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INLEIDING  
 
Grondgebied 
De polder Groot-Hekendorp lag in het uiterste zuidwesten van het Groot-Waterschap van Woerden 
in de gemeente Hekendorp, na 1964 de gemeente Driebruggen.  Aan de noordzijde werd de polder 
begrensd langs de Ruigeweidsedijk door de polders Ruige Weide en Papekop & Diemerbroek, aan de 
oostzijde door de polder Klein-Hekendorp, ten zuiden door de Hollandsche IJssel en ten westen door 
de Dubbele Wiericke. Enkele stukken uiterwaard (de ‘buitenlanden’) tussen de IJsseldijk en de 
Hollandsche IJssel werden ook als deel van de polder beschouwd. Groot-Hekendorp had een 
oppervlakte van circa 455 hectare. Langs de (Hoge) IJsseldijk liep een zandweg, later een grind- en 
asfaltweg; die werd de Lage Dijk, de Hekendorpsedijk en tenslotte de Hekendorpse Buurtweg 
genoemd. Aan het westelijk eind van deze weg lag Goejanverwelle, de dorpskern van de gemeente 
Hekendorp, met de Goejanverwellesluis tussen de IJssel en de Dubbele Wiericke.  
  

Geschiedenis 
De polder Groot-Hekendorp is, net als de naastgelegen polders Klein-Hekendorp en Stein, ontstaan 
door ontginning van de drassige moerasgebieden door kolonisten. De naam ‘Hekendorp’ wordt 
verklaard als ‘dorp van Heveke’, een pionier die bij de ontginning betrokken zou zijn geweest. Het in 
cultuur brengen van de genoemde polders werd waarschijnlijk in de dertiende eeuw voltooid.   
Het ontginningsgebied werd ingedijkt en het overtollig polderwater werd via gegraven sloten 
afgevoerd naar een grotere rivier, in dit geval de toen nog niet gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dat 
ging een paar eeuwen goed, maar gedurende die periode begon het land in te klinken en kwam het 
lager te liggen dan de Hollandsche IJssel, waardoor het water niet meer vanzelf naar beneden liep. 
De oplossing werd gevonden in het bouwen van windmolens. Wanneer Groot-Hekendorp zijn eerste 
windmolen kreeg is niet zeker, maar duidelijk is dat er in 1615 twee wipwatermolens voor de 
ontwatering van de polder zorgden.  De molens stonden midden in de polder aan de noordoostelijke 
en noordwestelijke hoek van de boezem van de polder. De boezem was een verzamelbassin voor het 
door de molens opgemalen water uit de polder; vanuit deze boezem werd het water via een sluis, die 
in de Noorder IJsseldijk was gelegd, naar de Hollandsche IJssel afgevoerd. Ook een groot aantal 
andere polders in het ‘oude’ Groot-
Waterschap van Woerden waterden af op de 
IJssel. In tegenstelling tot polders als Lange 
Weide, Ruige Weide, Papekop en Klein-
Hekendorp bleef Groot-Hekendorp tot in het 
begin van de negentiende eeuw zijn overtollig 
water lossen op de IJssel. De andere polders 
sloten tussen 1530 en 1612 overeenkomsten 
met het Hoogheemraadschap van Rijnland en 
gingen vervolgens hun overtollig water 
afvoeren via de Oude Rijn.  

Groot-Hekendorp bleef daarom ook nog 
enkele eeuwen formeel buiten het 
overkoepelend Groot-Waterschap van 
Woerden. Pas in 1815 besloot ook het polderbestuur van Groot-Hekendorp op de Rijn te gaan 
uitwateren. De Hollandsche IJssel was door ‘aanslijking’ niet meer geschikt voor goede uitwatering 
en de twee molens konden het niet meer aan. Ondanks weerstand van andere polders, die dachten 
dat het ten koste van hun eigen bemaling zou gaan, werd Groot-Hekendorp toch ingenomen binnen 

De Dubbele Wiericke, gezien in noordelijke richting. 
Rechtsachter, aan de Oostkade, is in de verte de molen van 

Groot-Hekendorp te onderscheiden. 
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Hekendorpseweg, circa 1945. 

het Groot-Waterschap.  De twee oude wipmolens werden vervangen door één nieuwe molen, die 
gebouwd werd op de plaats waar de Achterwetering en de Dubbele Wiericke samenkomen, aan de 
oostelijke kade van de boezem. Via de Dubbele Wiericke werd het water naar de Rijn afgevoerd, 
waardoor de sluis in de IJsseldijk ook niet meer nodig was. De nieuwe molen, waar ook een 
molenaarswoning naast stond, heeft ruim honderd jaar gefunctioneerd. In 1920 werd de molen 
buiten werking gesteld en werd het bovenhuis verwijderd. In de onderste deel van de molen werd 
vervolgens een dieselmotorgemaal geplaatst. In 1962 werd de oude ondertoren afgebroken en kwam 
er een nieuw machinegebouw. Het gemaal is tot 1993 in gebruik gebleven en toen vervangen door 
een elektrisch gemaal. Toen bestond de zelfstandige polder Groot-Hekendorp niet meer. In de jaren 
’60 van de vorige eeuw bleek de organisatiestructuur van de waterschappen niet meer te voldoen 
aan de eisen, die aan schoon water, droge voeten en veilige dijken gesteld werden. Dat leidde ertoe, 
dat overal in Nederland kleine waterschappen en polders werden samengevoegd of opgenomen in 
grotere verbanden. Met ingang van 1 januari 1975 kwam er daardoor ook een eind aan het 
zelfstandig bestaan van Groot-Hekendorp. Met circa dertig andere polders en waterschappen ging  
de polder op die datum op in een nieuw ingericht Groot-Waterschap van Woerden. 
 

Bestuur en organisatie 
Het bestuur van de polder Groot-Hekendorp bestond vanaf de zeventiende eeuw uit drie heemraden 
onder leiding van de schout van Hekendorp. Zij zorgden voor het beheer en onderhoud van de 
watermolens en molenvlieten en controleerden of de landeigenaars en boeren hun deel van de 
Hekendorpse dijk, de kades en sloten in goede staat en op diepte hielden. Dat deden zij aan de hand 
van schouwreglementen. De oudste schouwbrieven van Groot-Hekendorp zijn niet bewaard 
gebleven. Nadat de polder in 1815 binnen het Groot-Waterschap werd opgenomen en op de Oude 
Rijn ging uitwateren werd er een nieuwe schouwbrief voor de polder vastgesteld, die in 1838 door 
een nieuwe werd vervangen.  
 
Halverwege de negentiende eeuw werden er overal in Zuid-Holland nieuwe reglementen vastgesteld 
voor hoogheemraadschappen en polders. Ook Groot-Hekendorp kreeg een nieuw Bijzonder 
Reglement, in 1858. Het dagelijks bestuur bestond voortaan uit een voorzitter met de titel van 
schout en twee bestuursleden, die heemraden werden genoemd. Zij voerden de administratie, gaven 
vergunningen af, beheerden de molen (en later het gemaal), regelden de uitvoering van het 
onderhoud van de Hekendorpseweg en controleerden, net als voorheen, de dijken, kades en sloten 
in de polder.  Tot 1928 werd de functie van voorzitter altijd vervuld door de burgemeester van 
Hekendorp, daarna was het meestal een van de grotere grondeigenaars die deze taak vervulde. 
De gezamenlijke grondeigenaars (de ‘stemgerechtigde ingelanden’) in de polder kwamen een paar  

keer per jaar met het bestuur bijeen om over de belangrijke 
zaken te beslissen, zoals de vaststelling van de begroting en 
de rekening, het benoemen van heemraden en personeel, de 
bouw of renovatie van de molen of het gemaal, het aangaan 
van geldleningen en het uitvoeren van grotere, dus duurdere 
werken aan de eigendommen van de polder. De ingelanden 
hadden meer of minder stemrecht op basis van hun 
grondbezit in de polder.   
De vergaderingen van het polderbestuur met de 

gezamenlijke ingelanden vonden meestal plaats in het rechthuis, later het gemeentehuis van 
Hekendorp te Goejanverwelle; voor grotere vergaderingen werd uitgeweken naar het café in 
Hekendorp of  het koffiehuis van Kraan aan het Arminiusplein in Oudewater.  
 



  Inleiding 
 

7 
 

P.M. Montijn, voorzitter en 
secretaris 1859-1865 

De belangrijkste administratieve ambtenaren van de polder en het waterschap waren de secretaris 
en de penningmeester. Tot 1927 was de burgemeester van Hekendorp naast voorzitter ook 
secretaris. Daarna nam de gemeenteambtenaar A.G. van der Roest twintig jaar het secretariaat waar 
en na 1947 werd de functie door particuliere administrateurs uitgevoerd. Het penningmeesterschap 
werd in de polder Groot-Hekendorp tussen 1858 en 1974 door vijf opeenvolgende generaties van de 
veehoudersfamilie Hoogenboom bekleed. 
Naast de administratieve ambtenaren stonden er nog een molenaar, later een machinist,  en een 
bode op de loonlijst.   
 
BESTUURSLEDEN VAN DE POLDER GROOT-HEKENDORP 1859-1974 
Voorzitter   Secretaris      Penningmeester 
1859-1865  P.M. Montijn  1859-1865  P.M. Montijn     1859-1894  C. Hoogenboom 
1865-1882  G.A. Muller  1865-1882  G.A. Muller     1894-1914  J. Hoogenboom 
1882-1892  G.A. Haentjens Dekker 1882-1892  G.A. Haentjens Dekker    1914-1940  C. Hoogenboom 
1892-1928  W.H.M Doorman  1892-1927  W.H.M. Doorman    1940-1971  M. Hoogenboom 
1928-1949  J. Kasbergen  1927-1947  A.G. van der Roest    1971-1974  A.G. Hoogenboom 
1949-1972  C.A. Kasbergen  1947-1962  I. Verweij Hzn      
1972-1974  A.Z. Boere  1962-1974  M. van Geest  
 

 
Heemraden 

1859-1864  G. van Vliet  1859-1879  M. Verheul 
1864-1870  J. van Dam  1879-1914  J. van den Berg 
1870-1910  G. van Vliet  1914-1925  H. van Rossum 
1910-1922  G.C. van Vliet   1926-1951  G.A. Mulder 
1922-1924  J. Benschop  1951-1974  A.G. Mulder 
1925-1941  F. van der Grift     
1941-1967  A. Potuijt     
1967-1974  G.C. van Dam     

 
 

 

 
HET ARCHIEF EN DE INVENTARISATIE 
Het archief van de polder Groot-Hekendorp werd tot in de jaren ’20 deels bewaard in het rechthuis 
en gemeentehuis van Hekendorp en voor een deel op de gemeentesecretarie van Hekendorp in 
Oudewater. Dit was een logisch gevolg van het feit, dat de burgemeester van Hekendorp ook 
secretaris van de polder was. Het blijkt onder meer uit een brief van oud-burgemeester en 
poldersecretaris Van Dam aan zijn opvolger Montijn in 1859, waarin eerstgenoemde verzoekt om 
delen van het archief, die nog in zijn woning in Linschoten lagen, over te nemen.  In 1931 bleek het 
archief echter ondergebracht in het dorpscafé van Goejanverwelle, waar de archivaris van het 
Hoogheemraadschap Rijnland S.J. Fockema Andreae op verzoek van secretaris Van der Roest het 
polderarchief in ogenschouw nam. Hij constateerde toen al, dat een groot deel van het archief van 
vóór 1811 verdwenen was en een ander deel in zeer slechte materiële staat verkeerde: “Ik zag, 
vooreerst, dat het archief van na den Franschen tijd nagenoeg volledig was – dat althans alles 
bewaard was, wat men had willen bewaren. Het archief van vóór dien tijd echter is zeer geschonden 
en wat er nog van bewaard is ziet er treurig uit. “ Volgens Fockema Andreae was het oud archief rond 
1810 via de mairie Waarder (waar Hekendorp toen te behoorde) en het kantongerecht van 
Schoonhoven in het Algemeen Rijksarchief was beland, waar het “opnieuw is gesorteerd; bij die 
gelegenheid zal de polder Groot-Hekendorp een deel zijner stukken (echter, als gezegd, in een 
bedroefden staat) hebben terug ontvangen”.  Of deze constatering geleid heeft tot het onderbrengen 
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van het archief naar een betere bewaarplaats is niet duidelijk; waarschijnlijk heeft de secretaris 
alleen het meest recente deel onder zijn hoede genomen.  
In 1967 besloten de zeventien Hollandse polders binnen het Groot-Waterschap, op aandringen van 
de Provinciaal Archiefinspecteur, om hun archieven in bewaring te geven aan het Groot-Waterschap 
van Woerden. In dat jaar was er een goedgekeurde archiefbewaarplaats gereed gekomen in het 
Gemeenlandshuis aan de Havenstraat. In deze ruimte heeft het archief van de polder Groot-
Hekendorp gestaan tot kort na de opheffing van het Groot-Waterschap per 1 januari 1995. Het 
archief werd kort daarna overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Streekarchief Rijnstreek 
(thans RHC Rijnstreek en Lopikerwaard) in het gemeentehuis van Woerden. 
 
In 1965 vervaardigde J.H. Streefland, werkzaam bij de Provinciale Inspectie der Archieven in Zuid-
Holland, ter voorbereiding op de overbrenging van het archief naar de archiefbewaarplaats in 
Woerden een archiefinventaris. Daaruit blijkt, dat er van het archief van vóór 1811 inderdaad niet 
veel meer resteerde. Het beperkte zich tot een serie polderrekeningen vanaf 1761 en enkele losse 
stukken. Hoewel Fockema Andrea meende, dat het polderbestuur na 1811 de stukken bewaard had 
‘die men wilde bewaren’, is er ook van vóór 1860 nauwelijks archief. Pas na de inwerkingtreding van 
het Bijzonder Reglement van 1858 is het archief completer, hoewel bijvoorbeeld de serie notulen pas 
in 1911 begint.  Dat heeft deels te maken met de werkdruk van de verschillende voorzitters-
secretarissen die, naast de polder Groot-Hekendorp, nog drie plattelandsgemeenten en verschillende 
andere polders bestuurden en administreerden. Zeker hebben ook de zeer slechte 
bewaaromstandigheden van het archief aan het verloren gaan van bescheiden bijgedragen. Bij de 
inventarisatie in 1965  is er nauwelijks aandacht geschonken aan de materiële schade aan het 
archief. Eerst nadat het archief was ondergebracht bij het Streekarchief zijn er restauratie- en 
conserveringswerkzaamheden uitgevoerd en dat uitsluitend voor die stukken, die van voldoende 
cultuurhistorisch belang waren.  
 
De inventarisatie van Streefland in 1965 besloeg het archief tot circa 1955. Van het archief over de 
jaren 1955-1974 was slechts een zeer globale magazijnlijst aanwezig.  Om het complete archief 
toegankelijk te maken en ook nog een aantal stukken, behorend tot het polderarchief maar 
‘verdwaald’ in het oud archief van de gemeente Hekendorp, te verwerken is besloten het gehele 
archief te (her)inventariseren in een klassieke inventaris. De oorspronkelijke indeling, zoals toegepast 
door Streefland, is hier en daar iets aangepast. Ook is er nog een kleine hoeveelheid archiefmateriaal 
vernietigd op basis van de daarvoor geldende richtlijnen uit 1984 en 1994. Dit betreft vooral 
circulaires,  bescheiden met betrekking tot de pensioenvoorziening van personeel en vergunningen, 
verstrekt door andere organen en ter kennisname gezonden aan het polderbestuur. Aan de 
inventaris is een concordans toegevoegd vanuit de inventaris van Streefland. 
Het archief van de polder Groot-Hekendorp staat bij het RHC geregistreerd onder beheernummer 
H092. De omvang van het archief beslaat 1,75 meter. Het archief is thans in redelijk tot goede 
materiële staat en is volledig openbaar. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE POLDER GROOT-HEKENDORP,  
1612-1974  

 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
1. Notulen van een vergadering van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden, 
 1859.   1 stuk 
  
2. Agenda van de behandelde zaken in de vergaderingen van het bestuur met  
 stemgerechtigde ingelanden, 
 1859-1901.   1 katern
  
3. Notulen van de vergaderingen van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden, 
 1911-1959.   1 deel 
 
4. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 
 1858-1859.   1 omslag 
 
5. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden, 
 1960-1974.   1 deel 
 
6-7. “Brievenboeken”, registers van minuten van uitgaande stukken, 
 1859-1962.   2 delen 

 
6. 1859-1915; 
7. 1915-1962. 
  

8. Register van afgekondigde publicaties, 
 1856-1897.   1 deel
  
9. Repertoria van akten, afgegeven of opgesteld door het polderbestuur, opgemaakt ten  
 behoeve van de afdracht van zegelrecht, 
 1850-1857 en 1875-1877. 2 katernen 
 
 
 
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 
I. ORGANISATIE 
 
A. Grondgebied en bestuursinrichting 
 
10. Bijzonder Reglement, 1858, met stukken betreffende de totstandkoming, 1855-1859, en  
 wijziging,  
 1865-1866 en 1918-1919. 1 omslag 
 

N.B. Zie fotonummer A1338 voor de grenskaart van de polder Groot-Hekendorp. Deze is beschreven in de 
inventaris van het archief van het Groot-Waterschap Woerden (H094). 

 



  Inventaris 
 
 

10 
 
 

B. Bestuur  
 
--. Lijsten van benoemingen van schepenen en heemraden van Groot-Hekendorp,  
 opgesteld aan de hand van een nominatie van schout, heemraden en schepenen, 
 1766 en 1770. 1 omslag 
 
 NB: Zie archief van het gerecht Hekendorp (R033), invnr. 4.  
 
11. Brief van de ambachtsheer A. Strick van Linschoten betreffende de benoeming 
 van heemraden voor de periode 1767-1768, 
 1767.  1 stuk 
 
12. Verzoekschrift van W. van ’t Riet om als stemgerechtigde ingeland te worden  
 geregistreerd met besluit van het bestuur om daarmee in te stemmen,  
 1858.  2 stukken 
 
13. Stukken betreffende de verkiezing,  de beëdiging en het ontslag van  
 heemraden/bestuursleden, 
 1859-1971.  1 omslag 
 
14. Stukken betreffende de verkiezing en het ontslag van voorzitters, 
 1869-1973.  1 omslag 
 
15. Stukken betreffende conflicten met het (oud-) bestuurslid F. van der Grift inzake het  
 optreden van het bestuur bij de verpachting en verkoop van roerende goederen van de  
 polder, 
 1940-1942.  1 omslag 
 
16. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 
 1947-1948, 1961-1965 en 1967-1973. 1 omslag 
 
17. Besluiten van stemgerechtigde ingelanden en van Gedeputeerde Staten van Zuid- 
 Holland betreffende het maximumbedrag, dat jaarlijks mag worden besteed aan  
 vergaderkosten, 
 1960.  1 omslag 
    
C. Personeel 
 
18. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van gaardermeesters en  
 penningmeesters, 
 1849-1940.  1 omslag 
 
19. Akten van aanstelling en beëdiging van K. Hogervorst als opzichter van de polder, 
 1859-1860.  2 stukken 
 
20. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van  secretarissen, 
 1859-1962.  1 omslag 
 
21. Stukken betreffende de benoeming van polderbodes, 
 1859-1869.  1 omslag 
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22. Akte van benoeming van B.H. van der Werve tot deurwaarder van de polder, 
 1867.  1 stuk 
 
23. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van molenaars en machinisten, 
 1877-1966.  1 omslag 
 
24. Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en ambtenaren  van de polder,  
 1920-1970.  1 omslag 
 
25. Stukken betreffende de benoeming en het functioneren van de penningmeesters, 
 1938-1971.  1 omslag 
 
D. Eigendommen 
 
26. Processen-verbaal van de openbare verpachting van land in de gemeenlandsboezem en 
 langs de Oostboezemkade en de Middelkade, 
 1770, 1776, 1782, 1788, 1794, 1801, 1807, 1884, 1895, 1937, 1953, 1957, 1960 en 1962.  
    1 pak 
 
27. Processen-verbaal van de openbare verkoop van wilgen en hakhout in de gemeenlands- 
 boezem en langs de IJsseldijk en de Oostboezemkade, 
 1771, 1780, 1794-1795, 1850, 1852, 1855-1857, 1860, 1863, 1866, 1879 en 1883.  
    1 omslag 
 
28. Processen-verbaal van de openbare verkoop van grasgewas in de gemeenlandsboezem en 
 op de boezemkade, 
 1810, 1823, 1850-1861, 1878-1885, 1880-1885, 1880-1891 en 1893. 1 pak 
  
29. Akte van verkoop van een perceel grond aan de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg  
 Maatschappij voor de aanleg van de spoorlijn, 
 1847.   1 stuk 
 
30. Brief van G. de Keijzer te Aarlanderveen, waarin hij bezwaar maakt tegen de  
 vastgestelde grens tussen door hem aangekocht land en land van de polder, 
 1849.  1 stuk 
 
31. Proces-verbaal van opmeting van de westelijke kade van de boezem in verband met een 
 geschil over de eigendom ervan met de naastgelegen ingeland T. Mulder, met tekening, 
 1863.  1 omslag 
 
32. Onderhandse akte van verhuur van het Morgenkampje bij het poldergemaal aan de  
 machinist A. Vermeer, afschrift, 
 1933.   1 stuk 
 
33. Vergunning, verleend door Staatsbosbeheer, voor het veilen van populieren langs de 
 Hekendorpse Buurtweg, in eigendom van de polder, 
 1941.   1 stuk 
   
34. Notariële akte van afkoop van een uit 1791 daterende grondrente ten behoeve van de 

polder door N. Stolwijk, 1950, met toelichtende brief van notaris J. de Bruijn te 
Oudewater, 

 1949.   2 stukken 
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35. Akten van overeenkomst met diverse personen betreffende de pacht van stukken land in 
 de voormalige polderboezem, 
 1966-1972.   1 omslag 
 
36. Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop van een perceel grond bij een  
 coupure in de IJsseldijk aan A.G. Hoogenboom, met concept-akte van transport, 
 1973.   2 stukken  
 
37. Stukken betreffende de verkoop van veertien percelen grond in de voormalige  
 polderboezem en langs de Oostkade aan diverse personen, 
 1974.   1 omslag 
 
 
E. Financiën 
 
 1. Begrotingen en rekeningen 
   
38. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met memories van toelichting en 
 besluiten tot wijziging van de begroting, 
 1858-1864, 1886-1887, 1891-1915, 1924-1927, 1929-1955 en 1962-1968. 1 pak 
 
39-41. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,  
 1761-1763, 1765-1768, 1773-1798, 1801, 1861-1862, 1886-1887, 1891-1915 
 en 1924-1955. 3 pakken 
 
 39. 1761-1763, 1765-1768 en 1773-1783;  
 40. 1784-1798 en 1801; 
 41. 1861-1862, 1886-1887, 1891-1915 en 1924-1955. 
 
42. Gecombineerde begrotingen, 1969-1974, en rekeningen, 1968-1973, met memories 
 van toelichting en besluiten tot wijziging van de begroting, 
 1968-1973.  1 omslag 
 
43. Bijlagen bij de rekeningen,  
 1859-1860, 1863, 1884, 1886-1887, 1891-1896, 1898, 1900-1905, 1907-1910, 
 1912, 1915, 1924-1945 en 1947-1956. 1 pak 
 
44. Staten van specificatie van ontvangsten en uitgaven op de rekening, 
 1859-1864, 1887, 1891-1894, 1898-1907, 1909 en 1963-1973. 1 omslag 
 
45. Grootboeken, 
 1859-1864.  1 omslag 
 
46. Processen-verbaal met besluiten tot vaststelling van de begrotingen, rekeningen en 
 omslagen door stemgerechtigde ingelanden, 
 1872-1873, 1887-1888 en 1892-1911. 1 omslag 
 
47. Brieven van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap betreffende de 
 goedkeuring van de (deels niet-aanwezige) rekeningen over 1960-1967, 
 1961-1968.  1 omslag 
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 2. Omslag en inning van polderlasten 
  
48. Kohieren van de omslag van polderlasten, 
 1859, 1862-1863, 1886-1887, 1891-1915, 1924-1945.  1947-1955, 1962-1964 en 
 1966-1974.  1 pak 
 
49-50. Artikelsgewijze leggers van grondeigenaars met vermelding van hun grondbezit in de  
 polder, opgemaakt voor de vaststelling van de omslag van de polderlasten, met  
 alfabetische naamindex, 
 1857, bijgehouden tot circa 1890. 2 delen 
 
 49. Artikelnr 1-43 (polder) en 1-18 (buitenlanden);  
 50. Artikelnr 44-104 (polder). 
 
51. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars met vermelding van hun grondbezit in de 
 polder, opgemaakt voor de vaststelling van de omslag van de polderlasten, met 
 alfabetische naamindex en verwijzingsregister op perceelnummer, 
 aangelegd [circa 1935], bijgehouden tot 1974. 1 deel 
 
52. “Verzamelingslegger”, staten van het totale grondbezit per eigenaar binnen de polder, 
 1963, bijgehouden tot 1974. 1 katern 
 
 
 3. Geldleningen 
 
53. Besluit tot het aangaan van een geldlening van 30.000 gulden ten behoeve van de bouw  
 van het gemaal, 
 1919.  1 stuk 
 
54. Besluit tot het aangaan van een geldlening van 2000 gulden ten behoeve van de bouw  
 van een machinistenwoning, 
 1925.  1 stuk 
 
55. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van 9000 gulden bij mw M.C.  
 Streng in verband met de kosten van de verbetering van de Wierickekades, 1926, en  
 betreffende het aangaan van een geldlening van 4200 gulden bij M. Hoogenboom voor  
 de vervroegde aflossing ervan,  
 1948.   1 omslag 
 
56. Besluit tot het aangaan van een geldlening van 5500 gulden voor de aanleg van een 
 stenen paardenpad op de Hekendorpsedijk, 
 1924.  1 stuk  
 
57. Stukken betreffende het verkrijgen van goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor het 

tijdelijk niet aflossen van een aantal geldleningen, 
 1932-1938.  1 omslag 
 
58. Besluit tot het aangaan van een geldlening van 20.000 gulden bij de Coöperatieve  
 Boerenleenbank te Oudewater voor het egaliseren en teren van de Hekendorpseweg,  
 1950.  1 stuk 
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59. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van 65.000 gulden bij de  
 Nutsspaarbank te Haastrecht, 
 1961-1966.  1 omslag 
 
60. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van 25.000 gulden bij de  
 gebroeders Van Rossum voor de vernieuwing van het gemaal, 
 1963-1968.  1 omslag 
 
61. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van 4000 gulden bij de gebroeders  
 Van Rossum voor de aanleg van een tegelpad bij de machinistenwoning, 
 1964.  1 omslag 
 
F. Archief 
 
62. Stukken betreffende het polderarchief, 
 1856-1967.  1 omslag 
 
63. Archiefinventaris, 
 1965.  1 deel 
 
G. Verhouding tot hogere organen 
 
64. Akte, waarbij drossaard, schout en heemraden van Groot-Hekendorp verklaren voor 
 de Staten van Holland te willen verschijnen om een conflict met het Hoogheemraad- 
 schap van Rijnland en het Groot-Waterschap van Woerden over de keurbevoegdheid 
 van deze colleges binnen het grondgebied van de polder te beslechten, 
 1612.  1 stuk 
 
65. Briefwisselingen met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over diverse onderwerpen, 
 1827-1881.  1 omslag 
 
66. Briefwisselingen met Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van  
 Woerden over diverse onderwerpen, 
 1842-1940.  1 omslag 
 
67. Stukken betreffende de vaststelling van het Algemeen Reglement voor de polders in  
 Zuid-Holland, 1855-1857, en betreffende de wijziging ervan,  
 1865-1973.  1 omslag 
 
68. Algemene keur voor het Groot-Waterschap van Woerden, 1861 en 1970, met besluiten  
 tot wijziging, 
 1944.  1 omslag 
 
II. TAAKUITVOERING 
 
A. Toezicht 
 
 1. Keur 
  
69.  “Schouwbrief” of keur, gedrukt,  
  1838.  1 stuk 
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70. Stukken betreffende de vaststelling, 1869, en wijziging van de keur, 
 1894-1895.  1 omslag 
 
71. Keuren,  1900, 1910, 1922, 1932, 1959 en 1969, met stukken betreffende de 
  totstandkoming en herziening, 
 1900-1970.  1 omslag 
 
72. Stukken betreffende de handhaving van de bepalingen in de keur, 
 1929-1946.  1 omslag 
 
 2. Vergunningen 
 
73. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van duikers in de  
 IJsseldijk en de IJsselkade , 
 1818 en 1854. 1 omslag 
 
74. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Nederlandsche Rhijn  
 Spoorweg Maatschappijj voor het afgraven van land voor de aanleg van de  spoorlijn, 
 1853-1867.  1 omslag 
 
75. Vergunningen, verleend aan nutsbedrijven voor het  aanleggen van kabels, leidingen en  
 andere voorzieningen,  
 1926-1973.  1 omslag 
 
76. Stukken betreffende de advisering over de verlening van vergunningen voor  
 ontgronding door diverse personen, 
 1930-1939.  1 omslag 
 
77. Stukken betreffende de weigering van vergunning aan W.J. van Beusekom voor het 
  inlaten van water uit de IJssel ten behoeve van het exploiteren van een ijsbaan, 
 1933-1934.  1 omslag 
 
78. Advies betreffende de verlening van vergunning door het Groot-Waterschap aan F. van  
 der Grift voor het rooien van een populier nabij zijn woning op de IJsseldijk, met afschrift 

van de verleende vergunning, 
 1940.  2 stukken 
 
79. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de NV Nederlandse Spoorwegen  
 voor het dempen en opnieuw graven van sloten langs de spoorlijn binnen de polder,  
 1943.  1 omslag 
 
B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 
 
 1. Algemeen 
 
80. Register van verhoefslaagden op de watergangen en duikers binnen de polder, 
 1898-1922.   1 deel 
 
81. Stukken betreffende het verkrijgen van een vergunning van de Commissaris der 
 Koningin voor het afschieten van dertig wilde knobbelzwanen, die schade brengen 
 aan werken en waterkeringen binnen de polder, 
 1972-1973.   1 omslag 
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 2. Waterstand 
 
82.  Akte, waarbij het polderbestuur verklaart zich te zullen houden aan de voorwaarden,  
  gesteld door het Hoogheemraadschap van Rijnland, waaronder de polder mag  
  uitwateren op de Oude Rijn, 1815, afschrift, 1903, en stukken betreffende de  
  beëindiging van deze overeenkomst, 
  1959.  1 omslag 
 
83. Keur op het stil leggen van molens binnen het Groot-Waterschap in verband met 
 uitzonderlijke waterstanden, 
 1827.  1 stuk 
 
84. Akte van overeenkomst met de Nederlandsche Rhijn Spoorwegmaatschappij, waarbij  
 deze toezegt een duiker in de spoorbaan te leggen ter voorkoming van problemen met  
 de afwatering in de polder, 
 1853.  1 stuk 
 
85. Bijzondere verordening voor de peilbemaling op de boezem van het Groot- 
 Waterschap  van Woerden, 
 1914.  1 stuk 
 
86. Stukken betreffende de bemaling van buitendijks land nabij het Vlettersgat,  eigendom 
 van G. van der Lee, 
 1920-1925.  1 omslag 
  
87. Besluit van de Hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat, waarbij de overeenkomst  
 over gezamenlijke ontwatering met de polders Westeinde van Waarder en Ruige Weide  
 vervallen wordt verklaard, 
 1946.  1 stuk 
 
88. Peilbesluiten, 1949 en 1953, met stukken betreffende de totstandkoming en  
 goedkeuring door Gedeputeerde Staten, 
 1955-1960.  1 omslag 
 
 3. Watergangen 
 
89. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het graven van een 
 sloot door de voorboezem, 
 1780.  1 stuk 
 
90. Keur op de boezem van het Groot-Waterschap van Woerden en zijn oevers, 
 1861.  1 stuk 
 
91. Register van hoefslagplichtigen op de Achterwetering, met kaart, 
 aangelegd [circa 1920], bijgehouden tot  [circa 1970]. 1 deel  
  
 4. Waterkeringen 
 
92. Extract uit de resoluties van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
 over de schouw op de Wierickekade binnen de polder, afschrift, 
  1718.  1 stuk 
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93. Keur op het onderhoud van de gemeenlandskade van het Groot-Waterschap, 1760, 
 afschrift, 
 [circa 1875].  1 stuk 
 
94. Brief, met bijlage, van de Ringcommissie tussen Lek, Goudse IJssel, Maas, Noordzee en 

IJ betreffende een door de polder te betalen omslag in het onderhoud van 
hoofdwaterkeringen, 

 1812.  2 stukken 
 
95. Verzoekschrift tot en vergunning, verleend door het Groot-Waterschap van Woerden,  
 om te baggeren in de Dubbele Wiericke om met de bagger de polderkades te  
 versterken, 
 1855.  2 stukken 
 
96. Stukken betreffende het maken van een lijst van hoefslagplichtigen op de IJsselkade, 
 1858.  1 omslag 
 
97. Vergunningen, verleend door het Groot-Waterschap van Woerden, voor het rooien en  
 en herplanten van bomen op de IJsseldijk ter hoogte van de boezem, 
 1868 en 1888.  1 stuk 
 
98. Onderhandse akte van overeenkomst , waarbij het onderhoud van de boezemkades  

langs de Dubbele Wiericke wordt overgedragen aan het Groot-Waterschap van 
Woerden, met stukken betreffende de voorbereiding, 

 1924-1926.  1 omslag 
 
99. Lijsten van dijkwachtplichtigen, 
 1963-1965, 1967 en 1972-1974. 1 omslag 
 
 5. Molens, gemalen en molenaarswoning 
 
100. Processen-verbaal van de openbare verkoop van houten sloopafval van de molen, 
 1762 en 1779. 2 stukken  
 
101. Processen-verbaal met bestekken van de openbare aanbesteding en gunning van het  
 meerjarig onderhoud van de molen, molenaarswoning en andere bouwwerken, 
 1858, 1863 en 1869. 1 omslag 
 
102. Stukken betreffende de aankoop van molenroedes, 
 1859-1861, 1872 en 1876. 1 omslag 
 
103. Lijsten van te herstellen defecten aan de molen en de molenaarswoning, met vanaf  
 1886 begrotingen van de kosten, 
 1860, 1862-1873, 1886, 1888, 1892, 1894-1913 en 1915. 1 omslag 
 
104. Proces-verbaal met bestek van de openbare aanbesteding en gunning van het maken  
 van een waterbak aan de molen, 
 1870.  1 stuk 
 
105  Bestek en voorwaarden voor de openbare aanbesteding van schilderwerk aan de molen  
  en de molenaarswoning, afschrift, 
 1892.  1 stuk 
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106. Motie van stemgerechtigde ingelanden, waarbij wordt opgeroepen alleen plaatselijke en  
 goed bekend staande aannemers te belasten met onderhoudswerkzaamheden, 
 1901.  1 stuk 
 
107. Stukken betreffende de bouw van het motorgemaal aan de Oostkade, 
 1919-1920.  1 omslag 
 
108.  Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring en ontruiming van de  
  machinistenwoning, 
  1924-1925.  1 omslag 
 
109. Vergunningen van de provincie Zuid-Holland, het Groot-Waterschap van Woerden en de  
 polder Lange Weide voor het aanleggen van voorzieningen voor de elektrificatie van de  
 machinistenwoning, 
 1950.  1 omslag 
 
110. Stukken betreffende de vernieuwing van het gemaal, 
 1961-1962.  1 omslag 
 
111. Stukken betreffende de aanleg en financiering van een tegelpad naar de  
 machinistenwoning op de Wierickekade, 
 1964-1966.  1 omslag 
 
 6. Wegen 
 
112. Stukken betreffende de vaststelling van de keur op het bezanden en onderhouden van 
 de Lage Dijk of Hekendorpsedijk, 1861-1862, en betreffende de wijziging ervan, 
 1878.  1 omslag 
 
113. Uittreksel uit de wegenlegger van de gemeente Hekendorp betreffende de  
 verplichtingen van de polder met betrekking tot de Hekendorpsedijk, 
 [circa 1875].  1 deel 
 
114. Stukken betreffende de verkrijging van bijdragen van de provincie Zuid-Holland en de  
 gemeente Hekendorp voor het onderhoud van de Hekendorpseweg, 
 1917-1951.  1 omslag 
 
115. Akte van overeenkomst met J. Benschop en P. Verheij betreffende de bekostiging en 
 uitvoering van het van hen overgenomen onderhoud van de zandweg op de  
 Hekendorpsedijk, 
 1922.  1 stuk 
 
 
116. Vergunning van het Groot-Waterschap van Woerden voor het deels afsteken van het 
 talud van de IJsseldijk tussen de begraafplaats en Goejanverwelle ten behoeve van de 
 verbreding van de zandweg op de Hekendorpsedijk, 
 1924.  1 stuk 
 
117. Akte van overeenkomst met de firma Lindhout en Versluijs betreffende het aanleggen 
 van de bestrating op de Hekendorpsedijk, 
 1924.  1 stuk 
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118. Register van hoefslagplichtigen op de Lage Dijk of Hekendorpsedijk, 
 aangelegd [circa 1925], bijgehouden tot [circa 1970]. 1 deel  
 
119. Vergunning, verleend door Rijkswaterstaat, voor het gedeeltelijk ophogen van het  
 jaagpad langs de Hollandse IJssel nabij de woning van Hoogendoorn, 
 1928.  1 stuk 
 
120. Stukken betreffende een geschil met H. van Rossum over de hoefslagplicht op de  
 Hekendorpseweg, 
 1929-1932.  1 omslag 
 
121. Stukken betreffende het verbeteren van het wegdek op de Hekendorpseweg, 
 1939 en 1949-1950. 1 omslag 
 
122. Stukken betreffende de opname van de Hekendorpseweg op het tertiair wegenplan van 
 de provincie en de aanwijzing ervan als B-weg, 
 1946-1953.  1 omslag 
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CONCORDANS ARCHIEF POLDER GROOT-HEKENDORP 
De concordans geeft aan welke nieuwe nummers de archiefstukken in deze inventaris hebben 
gekregen ter vervanging van de nummering van de Inventaris van het archief van de polder Groot 
Hekendorp door J.H. Streefland (’s-Gravenhage, 1965). 

 
Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw 

1 4 37 18 72 94 107 31 

2 47 38 18 73 84 108 98 

3 2 39 26 74 91 109 56 

4 3 40 26 75 69 110 119 

5 25, 30, 66, 102, 106, 121 41 26 76 86 111 56 

6 67, 98, 114 42 26 77 VVV 112 101 

7 6 43 19 78 70 113 103 

8 8 44 19 79 112 114 104 

9 68 45 22 80 71, 72 115 105 

10 10 46 21 81 73 116 103 

11 VVV 47 21 82 VVV 117 107 

12 15 48 VVV 83 VVV 118 54 

13 15 49 23 84 VVV 119 108 

14 15 50 23 85 VVV 120 55 

15 12 51 23 86 VVV 121 58 

16 16 52 63 87 VVV 122 109 

17 11 53 0 88 74 123 109 

18 13 54 35 89 74 124 VVV 

19 13 55 VVV 90 VVV 125 113 

20 14 56 50 91 76 126 115 

21 14 57 51 92 80 127 116 

22 14 58 49 93 75 128 57 

23 13 59 25 94 77 129 117 

24 13 60 29 95 VVV 130 120 

25 14 61 33 96 76 131 122 

26 13 62 28 97 VVV 132 122 

27 14 63 28 98 32 133 59 

28 14 64 27, 100 99 79 134 VVV 

29 24 65 9 100 34 135 114 

30 VVV 66 39 101 15 136 75 

31 VVV 67 40, 41 102 97 137 83 

32 20 68 42 103 81 138 87 

33 20 69 44 104 89 139 87 

34 20 70 45 105 90 140 78 

35 20 71 46 106 96 141 88 

36 20       
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