INVENTARISSEN
van de archieven van

HETGEMEENSCHAPPELIJK
BESTUUR
VANDE
POLDERS,GELEGEN ONDER JAARSVELD,
1616-1864 (1873)
en van

HET WATERSCHAP BATUWE, GRAAF,
VOGELZANG,WIEL EN VIJFHOEVEN ONDER
JAARSVELD,
(1854) 1864-1973

•

%

CE STJCHTS'E
RljNLAMDEN

W.R.C.Alkemade
2015

5 RHC

Rljiïstreek en Lopiket woanj

,-"■-.ma»-»

■■&•—&:•.
&22?Z3XJ$bxs; m

i

WATERSCHAP BATUWE C.A.

INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
Geschiedenis
Bestuur en organisatie
Financieel beheer, beheer van eiqendommen en taakuitvoerinq
Het archief en de inventarisatie
Biilaqe: Bestuursfunctionarissen en personeelsleden
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK
DE POLDERS. GELEGEN ONDER JAARSVELD. 1616-1864(1873)

7
10
12
15
17
BESTUUR VAN

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

19

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
ORGANISATIE
Grondqebied en bestuursinrichtinq
Bestuur
Personeel
Secretaris en gaarder
Bode
Molenaars
Eiqendommen
Groot-Generaal
Algemeen
Geabandonneerde landen
Erfpacht
Batuwe
Vogelzang
Vogelzang & Wiel ("Voormolen")
Vijfhoeven
Financiën
Relaties met andere polders en hoogheemraadschappen
TAAKUITVOERING
Toezicht
Schouwreglement en keuren
Aankondiging van de schouw
Uitvoering van de schouw
Bekeuring en vervolging
Verlening van vergunningen
Beheer en onderhoud van waterqangen. waterkerinqen en kunstwerken
Gezamenlijke polders en Groot-Generaal
Algemeen
Watergangen
Waterkeringen
Bruggen
Wegen
Batuwe
Watergangen
Watermolen
Looijebrug

19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23

24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
30

Inhoudsopaave

Graaf
Vogelzang
Watergangen
Waterkeringen
Watermolen
Wegen
Wiel
Watergangen
Waterkeringen
Watermolen
Wegen
Vogelzang en Wiel gemeenschappelijk ("Voormolen")
Waterstand
Watergangen
Sluis in de Lekdijk
Watermolens
Vijfhoeven
Waterstand
Waterkeringen
Gemeenschappelijke bemaling en afwatering

31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34
36
35
36
36
36

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BATUWE. GRAAF.
VOGELZANG. WIEL EN VIJFHOEVEN ONDER JAARSVELD. (18541 1864-1973

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Notulen
Correspondentie
Akten

37
37
37

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
ORGANISATIE
Grondqebied en bestuursinrichtinq
Bestuur
Personeel
Algemeen
Secretaris en penningmeester
Bode
Molenaars en machinisten
Werklieden
Opzichter
Eiqendommen
Gezamenlijke waterschappen
Groot-Generaal
Batuwe
Vogelzang
Wiel
Vogelzang & Wiel, gemeenschappelijke eigendommen
Vijfhoeven
Financiën
Groot-Generaal
Batuwe
Graaf
Vogelzang

38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
43
44
45

5

WATERSCHAP BATUWE C.A.
Wiel
Vogelzang & Wiel, gemeenschappelijke eigendommen
Vijfhoeven
Archief
TAAKUITVOERING
Toezicht
Keur
Vergunningen
Beheer en onderhoud van waterqanqen. waterkerinqen en kunstwerken
Gezamenlijke waterschappen
Waterstand
Waterkeringen
Groot-Generaal
Batuwe
Waterstamd
Watermolen, gemaal en machinistenwoning
Bruggen
Graaf
Vogelzang
Wiel
Vogelzang & Wiel, gemeenschappelijke eigendommen
Waterstand
Duiker in de Rolafweg
Sluis in de Lekdijk
Gemaal en machinistenwoning
Wegen
Vijfhoeven

46
47
48
48

49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53

INVENTARIS VAN STUKKEN. AFKOMSTIG UIT HET PERSOONLIJK ARCHIEF VAN
SCHOUT EN SECRETARIS WARNARDUS VERHAGEN MET BETREKKING TOT
POLDERZAKEN IN DE LOPIKERWAARP. 1803-1820
54
CONCORDANS

55

î

Inhoudsopaave

Van rechts naar links de waterschappen Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel en Vijfhoeven, circa 1910.

9

WATERSCHAP BATUWE C.A.

7

INLEIDING*
Het in deze inventaris beschreven archief is dat van vijf afzonderlijke waterschappen:
Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel en Vijfhoeven. Elk van die vijf waterschappen had zijn
eigen geschiedenis, landschap en ontwateringsstructuur. Ze waren slechts met elkaar
verbonden waren door het feit, dat ze allemaal in het gerecht, later de gemeente Jaarsveld
lagen en onder één bestuur behoorden. Behalve archiefstukken over de vijf aparté
waterschappen bevat het archief ook stukken met betrekking tôt gezamenlijke belangen
en activiteiten (het zogenaamde "Groot Generaal") en hadden de waterschappen
Vogelzang en Wiel voor hun bemaling nog een apart samenwerkingsverband binnen het
geheel. Globaal kan gesteld worden dat de organisatie van het bestuur, de keuren en
reglementen en het toezicht daarop door het Groot Generaal ofwel de gezamenlijke
waterschappen werd behartigd, terwijl het financieel beheer en het beheer en onderhoud
van de specifieke eigendommendoor de waterschappen apart werd uitgeoefend. Er waren
echter uitzonderingen. In deze inleiding zal onder de rubriek Bestuur en organisatie hierop
nader worden ingegaan.
Vôôr 1864 werd voor de waterschappen de term "polder" gebruikt; pas na invoering van
het Bijzonder Règlementvan 1864 is de term "waterschap"formeel in gebruik gekomen. In
deze inleiding wordt de benaming "polder" gebruikt in de beschrijvingvan de geschiedenis
vôôr 1864. De term "waterschap" wordt voor de beschrijving van de geschiedenis na dat
jaar gehanteerd.
GESCHIEDENIS
De polder, later het waterschap Batuwe
Batuwe was de meest oostelijke van de vijf polders. Batuwe werd ten noorden begrensd
door de Enge IJssel, ten oosten door de gemeentegrens van Jaarsveld en IJsselstein
(later de Radiolaan), ten zuiden door de Lekdijk en ten westen, langs de Uitweg, door het
waterschap Graaf. De polder had een oppervlakte van ongeveer 255 hectare.
Een deel van Batuwe werd vermoedelijk al in de tweede eeuw bewoond. Na de ontginning
in de dertiende eeuw liep de oudste afwatering van Batuwe hoogstwaarschijnlijk via de
Lobeke (Lopikerwetering) en vervolgens naar de Lek. Aanvankelijk ging dat via het
watertje de Zevender, vanaf circa 1380 via een aparté wetering, de Jaarsvelder wetering,
naar een sluisje ten oosten van Schoonhoven. Dat sluisje werd in 1524 afgebroken; het
Jaarsveldse water ging daarna via de westelijke stadsgracht van Schoonhoven naar de
Lek. Rond 1320 en rond 1445 hadden de Jaarsvelders geprobeerd om een uitwatering via
de Hollandse IJssel te realiseren, maar dat leidde niet tôt resultaat. Batuwe is al eerder,
vermoedelijk in de vijftiende eeuw, gaan uitwateren op de Enge IJssel langs IJsselstein
naar de Hollandse IJssel.
Over de molens van Batuwe is weinig bekend. Om het water naar de Enge IJssel te
brengen is vermoedelijk pas in de zestiende eeuw een molen gebouwd, die in gebruik
bleef tôt 1905. De molen stond aan de huidige Batuwsewegte Lopikerkapel, nabij de Enge
IJssel. Deze molen begon rond 1904 gebreken te vertonen. Op advies van deskundige L.
Exalto uit Moordrecht werd besloten de molen te vervangen door een oliegemaal. De
molen werd gesloopt en het gemaal werd op de fundamenten ervan gebouwd. De
Voor deze inleiding is, behalve van de archieven, gebruik gemaakt van: Uyl, W.F.J. den, De Lopikerwaard II:
de waterschappen (Utrecht, 1963), pp. 561-626.
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petroleummotor werd in 1937 vervangen door een ruwoliemotor. Het gemaal werd in 1986
buiten gebruik gesteld; het gebouw bestaat nog altijd.
De polder, later het waterschap Graaf
De polder Graaf was ruim 120 hectare groot. De noordgrens van de polder was de
Graafdijk, de zuidgrens de Lekdijk. Ten oosten werd Graaf langs de Uitweg begrensd door
de polder Batuwe en aan de westzijde langs de Oude Vaart door de polder Vogelzang.
Graaf werd in de dertiende eeuw ontgonnen vanuit de Lobeke. De oudste afwatering liep
hoogstwaarschijnlijk, net als die van Batuwe, via de Lobeke (Lopikerwetering) en
vervolgens via de Zevender en de stadsgracht van Schoonhoven naar de Lek. Door zijn
relatief hoge ligging was Graaf rond 1600 het enige waterschap in Jaarsveld dat nog
zonder molen rechtstreeks op de Lopiker Voorwetering uitwaterde. Deze afwatering ging
via vier duikers door de kade van de Voorwetering. Dat was geen ideale wijze van
waterlozing. Daarom gingen in 1889 enkele grondeigenaren in het westelijk deel van Graaf
een overeenkomst aan met de waterschappen Vogelzang en Wiel om via het
stoomgemaal van die waterschappen uit te malen. W.C.M. Begram van Jaarsveld was de
eerste; in 1911 sloten ook de meeste andere ingelanden van Graaf-west een dergelijk
contract met Vogelzang en Wiel. De kosten van duikers en hulpwatergangen kwamen
uiteraard voor rekening van de betreffende ingelanden.
Ingelanden uit het oostelijk deel van Graaf gingen in 1912 een bemalingsovereenkomst
aan met het waterschap Batuwe. Er kwamen twee duikers, waarvan één in de Uitweg, om
het overtollig water te verplaatsen naar de molenvliet van Batuwe.
Deze wijze van uitwatering van Graaf, dat hiervoor in 1915 in verschillende districten werd
onderverdeeld, is ook na de opheffing van het waterschap Batuwe c.a. in 1973 voortgezet.
De polders, later waterschappenVogelzang en Wiel
Vogelzang en Wiel zijn in de loop der tijden nauw met elkaar verbonden geweest, mede
vanwege de grote problemen met de waterbeheersing die beide polders gezamenlijk
moesten oplossen.
Van deze twee was Vogelzang met zijn circa 250 hectare het grootste; Wiel had een
oppervlakte van bijna 160 hectare. De dorpskern van Jaarsveld was gelegen in de polder
Vogelzang. De noordgrens van Vogelzang werd gevormd door de Vogelzangsekade, aan
de oostkant was de Oude Vaart de grens met de polder Graaf en ten zuiden werd de
polder begrensd door de Lekdijk. De westgrens van Vogelzang, de Rolafweg, was tevens
de oostgrens van Wiel, dat ten zuiden eveneens door de Lekdijk begrensd werd. De
Wielsekade was de noordgrens en aan de westkant vormde de Zijdeweg de grens met de
poldfir^VijfhQeven^^
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De oudste afwatering van Vogelzang en Wiel liep zoals de meeste Jaarsvelder
ontginningen via de Lobeke, de Zevender en de stadsgracht van Schoonhoven naar de
Lek. Aan het eind van de vijftiende eeuw waren beide waterschappen overgestapt op een
rechtstreekse afwatering op de Lek, want in 1497 is er sprake van twee molens, één voor
Vogelzang en één voor Wiel. De heer van Jaarsveld benoemdetoen twee molenmeesters
om die molens te beheren. Vanaf 1599 gingen Vogelzang en Wiel over tôt invoering van
getrapte bemaling. De molens van Wiel en van Vogelzang brachten hun water naar een
gezamenlijke boezem, vanwaar het via een gezamenlijke "Voormolen" en een heul in de
Lek werd geloosd. Voor het leggen van de stenen heul door de Lekdijk met een sluisje
kregen de polders toestemming van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Benedendams.
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De in 1599 gebouwde Voormolen en het sluisje werkten allebei niet naar behoren. Al in
1615 werd besloten om de Voormolen, die binnendijks stond, af te breken en te vervangen
door een nieuwe, buitendijkse wipwatermolen. Daarnaast werd in 1615 een overeenkomst
gesloten met het polderbestuur van Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven, waardoor
Vogelzang, Wiel en Graaf naast hun eigen bemaling ook tegen betaling van een deel van
de kosten gebruik mochten maken van de Lopikerweteringals afwateringskanaal.
In de achttiende eeuw werd het om allerlei redenen moeilijker om de polders met de
bestaande bemaling droog te houden. Steeds vaker moest de hulp van naburige polders
worden ingeroepen om Vogelzang en Wiel van overtollig water te ontlasten. In 1775 sloten
Vogelzang en Wiel een contract met de polders Willige Langerak, Cabauw, Zevender en
Vijfhoeven, waarbij ze water via de gemeenschappelijke uitwatering van die vier polders
mochten lozen via een duiker in de Zijdeweg.
In 1781 ging de buitendijkse Voormolen verloren: kruiend ijs in de Lek duwde hem op 30
januari volledig in stukken. Opnieuw werd er een onderzoek verricht naar mogelijke
andere vormen van bemaling of waterlossing, maar tenslotte werd besloten om de
Voormolen op dezelfde plaats te vervangen door een nieuwe, achtkante molen.
Op 6 april 1818 werd de Vogelzangse molen door een storm verwoest en stond de polder,
omdat er niet gemalen kon worden, al snel onder water. Besloten werd om de molen niet
te vervangen, maar verbeteringen aan te brengen aan de Wielse molen en de Voormolen;
in de laatste zou een vijzel worden aangebracht. Er werd een overeenkomst afgesloten,
waarbij voor Vogelzang en Wiel verschillende peilen werden vastgesteld, zodat Wiel geen
extra overlast zou krijgen van hoog water uit Vogelzang. Van het verbeteren van de
Wielse molen en het leggen van een nieuwe heul, speciaal voor Vogelzang, moest
laatstgenoemde polder de kosten dragen. Het onderhoud van de molens, de sluis in de
Lekdijk en het salaris van de molenaar werden door beide polders gezamenlijk bekostigd.
De afwatering van Vogelzang en Wiel bleef echter problematisch. In 1844-1845 stonden
de polders geheel onder water door kwel en veel regen en werd er vanuit de wijde omtrek
hulp verleend aan de veehouders om hun vee onder te brengen. Vele landeigenaars
konden de grondbelasting niet meer opbrengen. Er moest een rigoureuze oplossing
komen voor het afwateringsprobleem,temeer daar in april 1845 bij zeer hoog water van de
Lek het sluisje in de Lekdijk verloren ging.
In 1870 stonden de polders opnieuw onder water en werd de situatie met betrekking tôt de
afwatering onhoudbaar. Nadat het bestuur van het waterschap De Hooge Boezem achter
Haastrecht geweigerd had om medewerking te verlenen aan het afwateren via de Vlist op
de IJssel zochten de besturen van de polders naar een definitieve en duurzame oplossing.
Die bleek te iiggen in de oprichting van een stoomgemaal op de plaats van de Voormolen.
Er waren veel voordelen: de molens konden worden gesloopt, het vermogen van het
gemaal was groter, het sluisje in de Lekdijk kon vervallen en worden vervangen door een
duiker. Nadelen waren de hoge kosten en de noodzaak om de watergangen te verruimen
en uit te diepen, maar die wogen toch niet op tegen de voordelen. Het gemaal werd
ontworpen door ir P.A. Korevaar. Het kwam in december 1872 gereed. De Voormolen en
de Wielse molen werden vervolgens afgebroken.
In 1903 werd de stoommachine vernieuwd, waarbij het vermogen werd verhoogd. In 1921
werd deze stoommachine afgekeurd en werd hij weer door een nieuwe vervangen. In
1947-1948 werd het gemaal geëlektrificeerd. In 1986 werd het buiten gebruik gesteld; het
gebouw staat nog altijd aan de Lekdijk West 1.
De polder, later het waterschap Vijfhoeven
De polder Vijfhoeven had een oppervlakte van circa 100 hectare. Het werd ten oosten,
langs de Zijdeweg, begrensd door de polder Wiel, ten zuiden door de Lekdijk, ten westen
door de polder Willige Langerak en ten noorden door de Vijfhoevensekade. Vijfhoeven

nam een uitzonderlijke positie in binnen het waterschap Batuwe c.a.: voornamelijk
vanwege het gezamenlijk beheer van enkele eigendommen was het in Batuwe c.a.
opgenomen. Op het gebied van bemaling werkte Vijfhoeven al sinds het eind van de
dertiende eeuw nauw samen met de waterschappen Willige Langerak en Cabauw. Via de
Lijnwetering en de Cabauwseweteringwerd het overtollig water van Vijfhoeven afgevoerd
naar de Vlist. In 1885 ging het bestuur van Batuwe c.a. een overeenkomst aan met de
waterschappen Willige Langerak, Cabauw en Zevender om het water van Vijfhoeven en,
in noodgevallen, dat van Wiel en Vogelzang, te lossen via de Lijnwetering en de Broeik
naar de molens van Willige Langerakc.a.
In 1926 werd Vijfhoeven opgenomen in het nieuwgevormdewaterschap Willige Langerak
c.a, waar het qua uitwatering toe behoorde. Het bleef echter ook deel uitmaken van het
waterschap Batuwe c.a. , vooral in verband met het beheer van gezamenlijke
eigendommen.
BESTUUR EN ORGANISATIE
De bestuurlijke organisatie van de waterschappen onder Jaarsveld was redelijk
gecompliceerd. Dat was vooral het gevolg van de historische situatie, dat het grond- en
rechtsgebied van de hoge heerlijkheid Jaarsveld zich uitstrekte over vijf verschillende
polders. Waar elk van die vijf polders, naast een aantal gemeenschappelijkebelangen,zijn
eigen rechten en plichten had met de daaraan gekoppelde financiële consequenties
zouden er in théorie vijf afzonderlijke besturen en administraties moeten zijn. De praktijk
was anders: het gerechtsbestuur was ingericht op basis van gezamenlijkheid en de vijf
afzonderlijke waterschappen werden in die structuur ondergebracht. Het
gemeenschappelijk polderbestuur voerde de taken op het gebied van beheer en toezicht
voor de gezamenlijke waterschappen én de taken met betrekking tôt het financieel beheer
en het beheer van eigendommen van de aparté polders uit. Zo ontstonden er zes
administraties: vijf van de polder en één van de gezamenlijke polders, het Groot Generaal.
Om de zaak verder te compliceren werd er ook nog een apart samenwerkingsverband
tussen de polders Vogelzang en Wiel gevormd, uitsluitend voor het beheer en onderhoud
van de gemeenschappelijke bemaling. Opmerkelijk is dat in de oudste rekeningen ook
bedragen verantwoord werden voor zaken die niet tôt het werkveld van de polders
behoorden: zo betaalde de polder Wiel tôt ver in de achttiende eeuw een bijdrage aan het
tractement van de Hervormde predikantvan Jaarsveld!
Het bestuur, de organisatie en de taken van de Jaarsvelder polders waren vôôr 1864
ingericht en uitgevoerd op basis van losse reglementen en schouwbrieven. Het hogere
toezicht werd uitgeoefend doot_de~_h.e.er_van
Jaarsveld (Jaarsveld was tôt 1805 een
Hollandse heerlijkheid) en na 1813 door het provinciaal bestuur van Utrecht. Daarnaast
was het waterschapsbestuur voor bepaalde taken en bevoegdheden nog aan toezicht
onderhevig van het Hoogheemraadschapvan de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam
en het gewestelijk bestuur van Holland. Het oudste bestuursreglementdateert uit 1497. In
dat jaar vaardigde Jan van Vianen, heer van Jaarsveld, een handvest uit met bepalingen
over het toezicht op de vijf waterschappen onder Jaarsveld. Dit werd in 1714 vervangen
door een règlement, maar in essentie is het oude handvest tôt 1864 de basis gebleven
van het bestuur en de organisatie van het waterstaatkundig beheer in Jaarsveld. In 1810
werd een schouwkeur opgesteld, omdat veel ingelanden nalatig bleken. Deze keur bleef
tôt 1838 van kracht en werd toen vervangen door een nieuwe.
In het handvest van 1497 stond onder meer de aanwijzing van zes gezworenen voor het
voeren van de schouw en bepalingen over de boetes op het beschadigen van dijken en
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dammen. Er waren drie gezworenen voor Batuwe en Graaf, twee voor Vogelzang en Wiel
en één voor Vijfhoeven. Ze voerden hun taak uit onder leiding van de schout en
drossaard van Jaarsveld. Na de wijziging van het règlement in 1714 werd het bestuur
gevormd door de schout en zes heemraden, één voor elk waterschap en één voor het
"Groot Generaal", de gezamenlijke waterschappen. De gezworenen of heemradenwerden
door de heer van Jaarsveld benoemd. Na de inlijving bij Frankrijk in 1811 werden
waterschaps- en gemeentebestuur gescheiden en benoemde Cornelis de Witt, heer van
Jaarsveld, een bestuur bestaande uit een schout en zes bestuursleden. In de praktijk
bleek het, door onderlinge conflicten en bestuurlijke onduidelijkheid, niet mogelijk om dit
besluit uit te voeren. Het aantal heemraden werd teruggebracht tôt vijf (de heemraad voor
Groot-Generaal verdween). Tôt in het begin van de negentiende eeuw hadden de
Jaarsveldse waterschappen geen afzonderlijke ambtenaren. De schout van Jaarsveld was
tevens polderschout en deed de financiële zaken af; de gerechtssecretarisvoerde ook de
polderadministratie. Dat gebeurde vanaf halverwege de achttiende eeuw vanuit Ameide
aan de overzijde van de Lek, waar de schouten Cornelis Verveer Azn, Warnardus
Verhagen en Zacharias de Kleijn woonden en ook bestuursfuncties uitoefenden. Eenmaal
per jaar kwamen de ingelanden, de grondeigenaars, van de afzonderlijke polders bijeen in
het gerechtshuisvan Jaarsveld, waar in aanwezigheidvan het bestuur, de gaardermeester
(de penningmeester, een functie die meestal door de schout werd waargenomen) en een
vertegenwoordigervan de heer van Jaarsveld de gezamenlijke rekening werd vastgesteld
en de door de grondeigenaars te betalen polderlasten voor dat jaar werden bepaald.
Vanaf 1813 werden die rekeningen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Daarnaast werden de ingelanden incidenteel per waterschap of gezamenlijk (in "groot
generaal") bijeengeroepen als er besluiten moesten worden genomen met belangrijke
financiële gevolgen.
Door Provinciale Staten van Utrecht werd op 4 december 1857 besloten om het bestuur
van de in de provincie gelegen polders en waterschappen te herzien. Als gevolg daarvan
werden er voor de meeste ervan nieuwe Bijzondere Reglementen vastgesteld. Het
Bijzonder Règlement voor de waterschappen Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel en
Vijfhoeven, bij Statenbesluit van 19 juli 1864 vastgesteld en op 17 augustus 1864 bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd, week af van de andere Bijzondere Reglementen in de
provincie Utrecht. Dat kwam in de eerste plaats omdat de oude structuur, vijf
waterschappen met hun eigen beheersadministratiesen gezamenlijke taakuitvoering, ook
in de nieuwe situatie in stand bleef. Een ander verschil was dat de bevoegdheden van de
ingelanden bij onder meer de vaststelling van begroting en rekening op grond van het
Bijzonder Règlement werden overgedragen aan tien hoofdingelanden. Deze tien
hoofdingelanden,twee voor elk waterschap, werden door de stemgerechtigde ingelanden
verkozen. De hoofdingelanden kozen op hun beurt de vijf bestuursleden of heemraden,
voor elk waterschap één. Bestuur en ingelanden vergaderden tôt 1914 in het raadhuis van
Jaarsveld en daarna vrijwel steeds in het Dijkhuis van het Hoogheemraadschap van de
Lekdijk Benedendams,eveneens te Jaarsveld.
Het dagelijks bestuur werd geleid door een voorzitter, die op voordracht van de
hoofdingelanden benoemd werd door Gedeputeerde Staten van Utrecht. De dagelijks
bestuursleden namens Batuwe en Graaf waren uit dien hoofde ook lid van het bestuur van
het waterschap Enge IJssel, terwijl het bestuurslid namens Vijfhoeven tevens lid was van
het bestuur van het waterschap De Hooge Boezem achter Haastrecht.
Het dagelijks bestuur werd bijgestaan door een secretaris, die door de gezamenlijke
waterschappen, het Groot-Generaal, werd betaald en een penningmeester van wiens
salaris elk waterschap apart een deel betaalde. De functies van voorzitter, secretaris en
penningmeesterwerden tôt 1900 door één en dezelfde persoon vervuld. Daarna werd het

voorzitterschap van de twee andere functies gescheiden. De functie van secretaris en
penningmeester werd tôt 1968 steeds vervuld door een gemeenteambtenaar, tôt 1930
door de gemeentesecretaris van Ameide, daarna door de secretaris of hoofdambtenaar
van de gemeente Jaarsveld, vanaf 1943 Lopik. Behalve de secretaris-penningmeester
was er tussen 1864 en 1960 ook een bode in dienst, die tevens optrad als opzichter over
de eigendommen, en twee, soms drie werklieden-kantonniers. Tenslotte waren er twee
molenaars, later machinisten in dienst, wier salaris betaald werd door respectievelijk het
waterschap Batuwe en de gezamenlijkewaterschappenVogelzang en Wiel.
Naast het Bijzonder Règlement, dat voornamelijk de organisatie van de waterschappen
betrof, stelde het bestuur al in 1866 een keur vast ter vervanging van de oude
schouwreglementen. In de keur stond aangegeven aan welke verplichtingen de
ingelanden en huurders van land binnen het waterschap moesten voldoen met betrekking
tôt de waterstaatswerken. Zowel het Bijzonder Règlement als de keur werden regelmatig
aangepast en gewijzigd.
In de jaren '60 van de vorige eeuw bleken de structuur, inrichting en grootte van de
waterschappen, zoals die halverwege de negentiende eeuw waren vastgelegd, niet meer
te voldoen aan de eisen die het moderne waterstaatsbeheer stelde. Dat maakte het nodig
om grotere waterschappen en beheerseenheden op te richten. Dat gebeurde ook in de
Lopikerwaard. Per 1 januari 1974 werd het waterschap Batuwe c.a. met een groot aantal
andere waterschappen en met het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams
samengevoegd tôt een nieuw waterschap Lopikerwaard, waarvan het bestuurscentrum in
het Dijkhuis te Jaarsveld werd gevestigd.
FINANCIEEL BEHEER. BEHEER VAN EIGENDOMMENEN TAAKUITVOERING
Zoals hiervoor gemeld was er een scheiding tussen het gezamenlijk beheer en de
taakuitvoering enerzijds en de afzonderlijke beheerstaken per waterschap anderzijds. Tôt
het eerste behoorde de correspondentie, het voeren van de schouw, het verlenen van
vergunningen op grond van de keur en het beheer van gezamenlijke eigendommen. Dit
ailes werd geraamd en verantwoord in de begrotingen en rekeningen van het Groot
Generaal. Het batig dan wel nadelig saldo van de rekening van Groot Generaal werd
omgeslagen over de afzonderlijke waterschappen op basis van oppervlakte. Naast
gemeenschappelijke eigendommen hadden de waterschappen elk hun eigen molens,
gemalen, sluizen, bruggen en andere kunstwerken en waren ze vrijwel allemaal ook in het
bezit van onroerend goed, vooral grond. Het beheer en de exploitatie ervan werd voor elk
waterschap apart uitgevoerd en financieel verwerkt. Ook de inkomsten^voornamelijkuit de
omslag van de kosten over de gezamenlijke grondeigenaars, gebeurde per afzonderlijk
waterschap. De waterschappen Vogelzang en Wiel vormden voor het beheer van de
gemeenschappelijke afwatering via molens en later het gemaal nog een extra waterschap
met de naam "Vogelzang & Wiel".
De scheiding van de boekhoudingen had voordelen; zo konden de waterschappen
bijvoorbeeld onderling geld van en aan elkaar lenen.
Ter verduidelijking is hieronder in het kort aangegevenwat vanaf de negentiendeeeuw de
belangrijkste inkomsten- en uitgavenposten vormden voor de verschillende
waterschappen. Ze geven een goed beeld van waar de Jaarsveldse waterschappen zich
mee bezig hielden.
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Groot Generaal
Inkomsten:
exploitatie van de "geabandonneerdelanden" (land dat in de zeventiendeen
achttiende eeuw was verworven van eigenaars, die hun polderlasten niet meer
konden of wilden betalen);
erfpacht van de grand waarop de dorpsschoolvan Jaarsveld stond;
rentes uit geldleningen aan de andere waterschappen en uit inschrijvingenop
het Grootboek Nationale Schuld;
schouwboetes.
Uitgaven:
salarissen, pensioenen en vergoedingenvan bestuur en personeel;
vergaderkosten en kantoorbehoeften;
onderhoud van onroerend goed;
onderhoud van de Lopiker Voorwetering en de Nieuwe Vaart met kunstwerken
(onder andere de Fuikenbrug en de Graafsebrug);
onderhoud van de Rolafweg, de Damwegen het Lange Zandpad (deels);
dijklasten aan de Hoogheemraadschapvan de Lekdijk Benedendams.
Batuwe
Inkomsten:
omslag over de ingelanden;
schouwboetes;
verhuur van land en verkoop van gras, riet en wilgenteen;
rente op inschrijving op het Grootboek NationaleSchuld;
verhuur van jachtrecht;
bijdrage van waterschap Graaf voor waterlossing.
Uitgaven:
salarissen, pensioenen en vergoedingenvan de penningmeester,molenaar/machinist
en werklieden;
onderhoud van onroerend goed;
onderhoud van de molen, later het gemaal;
onderhoud van de Enge IJssel (deels) en de Schenkel;
onderhoud van de Looijebrug.
Graaf
Inkomsten:
omslag over de ingelanden;
schouwboetes;
verhuur van jachtrecht.
Uitgaven:
salaris, pensioen en vergoedingenvan de penningmeester;
onderhoud van duikers in de Graafsedijken Kortland;
onderhoud van de Enge IJssel en de Voorwetering (deels);
bijdragen aan de waterschappen Vogelzang en Batuwe voor waterlossing.
Vogelzang
Inkomsten:
omslag over de ingelanden;
schouwboetes;
verhuur van land en verkoop van gras, riet en wilgenteen;
verhuur van jachtrecht;
erfpacht van land bij de korenmolen;
Uitgaven:
salarissen, pensioen en vergoedingenvan de penningmeester en werklieden;
onderhoud van onroerend goed
tiendrecht;
onderhoud van de Lopiker Voorwetering (deels)
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0
0

onderhoud van de Vogelzangsekadeen de Oudslootseweg;
bijdrage aan het waterschap Vogeizang & Wiel.

Wiel
Inkomsten:
0

^
0
0
0

omslag over de ingelanden;
•■■'schouwboetes^~"-**,"#'yM*^-Jl^
' "
verhuur van land en verkoop van gras, riet en wilgenteen;
verhuur van jachtrecht;
rente op inschrijving in het Grootboek NationaleSchuld.

s

■

Uitgaven:
salarissen, pensioen en vergoeding van de penningmeesteren werklieden;
onderhoud van onroerend goed;
0
tiendrecht;
0
onderhoud van de LopikerVoorwetering (deels)
0
onderhoud van de Wielsekade;
0
bijdrage aan het waterschap Vogeizang & Wiel.
Vogeizang & Wiel
Inkomsten:
0
bijdrage van de afzonderlijkewaterschappenVogeizang en Wiel;
0
verhuur van land op de binnenboezemkade;
0
verkoop van gras en riet van de molenkade;
0
recht van overpad over de molenkade;
0
bijdrage van waterschap Graaf voor waterlossing;
0
vergoeding voor waterlossing door ministerievan Defensie.
Uitgaven:
0
salaris en pensioen van de molenaar/machinist,stoker en opzichter van de molens;
0
erfpacht van de grand van de molenwerf aan de Rolafweg;
0
beheer, onderhoud en verzekering van de molens, later het gemaal;
0
beheer en onderhoud van de boezemkadeen de sluis/duiker door de Lekdijk;
0
bijdrage in het onderhoudvan de brug in het LangeZandpad.
Vijfhoeven
Inkomsten:
0
omslag over de ingelanden;
0
schouwboetes;
0
verhuur van land en verkoop van gras;
0
verhuur van jachtrecht.
Uitgaven:
0
salaris, pensioen en vergoeding van de penningmeester;
0
onderhoud van eigendommen;
0 "
tiendrecht'
0
bijdrage onderhoud Lopiker Voorwetering en Zuid-Zevendersewetering;
0
bijdrage bemalingskostendoor waterschap Willige Langerak c.a.;
0
bijdrage bemalingskostendoor waterschap De Hooge Boezem achter Haastrecht.
0

0

Livd

IV-II

wUl

IL)

- -

-

'

1

11

i

i

.

i

11

i

i

,ii

A
w

•

HET ARCHIEF EN DE INVENTARISATIE
Over de situatie met betrekking tôt het archief en de archiefzorg over de période tôt 1925
is weinig bekend. Het ligt voor de hand dat het archief, zoals dat bij waterschappen en
polders tôt ver in de negentiendeeeuw gebruikelijk was, was ondergebrachtten huize van
de secretaris. Zeker is dat in 1884, toen het bestuur daarover inlichtingen verstrekte aan
Gedeputeerde Staten, een deel van het archief ten huize van voorzitter en secretaris
A.P.A.H. de Kleijn te Ameide stond; een ander deel, vermoedelijk het deel van vôôr 1864,
werd toen bewaard in een kast in het raadhuis van Jaarsveld aan de Kerkstraat aldaar.
Het op dat moment nog niet geïnventariseerde archief bestond, aldus De Kleijn,
voornamelijk uit oude rekeningen.
Veertig jaar later, in 1924, nam secretaris-penningmeesterVan Staveren het initiatief tôt
het doen ordenen van het oude archief van het waterschap. De hoofdingelandenstemden
ermee in om hierover met dr K. Heeringa, de Rijksarchivaris in Utrecht, in contact te
treden. Heeringa toonde zich bereid om het oud archief van Batuwe c.a. over de période
tôt 1864, te doen inventariseren en herverpakken. Het archief stond op dat moment in het
Dijkhuis te Jaarsveld, waar sinds circa 1915 de vergaderingen van bestuur en
hoofdingelanden plaats vonden. Het archief werd naar het Rijksarchief in Utrecht
overgebracht en door Heeringa globaal ontsloten in een in druk uitgegeven "Inventaris",
die echter het niveau van een uitgebreide magazijnlijst niet oversteeg. Heeringa erkende
zelf in 1930 in zijn verslag aan Gedeputeerde Staten over de archiefzorg in de provincie
Utrecht, dat deze inventaris "wel wat vluchtig is gemaakt". In 1925 keerde het archief weer
terug naar het Dijkhuis, waar het ongestoord bleef berusten totdat Dijkgraaf en
Hoogheemraden van de Lekdijk Benedendams in 1963 een formeel contract afsloten met
Batuwe c.a. en een aantal andere Lopikerwaardsewaterschappen over het plaatsen van
hun archieven. Vanaf 1963 betaalde het waterschap Batuwe jaarlijks tien gulden aan het
Hoogheemraadschapen eenmalig een bedrag voor de aanschaf van standaardrekken.
Het "lopend archief van na 1864 werd door de opeenvolgende secretarissen De Kleijn,
Van Staveren en Veer behoorlijk goed geordend en beheerd. De in 1943 aangetreden
secretaris-penningmeester G. Hoogendoorn slaagde daar aanvankelijk ook nog in, maar
vanaf de jaren vijftig bleken zijn waterschapswerkzaamheden steeds minder goed te
combineren met zijn beroep van hoofdambtenaar op het gemeentehuis van Lopik. Niet
alleen het archief zelf, maar ook het beheer ervan getuigen van het feit, dat het werk hem
boven het hoofd groeide. In 1967 trok hij hieruit de consequenties en vroeg hij ontslag; zijn
opvolgerVan Soolingen kon aandacht aan de waterschapsadministratiewijden.
Bij de opheffing van het waterschap per 1 januari 1974 bleef het lopend archief in het
Dijkhuis te Jaarsveld, waar het nieuwe waterschap Lopikerwaard kantoor hield en waar
een goedgekeurde archiefbewaarplaats aanwezig was. In 1979 werd het gehele archief
van Batuwe c.a. verplaatst naar het Rijksarchief in Utrecht, onder meer in verband met
ruimtegebrek in de archiefbewaarplaats in Jaarsveld en de betere faciliteiten voor
dienstverlening aan archiefonderzoekerste Utrecht. Daar stond het nog in 1993, toen het
waterschap Lopikerwaard opging in het HoogheemraadschapDe Stichtse Rijnlanden.
Het nieuwe Hoogheemraadschap besloot in 1995 zijn archieven onder te brengen bij het
Streekarchief Rijnstreek te Woerden, de voorloper van het huidige Regionaal Historisch
Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Met de andere archieven verhuisde het archief in
1996 vanuit het Rijksarchief in Utrecht naar de archiefbewaarplaatsvan het streekarchief
in het Stadhuis van Woerden. In 2014 tenslotte werd besloten om het archief te
(her)inventariseren,wat tôt deze inventaris heeft geleid.
De ingewikkelde beheersorganisatievan de Jaarsveldse waterschappen heeft door de tijd
geleid tôt een administratie, die zonder een diepgaande kennis van de structuur en het

werkgebied niet makkelijk te doorgronden is. Waar een groot aantal zaken voor de zeven
waterschappen of deelwaterschappen gezamenlijk werd uitgevoerd en geregistreerd is er
daarnaast voor bepaalde beheerstaken apart archief gevormd. De inventaris is gesplitst in
twee deelinventarissen, te weten het deel vôôr de reglementering van 1864, waarin het
polderbestuur nog nauw met het dorps- en gemeentebestuur is verbonden, en het deel
over de période 1864-1973, als de waterschappen een formele organisatie- en
beheersstructuur hebben in het Bijzonder Règlement.
In de inventarissen is slechts in die rubrieken, waar het op grond van de reglementeringen
het bestaan van een oude orde noodzakelijk, nuttig en te verantwoorden was, een
onderscheid gemaakt per afzonderlijk waterschap. Hieruit volgt, dat de rubrieken met
betrekking tôt beheer van middelen ("Eigendommen", "Financiën" en "Beheer en
onderhoud van watergangen, waterkeringen en kunstwerken") een onderverdeling per
waterschap hebben; in de overige rubrieken is die onderverdelingachterwege gebleven.
De archieven van de Jaarsveldse waterschappen c.q. het waterschap Batuwe c.a. zijn
relatief goed bewaard gebleven. De serie rekeningen is over de période 1700-1973vrijwel
compleet; voor de overige sériés geldt dat voor de périodevanaf ongeveer 1850.
Uit het oudste deel van het archief, globaal tôt circa 1800, blijkt de nauwe verwevenheid
tussen het dorpsbestuur en de waterschapsbesturen. In het waterschapsarchiefwerd circa
één meter archief aangetroffen waarvan het zonder meer duidelijk was dat het behoort tôt
het archief van het gerecht Jaarsveld. Naar aanleiding daarvan is ook het archief van het
dorpsbestuur van Jaarsveld doorgenomen met als resultaat dat een gering aantal stukken
met betrekking tôt het waterstaatkundig beheer kon worden overgebracht naar de in deze
inventaris beschreven archieven. Daarnaast werden in het waterschapsarchief ook
stukken aangetroffen, die behoren tôt het archief van het waterschap Willige Langerak, het
archief van het waterschap De Hooge Boezem achter Haastrecht en het archief van het
gemeentebestuur van Jaarsveld over de période 1811-1850. Ook deze stukken zijn naar
hun oorspronkelijke plaats teruggebracht. Een gering aantal stukken, behorend tôt het
persoonlijk archief van schout, drossaard en burgemeester Warnardus Verhagen, is in
verband met de relatie tôt het waterschapsarchief als apart deelarchiefje beschreven.
Waar Jaarsveld in de période 1750-1850 min of meer vanuit het Overlekse Ameide werd
bestuurd is het niet uit te sluiten, dat ook in het archief van die (voormalige) gemeente nog
stukken over de Jaarsveldse polders te vinden zijn; dit is echter niet nader onderzocht.
Voor het archief van na 1864 geldt, dat de serie correspondentie over de période 18651945 goed toegankelijk is via de oorspronkelijke ordening, bestaande uit een agenda van
ingekomen stukken met verwijzing naar de bijbehorende uitgaande correspondentie en
voorzien van een trefwoordenindex^Het aantal stukken buiten die agenda is relatief gering
en bestaat voornamelijk uit de sériés notulen, begrotingen, rekeningen en kohieren. Het
archief uit de période 1946-1965 was aanzienlijk minder goed toegankelijk. De stukken uit
deze période en uit de korte période erna zijn herordend in overeenstemming met de
indeling van andere waterschapinventarissen,vervaardigd bij het RHC.
Ongeveer zes meter archief uit de période na 1864, voornamelijk bijlagen bij de
rekeningen, dubbelen en blanco formulieren, is op grond van de daarvoor geldende
selectie- en vernietigingslijsten, zoals vastgesteld in 1984 en 1993, vernietigd. Aan de
inventaris is een concordans op de inventaris van Heeringa uit 1925 toegevoegd.
De materiële staat van het archief is over het algemeen goed; aan een klein aantal
bescheiden, vooral uit de zeventiende en achttiende eeuw, zijn restauratiewerkzaamheden
verricht. De huidige omvang van het archief is 15 meter. Het archief staat bij het RHC
bekend onder archiefnummer H055.
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BIJLAGE: BESTUURSFUNCTIONARISSEN EN PERSONEELSLEDEN
Schouten van de polders onder Jaarsveld 1700-1864
Cornelis Klopper, drossaard en schout van Jaarsveld*
Johan van Rietveld, drossaard en schout van Jaarsveld
Gérard Bijlan(d)t, drossaard en schout van Jaarsveld
Gerbrand Elias Florisz, drossaard en schout van Jaarsveld
Bruno (van) Bijlandt, drossaard en schout van Jaarsveld
Gérard Bijlandt, drossaard en schout van Jaarsveld
Cornelis Verveer Adriaansz, drossaard en schout van Jaarsveld
Warnardus Verhagen, drossaard, schout en burgemeestervan
Jaarsveld
Zacharias de Kleijn, burgemeestervan Jaarsveld

-1705
1705-1716
1716-1728
1728-1734
1734-1738
1739-1751
1751-1792
1793-1828
1828-1864
-1702
1702-1728
1728-1734
1734-1757
1757-1792
1793-1827
1827-1864

Secretarissenvan de polders onder Jaarsveld 1700-1864
Jacobus Bollaen*
Johan Bijlan(d)t
Johannes Creeft
Govert Bijlandt
Cornelis Verveer Adriaansz
Warnardus Verhagen
Zacharias de Kleijn

*alvôôr1700in functie
Bestuur en personeel van de Waterschappen Batuwe c.a. onder Jaarsveld
1864-1973
Voorzitters

1864-1871 Z. de Kleijn
1871-1900 A.P.H.A. de Kleijn
1900-1917 J.C. van Eeten
1917-1931 W. Schep
1931-1935 P.J. Vermeulen
1935-1949 T. van Beusekom
1949-1967 D.J. van den Berg
1967-1973 W. Schep Wzn

Secretaris-penningmeesters
1864-1865 Z. de Kleijn
1865-1900 A.P.H.A. de Kleijn
1900-1926 A. van Staveren
1927-1943 A. Veer
1943-1967 G.. Hoogendoorn
1968-1973 C. van Soolingen

Bestuursleden
Namens het waterschap Batuwe:
1864-1873 J.F. de Gier
1873-1894 T. Vermeulen
1894-1916 W. de Gier
1916-1928 G. Beijen
1928-1937 P. Beijen
1937-1945 C. van Soolingen
1945-1958 W. van Soolingen
1958-1968 A. van Soolingen
1968-1973 H.C. van Beek

Namens het waterschap Graaf:
1864-1885 C. Molenaar
1885-1913 J.F. de Gier
1914-1945 H.C. de Gier
1945-1947 W. de Gier J.Fzn
1947-1973 G.A. de Gier
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Namens het waterschap Vogelzang:
1864-1878
Jac. Morgan
1878-1905
L.A. van der Voort
1905-1910
M.W. Berrevoets
1910-1935
T. van Beusekom
1935-1939
F. deWith
1939-1969
C. Dorresteijn
1969-1973
Chr.J. Vaillant

Namens het waterschap Wiel:
1864-1870 G. van Tuijl
1870-1889 J.F. Oosterom
1889-1917 W. Schep
1917-1929 D. van den Berg
1929-1949 D.J. van den Berg
1949-1969 Jac. van Beusekom
1969-1973 J. Oskam

Namens het waterschap Vijfhoeven:
1864-1888 Jac. Schep
1888-1900 J.C. van Eeten
1900-1931 P.J. Vermeulen
1931-1967 W. Schep Wzn
1967-1973 A. de Leeuw
Bodes-opzichters eigendommen
1864-1873
Joh. de Gier Fzn
1873-1934
R. de Gier
1934-1960
J. de Groot Tzn
1960
functie opgeheven

Opzichters van de molens
1864-1866 A. Broere
1866-1878 J. van Wijk
1878-1887 W. Verheij
1888-1893 H. Zuijdervliet
1893-1905 L. Exalto
functie opgeheven
1905

Werklieden
1895.-1914 J.J. Broekhuizen
1914-1939 M. Broekhuizen
1916-1947 T. Versluis
1947-1949 H.J. Broekhuizen
1949-1961 P. van Os
1961-1973 J. van Os
Molenaar Batuwe
Molenaars Vogelzang & Wiel
1857-1905 A. Versloot
1864-1872 A. Endeveld (molenaarVoormolen)
1864-1868
C. Donk (molenaarAchtermolen)
1868-1871 A. Versloot jr (molenaarAchtermolen)
1871-1872
J. Versteegt (molenaarAchtermolen)
Machinisten Vogelzang & Wiel
1872-1896 A. Endeveld
1897-1929 H. Endeveld
1930-1944 C. van der Zaan
1944-1951 J. Verschoor
1951-1973 E. Benschop

MachinistenBatuwe
1905-1917 A.C. Versloot
1917-1940 P. Blok
1940-1951 Jac. Blok
1951-1973 W. van Bezooijen
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INVENTARIS VAN METARCHIEF VAN MET GEMEENSCHAPPELIJK
BESTUUR VAN DE POLDERS, GELEGEN ONDER JAARSVELD,
1616- 1864(1873)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.

Notulen van de vergaderingenvan het bestuur, deels klad,
1843-1854 (hiaten).

2.

Notulen van de vergaderingenvan het bestuur,
1858-1867.

1 omslag
1 deel

"Brievenboek", register van afschriften van uitgaande stukken,
1861-1873.
NB:Zieinvnr213.
Chronologische agenda's van ingekomen stukken met alfabetische index op
trefwoord,
1854-1933.
NB:Zieinvnr218.
Répertoria van akten, opgesteld door de secretaris, met vermelding van de
data van registratie ervan,
1860-1924.
NB:Zieinvnr.220.
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

ORGANI SATIE
Grondqebied en bestuursinrichtinq
3.

Stukken betreffende de voorbereidingvan het Bijzonder Règlement,
1859-1864.

4.

Briefwisseling met Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende de grenzen
van de polder Vijfhoeven,
1859.
2 stukken

1 omslag

Bestuur
5.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij de drossaard van
Jaarsveld berispt wordt voor het feit dat de Graafbrug en de Fuikebrug zijn
vernieuwd zonder dat hierover van tevoren is overlegd met het gewestelijk
bestuur, afschrift,
1765.

1 stuk

Inventaris
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6.

7.

Stukken betreffende conflicten over de samenstelling van het polderbestuur
en de bevoegdheden ervan ten opzichte van het gemeentebestuur,
1811-1818.

1 omslag

Brief van Gedeputeerde Staten betreffende bezwaren van een ingeland van
Batuwe met betrekking tôt de samenstellingvan het bestuur van de polders,
1860.

1 stuk

Personeel
Secretaris en gaarder
8.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
"gaderen" of innen van de polder- en dijklasten, morgengelden,verpondingen
en andere belastingen onder Jaarsveld,
1710, 1713-1716, 1727-1754, 1757-1758, 1761-1769en 1771-1778.

1 pak

9.

Rekeningen van de drossaard en schout Cornelis Verveer Azn van de inning
van de polderlasten, dijk- en morgengelden, door hem uitgevoerd in verband
met de ophouding van de openbare aanbestedingen gunning ervan,
1755-1756.
2 stukken

10.

Stukken betreffende de benoeming van Zacharias de Kleijn tôt secretaris,
1828.

1 omslag

Bode
11.

Ingekomen sollicitatiebrievenvoor de functie van polderbode,
1854.

1 omslag

Molenaars
Algemeen
12.

13.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
bemalen van de molens onder Jaarsveld,
1634-1640 en 1734.

1 omslag

"Reglementen", instructies voor de watermolenaars,
1797 en 1857.

2 stukken

Viifhoeven
14.

Instructie voor de molenaars van de twee gemeenschappelijkewatermolens
van de polders Willige Langerak, Cabauw, Zevender en Vijfhoeven, concept,
[circa 1820],

1 stuk

{
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Eiqendommen
Groot-Generaal
Algemeen
15.

Bezwaarschrift tegen de waardering door het Kadaster van eigendommen
van de polders en van de gemeente, concept,
1833.

1 stuk

Geabandonneerde landen
16.

Gecombineerde rekeningen van het beheer en de exploitatie van de
"geabandonneerde" landen van de gezamenlijke polders en van de
afzonderlijke polders Batuwe,Wiel, Vogelzang en Vijfhoeven,
1757/1762en 1767/1772-1796/1800.

1 pak

A/6:De rekeningenbeslaansomsvijf,maarmeestalvierjaar en lopenvanaugustus
tôt augustus.
17-26.

Bijlagen bij de gecombineerde rekeningen van het beheer en de exploitatie
van de "geabandonneerde"landen,
10
1757/1762-1796/1800.
omslagen
1780/1784;
22.
1757/1762
17.
1784/1788;
23.
1762/1767
18.
1788/1792;
24.
1767/1772
19.
1792/1796;
25.
1772/1776
20.
1796/1800.
26.
1776/1780
21.

27.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van graaf-,
bagger- en banwerk op verschillende geabandonneerde landen onder
Jaarsveld,
1753, 1763, 1769. 1808 en 1811.

28.

29.

Notariële akte ten overstaan van notaris W. Pernis te Vianen, waarbij Pieter
Spruitenburg te Jaarsveld onder andere verklaart geen aanspraak meer te
zullen maken op geabandonneerdbuitendijks land onder Batuwe,waarvan hij
meende dat dit, op grond van een transportakte uit 1804, tôt zijn eigendom
behoorde,
1805.
Onderhandse akte van verhuur van een perceel geabandonneerd land onder
Wiel aan Huig Vink te Jaarsveld,
1828.

1 omslag

1 stuk

1 stuk

Erfpacht
30.

Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht aan het gemeentebestuur van
Jaarsveld van de grond, waarop de openbare school en onderwijzerswoning
staan,
1853.

1 omslag
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Batuwe
31.

Besluit van de ingelanden van de polder Batuwe om 4 morgen houtland van
de erfgenamen van Arijen Hendriksz Oskam in eigendom over te nemen
tegen betaling van de achterstallige belastingen,
17^9. r r
......
_

1 omslag

Vogelzang
32.

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het beweiden
van de Vogelzangsekade,
1773.

1 stuk

Vogelzang & Wiel ("Voormolen")
33.

Proces-verbaal van de openbare verpachting van het visrecht in de
Vogelzangsewetering en de binnen- en buitenboezemvan de Voormolen,
1795.

34.

Onderhandse akte van verhuur van een stukje uiterwaard nabij de Voormolen
door de polderbesturenvan Vogelzang en Wiel aan Willem Morgan,
1801.

35.

Stukken betreffende een conflict met Willem Morgan over het recht van
aardhaling op een door hem gehuurd stukje uiterwaard,
1827-1829.

1 stuk

1 stuk
1 omslag

Vijfhoeven
36.

Besluit van de besturen van de polders Willige Langerak, Cabauw, ZuidZevender en Vijfhoeven tôt vaststelling van een maximum van tien gulden
voor verteringskosten bij openbare aanbestedingen van onderhoud aan de
gezamenlijke eigendommen, gelijktijdig afschrift,
1741.

1 stuk

Financiën
37-45.

Gecombineerde rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gezamenlijke
polders en het dorpsbestuur van Jaarsveld (Groot-Generaal), van de
afzonderlijke polders onder Jaarsveld, de gezamenlijke polders Graaf,
"Vogelzang en Wiel (Klein-Generaal, tôt 1796),; van het beheer van de
Voormolen van de polders Vogelzang en Wiel (tôt 1819), en van de inning
van de verponding en andere landsbelastingen (tôt 1710),
1700-1864 (hiaten).

37.
38.
39.
40.
41.

1700-1706;
42.
1773-1781,
1786-1790;
1707-1710,1712-1716;
43.
1792-1796,
1798,
1807-1820;
1821-1845;
1718-1738;
44.
1739-1755;
45. 1846-1864.
1756-1772;

NB: Over de période 1767-1776is ook de "zuivering"of gaardersrekening
aan de
rekeningentoegevoegd.Vanaf1829is per onderdeelvande rekeningookhet kohier
vande omslagvanhetnadeligsaldoopgenomen.

9 pakken
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46.

47.

48-71.

Gecombineerde rekeningen van inkomsten en uitgaven van de gezamenlijke
polders en het dorpsbestuur van Jaarsveld (Groot-Generaal) en van de
afzonderlijke polders onder Jaarsveld, afschriften,
1821-1823.

3 katerns

Publicaties ter aankondiging van het afhoren van de gecombineerde
rekeningen,
1749-1785 (hiaten).

1 omslag

Bijlagen bij de gecombineerderekeningen,
1726-1790, 1792-1796en 1807-1864.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

1726-1732
1733-1738
1739-1743
1744-1748
1749-1753
1754-1757
1758-1762
1763-1767
1768-1772
1773-1777
1778-1781
1782-1786

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

24 pakken
1787-1790en 1792-1793;
1794-1796en 1807-1809;
1810-1815;
1816-1820;
1821-1827;
1828-1832;
1833-1838;
1839-1844;
1845-1850;
1851-1855;.
1856-1860;
1861-1864.

NB:Hierbijook,overde période1750-1766,de "zuiveringen"
of gaardersexe
vanderekeningen.
72.

73.

74

Staten van goedkeuring en afrekening van door de schout en gaardermeester voorgeschoten bedragen ten behoeve van de polderbesturen,
1795-1799en 1803-1850.

1 omslag

Verzoekschrift van de kerkenraad van Jaarsveld om een authentiek afschrift
te mogen ontvangen van de gecombineerde rekening over 1784,
1785.

1 stuk

Afwijzend besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op een verzoekschrift
van de gezamenlijke polders om geheel of gedeeltelijke vrijstelling van
grondlasten te mogen krijgen in verband met de slechte financiële situatie ten
gevolge van watersnood en misoogsten in de jaren 1817-1819,
1819.

1 stuk

Relatie met andere polders en hooqheemraadschappen
75.

76.

Akte van overeenkomst tussen Dijkgraaf en Hoogheemraden van de
Krimpenerwaard enerzijds en de polderbesturen van Benschop, Polsbroek,
Lopik, Willige Langerak, Zevender, Cabauw, Hoenkoop en Vijfhoeven
anderzijds betreffende de vergoeding voor het schouwen van
gemeenschappelijkesluizen en werken door eerstgenoemdcollège, afschrift,
1764.

1 stuk

Rekening en omslag over de polders Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven,
van de vernieuwing van het gezamenlijke sluisje,
1767.

1 stuk

Inventaris
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Briefwisselingen met polderbesturen, die bijdragen aan de Hooge Boezem
achter Haastrecht, over de rekeningen en kosten daarvan,
1782-1834.

1 omslag

Stukken betreffende wijzigingen van het règlement van de Hooge Boezem
aebtecaHaaskedat,»
1787-1836.

1 oms,ag=

Briefwisselingen met de directie van de Hooge Boezem achter Haastrecht
betreffende de vernieuwing of verbetering van molens van de Hooge
Boezem,
1787-1844.

1 omslag

80.

Rekeningen van de Hooge Boezem achter Haastrecht,afschriften,
1805/1806-1806/1807,1809/1810, 1823, 1833, 1839-1858en 1860.

1 omslag

81.

Rekening en omslag over de verschillende polders, waaronder Vijfhoeven,
van de reparatie van de Havensluis te Haastrecht onder directie van de
Hooge Boezem achter Haastrecht,
1815.

77.

78.

79.

1 stuk

82.

Keur op het onderhoud en toezicht op de Lijnwetering, vastgesteld door de
gezamenlijke polderbesturen van Willige Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender
en Vijfhoeven, gedrukt, 1791, met gezamenlijk besluit tôt wijziging, afschrift,
1813.
2 stukken

83.

Besluit van de gecommitteerden van de polders tôt de conversie van
aangegane geldleningen tôt een bedrag van 3000 gulden,
1833.

1 omslag

Schouwreglement op de Lijnwetering, de Schenkel en de Cabauwsewetering
van de gezamenlijke polders Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven, 1844,
met stukken betreffende de voorbereiding en koninklijke goedkeuring,
1843-1844.

1 omslag

84.

TAAKUITVOERING
Toezicht
Schouwreglementenen keuren
85.

86.

87.

Règlement voor de schouw van de weteringen in de polders Graaf,
Vogelzang en Wiel, extract,
[circa 1740].

1 stuk

Ordonnantie, waarbij het verboden wordt vee over de zandpaden in de
polders Graaf, Vogelzang en Wiel te laten lopen,
1753.

1 stuk

Schouwreglement voor de polders onder Jaarsveld, met schouwrapport en
afschrift van de aankondigingervan, afschriften,
1775.

1 katern
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88.

Schouwreglementen,met stukken betreffende de totstandkoming,
1815 en 1837.
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1 omslag

Aankondiging van de schouw
89.

90.

91

92.

93.

94.

Publicaties ter aankondiging van de halfjaarlijkse schouw van de IJssel,
Lekdijk, polderdijkenen watergangen in de polder Batuwe, deels gedrukt,
1739-1781,met hiaten.

1 omslag

Publicaties van de voor- en najaarsschouw in de polders Graaf, Vogelzang
en Wiel, deels gedrukt,
1740-1788(hiaten).

1 omslag

Publicatiesvan de zevenjaarlijkse schouw van de polders Vogelzang, Wiel en
Vrijhoeven,
1743, 1757, 1765, 1772 en 1777.

1 omslag

Publicaties van de schouw van het zandpad op de Lekdijk in de polders
Vogelzang, Wiel en Vrijhoeven,
1747, 1751, 1772, 1774 en 1781.

1 omslag

Publicaties van de najaarsschouw in de polders Graaf, Vogelzang, Wiel en
Vijfhoeven, deels gedrukt,
1753-1784 (hiaten).

1 omslag

Publicaties van de schouw van de ban- en scheisloten in de polder
Vijfhoeven,
1758-1791 (hiaten).

1 omslag

95.

Publicatiesvan de schouw in de polders Vogelzang en Wiel,
1758-1787 (hiaten).

1 omslag

96.

Publicaties van de schouw van de watergangen in de polders Batuwe,
Vogelzang en Wiel,
1765 en 1768.

1 omslag

Publicaties ter aankondiging van de halfjaarlijkse schouw van de IJssel,
Lekdijk, polderdijkenen watergangen onder Jaarsveld, gedrukt,
1770, 1772-1778, 1798 en [circa 1800],

1 omslag

Publicaties van de schouw op de Graafsedijk in de polders Graaf, Vogelzang
en Wiel,
1775-1779, 1781-1783, 1785 en 1787.

1 omslag

Publicatiesvan diverse schouwen in de polders onder Jaarsveld,
1814-1830 (hiaten).

1 omslag

Publicatie, waarbij de verhoefslaagden van het zandpad in de polder Batuwe
opgedragenwordt hun hoefslag in orde te brengen,
1832.

1 omslag

97.

98.

99.
100.

Uitvoeringvan de schouw
101.

Stukken betreffende de uitvoering van de schouw in de polders Graaf,
Vogelzang en Wiel,
1740, 1753, 1754 en 1780.

1 omslag

Inventaris
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102.

Stukken betreffende de schouw van de dijken in de polders Graaf, Vogelzang
en Vijfhoeven,
1761.

1 stuk

103.

Stukken betreffende de uitvoering van de schouw van de Graafsewetering,
1772.
■ -■•
•

104.

Stukken betreffende de schouw van de Oudslootseweg in de polder
Vogelzang,
1775 en 1785.

105.

Stukken betreffende de schouw van de Enge IJssel voor zover verhoefslaagd
onder ingelanden van de polder Batuwe,
1805.

1 omslag

Briefwisseling met de Rentmeester der Domeinen in Zuid-Holland over het
rooien van knotwilgen langs de IJssel onder Batuwe op grand van het
schouwreglement,
1815.

2 stukken

106.

1 omslag
2 stukken

Bekeuring en vervolging
107.

108.

109.

110.

Schouwrapporten met vermelding de in gebreke gebleven verhoefslaagden
en opgelegde boetes in de polder Batuwe, met stukken betreffende de
afkondiging ervan,
1738, 1751-1753, 1771-1773, 1775, 1779 en 1808.

1 omslag

Volmacht, verstrekt door de vijf polderbesturen onder Jaarsveld aan de
drossaard van Jaarsveld om in gebreke blijvende onderhoudsplichtigen
desnoods in gerechte te vervolgen, afschrift,
1751.

1 stuk

Publicaties van de geconstateerde gebreken en de in gebreke gebleven
verhoefslaagden bij de najaarsschouw in de polders Graaf, Vogelzang, Wiel
en Vijfhoeven,
1753.

2 stukken

Staat van kosten, gemaakt voor het schouwen en aanbesteden van
achterstallig banwerk van de erfgenamen van Dirk Smit te Lopik,
1753.

1 stuk

111.

Publicaties van de geconstateerde gebreken en de in gebreke gebleven—
verhoefslaagden bij de schouw in de polders Vogelzang en Wiel,
1761, 1764, 1768 en 1783.
1 omslag

112.

Publicatie van de geconstateerde gebreken en de in gebreke gebleven
verhoefslaagden bij de schouw van de zandpaden in de polders Graaf en
Vogelzang,
1772.

1 stuk

Publicatie van de geconstateerde gebreken en de in gebreke gebleven
verhoefslaagden bij de voorjaarsschouw in de polder Vogelzang,
1772.

1 stuk

113.
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114.

115.

116.

117.

Schouwrapporten met vermelding van de in
verhoefslaagdenen de aan hen opgelegde boetes,
1774, 1775, 1794 en 1811-1825 (hiaten).

gebreken

gebleven

Publicatie van de geconstateerde gebreken en de in gebreke gebleven
verhoefslaagden bij de schouw van de zandpaden in de polder Graaf,

1 omslag

1774.

1 stuk

Besluit van de besturen van de polders Willige Langerak, Cabauw, ZuidZevender en Vijfhoeven tôt het door de drost van Jaarsveld doen vervolgen
van Hendrik Lakerveld, die in strijd met de keur een stuk van de kade onder
Vijfhoeven heeft weggegraven,
1786.

1 stuk

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij de bij de schouw aan
enkele ingelanden van de polder Batuwe opgelegde dubbele boete wordt
teruggebracht tôt een enkele boete,
1838,

1 stuk

Verlening van vergunningen
118.

119.

120.

121.

Vergunning, verleend door de polderbesturen van Wiel en Vogelzang, aan
Jacob van Rietvelt, schout van Lopik, om een stukje van de Lopikerwetering
nabij zijn eigendom te mogen aanplempen voor de bouw van een schuur,
1678.

1 stuk

Onderhandse akte, waarbij Aart Hardenbol en Pieter Kraaijesteijn te Graaf
onder Jaarsveld verklaren de dammen, die zij met toestemming van het
polderbestuur hebben gelegd in de kadewetering, op eerste aanzegging weer
zullen verwijderen,
1759.

1 stuk

Onderhandse akte waarbij Marigje Boutten, weduwe van Claas Borst, en Jan
Lakerveldt te Jaarsveld verklaren de bruggen over de kadewetering in de
polder Vogelzang, die zij met toestemming van het polderbestuur hebben
aangelegd, zullen blijven onderhouden,
1778.

1 stuk

Vergunning aan Teunis van Oosterom tôt het leggen van een stenen heul
met dam achter zijn woning in de polder Batuwe,
1815.

1 stuk

Beheer en onderhoud van waterqanqen. waterkerinqen en kunstwerken
Gezamenlijke polders en Groot-Generaal
Algemeen
122.

Publicatie tôt aankondiging van de openbare aanbesteding van diverse
werkzaamheden aan kades en kunstwerken van de polders onder Jaarsveld,
1775.

1 stuk

Inventaris

28
Watergangen
123.

Processen-verbaa! van de openbare aanbesteding en gunning van het
uitdiepen en baggeren van de Jaarsveldsevaart langs het Lange Zandpad,
met bestekken,
2 stukken
1756 en 1772.

124.

Stukken betreffende conflicten tussen de gezamenlijke polders onder
Jaarsveld, Willige Langerak, Zevender en Cabauw enerzijds en het
stadsbestuur van Schoonhoven anderzijds over het peil van de Voorzevender
en de Lopikerweteringen het afsluiten van overeenkomstenhieromtrent,
1765-1824.
A/S:De Voorzevenderen Lopikerwetering
stondenin verbindingmet de stadsgracht
vanSchoonhoven.

125.

Stukken betreffende plannen voor
waterhuishouding in de Lopikerwaard,
1772 en 1809.

algemene

verbetering van

1 pak

de
1 omslag

Waterkeringen
126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
herstellen en versterken van verschillende slagen van de Lekdijk onder
Jaarsveld,
1720, 1745, 1761, 1769, 1774-1776, 1783-1784, 1788 en 1791-1792.

1 omslag

Stukken betreffende het indienen van een verzoekschrift aan Dijkgraaf en
Hoogheemraden van de Lekdijk Benedendams om de Lekdijk onder
Jaarsveld te verstevigen en verbeteren,
1744.

1 omslag

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
gewoon onderhoud en banwerk van dijken en kades onder Jaarsveld,
1746, 1758, 1760, 1763-1765, 1767, 1769, 1771-1783, 1785-1787, 17911798, 1802, 1804 en 1810.

1 pak

"Monsterrollen", staten van dijkwachtplichtigen uit de polders onder
Jaarsveld,
1747-1805 (hiaten).

1 omslag

Stukken betreffende de afwikkeling van de door de ingelanden van de
polders onder Jaarsveld geleden schade door de doorbraak van de Lekdijk
op 23 maart 1751,
1751-1752.

1 omslag

Stukken betreffende de afwikkeling van de door de ingelanden van de
polders onder Jaarsveld geleden schade door de doorbraak van de Lekdijk in
januari 1760,
1760-1762.

1 omslag

Stukken betreffende een verzoekschrift van Cornelis de Witt, heer van
Jaarsveld, aan de Staten van Utrecht om een financiële bijdrage voor het
verbeteren van de Lekdijk onder Jaarsveld,
1771-1772.

1 omslag
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Besluiten van de Staten van Holland en West-Friesland tôt toekenning van
een eenmalig subsidie aan de ingelanden van de polders onder Jaarsveld,
Willige Langerak, Cabauw en Zevender in verband met de in 1771 gemaakte
noodzakelijkekosten voor verbeteringen aan de Lekdijk, afschriften,
1775.
2 stukken
Bruggen

134.

135.

136.

137.

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van de aanleg
van een stenen brug over de gemeenlandsweteringnabij de korenmolen, met
concept,
1753.

2 stukken

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van de
vernieuwing van de Graafbrug over de Lopikerwetering, met bestek en
tekening, en proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van
de verhogingvan de brug,
1765,

3 stukken

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van de
vernieuwingvan de Fuikebrug over de Lopikerwetering,met bestek,
1765.

1 stuk

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
droogleggenvan de Lopiker Voorwetering in verband met de vernieuwing van
de Fuikebrugen de Graafsebrug, met bestek,
1765.

1 stuk

Wegen
138.

139

140.

141.

Proces-verbaalvan de openbare aanbestedingen gunning van het verbreden
en verbeteren van de stegen vanaf de Lekdijk naar de school, naar de kerk
en naar de Rolafweg onder Jaarsveld, met bestek,
1753.

1 stuk

Verzoekschrift van de gezamenlijke verhoefslaagden op de Lekdijk aan
Dijkgraaf en Hoogheemradenvan de Lekdijk Benedendams,waarbij verzocht
wordt het zandpad langs de dijk niet buitendijks, maar, zoals voorheen,
binnendijksaan te leggen, concept,
[circa 1760].

1 stuk

Besluit van het polderbestuur, waarbij de verhoefslaagden op het zandpad
tussen Huis te Vliet en de stenen brug in de polder Batuwe tôt
wederopzeggen ontheffing krijgen van de verplichting om het pad te
bezanden, met verzoekschrift en afschrift van het besluit,
1807.

1 omslag

Stukken betreffende de bijdrage van de polders onder Jaarsveld aan het
onderhoudvan de Polsbroekse Damweg,
1815.

1 omslag

Inventaris
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Batuwe
Watergangen
142.

143.

144.

Lijsten van ingelanden van de polder met vermelding van hun grondbezit,
die verhoefslaagd zijn in het banwerk van de Enge IJssel,
1675, 1689, 1701, 1735 en 1813.
*
-*-—■■

1 omslag

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
uitdiepen van deien van de gemeenlandsweteringin de polder,
1773 en 1782.

2 stukken

Stukken betreffende het beheer en de verlegging en kanalisering van de
Hollandse IJssel,
1830-1858.

1 omslag

Watermolen
145.

146.

147.

148.

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
opnieuw met riet bedekkenvan de kap van de Batuwse molen,
1731.

1 stuk

Convocatie aan de ingelanden van de polder om te vergaderen over een
verzoek van enkele ingelandenin het oostelijk deel van de polder Lopik en
Lopikerkapel om hun langdurig onder water staande landen te bemalen
met de Batuwse molen, met bijlagen,
1740.

1 omslag

Stukken betreffende een niet uitgevoerd plan tôt het bouwen van een
kleine watermolen om de uiterwaarden van de Lek ter hoogte van Batuwe
en Lexmond te bemalen,
1746-1747.

1 omslag

Rapporten van geconstateerde gebreken aan de vier molens onder
Jaarsveld,
1757, 1759-1761, 1769, 1778, 1784-1785, 1794, 1797, 1799-1800, 1809
en 1815.

1 omslag

NB: In de rapportenvan 1757en 1759zijn ook de gebrekenaan de pastorievan
Jaarsveldopgenomen.
1497

Stukken betreffende de bekostiging van buitengewoon onderhoud aan de
Batuwse molen,
1839.

1 omslag

Looijebrug
150.

Stukken betreffende het onderhoudvan de Looijebrug onder IJsselstein,
1825-1861.

1 omslag
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Graaf
Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning door de
polderbesturen van Vogelzang, Graaf en Wiel van het schoonmaken en
uitdiepenvan de Voorzevender binnen deze polders,
1709-1728, 1734-1735, 1763, 1765-1766, 1768-1770, 1773, 1775-1779,
1781, 1783, 1785-1787, 1789, 1791, 1794, 1803, 1807 en 1809.

1 omslag

A/6;Zieinvnr 154.
151.

152.

153.

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van de
vernieuwing van een houten duiker in de Graafsedijk nabij de
Graafsebrug, met bestek,
1753.

1 stuk

Convocatie aan de ingelanden om te vergaderen over een plan tôt het
beter droog houden van de polder en het bezanden van de Lekdijk,
1763.

1 stuk

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
uitdiepen en baggeren van diverse sloten in de polder,
1796.

1 stuk

Vogelzang
Watergangen
154.

155.

156.

157.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning door de
polderbesturen van Vogelzang, Graaf en Wiel van het schoonmaken en
uitdiepenvan de Voorzevender binnen deze polders,
1709-1728, 1734-1735, 1763, 1765-1766, 1768-1770, 1773, 1775-1779,
1781, 1783, 1785-1787, 1789, 1791, 1794, 1803, 1807 en 1809.

1 omslag

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
uitdiepen van de sloot langs de Vogelzangsekade, met bestekken,
1765, 1777 en 1786.

1 omslag

Stukken betreffende de verhoefslaging van de bansloten op de
Lijnwetering in de polders Vogelzang en Wiel,
1779.

1 omslag

Register van bansloten in de
verhoefslaagde eigenaars,
[circa 1810],

polder met vermelding van

de
1 katern

Waterkeringen
158.

159.

Publicatie, waarbij de ingelanden van de polder wordt opgedragen hun
kades en kweldammen op de vereiste hoogte en breedte te brengen,
1743.

1 stuk

Processen-verbaal met bestekken van de openbare aanbesteding en
gunning van werkzaamheden aan kades in de polders Vogelzang en Wiel,
1768, 1772, 1774, 1776, 1781-1784en 1793.

1 omslag
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160.

Besluit van schout en gezamenlijke ingelandenvan de polders Vogelzang
en Wiel tôt het verhogen van de polderkades, met convocatie voor de
vergadering daarover,
1771.
2 stukken

161.

Publicatie tôt aankondiging van verbeteringswerkzaamheden aan de
Vogelzangsekade,
1772.

1 stuk

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
ophogen van de Vogelzangsekade, met bestek,
1772.

1 stuk

162.

Watermolen
163.

164.

165.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van
reparaties en vernieuwingen aan de Vogelzangse molen,
1730 en 1731.

2 stukken

Bestekken met processen-verbaal van de openbare aanbesteding en
gunning van het vernieuwen van delen van de Vogelzangse molen,
1734, 1735 en 1777.

1 omslag

Rapporten van geconstateerde gebreken aan de drie molens van de
polders Vogelzang en Wiel,
1738 en 1749.

2 stukken

Wegen
166.

Onderhandse akten, waarbij Léonard Kreveld, schout van Lopik, en diens
daggelder Jacobus de Bruijn verklaren de weg tussen het dorp Lopik en
de Vogelzangse molen in het verleden altijd naar behoren te hebben
onderhouden,
1763.
2 stukken

167.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
bezanden van de Karssekade (Opweg) onder de polders Vogelzang en
Wiel tussen de Voormolensluis en het dorp Lopik, met bestekken,
1772 en 1776.
2 stukken

168.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
ophogen en bezanden van-het-LangeZandpad, met bestekken,—
1773 en 1778.
2 stukken

169.

Stukken betreffende de ophoging en verbetering van het Lange Zandpad,
1833-1837.

1 omslag

Stukken betreffende de overname van de Oudslootseweg in beheer en
onderhoud van de afzonderlijkeverhoefslaagdeeigenaars,
1858.

1 omslag

170.
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Wiel
Watergangen
Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning door de
polderbesturen van Vogelzang, Graaf en Wiel van het schoonmaken en
uitdiepenvan de Voorzevender binnen deze polders,
1709-1728, 1734-1735, 1763, 1765-1766, 1768-1770, 1773, 1775-1779,
1781, 1783, 1785-1787, 1789, 1791, 1794, 1803, 1807 en 1809.
A/S;Zieinvnr154.
Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning door de
polderbesturenvan Vogelzang en Wiel van het uitdiepen van sloten nabij
de Vogelzangse molen, met bestekken,
1739 en 1781.
A/S;Zieinvnr.177.
Stukken betreffende de verhoefslaging van de bansloten op de
Lijnwetering in de polders Vogelzang en Wiel,
1779.
NB:Zieinvnr 156.
Waterkeringen
Processen-verbaal met bestekken van de openbare aanbesteding en
gunning van werkzaamheden aan kades in de polders Vogelzang en Wiel,
1768, 1772, 1774, 1776, 1781-1784en 1793.
A/S;Zieinvnr159.
Besluit van schout en gezamenlijke ingelandenvan de polders Vogelzang
en Wiel tôt het verhogen van de polderkades, met convocatie voor de
vergadering daarover,
1771.
A/6;Zieinvnr160.
Watermolen
171.

172.

Bestek en proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van
het vernieuwen van het scheprad van de Wielse molen,
1729.

1 stuk

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van
reparaties en vernieuwingen aan de Wielse molen,
1734 en 1736.

2 stukken

Rapporten van geconstateerde gebreken aan de drie molens van de
polders Vogelzang en Wiel,
1738 en 1749.
A/6;Zieinvnr 165.
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Rapporten van geconstateerde gebreken aan de vier molens onder
Jaarsveld,
1757, 1759-1761, 1769, 1778, 1784, 1785, 1794, 1797, 1799, 1800, 1809
en 1815.
$B: ZieinVPf-14,8.
173.
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Stukken betreffende het aanbrengen van een nieuwe vijzel en andere
verbeteringen aan de Wielse molen ten behoeve van de bemaling van de
polders Vogelzang en Wiel,
1818-1819

1 omslag

Stukken betreffende het aanbrengenvan verbeteringen aan de Voormolen
en de Wielse molen naar aanleiding van het omwaaien en niet meer
herbouwen van de Vogelzangse molen,
1818-1819.
NB:Zieinvnr.185.
174.

Briefwisselingen met houthandelaren over de aanschaf van een nieuwe
molenroede voor de Wielse molen,
1835.

1 omslag

Wegen
Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het
bezanden van de Karssekade (Opweg) onder de polders Vogelzang en
Wiel tussen de Voormolensluis en het dorp Lopik, met bestekken,
1772 en 1776.
NB:Zieinvnr 167.
Vogelzang en Wiel gemeenschappelijk ("Voormolen")
Waterstand
175.

Akte, waarbij de polderbesturen van Vogelzang en Wiel verklaren zich te
zullen houden aan de voorwaarden, waaronder de polders Willige
Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven bereid zijn
eerstgenoemde polders via een duiker in de Zijdeweg op de Lijnwetering
te doen uitwateren, met besluit tôt instemming door de vier
polderbesturen, afschritten,
2 stukken
1775-1776.

176.

Stukken betreffende de problemen rondom de voortdurende wateroverlast
in de polders Vogelzang en Wiel,
1845-1846.

1 omslag

Watergangen
177.

Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning door de
polderbesturen van Vogelzang en Wiel van het uitdiepen van sloten nabij
de Vogelzangse molen, met bestekken,
1739 en 1781.
2 stukken
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178.

179.
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Stukken betreffende niet uitgevoerde plannen om de afwatering van de
polders Vogelzang en Wiel te verleggen naar de Hollandse IJssel, via de
Vlist,
1758 en 1771-1772.

1 omslag

Proces-verbaalvan de openbare aanbesteding en gunning van het graven
van een vliet tussen de middelwetering van Wiel en de duiker in de
Zijdekade van Willige Langerak door land van de familie Verveer ter
verbetering van de afwateringvan de polders Vogelzang en Wiel, met akte
van overeenkomst met de familie Verveer over het gebruik van hun land,
1793.

2 stukken

Sluis in de Lekdijk
180.

181.

Stukken betreffende de voorbereiding van een inspectie van de sluis in de
Lekdijk door Dijkgraaf en Hoogheemradenvan de Lekdijk Benedendams,
1741.

1 omslag

Stukken betreffende het door Gedeputeerde Staten opgedragen herstel
van de door hoog water beschadigdesluis in de Lekdijk bij de Rolaf,
1845-1846.

1 omslag

Watermoiens
182.

183.

Registers van afschriften van diverse akten betreffende het bestuur van
het gerecht en de polders Jaarsveld over de période 1579-1615, waarin
opgenomen een akte waarbij de polderbesturen van Vogelzang en Wiel
de weg tussen de Vogelzangse molen en het Tienhovense veer in
erfpacht verkrijgen, 1595, en het besluit van de heer van Jaarsveld, waarin
de stichting van een buitendijkse voormolen voor de beide polders wordt
goedgekeurd, 1615, in tweevoud,
[17e eeuw].

2 katerns

Stukken betreffende de openbare aanbesteding en gunning van
vernieuwingen aan de Voormolen van Vogelzang en Wiel,
1727, 1736, 1737 en 1739.

1 omslag

Rapporten van geconstateerde gebreken aan de drie molens van de
polders Vogelzang en Wiel,
1738 en 1749.
A/S;Z/'einvnr 165.
Rapporten van geconstateerde gebreken aan de vier molens onder
Jaarsveld,
1757, 1759-1761, 1769, 1778, 1784, 1785, 1794, 1797, 1799, 1800, 1809
en 1815.

1 omslag

A/S;Z/'einvnr 148.
184.

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe, achtkante Voormolen ter
vervanging van de door kruiend ijs verwoeste oude molen,
1781.

1 omslag
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185.

Stukken betreffende het aanbrengen van verbeteringen aan de Voormolen
en de Wielse molen naar aanleiding van het omwaaien en niet meer
herbouwen van de Vogelzangse molen,
1818-1819.
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1 omslag

Vijfhoeven

Waterstand
186.

Ordonnantie van de Staten van Holland betreffendede vaststelling van het
zomer- en winterpeil van de Vlist naar aanleidingvan een conflict hierover
tussen een aantal polders,waaronder Vijfhoeven, authentiek afschrift,
1616.

1 stuk

Waterkeringen
187.

188.

Akte van overeenkomst tussen de polderbesturen van Willige Langerak,
Cabauw, Zuid-Zevender, Vijfhoeven, Noord-Zevender en Bonrepas
enerzijds en Cornelis Meijer, marktschippervan Schoonhoven op Utrecht,
anderzijds betreffende het onderhoud van de molenkade tussen de
Zevenderseweg en de kleine molen,
1830.

1 stuk

Akte van overeenkomst met Leendert de Bruijn te Schoonhoven als
eigenaar van land op Noord-Zevender betreffende het onderhoud van de
noordkade van de gezamenlijke polders Willige Langerak, Cabauw, ZuidZevender en Vijfhoeven, 1719, afschrift,
[circa 1830],

1 stuk

Gemeenschappelijke bemaling en afwatering
189.

"Smaldelingen", staten van de lasten van de polders Willige Langerak,
Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven ten behoeve van de
gemeenschappelijke afwatering en bemaling en van de omslag ervan over
de vier polders,
1703-1779 (hiaten).

1 omslag

190.

Briefwisseling met het polderbestuur van Willige Langerak betreffende de
vaststelling van de "smaldelingen", de rekeningen van de
gemeenschappelijke afwatering en bemaling van de polders Willige
Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven,
1 omslag
1719-1745.

191.

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning en
onderhandse akte van aanbesteding en gunning van het zesjarig
onderhoud van de gemeenschappelijke molens van Willige Langerak,
Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven, afschriften,
2 stukken
1808 en 1823.

192.

Besluit van de polderbesturen van Willige Langerak, Cabauw, Zevender
en Vijfhoeven enerzijds en van Vlist en Bonrepasanderzijds tôt onderlinge
hulpverlening bij de bemaling,
1 stuk
1817.
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INVENTARIS VAN HETARCHIEF VAN HET WATERSCHAP
BATUWE, GRAAF, VOGELZANG, WIEL EN VIJFHOEVEN
ONDER JAARSVELD, (1854) 1864 - 1973
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Notulen
193-197.

Notulen van de vergaderingenvan het bestuur met de hoofdingelanden,
1865-1973.
193.
194.
195.

198-205.

1865-1872;
1873-1899, mei;
1899, dec.-1924, jan;

196
197.

1924,juni-1965;
1966-1973.
1 omslag

Notulen van de vergaderingenvan het bestuur,
1868-1973.
198.
199.
200.
201.

1868-1876,febr.;
1876, apr.-1884, sept.;
1884, sept,-1900, nov.;
1900, nov.-juni 1918;

202.
203.
204.
205.

4 delen en
1 omslag

7 delen en
1 omslag

1918,juli-1924, juli;
1924, aug.-1944, nov.;
1944, dec,-1954, dec.;
1955, dec.-1973. 1 omslag

A/S:Voordenotulenoverdepériode1864-1867,zieinvnr2.
Correspondentie
206-212.

Ingekomenstukken, chronologischgeordend op agendanummer,
1865-1945.

206.
207.
208.
209.

1865-1869;
1870-1876;
1877-1890;
1891-1904;

210.
211.
212.

1905-1918;
1919-1933;
1934-1945.

213-217."Brievenboeken",registers van afschriften van uitgaande stukken,
1861-1944.

213.
214.
215.
218-219.

1861-1873,feb.;
216.
1873, mrt-1892, feb.; 217.
1892, mrt-1919,juli;

1854-1933;

219.

5 delen

1919, aug.-1940, febr.;
1940, mrt.-1944, aug.

Chronologische agenda's van ingekomen stukken, tôt
alfabetische index op trefwoord,
1854-1945.
218.

7 pakken

1930 met
2 delen

1934-1945.

Akten
220.

Répertoria van akten, opgesteld door de secretaris, met vermelding van
de data van registratie ervan,
1860-1924.

1 omslag
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
ORGANISATIE
Grondqebied en bestuursinrichting

221.

Stukken betreffende het Bijzonder Règlement en wijzigingen ervan,

222.

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap Enge IJssel,

1864-1970.
1950-1953.

1 omslag
1 omslag

A/S;Het waterschapleverdenamensBatuween Graaftweebestuursledenaandit
waterschap.
223.

Stukken betreffende door het waterschap ingediende bezwaarschriften
tegen wijzigingen van het Algemeen Règlement voor de Waterschappen
in de Provincie Utrecht,

1951 en 1958.

224.

Stukken betreffende de opheffing van het waterschap en de oprichting van
het Waterschap Lopikerwaard,

1967-1973.

1 omslag

1 omslag

Bestuur
225-227.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur met de stemgerechtigde
ingelanden,

1864-1969.

225.
226.

1864-1886;
1888-1930;

227.

3 delen

1931-1969.

A/S; Deze vergaderingenbeperkten zich uitsluitend tôt het kiezen van
bestuursledenenhoofdingelanden.
228-232.

Staten van stemgerechtigde ingelanden,
1864-1971, hiaten.

228.
"2297"
230.

Batuwe. 1864-1971;
231_.
Graaf, 1864-1969P " 232.
Vogelzang, 1864-1969;

5 pakken

Wiel, 1864-1969;
Vijfhoéven,"1864-1969.

233.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van voorzitters,
1937 -1973.

234.

Stukken betreffende de verkiezing, het ontslag en het overlijden van
heemraden,

1894, 1928 en 1945-1970.

235.

Stukken betreffende de verkiezing, het ontslag en het overlijden van
hoofdingelanden,

1928, 1934 en 1944-1972.

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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236.

Besluiten van het bestuur tôt vaststelling van de salarissen,
vergoedingen en presentiegelden van de bestuursleden en
hoofdingelanden,
1949-1972.

1 omslag

Personeel
Algemeen
237.

Stukken betreffendede zgn. Ariërverklaring voor personeelsleden,
1940.

1 omslag

Secretaris en penningmeester
238.
239.

240.

Stukken betreffendede borgstellingvan de penningmeester,
1927-1964.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van
secretaris en penningmeesters,
1943-1969.

1 omslag

Besluiten van het bestuur tôt vaststelling van de salarissen, toelagen en
vergoedingen van de secretaris en penningmeesters,
1944-1970.

1 omslag

Bode
241.

Besluit van het bestuurtôt verlening van ontslag aan de bode R. de Gier,
1933.

242.

Besluiten van het bestuur tôt vaststelling van de salarissen, toelagen en
vergoedingen van de bode,
1944-1966.

1 stuk

1 omslag

Molenaars en machinisten
243.

244.

245.
246.

247.

Verzoekschrift van
salarisverhoging,
1874.

A.

Versloot,

molenaar

van

Batuwe,

om
1 stuk

Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van
machinisten van het gemaal van Vogelzang & Wiel,
1883 en 1930-1962.

1 omslag

Instructies voor de machinist van het gemaal van Vogelzang & Wiel,
1896, 1944 en 1951.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de salarissen, toelagen en
vergoedingen van de machinisten van de gemalen van Batuwe en van
Vogelzang en Wiel,
1927, 1934 en 1946-1971.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van
machinisten van het gemaal van Batuwe,
1934-1969.

1 omslag
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248.

Instructie voor de machinist van het gemaal van Batuwe,
1951.

1 stuk

Werklieden
249.

250.

Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en het ontslag van
werklieden,
1899, 1912 en 1927-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de salarissen, toelagen en
vergoedingen van de werklieden,
1928 en 1951-1969.

1 omslag

Opzichter
251.

Brief waarbij J. van Wijk te Driebruggen zijn benoeming tôt opzichter van
het waterschap aanneemt, 1866, en brief, waarbij W. Verheij te Ameide
ontslag vraagt als opzichter van het waterschap,
1887.

2 stukken

Eiqendommen
Gezamenlijke waterschappen
252.

253.

254.

255.

Staten van eigendommen naar burgerlijk recht en zaken waarop de
waterschappen toezicht uitoefenen,
[1865], 1962 en 1969-1971.

1 omslag

Register van verpachtingen van grasgewas, riet, hout, teen en andere
roerende goederen met vermelding van pachters en pachtsommen,
1924-1947.

1 deel

Verzamelbesluiten tôt
waterschappen,
1935-1969.

verhuur

van

land door

de

verschillende
1 omslag

Brieven van notaris Kloosterboer te Jaarsveld betreffende het niet aan
hem toewijzen van de werkzaamheden rondom de grasverpachtingen,
1946.

2 stukken

Groot-Generaal
256.

257.

258.

Akte van verhuur van de uiterwaarden Wiemelsewaard en Korte
Steegwaard aan de veehandelaren Verweij te Lopik ter beweiding door
rundvee,
1951.

1 stuk

Stukken betreffende de pacht van aanwassen in de Lek, gelegen voor de
uiterwaarden van het waterschap, van het Rijk,
1952-1969.

1 omslag

Stukken betreffende de beëindiging van de erfpacht en de verkoop van de
ondergrond van het verenigingsgebouw aan de Kerkstraat te Jaarsveld
(voormalige school) aan de Hervormdediaconie,
1960-1969.

1 omslag
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259.

Stukken betreffende de verlening van recht van overpad over de
uiterwaardenaan J.J. van Soolingen, 1962, en aan Staatsbosbeheer,
1970-1971.

1 omslag

Batuwe
260

Vergunning van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams
en de IJsseldamtôt het planten van negentienappelbomen op de Lekdijk,
1901.

1 stuk

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de woning van de
werkman,
1918-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de exploitatie van het perceel griendland De
Verbandhoek,
1921-1964.

1 omslag

263.

Stukken betreffende de verpachting van land,
1940-1960.

1 omslag

264.

Stukken betreffen de verkoop van land,
1949 en 1968.

1 omslag

261.

262.

Vogelzang
265.

Stukken betreffende de verpachting van land,
1940-1960.

1 omslag

266.

Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht, 1948-1949,en de verkoop van
een perceeltje grand bij de Rolafweg aan de Provinciale Utrechtse
ElectriciteitsMaatschappij,
1972.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van grand langs de Vogelzangsekade
aan de gemeente Lopik,
1965-1967.

1 omslag

267.

Wiel
268.

Stukken betreffende de verpachting van land,
1923-1945.

1 omslag

269.

Stukken betreffende de verkoop van land aan P. van der Vlist, 1954-1955,
en aan J.H. Oerlemans,
1963-1968.

1 omslag

Vogelzang & Wiel, gemeenschappelijke
270.

eigendommen

Notariële akte van aankoop van het erfpachtrecht van de ondergrond van
de Voormolen van de erfgenamen van Willem van den Berg,
1868.

1 stuk

Inventaris
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271.

272.

Stukken betreffende de aankoop van percelen grand nabij de sluis in de
Lekdijk van Pieter en CornelisVink te Jaarsveld,
1871.

1 omslag

Vergunning van het Hoogheemraadschapvan de Lekdijk Benedendams
en de IJsseldam tôt het planten van zeven appelbomen op de Lekdijk,

...

273.

Akte van verpachting van land aan T. de Groot Jzn te Lopik,
1945.

274.

Stukken betreffende de verkoop en schenking van grand aan de provincie
Utrecht ten behoeve van de aanleg van de provinciale weg LopikSchoonhoven,
1949-1953.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van grand nabij de Rolafweg aan de
gemeente Lopik,
1950-1955.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een perceel land bij de Rolafweg aan
het Hoogheemraadschapvan de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam,
1955-1956.

1 omslag

275.

276.

1 stuk

Vijfhoeven
277.

Akte van verpachting van land aan D.W. Schimmeljr te Jaarsveld,
1942.

1 stuk

Financiën
Groot-Generaal
278-280.

Begrotingen, met incidenteelaanvullingsbegrotingen,
1866-1973.
278.
279.

281-282.

1866-1930;
1931-1960;

280.

1961-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.
281.

1865-1914;

282.

3 pakken

2 pakken

1915-1939 en 1941-1950.

283.

Memories van Toelichting bij de begrotingen,
1951-1969 en 1971-1973.

1 omslag

284-286.

Rekeningen,
1865-1973.

3 pakken

284.
285.

1865-1915;
1916-1945;

286.

1946-1973.
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287-288.

"Dagregisters", journalen van inkomsten, 1867-1965 en 1968, en
uitgaven,
1870-1965 en 1968.
287.
288.

289.

290.

291.

2 omslagen

Inkomsten, 1867-1965en 1968;
Uitgaven, 1870-1965en 1968.

Stukken betreffende het aangaan van geldleningen bij de spaarbanken
te Vianen en Ameide,
1924-1935.

1 omslag

Register van de door de waterschappen aangegane geldleningen met
aantekeningenvan de betaalde rente en aflossingen,
1933-1973.

1 katern

Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen aan de
waterschappen Batuwe en Vogelzang & Wiel,
1959-1967.

1 omslag

Batuwe
292-294.

Begrotingen, met incidenteel aanvullingsbegrotingen,
1865-1973.
292.
293.

1865-1920;
1921-1950;

294.

3 pakken

1951-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.
NB:Zieinvnrs281-288.
295.

Memoriesvan Toelichting bij de begrotingen,
1951-1969 en 1971-1973.

1 omslag

296-298.

Rekeningen,
1865-1973.

3 pakken

296.
297.
299-300.

1865-1915;
1916-1945;

298.

1946-1973.

"Dagregisters", journalen van inkomsten, 1867-1966 en 1968, en
uitgaven,
1870-1966 en 1968.
299.
300.

Inkomsten, 1867-1966en 1968;
Uitgaven, 1870-1966en 1968.

2 omslagen

Inventaris
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301-302.

Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap,
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de
waterschapslasten, met alfabetische naamindex,
[circa 1890]—1973.
301.
302.

303.

304.

1 deel en 1
omslag

1 deel
1 omslag

Folio 1-109, [circa 1890]-1964;
Folio 110-159a, 1965-1973.

"Gaderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten van
het waterschap Batuwe,
1916, 1922, 1925-1945, 1948-1959 en 1961-1972.

1 omslag

Stukken betreffende het aangaan van geldleningen bij andere
waterschappen, spaarbanken en particulieren,
1931-1967.

1 omslag

Register van de door de waterschappen aangegane geldleningen met
aantekeningen van de betaalde rente en aflossingen,
1933-1973.
A/S;Z/'einvnr290.

Graaf
305-308.

Begrotingen, met incidenteel aanvullingsbegrotingen,
1865-1973.
305.
306.

1865-1917;
1918-1932;

307.
308.

4 pakken

1933-1945;
1946-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.
A/6;Z/'einvnrs281-282.
309.
310-313.

Memories van Toelichting bij de begrotingen,
1951-1969 en 1971-1973.

1 omslag

Rekeningen,
1865-1973.

4-pakken

310.
311.
314-315.

1865-1915;
1916-1928;

312.
313.

1929-1939;
1940-1973.

"Dagregisters", journalen van inkomsten, 1867-1965 en 1968, en
uitgaven,
1870-1886, 1888-1965en 1968.
314.
315.

Inkomsten, 1867-1965en 1968;
Uitgaven, 1870-1886, 1888-1965en 1968.

2 omslagen
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316-317."Gaderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten,

1875, 1886-1888, 1891-1895, 1897-1898, 1901-1906, 1910-1913 en
1915-1973.

316.
317.

2 pakken

1875,
1886-1888,
1891-1895,
1897-1898,
1901-1906,
1910-1913
en1915-1949;
1950-1973.

318-321.Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap,
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de
waterschapslasten, met alfabetische naamindex,
[circa 1890]-1973.
318.
319.
320.
321.

3 delen en 1
omslag

Graaf, vanaf 1915 afd ll-lll, folio 1-126, [circa 1890]-1964;
Graaf, afd. ll-lll, folio 127-152, 1965-1973;
1 omslag
Graaf, afdeling I, folio 1-81, 1915-1973;
Graaf, afdeling IV en V, folio 1-81, 1915-1973.
Vogelzang

322-323 Begrotingen, met incidenteelaanvullingsbegrotingen,
1865-1973.

322.

1865-1938;

323.

2 pakken

1939-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.
A/6:Zieinvnrs281-282.

324.

Memoriesvan Toelichting bij de begrotingen,
1951-1969 en 1971-1973.

1 omslag

325-327 Rekeningen,

3 pakken

1865-1973.

325.
326.

1865-1915;
1916-1945;

327.

1946-1973.

328-329 "Dagregisters", journalen van inkomsten, 1866-1965 en 1968, en
uitgaven,
1870-1965 en 1968.

328.
329.

2 omslagen

Inkomsten, 1866-1965en 1968;
Uitgaven, 1870-1965en 1968.

330-331 Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap,
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de
waterschapslasten, met alfabetische naamindex,
[circa 1890]—1973.
330.
331.

Folio 1-119, [circa 1890J-1964;
Folio 120-498, 1965-1973.

1 deel
1 pak

1 deel en 1
pak

Inventaris
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332.

"Gaderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten,

1867-1
872,1874-1
940en1942-1
973.

1pak

Register van de door de waterschappen aangegane geldleningen met
aantekeningen van de betaalde rente en aflossingen,
1933-1973..
A/6:Zieinvnr290.
333.

Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen aan het
waterschap Batuwe,
1952 en 1967.

1 omslag

Wiel
334-335.

Begrotingen, met incidenteelaanvullingsbegrotingen,
1865-1973.

334.

1865-1938;

335.

2 pakken

1939-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.

2 pakken

A/6;Zieinvnrs281-282.
336.

Memories van Toelichting bij de begrotingen,
1951-1969 en 1971-1973.

1 omslag

337-339.

Rekeningen,
1865-1973.

3 pakken

337.
338.
340-341.

1865-1915;
1916-1945;

339.

1946-1973.

"Dagregisters", journalen van inkomsten, 1867-1865 en 1968, en
uitgaven,
1870-1965 en 1968.
340.
341.

Inkomsten, 1867-1965en 1968;
Uitgaven, 1870-1965en 1968-.—

342.

"Gaderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten,
1877, 1879-1911, 1915-1916, 1921-1945 en 1947-1973.

343-344.

Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap,
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de
waterschapslasten, met alfabetische naamindex,
[circa 1890]—1973.
343.
344.

2 omslagen

Folio 1-108, [circa 1890J-1964;
Folio 109-204, 1965-1973.

1 deel
1 omslag

1 omslag

1 deel en 1
omslag
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Register van de door de waterschappen aangegane geldleningen met
aantekeningenvan de betaalde rente en aflossingen,
1933-1973.
A/S:Zieinvnr290.
345.

Besluit tôt het verstrekken van een geldlening van 4800 gulden aan het
waterschap Vogelzang & Wiel,
1967.
Vogelzang & Wiel, gemeenschappelijke

346-347.

eigendommen

Begrotingen, met incidenteel aanvullingsbegrotingen, van het beheer
van gemeenschappelijkeeigendommen,

1865-1973.
346.

1865-1935;

347.

1 stuk

2 pakken

1936-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.

2 pakken

A/6:Zieinvnrs281-282.
348.

349-351.

Memories van Toelichting bij de begrotingen van het beheer van de
gemeenschappelijkeeigendommen,
1951-1969 en 1971-1973.

1 omslag

Rekeningenvan het beheer van de gemeenschappelijkeeigendommen,
1865-1971 en 1973.

3 pakken

349.
350.
352-353.

351.

1946-1971 en 1973.

"Dagregisters", journalen van inkomsten, 1867-1865 en 1968, en
uitgaven van het beheer van de gemeenschappelijkeeigendommen,
1870-1965.
352.
353.

354.

1865-1915;
1916-1945;

2 omslagen

Inkomsten, 1867-1965 en 1968;
Uitgaven, 1870-1965 en 1968.

Stukken betreffende het aangaan van geldleningen bij andere
waterschappen, spaarbankenen particulieren,
1885-1967.
Register van de door de waterschappen aangegane geldleningen met
aantekeningenvan de betaalde rente en aflossingen,
1933-1973.
A/S:Zie invnr290.

1 omslag

Inventaris
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Vijfhoeven
355-356.

Begroting, met incidenteel aanvullingsbegrotingen,van het waterschap
Vijfhoeven,

2 pakken

1865-1973.
355.

1865-1935;

356.

1936-1973.

Gecombineerde Memories van Toelichting bij de begrotingen van de
waterschappen Groot-Generaal, Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel,
Vogelzang & Wiel en Vijfhoeven,
1865-1939 en 1941-1950.

2 pakken

A/6:Zieinvnrs281-282.
357.

Memories van Toelichting bij de begrotingen,
1951-1968 en 1971-1973.

1 omslag

358-360.

Rekeningen,
1865-1973.

3 pakken

358.
359.
361-362.

364-365.

1946-1973.

2 omslagen

Inkomsten, 1867-1965en 1968;
Uitgaven, 1870-1965en 1968.

"Gaderlijsten", kohieren van de omslag van de waterschapslasten,
1867-1870, 1874-1878, 1880-1882, 1884-1920, 1922-1928, 1931-1946,
1951-1953, 1959 en 1963-1973.
Artikelsgewijze legger van grondeigenaars binnen het waterschap,
aangelegd ten behoeve van het vaststellen van de omslagen van de
waterschapslasten, met alfabetische naamindex,
[circa 1890]—1973.
364.
365.

366.

360.

"Dagregisters", journalen van inkomsten, 1867-1865 en 1968, en
uitgaven,
1870-1965 en 1968.
361.
362.

363.

1865-1915;
1916-1945;

Folio 1-68, [circa 1890J-1964;
Folio 69-76, 1965-197-3—

1 omslag

1 deel en 1
omslag

1 deel

"Smaldelingen", rekeningen van de kosten van de gemeenschappelijke
afwatering en bemaling van de waterschappen Willige Langerak,
Cabauw & Zuid-Zevender en Vijfhoeven, afschriften,
1866-1915.

1 pak

Archief
367.

"Inventaris", plaatsingslijst van het archief over de période tôt 1864,
opgesteld door de Rijksarchivarisdr K. Heringa, gedrukt,
1925.

1 katern
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368.

Stukken betreffende het onderbrengen van het archief in de
archiefbewaarplaats van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk
Benedendamsen de IJsseldam te Jaarsveld,
1963-1969.

1 omslag

TAAKUITVOERING
Toezicht
Keur
369.

Keuren, 1866, 1922, 1932, 1944 en 1960, met stukken betreffende de
voorbereiding,vaststelling en goedkeuring,
1920-1970.

1 omslag

Vergunningen
370-376.

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan diverse bedrijven en
organisaties tôt het leggen van kabels, buizen, leidingen en andere
werken in, onder of bij eigendommenvan de waterschappen,
1946-1972.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

377.

omslagen

Provinciale Utrechtsche ElectriciteitsMaatschappij,
1946-1971;
Staatsbedrijf der PTT, 1952-1971;
Koninklijke Landmacht, 1956;
Stichting DrinkwaterleidingZuid-West Utrecht, 1957;
Gemeente Lopik, 1962-1968;
Provinciale Waterstaat Utrecht, 1965-1966;
Gasbedrijf Centraal Nederland, 1971-1972.

Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van
bruggen,
1946-1970.

378.

Stukken betreffende
onderbemalingen,
1946-1970.

379.

Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het lozen van
rioolwater,
1947-1966.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van
dammen en duikers,
1947-1966.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het dempen van
sloten,
1947-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het plaatsen van
opstallen op werken van de waterschappen,
1954-1958.

1 omslag

380.

381.

382.

de

verlening

van

vergunningen

voor

1 omslag
1 omslag

Inventaris
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Beheer en onderhoud van waterqanqen. waterkerinqen en kunstwerken
Gezamenlijke waterschappen
Waterstand
383.
384.

385.

Rapport van een onderzoek naar de ontwatering van de waterschappen,
1939.

1 stuk

Briefwisselingen met ingelanden over door hen geuite klachten over de
bemaling en de waterstand,
1951-1952.

1 omslag

Peilbesluiten, 1961 en 1963, met stukken betreffende de vaststelling en
goedkeuring,
1959-1963.

1 omslag

Waterkeringen
386.

"Monsterrollen", staten van dijkwachtplichtigen,
1925-1965 en 1969.

1 omslag

Groot-Generaal
387.

Brieven van de bouwkundige M.J. Berrevoets met betrekking tôt de
reparatie van de Graafbrug,
1923.
Batuwe

1 omslag

Waterstand
388.

Stukken betreffende de totstandkoming van een contract tussen de
waterschappen Graaf en Batuwe betreffende de bemaling van het
oostelijk deel van Graaf door het gemaal van Batuwe,
1911-1912.

1 omslag

Watermolen, gemaal en machinistenwoning
389.

Stukken betreffende de vernieuwing van de wateras van de molen,
1879-1880.

1 omslag

390.

Stukken betreffende de bouw van het gemaal,
1905.

1 omslag

NB:Zie ookinvnrs318 en 325.
391.

392.

Besluit tôt aankoop van een nieuw windwatermolentje ter vervanging van
een ouder exemplaar ten behoeve van de verbetering van de ontwatering
van een perceel land in het waterschap,
1942.

1 stuk

Stukken betreffende de opeenvolgende machinistenwoningen aan de
Batuwseweg,
1949-1965.

1 omslag
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393.

Stukken betreffende het leggenvan een inlaatduiker bij het gemaal,
1951-1952.

1 omslag

394.

Stukken betreffende de complété revisie van het gemaal,
1957-1959.

1 omslag

Bruggen
395.

396.

397.

398.

Stukken betreffende een conflict met het bestuur van de waterschappen
Broek en Lage Biezen c.a. over het onderhoud van de Looijebrug,
1881-1884.

1 omslag

Bouwkundige tekening van de te verrichten metsel- en timmerwerken aan
de Looijebrug,
[circa 1885].

1 stuk

Stukken betreffende de aanleg van een houten brug over de
Batuwsewetering, 1923, en de vervanging ervan door een betonnen brug,
1952-1953.

1 omslag

Stukken betreffende de overdracht in eigendom, beheer en onderhoud
van de Looijebrug aan de gemeente IJsselstein,
1971-1972.

1 omslag

Graaf
399.

Stukken betreffende de afwateringvan het waterschap,
1889-1971.

1 omslag

Stukken betreffende de totstandkoming van een contract tussen de
waterschappen Graaf en Batuwe inzake de bemaling van het oostelijk
deel van Graaf door het gemaal van Batuwe,

1911-1912.

NB:Zieinvnr388.
400.

Stukken betreffende de aanleg van duikers en schutten,
1911 en 1949-1952.

1 omslag

401.

Stukken betreffende de totstandkoming van contract tussen het
waterschap Graaf enerzijds en de gezamenlijke waterschappen
Vogelzang en Wiel anderzijds met betrekking tôt de bemaling van het
westelijk deel van eerstgenoemd waterschap door het gemaal van
laatstgenoemdewaterschappen,
1915.

1 omslag

Vogelzang
402.

403.

Nota van de hoofdingelanden S.l. van Nooten en W.H.J. Cambier van
Nooten te Lopik met bezwaren tegen de hoogte van de onderhoudskosten
van de Oudslootseweg,
1868.

1 stuk

Tekening van de lengte- en dwarsprofielenvan de Vogelzangsekade,
1880.

1 stuk
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404.
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Akte van onderhandse aanbesteding en gunning met bestek en
voorwaarden voor de uitvoering van verbeteringswerkzaamhedenaan het
Lange Zandpad (S.A. van Alterenlaan),

1900.

405.

Onderhandse akte van overeenkomst met de aanwonenden van het Korte
Zandpad tussen de Uitweg en het huis nr 18 betreffende het onderhoud
van de deel van de weg door het waterschap Batuwe c.a. voor rekening
van de aanwonenden,

1946.

406.

Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van de
Veldensteinlaan aan de gemeente Lopik,
1949-1952.

1 stuk

1 stuk

1 omslag

Wiel
407.

Stukken betreffende de aanpassing van het peil in het waterschap,
1950-1952.
Vogelzang & Wiel, gemeenschappelijke

1 omslag

eigendommen

Waterstand
408.

409.

Stukken betreffende een conflict met de waterschappen Willige Langerak
en Lopik c.a. over het afvoeren van overtollig water uit Vogelzang en Wiel
naar de Lopikerweteringvia een doorstekingvan de Vogelzangsekade,
1882-1884.

1 omslag

Vergunning voor W.C.M. Begram van Jaarsveld tôt het doen afwateren
van zijn land op Graaf via het gemaal van Vogelzang en Wiel, met
contract daaromtrent,
1889.
2 stukken
Stukken betreffende de totstandkoming van contract tussen het
waterschap Graaf enerzijds en de gezamenlijke waterschappen
Vogelzang en Wiel anderzijds met betrekking tôt de bemaling van het
westelijk deel van eerstgenoemd waterschap door het gemaal van
laatstgenoemdewaterschappen,
.1915.
__

1 omslag

NB:Zieinvnr437.
Duiker in de Rolafweg
410.

Stukken betreffende de vernieuwing van de duiker in de Rolafweg,
1924.

1 omslag

Sluis in de Lekdijk
411.

Bestek en voorwaarden met tekening voor het afsluiten van de
uitwateringssluis in de Lekdijk,
1920.

2 stukken
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Gemaal en machinistenwoning
412.

Stukken betreffendede bouw van het stoomgemaal,
1870-1872.

1 omslag

NB:Zieookinvnrs.315 en 323.
413.

Stukken betreffendede vernieuwing van de stoommachinein het gemaal,
1902-1903.

1 omslag

NB:Zieookinvnrs314en 323.
414.

415.

416.

Staten van de werking van het stoomgemaal met aantekeningen over de
waterstand en het weer,
1944-1945en 1947-1948.

1 omslag

Stukken betreffende de ombouw van het stoomgemaal tôt elektrisch
gemaal,
1947-1951.

1 omslag

Stukken betreffende verbouwingen aan de machinistenwoning aan de
LekdijkWest 1,
1952-1964.

1 omslag

Wegen
417.

418.

Stukken betreffende een juridisch conflict met Dijkgraaf en
Hoogheemradenvan de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam inzake de
onderhoudstoestandvan de Rolafweg,
1951-1952.

1 omslag

Stukken betreffende de overdracht van de Rolafweg aan de gemeente
Lopik,
1954-1955.

1 omslag

Vijfhoeven
419.

Akte van overeenkomst met de waterschappen Willige Langerak en
Cabauw & Zevender betreffende de gemeenschappelijke bemaling,
afschrift,
1908.

1 stuk
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Inventaris

INVENTARIS VAN STUKKEN. AFKOMSTIG UIT HET PERSOONLIJK ARCHIEF
VAN SCHOUT EN SECRETARIS WARNARDUS VERHAGENMET
BETREKKING TOT POLDERZAKEN IN DE LOPIKERWAARD.

1803-1820

420.

Briefwisselingen tussen Warnardus Verhagen als vertegenwoordiger van
de gezamenlijke polders onder Jaarsveld en Willige Langerak met diverse
juridische adviseurs inzake het conflict met de stad Schoonhovenover het
peil van de Voorzevender,
1 omslag
1803-1806.

421.

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven bij en van Warnardus
Verhagen betreffende de rechtmatigheid van zijn aanblijven als schout en
secretaris van de polders onder Jaarsveld,
1 omslag
1811-1812.

422.

Stukken, afkomstig van Warnardus Verhagen als vertegenwoordiger van
de gezamenlijke polders, betrokken bij de Hooge Boezem onder
Haastrecht, betreffende het aanbrengen van verbeteringen aan de zeven
molens van de Hooge Boezem,
1 omslag
1817-1820.

423.

Stukken, afkomstig van Warnardus Verhagen, betreffende plannen tôt
verbetering van de waterhuishouding in de Lopikerwaard,
[circa 1795] -1817.
1 omslag

!
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CONCORDANS
In deze concordans verwijzen de niet-vetgedrukte nummers in de eerste kolom naar de
inventarisnummers,zoals die zijn opgenomen op de lijst uit 1925, opgesteld door K. Heeringa. De
vetgedrukte nummers geven de huidige inventarisnummersaan. Het vroegere inventarisnummer23
is vernietigd op grond van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De vroegere
inventarisnummers26, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 en 78 zijn overgebracht naar het
gerechtsarchief van Jaarsveld. Het vroegere inventarisnummer66 is overgebracht naar het archief
van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Het vroegere
inventarisnummer 65 is overgebracht naar het archief van het Bestuur van de Gecombineerde
Uiterwaarden van Jaarsveld. De vroegere inventarisnummers67 en 84 zijn overgebracht naar het
archief van het waterschap Enge IJssel. Het vroegere inventarisnummer77 behoort tôt het archief
van de ambachtsheerlijkheid van Tienhoven. Het vroegere inventarisnummer 88 behoort tôt het
gemeentearchief van Ameide. Het vroegere inventarisnummer 82 behoort tôt het archief van de
polder Tienhoven. Inventarisnummer83 is overgebracht naar het gemeentearchiefvan Jaarsveld.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
27
28
29
30
31
32
33

5,28,87,97,102,108,110,114,126,
128,135,136,140,177
31,89,105,107,142,143,146
96,103,112,115,119,152
85,86,90,93,98,101,109,122
104,113,120,143,158,161
79,83,95,111,156,159,164,165,166
91,92
94,192
6,157,
423
1,3,
10,11,13,15,30,88,99,100,106,
117,121,141,144,149,169,176,181
4,170
12,145,148,163,172
182
180
184
147
178
34,35
35
134,153,154
127,132
129
130
131
37,38
39,48,49
39,48,49
40,50,51,52,53
40,50,51,52,
53
40,50,51,52,
53
41,53,
54,55,56

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
57
58
59
60
61
62
63
64
68
74
85

41,53,
54,55,56
41,53,54,55,56
41,42.53,
54,55,56,57,58,59,60
42,57,58,59,60
42,57,58,59,60
42,57,58,59,60
43,60,61,62,63
43,60,61,62,
63
43,60,61,62,63
43,60,61,62,63
44,64,65,66,67,68
44,64,65,66,67,68
44,64,65,66,67,68
44,64,65,66,67,68
44,64,65,66,67,68
45,69,70,71
45,69,70,71
45,69,70,71
45,69,70,71
16,17,18,19,20
17,21,22,23,24,25,26
72
14,36,82,84,116,175,187,188,189,
191
118,124
75,77,78,125,186,190
80
77
47
422
44,45

