
 
 

I N V E N T A R I S 
 
 

van het archief van  
 

DE POLDER KLEIN-HEKENDORP,   
(1627) 1723-1974 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

W.R.C. Alkemade 
2022 



 
 
 



 
 

3 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 

INLEIDING 
 Grondgebied 5 
 Geschiedenis 5 
 Bestuur en organisatie 6 
 Het archief en de inventarisatie 8 
  
 
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE POLDER KLEIN-HEKENDORP, (1627) 1723-1974 
 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 9 
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
I. ORGANISATIE 
 A. Grondgebied en bestuursinrichting 9 
 B. Bestuur 9 
 C. Personeel 10 
 D. Eigendommen 10  
 E. Financiën 
  1. Algemeen 10 
  2. Begrotingen en rekeningen 11 
  3. Omslag en inning van waterschapslasten 11 
  4. Geldleningen 11 
 F. Archief 12 
 G. Verhouding tot hogere organen 12 
II. TAAKUITVOERING 
 A. Toezicht 
  1. Keur 12 
  2. Vergunningen 12 
 B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 
  1. Waterstand 13 
  2. Watergangen 14 
  3. Waterkeringen 14 
  4. Duikers 14 
  5. Wegen 14 
 
CONCORDANS  16 
 
 
 



 
 

4 
 

  



  Inleiding 

 

5 
 

INLEIDING  
Grondgebied 
De polder Klein-Hekendorp lag in het zuidelijk deel van het Groot-Waterschap van Woerden, 
grotendeels in de voormalige gemeente Hekendorp. Een smalle strook in het zuidoosten langs de 
Kerkwetering lag op het grondgebied van de gemeente Oudewater.  Bij de gemeentelijke herindeling 
per 1 februari 1964 werd ook het resterende deel van de polder onderdeel van de gemeente 
Oudewater.  
Aan de noordzijde werd Klein-Hekendorp begrensd door de Ruigeweidsedijk , aan de oostzijde door 
de Papenhoefsekade en de Kerkwetering, ten zuiden door de IJsseldijk en ten westen door de 
Zuringkade. Noordelijk van Klein-Hekendorp lagen de polders Ruige Weide en Papekop & 
Diemerbroek, oostelijk de polder Papekop & Diemerbroek en de stad Oudewater, zuidelijk de 
Hollandsche IJssel en westelijk de polder Groot-Hekendorp. 
 Klein-Hekendorp had een oppervlakte van circa 80 hectare en was daarmee de kleinste polder 
binnen het Groot-Waterschap. Aan de noordkant van  de (Hoge) IJsseldijk liep een zandweg, later 
een grind- en asfaltweg; die werd de Beneden-IJsseldijk en later, de Hekendorpsedijk of 
Hekendorpseweg genoemd.   
  

Geschiedenis 
De polder Klein-Hekendorp is, net als de naastgelegen polder Groot-Hekendorp, 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. Vóór 1363 was dit de Oude Rijn, daarnal 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.  
Klein-Hekendorp heeft nooit een eigen watermolen gehad, maar werd bemalen door de 
Broekermolen, de molen van de naastgelegen polder Papekop & Diemerbroek.  Die molen stond er al 
in de zestiende eeuw; in 1587 werd er een nieuwe gebouwd ter vervanging van een ouder, door 
noodweer verloren gegaan exemplaar. Via de Dijkwetering, die aan de noordkant van de 
Hekendorpsedijk liep, ging het overtollig water door een duiker naar de Kerkwetering. De 
Kerkwetering was de molenvliet, waardoor de Broekermolen het overtollig water van Papekop & 
Diemerbroek en dus ook van Klein-Hekendorp afvoerde naar de Hollandsche IJssel. Vanaf de 
zestiende eeuw ging het uitmalen op de Hollandsche IJssel met steeds meer problemen gepaard. In 
1612 ging de polder Papekop & Diemerbroek, met in zijn kielzog Klein-Hekendorp, zijn bemaling weer 
verleggen naar de Oude Rijn, net als een aantal andere polders in de omgeving.  Er werd een nieuwe 
molenvliet gegraven in noordelijke richting. In 1647 sloten schout en heemraden van Klein-
Hekendorp een overeenkomst met het polderbestuur van Papekop & Diemerbroek, waarbij officieel 
werd vastgelegd dat, net als voorheen, Klein-Hekendorp zou worden bemalen door de Broekermolen 
via de Dijkwetering en de Kerkwetering. Daarvoor zou de polder een jaarlijkse vergoeding van drie 
gulden en vijftien stuivers moeten betalen. Dat bedrag, f 3,75, is tot 1962 niet gewijzigd, ondanks 
verschillende pogingen van Papekop & Diemerbroek om het aan te laten passen aan de in de loop 
der eeuwen sterk gestegen de kosten van de bemaling. Die kosten werden vooral hoger nadat er in 
1879 een hulpgemaal bij de Broekermolen was gebouwd en toen de molen in 1928 werd vervangen 
door een motorgemaal.  Na langdurige onderhandelingen en bemiddeling van de provincie Zuid-
Holland en het Groot-Waterschap werd de vergoeding per 1 januari 1962 verhoogd tot vijfhonderd 
gulden; in 1972 werd dat duizend gulden per jaar.   
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Gezicht op de polder Klein-Hekendorp in noordwestelijke richting met het bedrijfscomplex van de touwfabriek van 
de firma Van der Lee, circa 1950. (KLM-Aerocarto) 

De meeste kosten moest het polderbestuur maken voor het in goede staat houden van de 
Hekendorpseweg. Dat ging via verhoefslaging: de aanliggende grondeigenaars of huurders moesten 
elk voor het gedeelte langs hun eigendom het onderhoud betalen. Die kosten werden belangrijk 
lager omdat de opbrengst van de jacht- en visrechten, die het polderbestuur verpachtte, voor het 
onderhoud van de weg werden benut. Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw kreeg de polder 
daarnaast ook nog subsidie van de provincie Zuid-Holland voor het beheer en onderhoud. Na de 
gemeentelijke herindeling in 1964 werd de polder onderdeel van de gemeente Oudewater en in 
datzelfde jaar werd de weg in eigendom, beheer en onderhoud overgedragen aan die gemeente. 
Vanaf de jaren ’70 begon de gemeente Oudewater met de realisatie van de nieuwbouwwijk Klein-
Hekendorp op grond van de voormalige polder. 
 
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 Klein-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 Klein-Hekendorp bestond vanaf de zeventiende eeuw uit twee heemraden 
onder leiding van de schout van Hekendorp. Zij 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 schouwbrief van Klein-Hekendorp dateert van 
1627, aangevuld in 1644. Het lijkt dat dit reglement tot aan de invoering van het Bijzonder Reglement 
in 1859 is gehanteerd, hoewel in 1852 enkele ingelanden hun beklag deden over de ingewikkelde 
wijze van uitvoering van de schouw, zoals  die in de schouwbrief werd voorgeschreven. 
 
Halverwege de negentiende eeuw werden er overal in Zuid-Holland nieuwe reglementen vastgesteld 
voor hoogheemraadschappen en polders. Ook Klein-Hekendorp kreeg een nieuw Bijzonder 
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Reglement, in 1859. 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, regelden de uitvoering van het onderhoud van de Hekendorpseweg, verpachtten de 
jacht- en visrechten en controleerden, net als voorheen, de dijkwetering en de kades in de polder.   
Oudewater, waar het merendeel van de grondeigenaars in de polder vandaan kwam, werd bij de 
invoering van het Bijzonder Reglement de vestigingsplaats van het bestuur. Het voorzitterschap van 
de polder was tussen 1859 en 1974 vrijwel voortdurend in handen van telgen van de notabele 
Oudewaterse geslachten Van Aelst en Van der Lee. Ook de bestuursleden waren voor het merendeel 
burgers; de families Van der Wind en Van Beusekom, veehouders uit het Hekendorpse deel van de 
polder, leverden ook enkele heemraden. 
 
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.  In Klein-Hekendorp was het aantal ingelanden 
klein; zelden verschenen er meer dan tien heren in de vergaderingen. 
De vergaderingen van het polderbestuur met de gezamenlijke ingelanden, die vóór 1860 in het 
gemeentehuis van Hekendorp te Goejanverwelle plaatsvonden, verplaatsten zich daarna naar 
Oudewater. Al naar gelang het aanwezige aantal personen vonden de vergaderingen bij de voorzitter 
thuis of in het hotel De Doelen, allebei te Oudewater, plaats. Na de tweede wereldoorlog werden de 
vergaderingen gehouden in de touwfabriek van de Firma van der Lee, waarvan directeur B.W. van 
der Lee tevens poldervoorzitter was. 
 
De belangrijkste administratieve ambtenaren van de polder en het waterschap waren de secretaris 
en de penningmeester. Tot 1958 was de voorzitter van de polder tevens secretaris, terwijl de functie 
van penningmeester tussen 1859 en 1958 wisselend door leden van de families Verkleij en Van der 
Wind werd vervuld. In 1958 werd voor het eerst een ‘buitenstaander’, A.H. den Boon, die een 
administratiekantoor te Oudewater had en ook voor andere polders en waterschappen werkte, tot 
secretaris-penningmeester benoemd. Ook zijn opvolgers tot 1975 waren beroepsadministrateurs. 
 
Bestuursleden van de polder Klein-Hekendorp 1862-1974 
 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
1862-1870  A.C. van Aelst sr  1862-1870  A.C. van Aelst sr  1862-1865  M. Verkleij  
1870-1882  G. van der Lee  1871-1882  G. van der Lee  1865-1882  Jac. van der Wind 
1882-1886  Jac. van der Wind 1882-1886  Jac. van der Wind 1882-1930  A. Verkleij  
1886-1887  G. Coninck Westenberg 1886-1887  G. Coninck Westenberg 1930-1958  F.G. van der Wind 
1887-1904  A. van Aelst  1887-1904  A. van Aelst  1958-1970  A. den Boon 
1905-1948  J.J. van Aelst  1905-1948  J.J. van Aelst  1971-1972  N. de Bruijn 
1948-1954  G. van der Lee  1948-1954  G. van der Lee  1972-1974  P.J. Spek 
1954-1974  B.W. van der Lee  1954-1958  B.W. van der Lee 
    1958-1970  A. den Boon 
    1971-1972  N. de Bruijn 
    1972-1974  P.J. Spek 
Heemraden 
1862-1870  G. van der Lee  1862-1874  G. Zuurhout 
1870-1885  P.J. Kok  1874-1884  A.C. van Aelst jr 
1886-1888  A. Duits  1884-1902  W. de Wit 
1888-1907  K. Uithol  1902-1911  C.G. van der Lee  
1907-1916  F.G. van der Wind 1911-1950  W.J. van Beusekom sr 
1916-1948  G. van der Lee  1950-1969  W.J. van Beusekom jr 
1948-1974  J.A. van der Wind 1969-1974  C.W. de Vos 
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De ‘inventaris’ uit 1870. 

Het archief en de inventarisatie 
De oudste vermelding over het archief van de polder is een lijst van archiefstukken, die in 1870 door 
de vertrekkende secretaris A.C. van Aelst sr aan zijn opvolger zijn overgedragen. De bescheiden lagen 
toen kennelijk bij hem thuis. Dit zal ook in de periode voor en na het secretariaat van Van Aelst het 
geval geweest zijn.  Het archief, zoals op die lijst vermeld, is volledig bewaard gebleven; het toont 
tevens aan dat er ook toen al  vrijwel  geen  stukken van vóór 1815 aanwezig waren.  

 
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 augustus 1947 reageerde voorzitter-secretaris J.J. van Aelst 
op een brief van de Provinciaal Inspecteur der Archieven, die 
informatie vroeg over het polderarchief. Van Aelst schreef: 
“…kan ik u berichten dat ons archief nog geheel intact is voor 
zover ik heb kunnen nagaan”. Hij vroeg of er eens iemand 
langs kon komen om te beoordelen wat bewaard moest 
worden en wat weg kon, maar “…er moeten voor den polder 

geen kosten aan verbonden zijn, want het onderhoud van de weg stelt tegenwoordig zulke hooge 
eischen, dat wij ons niets bijzonders kunnen veroorloven.”  Het zou dan ook nog tot 1966 duren 
voordat het archief geïnventariseerd werd door juffrouw T. Verboom en 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. Onbekend materiaal van voor het jaar 1800 was 
sedertdien niet ontdekt; zelfs de oudste schouwbrief uit 1627, die op de lijst uit 1870 voorkomt, is 
een negentiende-eeuws afschrift.  
De inventarisatie van Verboom en Streefland uit  1966 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 enkel stuk, 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 Verboom en 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 bijlagen bij de rekeningen, 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 Verboom en Streefland. 
Het archief van de polder Klein-Hekendorp staat bij het RHC geregistreerd onder beheernummer 
H098. De omvang van het archief beslaat 1 meter.  De archiefstukken verkeren in goede materiële 
staat en zijn volledig openbaar.  
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE POLDER KLEIN-HEKENDORP, 
(1627) 1723-1974 

 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
1-2. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met stemgerechtigde 

ingelanden, 
 1862-1974.   2 delen 
 
 1. 1862-1892; 
 2. 1892-1974. 
 
3-6. Registers van afschriften van uitgaande stukken, publicaties en bekendmakingen, 
 1862-1954.   4 delen 

 
3. 1862-1900;                                     5.            1921-1934; 
4. 1886-1920;                                     6.            1934-1954. 

 
7. Repertorium van akten, afgegeven of opgesteld door het polderbestuur, opgemaakt ten  
 behoeve van de afdracht van zegelrecht, 
 1852-1860.   1 stuk 
  
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 
I. ORGANISATIE 
 
A. Grondgebied en bestuursinrichting 
 
8. Bijzondere Reglementen, 1859 en 1971, met grenskaarten en stukken betreffende de  
 totstandkoming en wijziging,  
 1857-1971.  1 omslag 
 

N.B. De grenskaart van 1859 is te zien op de website onder fotonummer A1346. 

 
9. Briefwisseling met Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van  
 Woerden over het feit of de kade op de uiterdijk van de IJsseldijk tot het grondgebied  
 van de polder behoort, 
 1858 en 1866. 1 omslag 
 
10. Kadastrale kaart van de polder, 
 1913.  1 stuk 
 
B. Bestuur  
 
11. Lijst van ingelanden, 
 1723.  1 stuk 
 
12. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 
 1864, 1936-1958 en 1960-1970. 1 omslag 
 
13. Stukken betreffende de verkiezing en het ontslag van heemraden/bestuursleden, 
 1870-1972.  1 omslag 
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14. Stukken betreffende de verkiezing van voorzitters, 
 1870-1972.  1 omslag 
  
15. Staten van bestuursleden en ambtenaren van de polder met vermelding van de jaren  
 van hun aan- en aftreden,  
 1888, bijgehouden tot 1954, en 1954. 2 stukken 
 
16. Besluit van bestuur en stemgerechtigde ingelanden tot vaststelling van een maximum 
 voor de jaarlijkse vergaderingskosten,  
 1962.  1 omslag 
    
C. Personeel 
 
17. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van  secretarissen, 
 1862-1958.  1 omslag 
 
18. Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van de  
 penningmeesters, 
 1862-1966.  1 omslag 
 
19. Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en ambtenaren  van de polder,  
 1905 en 1946-1970. 1 omslag 
 
20. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de secretaris-penningmeesters, 
 1970-1972.  1 omslag 
 
D. Eigendommen 
 
21. Proces-verbaal van de openbare verkoop van timmerhout en ijzerwerk bij de onderdijk, 
 1861.   1 stuk 
  
22. Stukken betreffende een geschil met J.L. Henkes te Princenhage over de verpachting van 

het visrecht in de polder, 
 1918-1927.   1 omslag 
 
23. Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht in de polder, 
 1918-1969.   1 omslag 
 
24. Kasboek van inkomsten en uitgaven van de verpachting van jacht- en visrechten in de  
 polder ten behoeve van het onderhoud van de Hekendorpsweg, 
 1931-1959.  1 deel 
 
 
E. Financiën 
 
 1. Algemeen 
 
25. Staten van gegevens betreffende de financiële situatie van de polder, opgemaakt ten 
 behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
 1939-1958 (hiaten). 1 omslag 
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 2. Begrotingen en rekeningen 
   
26-28. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met memories van toelichting en 
 besluiten tot wijziging van de begroting, 
 1862-1869, 1873, 1875-1876 en 1882-1974. 3 pakken 
 
 26. 1862-1869, 1873, 1875-1876 en 1882-1930; 
 27. 1931-1960; 
 28. 1961-1974. 
 
29-32. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,  
 1814-1973.  4 pakken 
 
 29. 1814-1884; 31. 1926-1960;  
 30. 1885-1925; 32. 1961-1973. 
 
33. Staten van specificatie van inkomsten en uitgaven op de rekening, 
 1961-1972.    1 omslag 
 
 2. Omslag en inning van polderlasten 
  
34. Kohieren van de omslag van polderlasten, 
 1862-1866, 1868, 1882-1886, 1888-1916, 1939-1944.  1948-1955, 1957-1958, 1961- 
 1968 en 1970-1974. 1 pak 
 
35-38. “Verzamelingsleggers”, staten van het totale grondbezit per eigenaar binnen de polder, 
 1861-1915.  3 delen en 
   1 katern 
  
 35. 1861-1893;           1 deel                37.           1904-1915.                 1 deel 
 36. 1894-1903;           1 deel                38.           [circa 1950]-1974.     1 katern  
 
39. 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, 
 aangelegd 1861, bijgehouden tot 1954. 1 deel 
 
40. 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 [1954], bijgehouden tot 1973. 1 deel 
 
41. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars met vermelding van hun grondbezit in de 
 polder, opgemaakt voor de vaststelling van de omslag van de polderlasten, 
 1974.  1 pak 
 
 3. Geldleningen 
 
42. Stukken betreffende het aangaan van geldleningen van 3000 gulden en 1200 gulden bij  
 F.G. van der Wind ten behoeve van de verbetering van de Hekendorpseweg, 
 1951 en 1952. 1 omslag 
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F. Archief 
 
43. Lijsten van aanwezige stukken in het polderarchief, 
 1859, 1870 en 1958. 3 stukken 
 
44. Stukken betreffende het onderbrengen van het archief in de nieuwe  
 archiefbewaarplaats van het Groot-Waterschap van Woerden, 
 1965-1967.  1 omslag 
 
45. Brief van voorzitter J.J. van Aelst aan Gedeputeerde Staten betreffende de staat en 
 de ordening van het polderarchief, minuut, 
 1947.  1 stuk 
 
G. Verhouding tot hogere organen 
 
46. Algemeen Reglement voor de polders in Zuid-Holland, 1856 en 1913, met Buitengewoon  
 Reglement, 1944, en stukken betreffende de wijziging ervan,  
 1879-1971.  1 omslag 
 
47. Algemene keur voor het Groot-Waterschap van Woerden, 1868, 1901, 1902, 1913,  
 1923, 1936 en 1947, met besluiten tot wijziging, 
 1904-1953.  1 omslag 
 
48. Algemeen Reglementen van het Groot-Waterschap van Woerden, 1895 en 1961, met  
 stukken betreffende de wijziging ervan, 
 1958-1959.  1 omslag 
 
 
II. TAAKUITVOERING 
 
A. Toezicht 
 
 1. Keur 
  
49.  “Schouwbrief” of keur, 1627,  met besluit tot aanvulling, 1644,  afschrift,  
  [circa 1860].  1 stuk 
 
50. Verzoekschrift van een aantal ingelanden van de polder om een nieuwe, meer  
 eenvoudige polderkeur vast te doen stellen, 
 1852.  1 stuk 
 
51.  Keuren,  1890, 1900, 1910, 1923, 1933, 1943, 1953 en 1963, met besluiten tot wijziging,  
  1944 en 1949, en stukken betreffende de totstandkoming en herziening, 
 1890-1974.  1 omslag 
 
 2. Vergunningen 
 
52. Vergunning, verleend aan G. Zuurhout, voor het leggen van een dam met duiker in de   
 voorwetering van de polder, met verzoekschrift, 
 1845.  2 stukken 
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53. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan diverse personen voor het rooien  
 van bomen binnen de polder,  
 1886 en 1953.  1 omslag 
 
54. Stukken betreffende de verlening van vergunningen aan nutsbedrijven voor het  leggen 

van kabels, leidingen en andere voorzieningen,  
 1926-1974.  1 omslag 
 
55. Stukken betreffende de advisering over de verlening van vergunning door het Groot- 
 Waterschap van Woerden aan diverse personen voor het graven of vergraven van  
 coupures in de IJsseldijk, 
 1932-1957.  1 omslag 
 
56. Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan diverse personen voor het  
 leggen van duikers en dammen, 
 1960-1971.  1 omslag 
 
57. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Gereformeerde Kerk van  
 Oudewater voor het dempen van een sloot bij de pastorie aan de Hekendorperweg, 
 1964.   1 omslag 
 
B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 
 
 1. Waterstand 
 
58.  Brief van de opzichter J.N. van Wijngaarden betreffende het waterpeil in de polder, 
  1891.  1 stuk 
 
59. Afschrift van een akte van overeenkomst met het polderbestuur van Papekop en  
 Diemerbroek d.d. 18 augustus 1647 betreffende de bemaling van de polder door de  
 molen van Papekop en Diemerbroek, 1697, 
 [circa 1910].  1 stuk 
 
60. Bijzondere verordening voor de peilbemaling op de boezem van het Groot- 
 Waterschap  van Woerden, 
 1914.  1 stuk 
 
61. Stukken betreffende pogingen van het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek om  
 de door de polder Klein-Hekendorp te betalen bemalingsvergoeding te verhogen, 
 1918-1928 en 1950. 1 omslag 
 
62. Peilbesluiten met stukken betreffende de totstandkoming en  goedkeuring door  
 Gedeputeerde Staten, 
 1943.  1 omslag 
 
63.  Stukken betreffende het beëindigen van de regeling uit 1612 met het  
  Hoogheemraadschap van Rijnland over de uitwatering op de Oude Rijn, 
 1957-1960.  1 omslag 
 
64. Stukken betreffende de aanpassing van de bemalingsovereenkomst met de polder 
 Papekop en Diemerbroek, 
 1960-1961. 
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65. Stukken betreffende de aanpassing van de uitwatering via de polder Papekop en  
 Diemerbroek in verband met de aanleg van de Tertiaire Weg 50 (Johan Vierbergenweg),  
 1970.  1 stuk 
 
 2. Watergangen 
 
66. Keuren op de boezem van het Groot-Waterschap van Woerden en zijn oevers, 
 1860 en 1861. 2 stukken 
 
 3. Waterkeringen 
 
67. Uittreksels uit het hoefslagboek van het Groot-Waterschap van Woerden met  
 betrekking tot de hoefslagen van de polder op de IJsseldijk en IJsselkade, 
 1909 en 1949. 2 stukken 
 
68. Lijsten van dijkwachtplichtigen, 
 1943-1970 en 1973. 1 omslag 
 
 4. Duikers 
 
69. Verzoekschrift aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 

Woerden over de vernieuwing van het schot in de inlaatduiker in de IJsseldijk, concept, 
 1729.  1 stuk 
  
70. Stukken betreffende de vernieuwing van de inlaatduiker in de IJsseldijk,  
 1860-1861 en 1892. 1 omslag 
 
71. Stukken betreffende het onderhoud, 1886, en de vernieuwing van de uitwaterings- 
 duiker nabij Papenhoef , 
 1957-1958.  1 omslag  
 
 5. Wegen 
 
72. Uittreksel uit de wegenlegger van de gemeente Hekendorp betreffende de  
 verplichtingen van de polder met betrekking tot de Hekendorpsedijk, 
 [circa 1875].  1 katern 
 
73. Briefwisselingen met het gemeentebestuur van Hekendorp betreffende het beheer en 

onderhoud van de Hekendorpseweg, 
 1898-1956.  1 omslag 
 
74. Register van hoefslagplichtigen op de Beneden-IJsseldijk of Hekendorpseweg, 
 aangelegd 1918, bijgehouden tot [circa 1960]. 1 katern 
 
75. Stukken betreffende de verbreding van een klein deel van de Hekendorpseweg, 
 1921-1924.  1 omslag 
 
76. Stukken betreffende de wijzing van de wegenlegger van de gemeente Hekendorp met 
 betrekking tot de onderhoudsplicht van de polder voor de Hekendorpseweg, 
 1931-1941.  1 omslag 
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--- Kasboek van inkomsten en uitgaven van de verpachting van jacht- en visrechten in de  
 polder ten behoeve van het onderhoud van de Hekendorpsweg, 
 1931-1959.  1 deel 
 
 NB: Zie invnr 24. 
 

77. Stukken betreffende een poging om een provinciale vergoeding te verkrijgen voor 
schade aan de Hekendorpseweg ten gevolge van de afsluiting van de provinciale weg 
Gouda-Haastrecht, 

 1936.  1 omslag 
 
78. Stukken betreffende de verkrijging van provinciale vergoeding voor het onderhoud van 
 de Hekendorpseweg als onderdeel van het tertair wegenplan van Zuid-Holland, 
 1949-1968.  1 omslag 
 
79. Stukken betreffende het verbeteren van het wegdek op de Hekendorpseweg, 
 1950.  1 omslag 
 
80. Lijsten van hoefslagplichtigen op de Hekendorpseweg, 
 1952-1953 en 1958. 1 omslag 
 
81. Stukken betreffende de overdracht van het onder de gemeente Oudewater gelegen deel  
 van de Hekendorpseweg aan die gemeente, 
 1964.  1 omslag 
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CONCORDANS ARCHIEF POLDER KLEIN-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 Klein-
Hekendorp door T. Verboom en J.H. Streefland (’s-Gravenhage, 1966). 

 
Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw 

1 1 34 9 66 58 98 71 

2 3, 22, 61, 62, 
111 

35 VVV 67 VVV 99 73 

3 3 36 67 68 55 100 68 

4 4 37 VVV 69 55 101 73 

5 5 38 35 70 55 102 73 

6 6 39 36 71 VVV 103 74 

7 25 40 37 72 54 104 24 

8 VVV 41 39 73 VVV 105 VVV 

9 48 42 34 74 VVV 106 72, 76 

10 46 43 10 75 54 107 75 

11 46 44 VVV 76 54 108 75 

12 8 45 VVV 77 54 109 73 

13 12 46 21 78 52 110 VVV 

14 13 47 22 79 56 111 77 

15 13 48 23 80 53 112 77 

16 13, 14 49 23 81 VVV 113 VVV 

17 14 50 7 82 VVV 114 72, 76 

18 15 51 26 83 53 115 78 

19 13 52 27 84 54 116 VVV 

20 VVV 53 29 85 70 117 79 

21 19 54 30 86 70 118 81 

22 19 55 31 87 62 119 81 

23 VVV 56 VVV 88 VVV 120 42 

24 VVV 57 VVV 89 VVV 121 42 

25 VVV 58 VVV 90 71 122 VVV 

26 VVV 59 66 91 70 123 79 

27 17 60 47 92 70 124 59 

28 18 61 60 93 70 125 61 

29 18 62 49 94 70, 71 126 61 

30 18 63 50 95 VVV 127 65 

31 43, 45 64 51 96 71 128 63 

32 VVV 65 VVV 97 71 129 VVV 

33 VVV       
 


