

208

van de landen van Vianen

116
138, 263, 265
139' 142

de voormolens

van Vianen en Blommendaal
van Lexmond, Achthoven en
Lakerveld
van Hei- en Boeicop
van ov;r - Hei- en - Boeicop
Onderbuijs, Wilhelmus
Wiite
ontgrondingen
ontvanger van de polders Kedichem

143, 144, 502
143' 144
1649
11763213-3222, 3489
1437, pg . 208

en Oosterwijk
Ooijen, Antonie van
Oord, gebroeders van
Oosterwijk, polder/gemeente

Oostpoort te Vianen
opzichter dijkcollege van Vianen
Libregt, Adriaen
opzichter van de voormolens
Ham, Gerrit van der
, Meerten van der
Quint, Arie

1106
3214
7, nrs. 1265-1267, 1275,
1276, 1373, 1409, 1435, 1436
526, 598, 2161, 2167
86, 87
86
1700
1699
1699
1701
regest

526
Oranje, prins van/raden en reken- 489, 609, 614, 857, 1063, 1086,
kamer van de 1092, 1127, 1135, 1137, 1138, 1174,
1178, 1188, 1724, 2048,2239,2351
Willem-, koning-stadhouder

868, 2050, 2260

ordonnancie op de wolfjacht

2458

Os, A. van- bode van Vianen

85

, mevrouw H.C. van

2907

de Ossenwaard, steenfabriek

3273
2132

Ottens, Josua
, Reinier

2132

de Oudenwiel (Kedichem)

1550
regest 2, 33, nrs. 982, 1028, 1062,

Oudmunster, kapittel van

1315, 1319, 1507, 2231
Oud- en Nieuw-Schaaijk, polder
-- en Kortgerecht, polder

1285, 2244, 2820
3140-3147

oudschildgeld

957
1599
479, 490, 1250, 1724, 2818, 2819,

Overbetuwe, ambt de
Over-Boeicop, polder

3045, 3056-3072, 3358, 3399, 3414
Over-Boeicopseweg

3401

overeenkomst inzake de Dalemse

695, 697, 2349, 2351, 2353, 2355

overlaten en de hulpsluis
inzake de Diefdijk

2356
658, 663, 1138, 1555, 2236, 2242,
2251' 2267

inzake beheer en onderhoud van 2331
de Dief- en Zuider-Lingedijken
tot beheer en onderhoud van de 1573, 2343
Noorder-Lingedijk
tot de afkoop van de dijk-

1579

plicht van de Noorder-Lingedijk
inzake de voormolens op Acht-

1174, 2434

hoven
inzake bouw en onderhoud van

742, 746, 1921, 2427, 2428

de voormolens te Ameide
f

inzake de wachtheulen in de
Zederikkaden

1622

527
Over-Heicop, polder

..regest: 35, nrs. 488-492, 1171, 1172,
'

1377, pg. 264, 1511, 1880, 2083,
.·

2814-2817, 3045-3072, 3236, 3358,
3412
Over-Rei- en -Boeicop, polders

758, 759, 1711, 1713, 3401

Over-Heicopseweg
overhoevengelden

3412' 34 71
412

overlaten bij Dalem

690, 692-702, 1038, 1040, 1153, 1155,
1156, 1291, 1292, 1600, 1601, 1803,
1804, 2269, 2349-2368, 2374, 23772~85,

2388, 2390, 2391, 3311

overmergens

265
Over- en Neder-Zijderveld, polder 1880
overpad, recht van

1123

overstroming

853-855, 2369, 2394, 2395, 2418,
2419, 2435, 2436, 2438, 2439

Overwaard, waterschap de

831, 832, 915-931, 1190, 1610, 16311633, pg. 243, 1641-1643, 1822, 1902,
2037-2039, 2041, 2044, 2114, 2436,
2446-2448

paalslag

520

paardwatermolen

2426

Paddemoes (Hagestein)

119

het Panhuijs

359
1083

Pansorgh, mr. Samuel- dijkgraaf
van Everdingen
parallelwegen onder Leerdam

3166

Pas, Dirck

722

pastoor-officier van Hagestein
pastorie van Vianen

725
386, 600

Pauwel, Frederik van der

842

Peek, Jan Janszoon

1 72El

weduwe

1123

peilen (polder-, zomer")

3346-3348

van de polder Achthoven

3029

Autena

3113

Bruinsdel en Hoog-Leerbroek

3164

528
Kedichem met Oosterwijk, ver-

3184

enigde polders
Lakerveld

3035

Lexmond

3023

Neder-Heicop

3055

Nieuwland en Leerbroek

3174

peil van de polder Over- en Ne-

3060

der-Boeicop
Quakernaak

3042

Rietveld

3199

peil van de polders onder Vianen
in de landen van Vianen
peil in het waterschap de Over-

3017
239-243
925-9 28

waard
peil en peilmalen op de Zederik

1620, 1850

peilhok aan de Wilhelminasluis

716

peilmalen

2987

peilmolen Quakernaak

1895

peilmolenaars

1702, 2704

peilnagel aan de Ammerse molen

925

peilpaal te Heicop

1851

te Vianen

2220, 2221

peilplanken

627

peilschalen

445

peilseinen

1864

peilstenen op de Diefdijk

2253

langs de Linge

2305

Pelgrimszoon, Willem

2375

Pellikaan, B.- schout van Nieuw-

1446

land
Pels Rijcken-Modderman-van Eeten, 2892
me\rrouw E.C.
Penneweert, Willem- timmerman

2396

penningmeester van het colleg e

2376

van de Alblasserwa&rd ·
penningmeester van het college
van de Lek, zie ook bij dijkgraaf Vianen, secretaris- en

1752-1762

529
penningmeester Vijfheerenlanden
van het college van de Over-

1631

waard

922
1610

Goxius
Lebbing
van het college van de Vijf-

80, 81, 2097-21oo, 2395

heerenlanden
zie ook dijkgraaf Vianen
Gambier, Joan

2124

' w. J.

2100

Laken, Adriaen van der
Vlist, D. van der
van het dijkcollege van Arkel
boven de Zouwe

2390
2100
pg. 209, 218, 219, 224, 242, nrs.

1564 , 1577
1350, 1371

van de landen van Arkel
Colck, Cornelis van der
van het dijkcollege van Ter

2394
1220, 1221

Leede en Schoonrewoerd
Voorthuijsen, Pieter van
van het dijkcollege van Via-

1221
49, 100, 101, 803, 804, 813-815

nen- zie ook dijkgraaf van
Vianen
Gambier, Joan
Wilhem Jacob
Pernis, Willem- hoogdijkheemraad

53, 57, 59, 62, 174, 811
59, 60, 62, 11 8, 817, 818
68 , 825, 892 , 1057, 11 91

van Vianen
Perrenot, mr. Jacob

2718

Peterszoon, Dirck

512

, Hubert
Pijl, Cornelis

2171
570

Pijll, Willem- rentmeester van de 864, 865
heer van Brederode te Vianen
Pijll, Nicolaas van der
, Pieter van der-- heer en

764
140

ga dermeester van Lexmond,
Ach thoven en Lakerveld
Pla, P. A .- griffier van de lenen
van Vianen

871

530
Plas, Gerrit van der

1553
226

Plooster, J.

226, 528, 530, 1617

, M.L.

Poel, D. van der

1549

J. van der

1549
1516

, Jan Willem van der- schout
van de polders Arkel en
Rietveld
Poets, Leendert

2163

polderreglement, algemeen

228, 389, 1077, 2653

poldersteeg
Poll, Evert van der

3396
regest 35, nr. 603

Por, Arie

2275

Post, Willem- imposteur van het

909

zout- en hoorngeld over Vianen
postpad Nieuwpoort-Gorinchem

2048

predikant van Everdingen en Zij-

1195

derveld
Prijse-.;,veg

2286

proeftijd van de voormolens

758, 759, 766, 1171, 1177

profieltekening

3287

Hor~dijk

ringdijk

3252-3256

Zederikkade

3356

Pruisische troepen
Putten, Gerrit van

637
2908

Quakernaak/Kwakernaak, polder

regest 10, nrs. 104, '106, 110, 233,
. 507, 508, 513, 647, 715, 721, 1305,
1306' 1 586' 1 606' 1 622-1628' 1 828'
1835, 1840, 1880, 1895, 1904, 1952,

Quakernaakse/Kwakernaakse kade

2287, 2776-2780, 3036-3043, 3399
1825

Quint, Arie- opzichter voormolens 1701
Recht van Ter Leede

2924, 3399

rechtspraak van het college van

2137-2139

de Vijfheerenlanden

531
van het dijkcollege van .Arkel

pg~
I

205

boven de Zouwe
te Vianen

873-894

Reede, Johan van

2192

reglement van het college van de

1549

Lek

op het bouwen van huizen in de
nabijheid van molens

op de werking en het gebruik

1619, 1866

der polderwatermolens ·op de
Zed erik\

op de maalseinen

1852

op de verteringen en de vaca-

1676

tiekosten
reglement van het college van de

37, 1074, 2078, 2079

Vijfheerenlanden

op het beheer der Dief-, Meer- 2342
en Zuider-Lingedijken

op de bijzondere rivier- en

708., 2405

ijscorrespondentie
van gecommitteerde raden van

806

de Staten van Holland voor de
aflossing van de gelden voor
de bouw van de voormolens op
Achthoven
voor het dijksbestuur van het

1342

land van Arkel boven de Zouwe
voor het dijkcollege van Ever- 1069-1072
ding en
van Rage- 940, 941
stein
van Ter

1206, 1207, 1214

Leede en Schoonrewoerd
van Via•

84, 245

nen voor de bode

op het salaris in criminele

24

zaken
op de vacatien, wagenvrachten

661

532
etc. bij de dijklegering op
de Diefdijk
op de verteringen

voor het hoogheemraadschap de
Vijfheerenlanden
voor het hoogheemraadschap de

20, 22
942, 944-947, 1076, 1210, 2081,
2655-2657
37, 38, 947 , 1076, 1210, 3496

Alblasserwaard c.a.
van de polders
Achthoven
onder Arkel boven de Zouwe
Autena
Bolgerije, Autena en Blom-

3024
1341
3109
332

mendaal
Bruinsdel en Hoog-Leerbroek 3155

3128
polders onder Everdingen
3091
Goilberdinger en Everdinger 3135
de Eendragt

Waarden
polders onder Hagestein
Hei- en Boeicop
Hoogeind en Schaaijk
Hoog- of Klein-Oosterwijk
Hoog-Middelkoop
Kedichem en Oosterwijk
Kedichem met Oosterwijk,

3073
468, 506
3140
3148, 3153
3153
1407
3175

verenigde polders
\

.

Kersbergsche en Achthovense 3115
Uiterwaarden
Kortgerecht
Lakerveld
Ter Leede en Schoonrewoerd
· Leede, Bruinsdel en Hoog-

2289
3030
1249
3153

Leerbroek
Lexmond
Lexmond, Achthoven en La-

3018
388

kerveld
Loosdorp en de Meent, Het
Recht van Ter Leede

3153

533
3186i
Nieuwland en Leerbroek, ge- 3167.
Middelkoop

combineerde polders

3063
Quakernaak
513, 3036
Rietveld
3192
Tienhoven
3102
de Uiterwaarden
3120
polders Vianen
2996
reglement op de rivier de Lek
608, 614
reglement op de hoge vierschaar - , 879
Over-Hei- en -Boeicop

in de landen van Vianen en
Ameide
regle~ent,

buitengewoon water-

2654

schapsreglement van het waterschap
de Diefdijklinie
Ter Leede
van de Linge·-ui twatering
van de Beneden-Linge
van de Linge
de Overwaard voor de peil-,

3306
3200
3368
3369
3370
926, 928

baak- en andere molenaars
van Steenenhoek

reglement op de wegen in Zuid-

827, 1054, 1056, 1185, 1186, 1303,
2047, 3366
297 9

Holland

3410, 3475
regest 10, nr. 721

Reijersteinseweg
Reijerskoop/Reynerscoep
zie verder onder Nieuwland,
Leerbroek en Reijerskoop
Reijerskoopseveld

pg.

213

2214
rekeningen van het college van de 219, 220, 965, 1097, ·1098, 1108,
Lek 1109, 1164-1169, 1350, 1397, 1398,
1724-1760
van de hoge omslag
1182, 1724-1726, 1728, 1730-1751
van de omslag voor het voor1752-1760

Reijerszoon, Daniel

gemaal

534
wegens de voormolens te Ameide 1922, 1925, 1926, 1941
wegens de verkoop van de voor- 1956
mol ens
wegens de kosten van de Arkel- 2016, 2017
se sluis
wegens de wachtheulen in de

1625, 1626

Zederikkaden
rekeningen van het college van de 76, 221-223, 966, 1099-1102, 1134,
Vijfheerenlanden 1246, 1247, 1399-1401, 2114-2127
wegens de kosten van de Tiief-

1399, 2231, 2232, 2234, 2373-2389,

dijk

2391

wegens de kosten van de Rage-

2189

steinse schaardijk
wegens de kosten van de Linge- 2374, 2377-2385, 2388
dijken
wegens de overlaten en de

2374, 2377-2385, 2388, 2390, 2391

hulpsluis
wegens de riviercorresponden-

1157

tie
wegens de kosten van de voormolens te Achthoven
wegens de bouw van de voor-

803, 804, 810, 811, 813, 817, 818,
1654, 1655
2430

molens te Ameide
wegens de werken aan de Zouwe- 2393-2395
dijk
rekening van de commissie voor

3294

gemene belangen
rekening van de commissie Linge-

1571, 2339

werken
rekening van het dijkcollege
Arkel boven de Zouwe
wegens doorbraken en over-

1387-1401
1537-1540

stromingen
we gens het bijwerken van de 1577
Noorder-Lingedijk
Everding en

1094, 1095

Rage stein

961-964

wegens de kosten van de
Tiiefdijk

1030, 1031

535
rekeningen van het

dijkcolleg~ ..

;

van Ter Leede en Schoonrewoerd

12~5-1245

van Vianen

174-218
175-193
195-217
1178

dijklastrekeningen
extra-ordinaris rekeningen
wegens het voorgemaal op
Achthoven
rekeningen van het hoogheemraad-

2949-2976

schap de Vijfheerenlanden wegens het voormalig dijkdistrict Vianen

. \,

Hagestein
Ter Leede en Schoonre-

2941
2942, 2943
2944

woe rd
Arke l boven de Zouwe
wegens de administratis van

2945
2949-2973

het voorgemaal
rekeningen van de polders
Achthoven
Autena
wegens molenbouw
wegens de Biezen(molen)
Bloemendaal en Ganzenkampen
Bolgerije
wegens de bouw van molens
Bruinsdel en Hoog-Leerbroek
de Eendragt
polders onder

Everdi~gen

1 be-

399, 400, 3026
3007, 3111
346, 350-352, 354
1096' 3006
3005, 3012
3008, 3107
345, 350-352, 354, 363, 364
3158
3130
3094

hear rondsom
beheer Gouwenes
beheer Over- en Neder -Zij-

3098
3096

derveld
de Ganscampen
polders onder Hagestein
polders onder Hagestein, afd.

288, 319, 320
3080
3076, 3082

Hoef en Haag
1

afd.

de Biezen

3078, 3084

536
Hoogeind en Schaaijk
Hoog- of Klein.Oosterwijk
Hoog-Middelkoop, Loosdorp en

3145
3150
3154

de Meent
Kedichem
Kedichem en Oosterwijk
Kedichem met Oosterwijk, ver-

1432, 1434
1412-1433, 1437, 1438
3179, 3180

enigde polders
Kersbergsche en Achthovense

3117

Uiterwaarden
Kortgerecht
Lakerveld
Lexmond
Lexmond en Achthoven
Middelkoop
Neder-:Boeicop
Neder-Heicop
Neder-Hei- en -:Boeicop
Neder- en Over-:Boeicop
Nieuwland en Leerbroek
Oosterwijk
Oud- en Nieuw-Schaaijk en

3142
413-421, 3032
395-398, 3020
401-412
1484-1499, 3289
3050
3048
470-480, 3052
3059
1450-1474
1435, 1436
3141

Kortgerecht

3143

----- en Hoog-Middelkoop,
Loosdorp en de Meent
Over-Boeicop
~,

Over-Heicop

.

parallelwegen onder Leerdam
Quakernaak
Rietveld
Tienhoven
de- Uiterwaarden, algemeen be-

3071
3069
3166
3039
1518-1532, 3194
3104
3122

heer
beheer stoom- 3124
gemaal
Vianen c.a.
Vianen

3003
3004

537
Vianen, Blommendaal, Bolgerije

2,74-283~
;

289-309

en Autena
idem met de Ganscampen

~[84, 285, 309-313

idem met de Ganscampen en de

286' 387' 314-318

Biezen

3010

polders onder Vianen
rekening van het waterschap de
de Diefdijklinie
de Huibert
de Linge-uitwatering
de Overwaard

\,.

rekening van de zandwegen onder

3309
3203
3374
920, 923, 924
3165

Leerdam
rekestmeester belast met de

1600, 2205, 2367, 2420

Dienst der Bruggen en Wegen
remissie van landsbelastingen

wegens de bouw van de voor-

102, 103, 122, 128, 676, 856, 957,
958, 1351-1361, pg. 213, 220
1935, 1937

molens
remissie van tol en schutgeld te

1361

Gorinchem

825

Renaud
rentmeester van Brederode
Pijll, Willem

864, 865

van Vianen

931
restauratie van het Vrouwenhofje 3286
Rhenoy
1155
Ridder, Lambertus de
1931
Rie, Dirk Wijnantsse de
586
, Jan de- gemeenlandstimmerman 1931
, Wijn Pieters de
390
Rietveld, polder
1365, pg. 208, 212, 213, 1515-1535,
1551, 1644, 3152, 3183, 3192-3199,
3413
Rietveldse Achterdijk
3413
Rijckertszoon, Rijck
1029
Rijnbeek 1 A. Th.
2905
Alewijn

538
Rijnke, Hendrick

888

Rijsel, W. van- dijkgraaf van

55, 56, 1882, 1883, 2432

Vianen, hoogdijkheemraad
Ri.jswaard

2158

Rine/Riin, heer Gerad van den

regest 2, 1315, 1319
regest 11, nr. 1808

, Gheriit van den

, Heinric Zoudenzoon van regest 11, nr. 1808
den
ringcommissie

33-35, 943, 1073, 1345, 1804, 1805,
2085

ringkade van de acht voormolens
riolering van Vianen
Rits, de

773
3233
779
699, 705-709, 1023-1025, 1157-1160,

riviercorrespondentie

1604, 1806, 2399-2407, 3320
rivierpeilen

829

Rodenburg (hofstede te Jutfaas)

870

Roeck, Hubert Petersz.

585
regest 23

Roelofszoon, Peter- hoogheemraad
te Culemborg
Roijestein, Aart Cornelis van

870

, doctor Isaac van

155

, doctor Johan van

155

rol van het college van de Vijf-

2137, 2138

heerenlanden
Remers, Willem- schout en gader-

130, 350

\

meester van Bolgerije en Autena
de Roode Leeuw (herberg)
de Roos-gemeenlandsherberg
Roth-Keyser, Aletta de

976, 3333
1684, 2050

Roux Jalabert, mr. Alexander le

534
65

' Ruijgesteijn (hoeve onder Rage-

1789

stein)
Russische troepen

637

ruilverkaveling

3483, 3484

Sampson, Johannes- hospes in

1684

herberg de Roos

539
gemeenlandsbode van de Vijf-···

2105

heerenlanden
Samson, Amilyz

regest 2, nrs . 1315 1 1319

Johan

regest 2, nrs. 1315, 1319

Santpat van Hagestein

2161

Santwijck, Assuerus van- dijk-

239, 1817,2232

graaf yan Hagestein, hoogheemraad van Vianen, schout van
Vianen
Sap (te Meerkerk)

2923

Sarasin, P .

\ 148

Scalquike, heer Arnout van

'

Bernard van

regest 2, nrs . 1315 ' 1319
regest 2, nrs. 1315' 1319

Gisebrecht haren Gise- regest 2, nrs . 131 5' 1319
brechtessone van

schaarsdijken/schoordijken

519

schaardijk van Hagestein

regest 37, nrs. 119, 535, 581 ,
582, 981-984 , 988-993, 999, 1000,
1002-1010, 1017, 1018, 1021,
1121, 1122, 1595-1597, 17851791, 2114, 2158, 2165, 2170,
2175-2211. 3265

van Kersbergen

540, 564-573, 585, 616, 619,
1598, 1798, 2170-2174, 2198,
3262

van Jaarsveld
schade ten gevolge van oorlogs-

606, 607
2726

omstandigheden
Schadensoen, Jacob- hoogdijk-

regest 23

heemraad van Ter Leede
Schaer, Dirck

2196

Schaaijk, polder

2295

Schalckwijckervelt

866

Scheer, Cornelia

890

scheidingsdam van de boezems van

440

Achthoven en Lexmond

540
scheikade van Vianen en Hagestein 726
Schellincx/Schellingh, Daniel

703, 2179

(van der)- landmeter
de Schenkel (Leerbroek)
, Korte
Lange

'
Schenkelvliet
Schep, A.J.
schepraderen
ScherEenswijk
Scher:12erwijkse mol en
schets van de Diefdijk
schetskaarten van polders
Schimmelpenning, heer van Meer-

216
3397, 3399
3409, 3415, 3473
3399
2913
753, 775
493
448, 456
1284
389
583, 764, pg. 214, 1825, 2216
pg.

kerk, mr. Evert
Francois
, E.W.
' J. w.

383, 1799
247

schoolmeester te Nieuwland

Boen, Piet
Schoonrewoerd, gemeente

247
Z1v5l~,
1309, 1724, 2~'"51'
pg.

__346-8- J <r cJ

Schoonrewoerdse Kerksteeg
schout van Ameide

1309-1312, 3298 ,
703, 794

van Arkel en Rietveld
Poel, Jan Willem van der
van de polder Autena

1516
271, 383

van de polder Bolgerije
Bronkhorst, N.
van Everdingen
Vligerius, Willem
Hoijtema, J.C.F. van
van Hagestein

3105
2241
2088, 2292
1136, 1170
725, 962

van Kedichem
Ariense, Aelbert

pg.

205

3~C2...

541
van Ter Leede en Schoonr·e- 127 63
woerd
reg est 22

van Leerbroek
van Leerbroek en Middelkoo p
Bikker, Cornelis

1501

Kerskenszoen, Heinric

re g est 22, nr. 1813

van Nieuwland

140 3' 1827

Pellikaan, B.

1446

Vinck, Aernt

reg est 22, 23, nr. 1813

van Oosterwijk

1409 ' 1410
. \, 1724

van Schoonrewoerd
van de polders Vianen en

24 9

Blommendaal
schout en gadermeester van
Bolgerije en Autena

232, 354, 883

Hurck, mr. Pieter Hendrick

363, 364

van
Noorle, Hermanus van

262

Romers, Willem

130, 350

Lexmond, Achthoven en Laker-

140 ,

225~

232, 393, 815' 832

veld
Ambueren, Dirk

412

Bijl, Egbert

390

Fabritius, mr. Reinier

391' 431
258, 259, 267

van de polders onder Vianen
Gambier, Joan

25 9

Vianen, Blommendaal, Bolgerije
en . Autena
Noorle, Hermanus van

262, 764

schout en gezworenen van Meerkerk 849 , 918 , 1315
van Everdingen en Zijderveld
20 83
van Lakerveld

27, 2049

van Middelbroek

597, 703, 2043

van Vianen

367, 878

schout, schepenen en raad van
Vianen

882

542
schouw van het college van de Lek 1816-1824
op de Zederik
schouw van het college van de
Vijfheerenlanden
op de Diefdijk

regest 24, nrs. 644-647, 2243,
2293

op de Lingedijk

677, pg. 208, 2302, 2303

op de Hagesteinse schaardijk

1178, 2180-2184

op de kweldammen op de Lekdijk 594
op de Lekdijk
516-533, 1103-1105, 1108-1110,
1598' 1763-1771
op de ringdijk

1261, 1262, 2143-2157

schouw van het dijkcollege van
Arkel boven de Zouwe
op de vlietkaden van Hoog-

1501

Leerbroek c.a.
van het dijkcollege van
Ter Leede
op de Lingedijken

1256

van het dijkcollege van
Vianen
op de Haagwetering

722

op de Middel vraard

620

schouw van de polders Nieuwland,

pg. 215

Leerbroek en Middelkoop
schouwbevoegdheid van de dijk-

2239

colleges op de Diefdijk
schouwbevoegdheid van het dijk-

589

college van Vianen
schouwbrief van Autena

247

Hagestein

975

Lakerveld

436

Vianen

236

Schreuder, B.J.

3285

Schuijl, Arent Raven- drossaard

1216, 1217

van st-ad en

graafsc~ap

Leerdam

543
2276 ;

Schuler

3352 ;
in het Merwedekanaal
3485
schutting in de Haagwetering
1161
secretaris van het college van de 952, 1088, 1688, 1689
schutsluis in de Oude Zederik

Lek, zie ook onder
Vianen en Vijfheerenlanden
van het college van de 73-79~

1405, 2094-2096, 2391

Vijfheerenlanden
Gambier, Joan Jacob
Gattenburch
Kelderman
Laken, Adriaan van der
, Otto van der
Vlist 5 D. van der
secretaris van het dijkcollege

- ~096

918, 919, 2125
1770, 2132
7, 75, 1688
74, 75, 1688, 1725
2392
677, 1347,2086

van Arkel boven de
Zouwe
van het dijkcollege
van Hagestein
Vervoorn, Egidius

regest

1, 1709, 1800

van het dijkcollege
van Vianen
Bergh, F. van der
Gambier, Joan
Gatten burch
Kelderman, Willem
Laken, Adriaan van der
, Otto van der
Vlist, D. van der
van het hoogheemraad-

70-72
72
72
2141
70-72
7, 47, 1688
1688, 1725
66
2649-2652, 2680-2686

schap de Vijfheerenlanden
Baggerman, D.
' H•

2683
2683

544
2681
2682
2685, 2692
2684

Cambier, J.J.

' w. J.
Leer, A.P.
Weidner, G.C.
secretaris(-penningmeester) van de
polders onder Everdingen

3092
polders onder Hagestein 3074

Graaf, A. van der

Kedichem met Oosterwijk

3176

Stigter, A.P. de
Middelkoop

3187

Jong, H. de-- Czn.
secretaris van de stad Vianen
Bout
secretaris van het waterschap de

885
919

Overwaard
Seepkade

724

Seijlkade, schouw op de

pg.

Sesse, Cornelis Pieterszoon van

1989
764, 794
764
regest 5
1878

Sessen, Claas van
, Peter van
Sidendervelt
Sijmenszoon, Jacob- molenaar te

222

Achthoven
Singeldijk (Vianen)
Slee, Assuerus

589
1789

Slingeland, Willem van

regest 6, nr. 734

Slomp, W.
Sluijs, Evert van der
, Johannes van der
sluis/sluizen te Ameide

te Ammers

2913
589
146, 264
regest 8, 9, nrs. 551, 735-741
551, 1045, 1047-1049, 1164-1169,
pg. 242, 1636, 1650, 1658-1660·,
'J ~ 896, 1911, 2114, 3379-3388
- 931

545
van Arkel/in de Arkelse dam

iegest 5, 26, 27, nrs. 819-821

7

905, 1043, 1053, 1182, 1865,
1912-1919, 2014-2025
te Asperen op de Linge

1148

bij de Ganscampermolen

723

van de polder Hoog- of Klein-

1255

Oosterwijk
,Hooglandse-- te Kedichem

14439 pg. 211, 3185

in de Noorder-Lingedijk

3389-3393
1630, 1845-1849

te Meerkerk
,Nieuwlandse

\

1585

sluizen van de voormolens

1971-2012

sluismeester te Ameide

1703-1705, 2689, 2693

A, Dirck Pierszoon van der

1703

Haak, Bart den

2699

Ham, Meerten van der

1704, 1705

Tienhoven, P. van

1701

Verhoeff, Jan Ariensse

2013

Sluissendijk te Ameide
sluisvlieten te Ameide

2938, 2939
2001

sluiswachterswoning

2013

Smalzijde (Nieuwland)
Smit, A.H.G.

3475
2922

Smith, Herman- drossaard van

878

Vianen
Smits, Jacob

764

Snoeck, A.A.

526

Solderman, Dierck Adriaenszoon

2426

Sondag, Willem
spekdammen op de Diefdijk

2307
1801

Spijk

1155, 1584, 23499 2352, 2353,
2355, 2356, 2360, 2362

Spijksewaard (uiterwaard onder

1382, 1383, 1385, 1386, pg. 229

Heukelum)
Spinhoven (onder Lexmond)

1718

Spinx, Meerten Corneliszoon

224

Sprokkelenburg

2326

546
stadhouder van Vianen

872

Hurck, M.H. van

871

stadhuis van Vianen

88-96

Stadsdijk (vianen)

2166

stam, Isaack

1931

Staten-Generaal

581, 1595, 2179-2184, 2186, 2236,
2238, 2240, 2242, 2244, 2245,

Steeg (Everdingen)

2349
regest 2, nrs. 1315, 1319

Steeg, de Breede/Bredesteeg

3410, 3422

Steenenhoek

838, 1059, 1300, 1644, 2042, 2451

waterschap/heemraadschap van

827, 828, 1054, 1056, 1184-1186,
1303, 1646, 2047, 3366, 3367

Steenenhoekskanaal

823-829, 1054-1056, 1184-1186,
1253, 1302-1304, 1645, 1646, 20452047, 2452-2454

commissie voor het
Fern is

825' 1054, 2046
825

Renaud

825

steenoven op de Galgewaard
bij Hagestein

1797
2148

onder Kersbergen

2171

de Middelwaard

Steenre, Frederick van

610, 613, 631' 2195
regest 23, nr. 2160

Sterck,. J.J.F.

525

op

, Tonis Ariense

2294
\'

Sterk
Stichter, Jan Janszoon

3274
2215

Stigter, A.P. de- secretaris-

3176

penningmeester polders
Kedichem met Oosterwijk
Willem de- ontvanger van pg. 210
de polder Kedichem
Stolk, J.- notaris te Vianen
stoomgemaal op de Arkelse dam

2925
822, 1183, 1661-1663, 1844, 1866,
1894, 1897, 1954, 2026-2034

547
601 , ; 786
3182:

op de Zederik

van de polder Kedichem met
Oosterwijk
Neder- en Over-

3061

Boeicop

3123, 3124, 3127
van het waterschap de Huibert 3205-3207
Stouwe, K. van der
3054
Straalen, H. van
1058, 1299, 1641, 2445
Straaten, J. van
3114
Stravers, A.
\. 3333
Strick, Adriaen, heer van Lin867
de Uiterwaarden

schoten

3281, 3493
1352-1360

stuwcomplex Hagestein
subsidies van de Staten van
Holland
voor het herstel van de Lek-

543, 545, 546, 904 .

dijk
voor de verhoging van de Dief-

652, 689, 1133, 1140, 2268

dijk
subsidies van het provinciaal bestuur
voor de versterking van de

1019

Lekdijk
voor de Hagesteinse schaar-

2211

dijk
voor de werken te Dalem
subsidi~ring

door de leden van

2351
2186

het college van de Vijfheerenlanden van de werken aan de
Hagesteinse schaardijk

1831
Swanenburg, Johannes van- notaris 887

het Swaenskuijcken

te Leiden
de Swarte Kraaij (onder Zijderveld)

636' 672' 2286

548
Swemmelaar

2276

Swets, P.- dijkmeester

2866
1262

- landmeter
, T.Jzn.- dijkopzichter

2347, 2693

Syndicaat der Nederlanden

81 3

Teixeira de Mattos

2724

Tekkelenburg, Lodewijk- heemraad

2396

van de polder Bolgerije en
Autena
Tetteroode, mr. Cornelis van-

pg. 205

advocaat/notaris
Thijszoon, Aert

1029

, Jan

883

Tielerwaard (college van de)

604, 681, 695, 697,698, 1295, 1605,
2322, 2349, 2351-2356, 2360-2362,
2364

Tiendenwech, de Oosterwijkse

pg. 211

Tiendweg

3421, 3478

Tienhoven, polder

495, 597, 2803, 3102-3104

, geerfden van

2112

Tienhoven, A.H.

1867

, Joost van- sluismees-

2002

ter te Ameide
, P. van- sluismeester

1701

te Ameide
Tienhovenseheul

\ .

3419

Tienhovenseweg

3400, 3468

Tienhovensewetering

3087

Tietwetering (onder Lakerveld)

460

tollasten in de landen van Vianen 121
Tols traa t (Nieuvrland)

pg. 214

Toorn, W. den

2918

Toor, Jan van

pg. 215

, weduwe van
Trecht, Johan van- hoogdijkheemraad van Vianen

466
153

549
trekvaart Vianen-Gorinchem

84S

Tukker 7 P.G. Viervant

1258

Tuijl, H. van

3240

uiterwaarden

587, 592, 604, 622-626

Aert Louffs weerdt

1964

de waard van J. van der Andel

1123

op Cortenoever

588

Dominoswaard

3221

op Kersbergen
op Killesteyn

615
.\

588

Munt,ieswaard

3221

Vingeroedmakerij

589

Uiterwaarden, polder de

3120-3127, 3272, 3273

uitvoer van vee, hooi en stro

854

Utrecht, Gedeputeerde Staten van

1051~

1053, 1597

, Hof van

964

, Staten van

607, 609, 610, 612-614, 617, 757,
957, 958, 981, 988, 1137, 1595,
1637, 1660, 1899, 2019, 2165, 2180,
2186, 2203, 2204, 2238, 2239

Vaandrager, Kornelis- molenmaker

1649, 1968

Vaarsloot

3399

Varsseveld, F.

2450

Varsseveld en co.

2910, 2915

vaart Leerdam-Zederikkanaal

1313

Vecht, Balthazar van der- dijk-

239, 652-654, 1922

graaf van Vianen
, Herman van der
Johan van der
Veen, Cornelis Janszoon

649, 650, 723
2196
862

, Gerrit van

pg.

, Johannes van

2275

205

veer Vianen-Gorinchem

456

veerdammen Lekskensveer

621,1127,1599,2222

550
veerdam van Vreeswijk

629

Veerpoort (Leerdam)

1259, 1264, 1274

Veltgens~

A.c.

1637

Velzen- landmeter

2272

Ven, Gijsbert van der- gemeen-

764, 1695' 1991

landstimmerman
Verbrugge- schepen van Vianen

909

Verdel, Krijn Leendertsz.

887

, Leendert

887

Verhaar, Jan Jasperse

1411

Verhagen, \Varnardus

796

Verheij, Isaack

764

Verhoeff, Jan Ariense- sluismees- 2013
ter te Ameide
verhoefslaging van de Hagestein-

2175

se schaardijk
verlaat van de Ganscampen

1992

in Helsdingen

1875

bij de Herderin

1874, 1893

van Vianen

1856, 1872

Vermeulen, G.- dijkopzichter

2695

Vermeinsche Bol (in de rivier

624

onder Ameide)
Verrips, G.

3292

Verschuur, Elisabeth- 'ivedmve van

891

Jan van IJsendoorn
\

..

, Hendrik
verslag over de werking van de

891
1176

voormolens op Achthoven
Vervoorn, Cornelis - gadermeester

1515

van Arkel en Rietveld
, Egidius- secretaris van regest 1, nrs. 1709 , 1800
Hagestein/landmeter
Vianen, dijkcollege van

regest 40, nrs. 1-953, 1050, 1061,
1135, 1161, 1171 ' 1172, 1177-1180,
1251' 1363, 1509, 151 o, 1601' 1611'
1629' 1639, 1642, 1647, 1657, 1691,

551
·" 1820, i 1844, 1868, 1871, 1872, 2019,
2086, ~: 2098, 2226, 2227' 2236, 2239,
2240, 2242, 2244, 2332
8, 9, 733, 860, 866, 1477

Vianen/Vyanen, heer van

zie ook onder Brederode, Doana
en van der Lippe
Ghisebrecht, heer van- en van

regest

10, 11, 13, nrs. 1606, 1608

der Goeye
Heinric, heer van- en van der
Ameide

10-13, nrs. 721, 1606-1608,
1808' 1971 ' 1972

regest

Hubrecht, heer van

- \regest 4

Jan, heer van

19
104, 233, 367, 386, 2743-2751
105-107, 227, 247, 256, 258, 259,
267, 268, 270, 321, 339-341, 907,
2996-3017
2741, 2742
. 88, 92, 93, 96, 522, 589, 908914,2166,2710, 3237, 3395, 3472
725, 882

Vianen, polder
, polders onder

Vianen c.a., polders
Vianen, stad(sbestuur)

burgemeester van Vianen
Camijn, Jan

regest

53

schepen van
Verbrugge
Vianen, J.P. van
Viaanse binnenweg
Viaansebos
Vierhoeven, polder onder Ever-

909 -,
622' 623
847
845, 846
2802

dingen
Vierhoevenseweg
vierschaar van Vianen en Ameide
Vijfheerenlanden, college van de

3400
879
37, nrs. 75-77, 534, 610,
663, 685, 695, 697, 702, 742,
746-748, 750, 767, 773, 830-839,
948, 1016, 1035, 1038, 1057, 1066,
1093, 1099-1102, 1111, 1113, 1122,
1134, 1142, 1144, 1146, 1149, 1151,
1152, 1164-1193, 1208-1212, 1217,
regest

552
1225' 1269, 1282, 1299, 1509, 1598,
1601, 1605' 1612~ 1635, 1641' 1643,
1 648' 1653' 1659, 1798, 1840, 1935,
2052-2464
Vijfheerenl anden, hoogheemraad-

1231' 1405, 2124, 2465 e.v.

schap de
Vijfheerenlanden, zuivelfabriek

3236

de
Vijfhuizen (op de Hagesteinse

1785, 2175

schaardijk)
vijzelgemaal van Bruinsdel en

3162

Hoog-Leerbroek
vilder in de landen van Arkel
Baartman, Hubert

pg. 247

Vinck, Aernt- schout van Nylandt, regest 22, 23, nr. 1813
hoogdijkheemraad van de
landen van Arkel
, Dirck- herbergier te

2149

Leerdam
, Geertruyt- weduwe van mr.

1682

Aert van Dwingeloo
Vingeroedmakerij (waard)

589

visrecht in de Zederik

25 , 173, 710,

pg~

214, 1723, 2901,

2916, 2940
van de voormolenaars
Visser, 1'/.Azn.
de Vlieten
vlietschouw
Vligerius, Willem- schout en

1943
117
regest 12, nrs. 1821, 1822
444, 2049
2088, 2292

gaardermeester van Everdingen
en Zijderveld
Vlist; D. van der- secretaris
college van de Vijfheerenlanden en van het dijkcollege
van Vianen
vluchtdijken

66, 1057, 1191, 2100, 2392

553
onder Blommendaal

2163

in Culemborg

980 ;

vluchtdijkers/vluchtdijkgeslaag-

583, 586, 1764, 1766, 2215

den
Voet- raad in de kamer van justi- 874
tie te Vianen
7 Philip Jacobsz.- schout van 2227
de Broeck
Vogelenzangseweg
Vogelswerf (Heukelum)
Vonck, Cornelis

3400, 3420, 3468
1589
. \ 96'-4

Voordi.ik

3416

voordijkschouw

518

voorgemaal bij de Arkelse dam

820, 836

zie ook molens Arkelse dam
voorhooftdijken

516

voorhooftdijkers

586

voormolenaars

1943
929, 930

voormolens in de Elshout

voormolen van de polder Niemrland 484
voormolens op Achthoven

424-4277 551, 731, 732, 756-789,
798-818, 1050-1052, 1170-11 81,
13087 1377, 1637, 1642, 16511657, 1903, 1968-1970, 2431,
2434, 3028

voormolen van Achthoven

760, 1653

voormolens te Ameide

49, 326-328, 423, 483, 742-755,
1046-1048, 1165, 1168, 1307,
1636, 1647-1650, 1721, 1722,

voormolenswaard
Voorst, G. van
Voorstraat (Vianen)
Voorthuijzen, Pieter van- pen-

1921-1967' 2934
1960-1962, 3271
155
863, 864, 865
1221

ningmeester van het dijkcollege van Ter Leede
Voorwetering

3399

554
voorzitter van het college van

2086, 2174

de Vijfheerenlanden, het lid
van Arkel
voorzitter van de vergadering van
hoofdingelanden
Jong, M. de

2673

voorzitter van de polder Quaker-

3038

naak
voorzitters van de polderbesturen 2989
Vor, Cornelis de

591

Vredendael, convent

866

Vreugdenrijk/Vreuchdenrijck

591, 599, 1899, 1900, 2196

Vries, Jan de

578

Vrijdijk (Vianen)

589, 2166

vrijdom van accijnzen te Vianen

863

Vronestein, jr. Adriaen de Wael

1789

van
Vrouwenhofje (Leerdam)

3286

Vuren

679

Waal, Gerard de

599

, M.C. de- heer van Lexmond,

482

Achthoven en Lakerveld
Waaldijk, Cornelis

2919

Waalsteeg, de Korte

3416

waarborgsommen

2985

waardsman van het graafschap

1216

Leerdam
van de polder Kedichem en

1412-1436

Oosterwijk
Hoeij, mr. Johan Schilt-

1433

houwer van
van het Leecheynt van Middelkoop
Harmanssoon, Ger.yt
van de polder Nieuwland
I

regest 29
pg. 214

555
van de polders Over - Rei - en·

1252

-Boeicop
Middelkoop 9 F. Alewijn

1250

wachtheul Lexmond

465

Nieuwland c.a.

1888, 1889, 1893

in de Zederikkaden

1305, 1306, 1622 -1 6~8, 1860, 1861~
3043

in de Zederikkanaaldijk 715
wachthuis/wachtlokaal van Vianen
op de Diefdijk

96
673- 676 , 115 9, 2416

wachthuis op de Lingedijk (de

Ba- 1277-1280, 23 15

rendrecht)
wachtwoord voor de Diefdijk

2389

Waeije, Nefkens de

980

Skent de
rt

980

Wael

866

Waenroij, Johan van- dros saard

153

van Vianen
Walbeeck, Gijsbert Carel- hoog-

1086, 1100, 1770

dijkheemraad van Everdingen
Wall Janssen, A. de- notaris te

2888, 2905, 3322

Vianen
walmuur (Leerdam)

3286

wapen van het college van de Lek

1706

van het college van de

2136

Vijfheerenlanden
van het dijkcollege van

99

Vianen
Wapperom 9 Teunis

766

Wassenaar, F . H. baron van- dijk-

2090

graaf van Arkel boven de Zouwe
watergraaf van de Overwaard

1631

waterheemraden van de Overwaard

915, 917

waterhoogten op de Lek

1126, 1128, 1905-1919, 2220, 2221,
2417, 3337- 3344, 3360

op de Linge

2417, 3337-3344, 3360

op de Merwede

3341-3344

556
op de Zederik/Zederikkanaal
in de overstroomde

1858, 1859, 1905-1919, 3341-3344,
3360
2424

gebieden
waterrecht van Gelderland

605

Waters, Wilhelm

2197

waterschapsbank, nederlandse

2729

waterschapsfinancien, statistiek

2727

van de
Waterstaat, Provinoiale .

3388, 3394
1 291' 1305, 1622, 1623, 1839, 2408,

, -Rijks

2416, 2421, 3303, 3304, 3362, 34853494
,

departemen~

van de

, directie van de

1663, 1844, 2026, 2032
514, 627, 628, 669, 683, 783, 824,
851

, directeur-generaal

2108, 2322, 2323, 2416

van de
, hoofdingenieur van de 531, 671, 672, 714, 1034, 1143,
1630, 1784, 1847, 2028, 2033, 2034
, ingenieur van de

3352

, inspecteur-generaal

550, 668, 680, 700, 1033, 1605,

van de
, minister van

1837, 1845, 1859, 2041, 2208
515,684,687,691,692,713,992,
993, 1037, 1043, 1116, 1119, 1125,
1130, 1288, 1301, 1307, 1861, 2025,

\

.

2042, 2316, 2326, 2327, 2461
Weede, Peter van

regest 28, nr. 603

Weerd(t), Alard de

2193

, Henricus de

1790

, Jacob Gobelszoon de

2213

Weeser, Cathrine Ghoessensdochter 863
van
weeskamer van Amsterdam
wegen in de landen

~an

1065
Hagestein

van Ter Leede

1062
1309-1312

557
wegverbinding

Utrecht-

1

s~Herto~ ·

-113?

genbosch
Weidner, G.C.- secretaris van het

2684

hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden
Weresteijn, Adriaen van

regest

Werkhoven op Rijsdael, Jan van-

1685

38, nr. 603

dijkgraaf van Everdingen
Wesel, mr. Abraham van- raad in

874, 875

de kamer van Justitia van
Vianen

21 4 , 21 8
regest 10 9 19, nrs. 721, 1606, 1889
3406
577, 580
1362
1 311
pgs •

Weverdijk (Nieuwland)
die Weverwiic
Weverwijkse dijk
wiel onder Achthoven
wiel aan de Diefdijk
Wiel 2 de Grote (onder Schoonrewoerd)

1267
1381, 1568, pg. 231
regest 17
1284, 1309, pg. 202, 2279
2905
908

wiel onder Oosterwijk
wielen te Kedichem
wiel in de Zijdwinde
Wielkade (onder Kedichem)
Wiggers, J.H.
Wijck
van Wijk- dijkbode Vianen
Wijnen 1 Walraven- hoogdijkheem-

594
1086

raad van Everdingen
Wijs, Frans Dirck de

694

Wilde, Rayner de- hoogdijkheem-

regest

23

raad van Vianen
Wildemans, Francois de
Wildt, Dirk de- peilmolenaar van

2163
1882, 1883

Heicop
, Johannes de- peilmolenaar

1884

van Heicop
Wilhelminasluis

712-714, 716, 1043, 1629, 1843,
1844, 3492

558
Willemszoon, Gerrit- kerkmeester

963

van Hagestein
, Jan- hoogdijkheem-

regest 23

raad van Hagestein
windvang van de molens onder

regest 39

Vianen en Ameide
in de polders Hei- en Boeicop
Ter Leede
van de voormolens te Ameide
Wit, Aarnouijt de
, Aernout- landmeter
With, Arnout de- gemeenlandstim-

244, 493, 494
1254
752
595
1968
343, 1649

merman van Blommendaal
wolfjacht

2458

Wolpherse dijk, oude en nieuwe

1593

Wolpherse griend

1449

Wolzak, G.

3213

Warp, Anthonie van der

569, 594) 618, 1112, 1640, 1782,

Woudenberg, Cornelis van

2199' 2202, 2272
894
886

Wouters, Arijen
, Neeltie

886

Zaadwaard

226

~ l~n;e.., ;~r~~eter

~12t\_

zandgr~h'-t·r~~
'

3088

zandlosplaats te Kedichem

3322

zandpad op de Lekdijk
over de sluizen bij Ameide

840-843, 1782, 2455, 2456
1830

op de Zederikkade

27

zandwegen onder Leerdam

3165

Zederik/Seric/Zierike

regest 3, 5, 11, 18, 19, 21, 30,
31, 33, nrs. 25,173, 240, 244,
335, 384, 508, 599, 710-732, pg.
214, 1476, 1613-1621, 1723, 1807,
1830-1842, 2901, 2916, 2940, 33513365

559
Zederikboezem, beheer van de
Zederikkade
Zederikkaden van Achthoven
Lakerveld
Lexmond, Acht-

161V-162o, 2986, 2987
325J 2234, 2373, 3356
426, 428, 429, 432
428-430, 433, 434, 442, 444
431

hoven en Lakerveld
Nieuwland, Leer- pg. 216
broek en Reijerskoop

' \ 1508, 2234
Zederikkanaal
446, 494, 507, 712-714, 1163,
1616, 1621, 1624, 1662, 18381840, 1842, 1861-1863, 1865,
1880' 1897
Zederik, de Oude
161 8, 1662, 1841, 2913, 2914,
2916, 3352-3355, 3380
Zederikvelden
825, 1896' 189'7' 1955
, administratie van het voor- 3324
Zederikkaden, doorsteken van

gemaal van de

2887-2901
zeebraken in de Diefdijk
663
in de Lekdi jk
542, 545
Zijde, de Breede
3409, 3415, 3416
de Smalle
3409, 3415, 3416
Zi,j delkade
1792, pg. 264, 3397, 3399
Zijderveld, polder
rege~t 35, nrs. 270, 354, 1792
Zijderveldse Kerksteeg
3305, 3396, 3468
Zijderveldse steeg
3408
Zijdwindsche dijk- zie oak Zouwe- regest 24, 26, 27, nrs. 1315,
dijk
1319, 1504, 2229
zijlen in de Zouwedijk
2437
Zijlkade
3454
Zijll, Cornelis van- penning651
, eigendommen van de

meester en ontvanger van
de mergentalen van Vianen
en Hagestein

56 0
, Johannis van- molenmaker

1968

Zomerdijk (Vianen)
zomerpeilen in de polders
Zouwe, Zidewiin

522, 524, 589 , 2166
241, 242' 445
re gest 3, 10, 11, nrs. 721, 14 76 '
1606 , 1807, 180 8

Zouwedijk/Bazeldijk

703, 704, 1057, 11 91, 15 94' 16311633, 2043, 2111, 23 69-2372, 23 93-

zouwen
Zuid-Holland, provincie
commissaris des Konings in de
Gedeputeerde Staten/Provinciaal Bestuur van de

23 95, 2437-243 9 , 2447
1834
3216-3218, 3433, 3503
1044, 1874, 202 7, 2035
82, 43 6 , 479, 494, 521, 522, 629,
632, 847, 852, 942, 944, 945, 951,
1009 ' 1016' 1043' 111 7' 111 9, 1120,
1149' 1214, 1249 , 1250 , 12 60, 1278 ,
1279 , 1286 ' 1290 , 1304,
1514, 1678, 1679 ' 1784,
221 0 , 2211, 22 89 , 2331,
299 1 , 301 5, 3022, 302 8 ,
3055, 3074,
31 31 ' 3147,
31 69 , 3170,
33 04, 33 35,

gouverneur van de

Provinciaal Gerechtshof van
Zwaanskuikensebrug
Zwaansweg
Zwart, Heinric die- abt van
Marienweerde

1407' 1446 ,
1840, 1846'
2457, 2990,

3037, 3054,
3089 , 3101' 3105, 3114,
31 52' 315 6 , 31 64, 31 68 ,
3177, 321 9-3222, 32 98,
33 62, 33 69 , 3370, 3431,

3444-3465, 3466 , 3477, 3495
996 , 1206 , 1253, 12 95 , 1348 , 1409,
1874 , 2027, 2035, 215 6 , 2209 , 2345,
2346 , 245 6
1017
3403
3421, 3478
regest 15, 20, nrs. 717, 718
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Notulen van de Verenigde Vergadering, 1960-1971.
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Verslag omtrent de waterstaats- en overige werken, benevens de
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Vergunningen verleend
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door dijkgraaf en hoogheemraden

van het

Vergunning door Burgemeester en Wethouders van de
Vianen tot het bouwen van een garage op een terrein

Vergunning door Burgemeester en
Ameide tot het verbouwen van een

Vianen

tot
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Keur op het af- of uitgraven of uitbaggeren van Ianden, alsmede
op het ve r voer van
bagger, grond of zand en op
de starting van en de
in het hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden, 1964.
Keur op de Zederikboezem, 1967.
Verordening tot het he~~en van leges of recn~en
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Leerdam voor rekening
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Plan tot het plaatsen van een tijdelijke houten antoorruimte
....... _} ..
te Leerdam voor r ekening van het hoogheemr
Plan tot reconstructie van de Helsdingse Achterweg en de
Bloemendaalseweg onder de gemeente Vianen, 1968
Aanleg Tiendweg, Zwaanscheweg, Hooglandseweg en Gra\inneweg;
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Aan l eg Tiendweg, Zwaan s cheweg , Hooglandseweg en Grav1nneweg;
Normaal dwarsprofiel, z . j.
Dntwerptekening voor de reconstructie van een geoee1~e van oe
en tot wegver1egg1ng t.p.v. de aansluiting
Achterdijk-Koe nderse Weg (Tertiaire weg no. 611, 1963
Plan tot reconstructie van de Achthovense Kade onder de gemeen'

-;: : "nr-·"
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Zwaanscheweg, Hooglandseweg
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Aanleg en reconstructie Tiendweg, Zwaanscheweg, Hooglandseweg
en ~rav1nneweg; Tiendweg 2e gedeelte, maart 1962
Aanleg en reconstructie Tiendweg, Zwaanscheweg, Hooglandseweg
en Gravinneweg; Gedeelte Zwaanscheweg, Hooglandseweg en Gravinneweg, maart 1962
Plan tot uitbreiding van kantoor- en archiefruimte, z.j.
...
reconstructie van aans1u1~1ngspun~ Ti enhov,?::>n·::;eHec._i·-·
Vogelenzangseweg-Autenaschekade , be nevens tot verbetering van
de Autenaschekade over ca. 1000 m. lengte onder de gemeenten
Vianen en Hagestein, 1969
Brede Steeg te Hagestein; Aan te leggen brug, maart 1962
Plan tot reconstructie van oe Helsdingse Hcn~erHeg en de
Bloemendaalseweg onder de gemeente Vianen, 1968
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