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NOORD-LINSCHOTEN 

INLEIDING 

GRONDGEBIED 

Het waterschap Noord-Linschoten was gelegen in de gemeenten Snelrewaard en Oude-
water. Het werd ten noordwesten begrensd door de Achterkade of Broekkade van de 
polder Papekop en Diemerbroek, ten noordoosten door het waterschap Wulverhorst 
ca., ten zuidoosten door het riviertje de Lange Linschoten en de Oude Singel van 
Oudewater en ten zuidwesten door de Breedendijk, de grensscheiding met de polder 
Klein-Hekendorp. 
Tot 1970 behoorde het onder Oudewater liggende kleinste gedeelte van het waterschap 
tot de provincie Zuid-Holland; de huidige Oudewaterse wijk Brede Dijk en het indus
trieterrein Tappersheul zijn op het grondgebied van het waterschap gebouwd. Dit 
Zuidhollandse deel van het waterschap had een oppervlakte van circa 70 ha, terwijl 
circa 375 ha van de totale oppervlakte van het waterschap (ruim 445 ha) onder Snelre
waard en dus in de provincie Utrecht lag. Dit Utrechtse gedeelte is thans nog landelijk 
gebied. 

GESCHIEDENIS 

Het waterschap Noord-Linschoten, vóór 1863 meestal aangeduid als 'de Noordzijde 
van de Lange Linschoten', is vermoedelijk een ontginning, die dateert uit de periode 
vóór 1200. De ontginning heeft plaats gehad vanuit de Linschoten; er is sprake van 
een cope-ontginning, waarbij het land door de landsheer, toendertijd de Utrechtse 
bisschop, tegen een betaling van een tijns, aan de ontginners is uitgegeven. Bronnen, 
waaruit de hoogte van de tijns blijkt, maken de vroege ontginning, dus vóór de 
dertiende eeuw, aannemelijk.' Het gebied staat in 12e- en 13c-eeuwse bronnen bekend 
als 'Tynoudewater'2 en het latere Hollandse gedeelte van het waterschap behoorde tot 
aan het eind van de 18' eeuw bij de 'stadsvrijheid van Oudewater'. 
Tot in de 16° eeuw loosde Noord-Linschoten zijn overtollige water via de Lange 
Linschoten en de stadssingels van Oudewater op de Hollandse IJssel. In Oudewater 
was daar al in de 14° eeuw een schutsluis gebouwd, die de waterstand binnen de 
stadsmuren reguleerde. Door het dichtslibben van de IJssel, problemen met het 
stadsbestuur van Oudewater inzake de sluis en door het inklinken van de bodem zocht 
men naar een andere oplossing voor de afwatering. In 1595 verzocht het polderbestuur 
om inname door het Groot-Waterschap van Woerden; sedertdien watert de polder via 
de Linschoten uit op de Oude Rijn.3 Ook werd in dat jaar een overeenkomst met het 
Hoogheemraadschap Rijnland gesloten over de uitwatering via de sluis bij Spaarn-
dam.4 

Wanneer Noord-Linschoten zijn eerste windmolen gekregen heeft is niet bekend; het 
ligt echter voor de hand dat, toen men in 1595 op de Linschoten ging uitwateren, een 
molen aanwezig was om het water uit de lager gelegen polder omhoog te malen. In 

1. Zie hieromtrent: Linden, H. van der, De Cope: bijdrage lol de rechtsgeschiedenis van de openleg
ging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen, 1955). 

2. Horsten, F. 'Het Oudewater van Oudewater' in: Feestbundel, aangeboden aan prof.dr. D.P. Blok 
(Hilversum, 1990), p. 157-159. 

3. Inv.nr. 17. 

4. Inv.nr. 97. 
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1612 is de molen in elk geval aanwezig en waarschijnlijk al enige tijd in gebruik, want 
dan wordt er sloophout, afkomstig van de molen, verkocht.5 De molen, staande langs 
de Noord-Linschoterzandweg, was een wipwatermolen. De bemaling werd aanvanke
lijk voor een aantal jaren verpacht; in de 19e eeuw kreeg de molenaar een vaste 
vergoeding, terwijl hij sedert 1864 officieel benoemd werd. 
Halverwege de 19' eeuw ging de molen minder goed functioneren; er moesten 
regelmatig vernieuwingen en reparaties worden uitgevoerd, die de kwaliteit van de 
bemaling echter niet veel verhoogden. In 1872 werd overleg gevoerd met de polder 
Papekop en Diemerbroek over een eventueel gezamenlijk te bouwen stoomgemaal zon
der dat er overeenstemming werd bereikt. In 1879 besloot het bestuur, nadat aanslui
ting bij het pas gebouwde stoomgemaal van de polder Papekop en Diemerbroek niet 
gerealiseerd kon worden, zelfstandig een stoomgemaal te bouwen naast de molen.6 

Toen het gemaal in 1880 goed bleek te functioneren werd de molen gesloopt. Het 
gemaal werd in 1916 van een zuiggasmotor voorzien, ter vervanging van de stoom-
aandrijving7, en in 1937 omgebouwd tot electrisch gemaal.8 In 1969 werd het gemaal 
vervangen door een volautomatisch vijzelgemaal.9 

Behalve de zorg voor de bemaling had het waterschap tot 1950 de zorg voor het 
onderhoud van het binnen het grondgebied gelegen gedeelte van de Noord-Linschoter
zandweg. In genoemd jaar is de weg door de gezamenlijke ingelanden in eigendom en 
beheer overgedragen aan de gemeente Snelrewaard.10 

Het waterschap Noord-Linschoten werd in het kader van de waterschapsconcentratie 
met ingang van 1 januari 1975 opgeheven om op te gaan in het Groot-Waterschap van 
Woerden. 

BESTUURSINRICHTING 

Tot 1863 werd de polder bestuurd op grond van een paar schouwbrieven en -regle
menten. Op 12 september 1863 werd een Bijzonder Reglement voor het waterschap 
Noord-Linschoten bij Koninklijk Besluit goedgekeurd." Het reglement was door de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 juli 1863 en door die van Utrecht op 24 
juli 1863 vastgesteld. Het reglement werd in 1912, 1918 en 1921 op kleine punten 
gewijzigd, terwijl het in 1971 door de provincie Utrecht opnieuw werd vastgesteld (in 
verband met de overgang van Oudewater naar die provincie was het waterschap geheel 
binnen de provincie Utrecht komen te liggen). 
Het dagelijks bestuur van het waterschap werd gevormd door schout en drie heemra
den (kroosheemraden). Vanouds was de schout van het ambacht Snelrewaard en Lange 
Linschoten ook schout van de polder Noord-Linschoten; het secretariaat werd tot het 
eind van de 18e eeuw vaak waargenomen door een Oudewaterse notaris, secretaris of 
andere notabel. De invloed van de stad Oudewater was vrij groot, omdat een deel van 
de polder tot de stadsvrijheid behoorde. Eén van de drie heemraden was meestal lid 
van de Oudewaterse vroedschap; de rekeningen van de polder werden elk jaar afge-

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Inv.nr. 49, 1612. 

Inv.nr. 7, 5 augustus 1879. 

Inv.nr. 12, brieven 1916, en inv.nr. 122 

Inv.nrs. 123-124. 

Inv.nr. 131. 

Inv.nrs. 136-138. 

Inv.nr. 19. 



Fragment van de stafkaart, 
1887-1919 
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De molen van Noord-Linschoten in 1879. kort voor de afbraak, 
met molenaarswoning. Tekening van E.C. Rahms. 
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hoord in het Stadhuis of in de Stadsdoelen van Oudewater in aanwezigheid van de 
burgemeesters alsmede van de ambachtsheer van Snelrewaard en Lange Linschoten.12 

Na 1800 kwam het bestuurlijk zwaartepunt meer in Linschoten te liggen. De schout en 
latere burgemeesters van Linschoten en Snelrewaard, Anthony en Gerard van Dam, 
waren tot 1875 tevens schout en secretaris van Noord-Linschoten. Vergaderingen 
vonden plaats in het gemeentehuis van Linschoten en Snelrewaard; pas vanaf 1958 
werd er weer vergaderd in een horeca-gelegenheid in Oudewater. 
De bestuurlijke organisatie werd geformaliseerd in het Bijzonder Reglement. De 
schout, nu voorzitter genoemd, werd voor zes jaar benoemd door Gedeputeerde Staten 
van de beide provincies, terwijl de heemraden om de zes jaar werden herkozen door 
de stemgerechtigde ingelanden. Stemgerechtigde ingelanden beslisten met het bestuur 
over benoeming van personeel en bestuursfunctionarissen, over eigendommen en over 
financiële zaken. 

Het bestuur werd bij de uitvoering van zijn taken bijgestaan door een secretaris, een 
penningmeester (vóór 1863 werd die kameraar genoemd en maakte hij deel uit van het 
bestuur) en een bode. 

ARCHIEFVORMING EN INVENTARISATIE 

Omtrent de geschiedenis van het archief is niet erg veel bekend. Zoals over het 
algemeen in kleinere dorpen en polders werd het archief beheerd door de secretaris, 
die het vermoedelijk onderbracht in de gerechtskist. In de 19* eeuw combineerden 
vader en zoon Anthony en Gerard van Dam het voorzitterschap en het secretariaat met 
dat van een groot aantal andere polders en waterschappen en met het burgemees
terschap van Linschoten en Snelrewaard. Het ligt voor de hand dat in die periode de 
archieven bewaard werden in het gemeenschappelijk gemeentehuis van Linschoten en 
Snelrewaard. Ook hun opvolgers P.H. Knook, S. Berghoef en A. Versloot waren als 
secretaris of ambtenaar ter secretarie van Linschoten en Snelrewaard op het gemeente
huis werkzaam en bewaarden de archieven van het waterschap in de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats. In 1940 werd, met het oog op de oorlogsdreiging, het archief 
ondergebracht in het Rijksarchief in Utrecht13, maar korte tijd later bevond het zich 
al weer op het gemeentehuis. 
Toen in 1958 A. den Boon aantrad als secretaris-penningmeester werd het archief 
overgebracht naar diens administratiekantoor te Oudewater en ook diens opvolger P.J. 
Spek hield het archief thuis in Oudewater. In 1971 besloot het bestuur het archief over 
te brengen naar de archiefbewaarplaats van het Groot-Waterschap te Woerden, hetgeen 
in 1972 geformaliseerd werd.14 Na de opheffing van het waterschap per 1 januari 
1975 bleef het archief in genoemde archiefbewaarplaats; sedert 1994 bevindt het 
archief zich in de archiefbewaarplaats van het streekarchief 'Rijnstreek' te Woerden. 

Het archief gaat vrij ver terug: het oudst aanwezige stuk dateert van 1609. Het aantal 
17e-eeuwse archiefstukken is relatief groot en geeft veel informatie. Anderzijds 
ontbreken er ook stukken: zo is er een hiaat in de notulen over de periode 1877-1928. 
Tot halverwege de 19* eeuw is er geen oude orde te constateren. Pas vanaf 1862 is er 
sprake van een agendastelsel, waarbij per jaar een agenda van de ingekomen en uit
gaande stukken is opgemaakt; stukken en agenda's zijn tot 1930 ingebonden. Tussen 

12. Inv.nrs. 50-52. 

13. lnv.nr. 4, 15 maart 1940. 

14. lnv.nr. 73. 
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1934 en 1950 is het agendastelsel eveneens toegepast, doch de agenda's en een groot 
gedeelte van de correspondentie over die periode is verdwenen. Vanaf circa 1950 is 
men onderwerpsgewijs archief gaan vormen. 
Naast de correspondentie is er sprake van een aantal series (notulen, begrotingen, 
rekeningen) en zijn er stukken buiten de agenda's gehouden: het betreft hier voorna
melijk akten van verhuur en verpachting, eigendomsbewijzen, stukken betreffende 
bouw en onderhoud van de molen en het gemaal etcetera. 

Naar aanleiding van een brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht gaf secretaris P.H. 
Knook op 31 januari 1884 een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 
toegankelijkheid van het archief, dat tussen de gemeentelijke archieven van Linschoten 
en Snelrewaard was opgeborgen. Die toestand was niet best: 'dat het mij met de beste 
wil ondoenlijk is daaromtrent eene beschrijving te geven, omreede de meeste oude 
stukken onleesbaar zijn, althans voor mij; dat het derhalve zeer moeijelijk is na te 
gaan, wat tot gemeente- en wat tot waterschapsarchieven behoort; dat zij geheel 
ongeordend zijn en voor zoover mij gebleeken is geen inventaris bestaat. Aangenaam 
zou het mij derhalve zijn, dat bedoelde oude archieven, welke ter secretarie behoorlijk 
geborgen zijn, konden worden geordend.'15 

Laatstgenoemd verzoek werd ingewilligd. In 1884 werd door mr. L. van Hasselt een 
inventaris gemaakt van het archief, daterend van vóór het jaar 1813; deze inventaris 
werd in 1888 en 1902 aangevuld door mr. R. Fruin.16 Deze inventaris is zeer 
summier. Waar over het archief van na 1813 geen enkele lijst aanwezig was is 
besloten om tot een algehele herinventarisatie over te gaan. 
In het archief werd een aantal archiefstukken, behorend tot andere waterschappen 

onder de gemeenten Linschoten en Snelrewaard aangetroffen; deze werden naar de 
betreffende archieven overgebracht. Andersom vond dit ook plaats; met name uit het 
archief van het waterschap Snelrewaard ca. werden bescheiden in het hierna beschre
ven archief opgenomen. 
Bij de inventarisatie is aan de hand van de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking 
komende bescheiden uit de archieven van de organen van waterschappen dagtekenende 
van na 1850", vastgesteld door de Ministers van WVC en V&W d.d. 16 juli 1984 en 
van de "Selectielijst van voor vernietiging en bewaring in aanmerking komende 
archiefbescheiden van waterschappen van na 1935", goedgekeurd bij ministeriële 
beschikking d.d. 18 januari 1993, circa 1,5 meter archief vernietigd; het betreft hier 
voornamelijk financiële bescheiden. De huidige omvang van het archief is 3,5 meter. 

15. Archief gemeente Linschoten, ingekomen stukken, brief d.d. 31 januari 1884. 

16. Inv.nr. 72. 
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BIJLAGE 

BESTUURSLEDEN EN PERSONEEL 1864 - 1974 

Voorzitters 
1864- 1875 G. van Dam 
1876- 1918 J. Boer Jz. 
1918- 1948 B. Uff 
1948 - 1963 M.J. Uff 
1963-1972 D.I. Verweij 
1972 - 1974 W.J. de With 

Heemraden 
1864- 1866 
1864- 1868 
1864- 1870 
1866- 1872 
1868 - 1890 
1870- 1893 
1872 - 1876 
1876- 1898 
1890- 1928 
1893 - 1910 
1898- 1908 
1908 - 1933 
1910- 1948 
1928 - 1940 
1933 - 1948 
1940- 1949 
1948 - 1972 
1948 - 1968 
1949 - 1967 
1967 - 1974 
1968 - 1974 
1972 - 1974 

W. Hoogenboom 
J. Vink 
A. van Vliet 
D. van Dommelen 
P. Boer 
A. Smit 
J. Boer Jz. 
J. Raaphorst 
H. de Vor 
L. Hoogenboom 
L. Bak 
Jac. van der Wind 
W. Hoogenboom Lz. 
B.H. de Vor 
L. de Ruiter 
B.C. Raaphorst 
J. van der Wind 
G.C. Cromwijk 
W. Boere 
J.P. Vergeer 
H. de Vor 
P.J. Vermeulen 

Secretarissen 

1864- 1875 
1876- 1908 
1908 - 1933 
1933 - 1957 
1958 - 1970 
1971 - 1974 

G. van Dam 
P.H. Knook 
S. Berghoef 
A. Versloot 
A. den Boon 
P.J. Spek 

Penningmeesters 

1864- 1874 
1874- 1908 
1908 - 1933 
1933 - 1957 
1958 - 1970 
1971 - 1974 

J.H. Putman 
P.H. Knook 
S. Berghoef 
A. Versloot 
A. den Boon 
P.J. Spek 

Molenaars/machinisten 

1864-1912 J. Honkoop 
1912 - 1934 J. van Buuren 
1934 - 1969 J. Belo 

Bodes 

1864- 1908 

1908 - 1910 

1911 - 1920 

1920 - 1926 

1926 - 1927 

1928 - 1943 

1943 - 1959 

J. Leemkoel 
J. van Buuren 
C. Schoonhoven 
D. van Dijk 
A.J. v.d. Maal 
W. Oskam 
R. van Beek 
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INVENTARIS 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1-2. 'Resolutieboeken', registers houdende 
- verslagen van vergaderingen van schout en schepenen van Snelrewaard 

en van schout en heemraden van de polder Noord-Linschoten en de 
polder Snelrewaard en Zuid-Linschoten; 

- nominaties en benoemingen van schepenen en heemraden van Snelre
waard, Zuid-Linschoten en Noord-Linschoten; 

- processen-verbaal van de aanbesteding van het bemalen van de molens 
van de polder Snelrewaard en Zuid-Linschoten en de polder Noord-
Linschoten; 

- verslagen van de schouw van de polder Snelrewaard en Zuid-Linscho
ten en de polder Noord-Linschoten, 

1702 - 1750. 2 delen 

1. 1702-1713; 
2. 1714-1750. 

3-5. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met 
stemgerechtigde ingelanden, 
1844 - 1974, met hiaten. 1 omslag en 2 delen 

1846, 1849, 1850, 1853 en 1863 - 1876; 1 omslag 
1963, met inhoudsopgave; 
1974. 

6-14. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met, per jaar, een 
agenda, 
1862 - 1933. 8 banden en 1 omslag 
N.B. Bevat over de jaren 1862 - 1864 ook stukken van het waterschap 

Snelrewaard en Zuid-Linschoten 

3. 
4. 
5. 

1844 

1929 

1963 

6. 1862-1875 
7. 1876-1880 
8. 1881 - 1887 
9. 1888-1896 

10. 1897- 1905 

11. 1906-1915; 
12. 1916-1921; 
13. 1922 - 1929; 
14. 1930-1933. lomslag 

15. Register van doorslagen van uitgaande brieven, 
1879-1894. 1 deel 

16. Repertoire van de secretaris van akten, gepasseerd voor of uitgegeven 
vanwege het polderbestuur met aantekeningen van verificatie door de 

Verificateur der Registratie en Domeinen, 
1843 - 1849. 1 katern 
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

I. ORGANISATIE 

A. Bestuursinrichting 

17. Akte waarbij Gijsbert van Suijlen, drossaard van Snelrewaard en de 
Lange Linschoten namens de ambachtsvrouwe Johanna van Merode, het 
verzoek van het polderbestuur en de ingelanden van Noord-Linschoten om 
opgenomen te worden in het Groot-Waterschap van Woerden goedkeurt, 
1595; afschrift, 
circa 1660. 1 stuk 

18. Reglement voor de polder Noord-Linschoten en de polder Snelrewaard en 
Zuid-Linschoten, 
1666. 1 stuk 

19. Bijzonder Reglement; gedrukt afschrift, 
1863. 1 katern 

B. Bestuur 

20. Convocatie aan de ingelanden voor een vergadering in verband met het 
eventueel voeren van een proces tegen Adriaen Gijsbertsz Schijff, Corne-
lis Jansz en de erfgenamen van Aert Cornelisz, voormalige heemraden, 
[1631]. 1 stuk 
N.B. Alleen het eerste blad is aanwezig. 

21. Stukken houdende nominaties van heemraden, 
1684, 1686 - 1689 en 1691. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1 - 2. 

22. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 

1863 -1935, 1937 -1938, 1941, 1945, 1948 -1949, 1958, 1960, 
1963 -1968 en 1971 - 1972. 1 omslag 

23. Staten van bestuurs- en personeelsleden, 
[1932, aangevuld tot 1955] en [1955, aangevuld tot 1974]. 2 stukken 

24. Stukken betreffende de benoeming van Barend IJff, Maarten Jacobus IJff, 
Dirk Isaac Verweij en Willem Jan de With tot voorzitter, 
1936 - 1972. 1 omslag 

25. Stukken betreffende de verkiezing en bezoldiging van bestuursleden, 

1948 -1972. 1 omslag 

26. Stukken betreffende de verlening van eervol ontslag aan Maarten Jacobus 
IJff als voorzitter, 
1963. 1 omslag 
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C. Personeel 

1. Algemeen 

27. Akten, waarin het personeel verklaart geen lid te zijn van 'revolutionaire' 
organisaties, 
1934. 1 omslag 

28. Stukken betreffende het in opdracht van de Duitse bezetter niet in dienst 
hebben of nemen van Joodse personeelsleden, 
1941 - 1942. 1 omslag 

29. Stukken betreffende de verkrijging van ontheffing voor tewerkstelling in 
Duitsland voor het personeel, 
1943. 1 omslag 

2. Secretaris, gaardermeester en secretaris-penningmeester 

30. Brief van P.H.A.J. Strick van Linschoten betreffende de door hem 
verleende borgstelling voor het financieel beheer door de gaardermeester 
J. de Keijzer, 
1814. 1 stuk 

31. Notariële akte van borgtocht voor de gaardermeester Jan Putman; grosse, 
1828. 1 stuk 

32. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht tot verlening van eervol 
ontslag aan Jan Putman en tot benoeming van Josephus Henricus Putman 
tot gaardermeester van het waterschap Noord-Linschoten en het water
schap Snelrewaard en Zuid-Linschoten, 
1850. 1 stuk 

33. Besluiten tot vaststelling van het salaris van de secretaris-penningmeester, 
1938 - 1955, 1958 en 1961 - 1971. 1 omslag 

34. Stukken betreffende de verlening van eervol ontslag aan Andries Versloot 
te Linschoten als secretaris-penningmeester, 
1957. 1 omslag 

35. Stukken betreffende de benoeming van en het eervol ontslag aan Anthonie 
den Boon te Oudewater als secretaris-penningmeester, 
1957 en 1970. 1 omslag 

36. Besluit tot verhoging van de borgstelling van de secretaris-penningmees
ter, 
1958. 1 stuk 

37. Stukken betreffende de benoeming van Pieter Jan Spek te Oudewater tot 
secretaris-penningmeester, 
1970. 1 omslag 
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3. Bode 

38. Akte van benoeming van Jan Leemkoel tot bode, 
1864. 1 stuk 

39. Stukken betreffende de benoeming, het ontslag en de salariëring van de 
bode, 
1942 - 1943 en 1945. 1 omslag 

4. Molenaar en machinist 

40. Stukken, houdende voorwaarden voor de verpachting van het bemalen van 
de polder Noord-Linschoten en de polder Snelrewaard en Zuid-Linschoten 
met aanvullende voorwaarden voor de bemaling van Noord-Linschoten; 
concept, 
[1781]. 2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 1-2. 

41. Akte van benoeming van Jan Honkoop tot molenaar, 
1864. 1 stuk 

42 Stukken betreffende de verlening van eervol ontslag aan de machinist 
Johannes van Buuren, 
1934. 1 omslag 

43. Instructie voor de machinist, 
1934. 1 stuk 

44. Besluiten tot vaststelling en wijziging van het salaris van de machinist, 
1934 - 1955, 1958 en 1961 - 1970. 1 omslag 

45. Stukken betreffende de benoeming van en het eervol ontslag aan Jan Belo 
als machinist, 
1934 en 1970. 1 omslag 

46. Stukken betreffende de verkrijging van verlof voor de gemobiliseerde 
machinist Jan Belo, 
1939 - 1940. 1 omslag 

D. Financiën 

1. Begrotingen en rekeningen 

47-48. Begrotingen, 1857 - 1974, met memories van toelichting, 1860 - 1974, en 
kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1857-1863. 2 pakken 

47. 1857 - 1940, met memories van toelichting, 1860 - 1940, en kohie
ren van de omslag van de waterschapslasten, 1857 - 1863; 

48. 1941 - 1974, met memories van toelichting, 1941 - 1974. 
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49. Rekeningen; afschriften, 
1612, 1641, 1652, 1709, 1713, 1714 en 1716. 1 omslag 

50-55. Rekeningen, 1638 - 1973, met hiaten, met kohieren van de omslag van de 
waterschapslasten, 
1831 - 1856. 6 pakken 

50. 1638, 1660, 1662 - 1663, 1680, 1700, 1702, 1707 en 1720 - 1735; 
51. 1736-1759 en 1762-1765; 
52. 1766-1801; 
53. 1809 - 1828 en 1831 - 1865, met kohieren van de omslag van de 

waterschapslasten, 1831 - 1856; 
54. 1866-1940; 
55. 1941 - 1973. 

56-60. Bijlagen bij de rekeningen, 
1757 - 1970, met hiaten. 5 pakken 

56. 1757 - 1775 en 1777 - 1780; 
57. 1781 - 1801 en 1803 - 1828; 
58. 1831 - 1845, 1863, 1870, 1873, 1876, 1879 en 1880; 
59. 1890, 1900, 1910, 1916, 1920, 1929, 1930, 1932, 1937 en 1940; 
60. 1951, 1960, 1969 en 1970. 

61. Staat van nog door de polder Noord-Linschoten en de polder Snelrewaard 
en Zuid-Linschoten te betalen rekeningen over de jaren 1807 - 1810, 
[1811]. 1 stuk 

2. Omslag en inning van waterschapslasten 

62. Stukken betreffende een conflict met Niclaes van Cortenoordt te Utrecht 
over de betaling van achterstallige morgengelden, 
1613. 1 omslag 

63. Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarin verzocht wordt 
te adviseren over een verzoek van een aantal eigenaars van tuingrond in 
Oudewater tot vrijstelling van polderlasten, met bijlagen, 
1844. 1 omslag 

64-66. Artikelsgewijze leggers van grondeigenaren, aangelegd ten behoeve van 
de opstelling van de kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
met alfabetische naamindex, 
1844-1974. 3 delen 

64. 1844, bijgewerkt tot en met 1863; 
65. 1864, bijgewerkt tot en met 1961; 

66. 1962, bijgewerkt tot en met 1974. 1 deel 
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67. Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1864- 1968. 1 omslag 
N.B. Voor de kohieren over de jaren 1831 - 1863, zie inv.nrs. 53 en 47. 

68. "Verzamelingsleggers', staten met opgave van de namen van grondei
genaren met vermelding van hun belastbaar grondbezit, 
[1935, bijgewerkt tot en met 1954], 1955, bijgewerkt tot en met [1964] en 
1964, bijgewerkt tot en met [1974]. 1 omslag 

3. Leningen 

69. Notariële akte van geldlening van 15.000 gulden van G. Ribbius Pelletier 
te Utrecht ten behoeve van de verbouwing van het gemaal; grosse, 
1916. 1 stuk 

70. Besluit tot belegging van overtollig kasgeld, 
1959. 1 stuk 

71. Besluiten tot en akten van overeenkomst betreffende het aangaan van 
rekeningen-courant met de Nederlandse Waterschapsbank te Den Haag, 
1968-1971. lomslag 

E. Archief 

72. Inventaris van het archief, 
1888, aangevuld 1893 en 1902. 1 katern 

73. Stukken betreffende de overbrenging van het archief naar de archiefbe
waarplaats van het Groot-Waterschap te Woerden, 
1971 - 1972. 1 omslag 

F. Verhouding tot hogere organen 

74. Akte van overeenkomst tussen de gezamenlijke besturen van de polder 
Noord-Linschoten en de polder Snelrewaard en Zuid-Linschoten en 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden 
inzake de bevoegdheden van laatstgenoemd college met betrekking tot de 
goedkeuring van de polderrekeningen, afschriften, 
1662. 1 omslag 

75. Brieven waarin Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden advies vragen inzake de door hen te verlenen vergunningen 
aan derden binnen het waterschap, 
1841, 1842, 1845 en 1850. 1 omslag 
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76. Stukken betreffende de gemeenschappelijke advisering met de waterschap
pen Rapijnen ca. en Snelrewaard ca . aan het Groot-Waterschap van 
Woerden inzake de verlening van vergunning aan de provincie Utrecht tot 
het bouwen van twee bruggen over de Lange en de Korte Linschoten, 
1957 - 1958. 1 omslag 

II. TAAKUITVOERING 

A. Toezicht 

1. Keur en schouw 

N.B. Zie voor schouwverslagen inv.nrs. 1-2. 

77. "Schouwbrief", reglement op de schouw van de Noord-Linschoterdijk, de 
weteringen, sloten en andere werken, met afschriften, 
1615 en circa 1825. 1 charter en 3 katernen 

78. Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden tot goedkeuring van de schouwbrief op de Noord-Linschoterdijk 
van de polders Noord-Linschoten, Wulverhorst ca. , de Hoogenpolder en 
de Lagenpolder, (1733]; afschrift, 
circa 1740. 1 stuk 

79. Keur met publicatie en keur tot wijziging; gedrukte afschriften, 
1865 en 1875. 3 stukken 

80. Keur met publicatie; gedrukte afschriften, 
1938. 2 stukken 

71. Keuren, 1959 en 1972, met stukken betreffende de totstandkoming, 
1955 - 1959 en 1972. 1 omslag 

82. Besluit tot vaststelling van de vergoeding voor het schouwen, 
1961. 1 stuk 

2. Vergunningen 

83. Vergunningen aan Pieter Boer en Gerrit Smit te Snelrewaard tot het 
rooien en planten van bomen langs de Noord-Linschoterdijk, 
1860. 2 stukken 

84. Stukken betreffende de verlening van vergunningen tot het leggen van 
kabels ten behoeve van electrificatie en telefonie, 
1937, 1951, 1955, 1961 - 1966 en 1974. 1 omslag 

85. Stukken betreffende de verlening van vergunningen tot het leggen van 
dammen in verband met onderbemaling, 
1951, 1972 en 1974. 1 omslag 
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86. Vergunningen aan M.J. IJ ff en A. Sluys te Snelrewaard tot het leggen van 
een duiker door de Noord-Linschoterzandweg, 
1951 en 1958. 2 stukken 

87. Vergunning aan T. Vermeulen te Snelrewaard tot het bouwen van een 
betonbrug ter vervanging van een houten brug over de Linschoten, 
1958. 1 stuk 

88. Stukken betreffende het weigeren van een vergunning aan het gemeen
tebestuur van Oudewater tot het lozen van water van de rioolwaterzuive
ringsinstallatie aan de Bredendijk via het waterschap, 
1958-1961. 3 stukken 

89. Vergunningen aan J. Doornenbal en C. Hoogenboom te Snelrewaard tot 
het dempen van sloten langs de noordzijde van de Noord-Linschoter
zandweg, 
1959 en 1960. 1 omslag 

90. Vergunning aan M. van Vliet te Snelrewaard tot het plaatsen van een 
windmolentje voor onderbemaling, met bijlagen, 
1961. 3 stukken 

91. Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan de provincie 
Utrecht tot het vergraven en normaliseren van de Korte Linschoten in 
verband met de verbetering van.de M.A. Reinaldaweg, 
1961. 1 omslag 

92. Vergunning aan het gemeentebestuur van Snelrewaard tot het vernieuwen 
van twee kwakelbruggen over de Linschoten, met bijlagen, 
1963. 1 omslag 

93. Vergunning aan het bestuur van de Christelijke Landbouwhuishoudschool 
te Oudewater tot het lozen van hemelwater op het waterschap, 
1965. 1 stuk 

94. Vergunning aan C. Houdijk te Snelrewaard tot het leggen van een brug in 
de achterwetering, met brief, waarin om een dergelijke vergunning wordt 
verzocht, 
1970. 2 stukken 

95. Stukken betreffende de verlening van een visvergunning voor het water 
tussen het gemaal en de Noord-Linschoterzandweg aan de oud-machinist 
J. Belo, 1973-1974. 1 omslag 

http://van.de
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B. Beheer en onderhoud van waterstaats werken 

1. Waterstand 

96. Akte, waarin het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek verklaart 
met dat van Noord-Linschoten een overeenkomst te hebben gesloten 
inzake de tijdelijke lozing van water via laatstgenoemde polder, 
1609. 1 stuk 

97. Stukken betreffende een overeenkomst met het Hoogheemraadschap Rijn
land over het lozen van water via de sluis te Spaarndam, 1595; afschrif
ten, 
circa 1625. 1 omslag 

98. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de polder 
Papekop en Diemerbroek tot tijdelijke hulpbemaling door deze polder in 
verband met de verbouwing van het gemaal, 
1937. 1 omslag 

99. Stukken betreffende de aanpassing van het polderpeil naar aanleiding van 
klachten van ingelanden, 
1939 - 1942. 1 omslag 

100. Besluit tot en akte van overeenkomst met Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van het Hoogheemraadschap Rijnland betreffende de opheffing van de 
overeenkomst uit 1595 inzake het lozen van water op Rijnlands boezem, 
1959 en 1960. 2 stukken 

101. Stukken betreffende het verlenen van een subsidie in de vernieuwing van 
een duiker door een aantal ingelanden, 
1971. 1 omslag 

102. Stukken betreffende de totstandkoming van en bezwaren tegen de vaststel
ling van een nieuw peilbesluit, 
1974. 1 omslag 

2. Waterlopen 

103. Processen-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het 

schoonhouden van het slag van de polder in de Linschoten, 
1655 - 1656, 1690 - 1694, 1721 - 1723, 1742, 1746 en 1750. 1 omslag 

104. Vergunningen van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Water
schap van Woerden tot het repareren en aanleggen van werken aan, op en 
langs de Linschoten door het polderbestuur, 
1774, 1778, 1794 en 1810. lomslag 

105. Stukken betreffende het op diepte houden van de Linschoten en de daarop 
gevoerde schouw door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden, 

1822 - 1862. 1 omslag 
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106-107. Leggers van de onderhoudsplichtigen aan de dwarswetering, de voorwete
ring, de achterwetering, de Broekerkade en de scheisloten in het water
schap, 
1896-1950. 2 delen 

106. 1896, bijgewerkt tot en met 1949; 
107. 1950. 

108. Stukken betreffende de bezwaarprocedure bij de Kroon tegen een aan het 
gemeentebestuur van Oudewater verleende Hinderwetvergunning tot het 
dempen met vuilnis van een gedeelte van de stadsgracht, in verbinding 
staande met de Linschoten, 
1934. 1 omslag 

109. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met B.H. de Vor 
te Snelrewaard inzake het overpad naar en het deponeren van bagger en 
kroos uit de voorvliet op een kade in zijn eigendom, 
1940 - 1942 en 1953. 1 omslag 

110. Stukken betreffende het aangaan en opheffen van een overeenkomst met 
het Groot-Waterschap van Woerden betreffende het schoonhouden van de 
Linschoten door het Groot-Waterschap, 
1945 en 1966. 1 omslag 

3. Waterkeringen 

111. Notulen van een bijeenkomst van de gezamenlijke ingelanden van de 
polders langs de Linschoten op 15 mei 1726 op het Oudewaterse stadhuis, 
waarbij een voorstel van Jan Hendrik Strick van Linschoten tot het 
ophogen van de Noord-Linschoterdijk voor gezamenlijke rekening van de 
belanghebbenden, wordt aangenomen, 1726; afschriften, 
circa 1740 en circa 1750. 2 stukken 

112. Notulen van een bijeenkomst van de gezamenlijke ingelanden van de 
polders langs de Linschoten op 12 juni 1731 op het Oudewaterse stadhuis, 
waarbij besloten wordt bij Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap protest aan te tekenen tegen de door laatstgenoemden te 
voeren schouw van de Noord-Linschoterdijk, met memorie ten behoeve 
van de schout en heemraden, 1731; afschriften, 
circa 1740. 2 stukken 

113. Akte van overeenkomst met Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden inzake het voeren van de schouw over de 
Noord-Linschoterdijk door laatstgenoemden, 
circa 1740. 1 stuk 
N.B. De eerste twee bladzijden ontbreken. 
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114. Besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden, waarbij de gezamenlijke polders langs de Linschoten geen 
toestemming krijgen tot het aanbrengen van voorzieningen aan de valbrug 
te Linschoten met het oog op eventuele watersnoden. 1747, met convoca
tie voor een bijeenkomst met de gezamenlijke ingelanden van de polders 
hieromtrent, 
1748. 1 stuk 

115. Stukken betreffende het op hoogte houden van de Noord-Linschoterdijk en 
de schouw daarop door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden, 
1765, 1780, 1785 en 1795 - 1862. 1 omslag 

116. Brieven van het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek met klachten 
over het gebrekkig onderhoud van de grenskade met die polder door de 
polder Noord-Linschoten, 
1841 en 1855. 2 stukken 

117. Staten van dijkwachtplichtigen, 
1934 - 1950, 1953, 1954, 1957, 1959 - 1963 en 1965 - 1972. 1 omslag 

118. Stukken betreffende het verhelpen van een lekkage in de Broekerkade 
tussen de polder Papekop en Diemerbroek en het waterschap, 
1951-1952. 1 omslag 

4. Molen, gemaal en machinistenwoning 

119. Stukken betreffende de verkoop van oude molenroeden, molenassen en 
ander houtafval van de molen, 
1776-1795. lomslag 

120. Stukken betreffende het gewoon onderhoud aan de watermolen en andere 
werken van het waterschap, 
1842 - 1874. 1 omslag 

121. Stukken betreffende de vernieuwing van de watergang en het scheprad 
van de watermolen, 
1873 - 1874. 1 omslag 

122. Bouwtekeningen van de verbouwing van het gemaal en de machinistenwo
ning, 
1916. 1 omslag 

123. Stukken betreffende de ombouw van het gasmotorgemaal tot electrisch 
gemaal, 
1937 - 1938. 1 omslag 

124. Stukken betreffende de financiering van de ombouw van het gasmotorge
maal tot electrisch gemaal, 
1937 - 1938 en 1947. 1 omslag 
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125. Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten met de Provinciale 
Utrechtse Electriciteits Maatschappij NV inzake stroomlevering ten 
behoeve van het gemaal, 
1937, 1941, 1952, 1956 en 1967. 1 omslag 

126. 'M aal staten', statistische opgaven van de werking van het gemaal, 
1938 - 1969. 1 omslag 

127. Stukken betreffende de opvoering van het vermogen van het gemaal, 
1941-1942 . 1 omslag 

128. Besluit tot vernieuwing van een krooshek en het aanleggen van waterlei
ding in de twee woningen nabij het gemaal, 
1954. 1 stuk 

129. Akte van verhuur van de transformatorruimte bij het gemaal aan de 
Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij NV, 
1956. 1 stuk 

130. Stukken betreffende de verhuur en de verkoop van de voormalige machi
nistenwoning aan Adriaan Verweij, 
1959 en 1963. 1 omslag 

131. Stukken betreffende de bouw van een automatisch vijzelgemaal, 
1966 - 1969. 1 omslag 

5. Duikers 

132. Vergunning, verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-
Waterschap van Woerden, tot het vernieuwen van een duiker in de 
Noord-Linschoterdijk, in eigendom en beheer van de polder, 
1810. 1 stuk 

133. Legger van de onderhoudsplichtigen van de inlaatduikers, gelegen in de 
Noord-Linschoterzandweg, 
1909, bijgewerkt tot en met 1949. 1 katern 

6. Wegen en bruggen 

134. Besluiten van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden, waarbij toestemming wordt verleend aan de gezamenlijke 
besturen van de polder Noord-Linschoten en de polder Snelrewaard en 
Zuid-Linschoten tot het doen van herstellingen aan de Vrouwenbrug over 
de Linschoten, 
1650, 1749, 1772, 1776, 1783 en 1789. 1 omslag 
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135. Akte van overeenkomst met de watermolenaar Jan Honkoop inzake de 
aanleg van een brug over de Linschoten ter hoogte van de watermolen, 
met besluit tot goedkeuring door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het 
Groot-Waterschap van Woerden, 
1846. 2 stukken 

136. Leggers van de onderhoudsplichtigen op de Noord-Linschoterzandweg, 
1888, bijgewerkt tot en met 1909, en 1910, bijgewerkt tot en met 1954. 

2 katernen 

137. Verordening op de heffing van bijdragen voor het onderhoud van de 
Noord-Linschoterzandweg, 
1936. 1 stuk 

138. Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van de 
Noord-Linschoterzandweg aan de gemeente Snelrewaard, 
1948 - 1950. 1 omslag 

139. Notulen van een gezamenlijke vergadering met de polderbesturen van 
Papekop & Diemerbroek en Klein-Hekendorp betreffende de aanleg van 
een weg tussen Papekop en Oudewater voor gezamenlijke rekening, 
1969. 1 stuk 
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