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RAPIJNEN & I.ÏSSELVELD EN CATTENBROEK 

INLEIDING 

GRONDGEBIED 

Het met ingang van 1 januari 1975 opgeheven waterschap Rapijnen was een samen
voeging van twee aparte waterschappen, die in 1925 samengevoegd zijn: Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek. 
Het oude waterschap Rapijnen & IJsselveld was gelegen onder de gemeente Linscho-
ten; het grootste gedeelte van het oude dorp Linschoten behoorde ertoe. De begrenzin
gen waren in 1925 globaal de volgende: aan de noordzijde de polder Snel & Polanen, 
aan de westzijde de waterschappen Wulverhorst ca . en Snelrewaard ca. , aan de 
zuidzijde de Hoogewaard van Montfoort en het waterschap Mastwijk & Achthoven en 
aan de oostzijde de waterschappen Mastwijk & Achthoven en Cattenbroek. 
Het oude waterschap Cattenbroek lag eveneens onder de gemeente Linschoten. Het 
werd aan de noordzijde begrensd door de polder Breeveld, aan de westzijde door de 
polder Snel & Polanen en het waterschap Rapijnen & IJsselveld, aan de zuidzijde door 
de waterschappen Rapijnen & IJsselveld en Mastwijk & Achthoven en aan de oostzijde 
door de waterschappen Mastwijk & Achthoven, Bijleveld & Reijerscop alsmede de 
polder Haanwijk. 
In 1966 werd het grondgebied uitgebreid met het ten zuiden van Rapijnen & IJsselveld 
gelegen gebied Hoogewaard, dat voorheen niet in enig waterschapsverband was 
opgenomen, maar dat vanouds behoorde tot de poorterij van de stad en later de 
gemeente Montfoort. 
De totale oppervlakte bedroeg in 1974 circa 970 hectare, waarvan ruim 495 hectare 
gelegen was in Rapijnen & IJsselveld en ruim 450 hectare in Cattenbroek; de resteren
de 25 hectare, globaal het stuk Hoogewaard onder Montfoort, werd in 1966 aan het 
grondgebied toegevoegd.1 

GESCHIEDENIS 

De polders Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek behoorden tot de 13e- en 14e-
eeuwse ontginningen in het Stichts-Hollands grensgebied. Van die twee is Rapijnen & 
IJsselveld, met name het blok IJsselveld, het oudste. IJsselveld is ontgonnen vanuit de 
Hollandse IJssel in noordelijke richting. Het erboven gelegen blok Rapijnen is in 
oostelijke richting ontgonnen vanuit de ontginningsbasis de Linschoten, terwijl Catten
broek vermoedelijk na Rapijnen vanuit de Cattenbroekerwetering in oostelijke richting 
is ontgonnen. Cattenbroek wordt al in 1217 genoemd, hetgeen het waarschijnlijk 
maakt dat Rapijnen & IJsselveld al (ver) voor 1200 ontgonnen werden.2 

Tot in de 16e eeuw loosden Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek hun overtollig water 
op de Hollandse IJssel. Toen dit om verschillende redenen niet meer lukte werden in 
1564 de beide polders opgenomen binnen het Groot-Waterschap van Woerden en 
waterden ze via de Linschoten uit op de Rijn.3 Dit laatste gebeurde met een gemeen
schappelijke watermolen, gelegen in de polder Rapijnen. 
Hoe oud deze molen is, is niet bekend. Wel is er in 1589 al sprake van een 'afgebran-

1. Inv.nr. 258. 

2. Zie hieromtrent o.a.: Linden, H. van der, De Cape: bijdrage lot de rechtsgeschiedenis van de 
openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen, 1955). 

3. Inv.nr. 19. 
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de watermolen'4; we kunnen dus aannemen dat met de inname van de polders in het 
Groot-Waterschap van Woerden ook de molen op die plaats tot stand is gekomen. In 
een akte uit 1534 is er zelfs al sprake van de 'achterste Cattenbroekermolen'5; 
wellicht is zelfs voor de uitwatering op de IJssel al gebruik gemaakt van een of meer 
molens. Het beheer en het onderhoud van de molen en de bijbehorende werken werd 
gezamenlijk door de beide waterschappen gevoerd. 
In 1873 traden Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek in overleg met de naburige 
polder Haanwijk om te komen tot een gemeenschappelijke bemaling. Dit resulteerde in 
1874 in de vervanging van de molen door een stoomgemaal6; de molen werd in 1877 
gesloopt. De gemeenschappelijke bemaling met Haanwijk bleek echter een weinig 
geslaagde samenwerking te zijn: bij voortduring kwamen er klachten uit die polder 
over het gemeenschappelijk maalpeil. Regelmatig moest Haanwijk zijn oude poldermo-
len nog inzetten om de polder droog te houden. Na ruim twintig jaar van moeizaam 
samenwerken werd de gemeenschappelijke regeling met Haanwijk in 1896 opgeheven 
en werd de Gemeene Boezem van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Haanwijk 
gereduceerd tot een Gemeene Boezem van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek. In 
1922 werd de stoombemaling vervangen door een centrifugaalpomp met een 
elektromotor7, die in 1941 veranderd werd in een zuiggasmotor.8 Die bleef 
functioneren tot 1970, het jaar waarin een nieuw volautomatisch vijzelgemaal in 
gebruik werd genomen.9 

Behalve voor de bemaling hadden de waterschappen ook de zorg voor een aantal 
kades, dijken en wegen. In een aantal gevallen ging het hier om het toezicht, maar 
soms betrof het ook de eigendom, het beheer en het onderhoud. Vanaf de jaren '60 
van de 20e eeuw werden de polderwegen geleidelijk overgedaan aan de gemeentebe
sturen van Linschoten en Woerden.10 

In 1924 werden de twee waterschappen opgeheven en ontstond een nieuw waterschap: 
Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek. Dit waterschap kreeg in 1966 de naam 
Rapijnen, waarbij ook de Hoogewaard onder Montfoort 'ingenomen' werd. Net als 
alle andere polders en waterschappen binnen het Groot-Waterschap van Woerden werd 
Rapijnen met ingang van 1 januari 1975 in het kader van de waterschapsconcentratie 
opgeheven om op te gaan in het nieuwe Groot-Waterschap van Woerden. 

BESTUURSINRICHTING 

Tot 1865 werden de polders Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek bestuurd op basis 
van een aantal schouwbrieven en -reglementen. Op 21 augustus 1865 werden bij 
Koninklijk Besluit de Bijzonder Reglementen voor de waterschappen Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek, zoals op 14 juli 1865 door Provinciale Staten van Utrecht 
vastgesteld, goedgekeurd. Bij besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 16 juli 
1924, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1924, werden de beide 
waterschappen met ingang van 1 januari 1925 opgeheven; hun taken en bevoegdheden 

4. Inv.nr. 48. 

5. Utrechts Archief, Archief Balije van Utrecht van de Johannieterorde, inv.nr. 8. 

6. Inv.nr. 142. 

7. Inv.nr. 247. 

8. Inv.nr. 256. 

9. Inv.nr. 348. 

10. Inv.nrs. 275 en 328. 
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De molen van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, circa 1870. 
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gingen over naar het waterschap De Gemeene Boezem van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, waarvoor op diezelfde datum een nieuw Bijzonder Reglement werd 
vastgesteld. 
Dit laatste waterschap was in 1874 ontstaan in verband met de oprichting van een 
gemeenschappelijk stoomgemaal, tesamen met de Zuidhollandse polder Haanwijk. Bij 
Koninklijk Besluit van 8 december 1874 werd het Reglement voor het waterschap De 
Gemeene Boezem van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Haanwijk", zoals vastge
steld door Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland op 11 november 1874, 
goedgekeurd. Dit nieuwe waterschap werd belast met het beheer, de toezicht en het 
onderhoud van de bemalingsinstallatie en de bijbehorende werken. Nadat de polder 
Haanwijk zich teruggetrokken had uit de gezamenlijke bemalingsregeling werd door 
Provinciale Staten van Utrecht op 25 juli 1896 een nieuw waterschap opgericht 
(goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 september 1896), De Gemeene Boezem 
van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, met dezelfde taak als zijn voorganger. 
De overname van de taken van de twee opgeheven waterschappen met ingang van 
1925 door het waterschap De Gemeene Boezem van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek leidde tot een naamswijziging: het waterschap heette voortaan Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek. Ruim veertig jaar later, op 9 maart 1966 werd het Bijzon
der Reglement herzien (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 juni 1966) naar 
aanleiding van de uitbreiding van het grondgebied met de Hoogewaard onder Mont-
foort; het waterschap kreeg vanaf 1 januari 1967 de naam Rapijnen. 
Voor 1866 werd het dagelijks bestuur van de polders gevormd door een schout en een 
wisselend aantal heemraden. In Rapijnen & IJsselveld waren er, naast de schout, twee 
(kroos)heemraden en een kamelaar, belast met de financiën. In Cattenbroek wisselde 
dit voor 1866 nogal eens, soms waren er twee en soms drie kroosheemraden naast de 
kamelaar. De schout van de bestuurlijke gerechten Linschoten en Cattenbroek waren 
tevens schout en secretaris van de polderbesturen. De rekeningen werden tot in de 
eerste helft van de 17e eeuw afgehoord op het stadhuis van Montfoort; later gebeurde 
dit in de rechthuizen van Linschoten (voor Rapijnen & IJsselveld) en Cattenbroek ten 
overstaan van de ambachtsheer of zijn vertegenwoordiger. Van het beheer en onder
houd van de gemeenschappelijke watermolen met bijbehorende werken werd een 
aparte financiële administratie bijgehouden, waarbij de kosten en baten eerlijk werden 
verdeeld over de twee polders ('repartitierekeningen'). 
In 1865 werd de bestuurlijke organisatie geformaliseerd met de vaststelling van de 
Bijzondere Reglementen. Rapijnen & IJsselveld kreeg, naast de voorzitter, drie 
bestuursleden met de titel van heemraad, terwijl dat er in Cattenbroek twee waren. De 
voorzitters werden voor een periode van zes jaar benoemd door Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, terwijl de heemraden in principe om de zes jaar werden gekozen of 
herkozen door de gezamenlijke stemgerechtigde ingelanden. De stemgerechtigde 
ingelanden beslisten met de besturen over de benoeming van personeel en bestuurs-
functionarissen, over eigendommen en over financiële zaken. De besturen werden bij 
de uitvoering van hun taken bijgestaan door een secretaris, een penningmeester (voor 
1865 was dat de kamelaar, die lid van het polderbestuur was en die het feitelijk 
financieel beheer overliet aan de gaardermeester) en een bode. De vergaderingen van 
de waterschapsbesturen vonden plaats in de vergaderkamer van het café 'Het Wapen 
van Linschoten en Snelrewaard' in Linschoten. 
De gezamenlijke bestuursleden van de twee waterschappen vormden, tot 1896 met die 
van Haanwijk, tevens het bestuur van het waterschap De Gemeene Boezem van 

Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Haanwijk, later De Gemeene Boezem van 
Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek. Toen in 1925 het waterschap Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek ontstond werd het bestuur gevormd uit een voorzitter met 
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vijf bestuursleden, bijgestaan door een secretaris en een penningmeester. Tot aan de 
opheffing van het waterschap in 1974 bleef dit aantal onveranderd. 

ARCHIEFVORMING EN INVENTARISATIE 

Omtrent de archiefvorming in het verleden is niet erg veel bekend. Zoals vrijwel alle 
archieven van de Linschotense waterschappen werd het archief beheerd door de 
secretaris, die het vermoedelijk onderbracht in de gerechtskist. Ook voor de water
schappen Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek zal dit het geval geweest zijn. In de 
19e eeuw combineerden vader en zoon Anthony en Gerard van Dam het voorzitter
schap en secretariaat met dat van vrijwel alle andere waterschappen onder Linschoten 
en Snelrewaard, van welke gemeenten ze tevens burgemeester en secretaris waren. 

Het ligt voor de hand dat in die periode de archieven voor het grootste deel bij hen 
aan huis (waar ook de secretarie van Linschoten en Snelrewaard gevestigd was) 
bewaard werd. Onder hun opvolger P.H. Knook was dit zeker het geval; de Rijksar
chivaris in Utrecht constateerde in 1884, dat de Linschotense waterschapsarchieven 
'zich gedeeltelijk bevonden in de raadszaal (een opkamer in eene herberg) gedeeltelijk 
in de dicht daarbij gelegen secretarie'.11 Omdat het secretariaat vrijwel steeds werd 
waargenomen door de gemeentesecretaris of door een ambtenaar ter secretarie van 
Linschoten zijn de archieven vanuit praktisch oogpunt na de bouw van een nieuw 
gemeentehuis voor Linschoten en Snelrewaard in 1917 aldaar bewaard. In 1940 
besloot het bestuur om de archieven, in verband met oorlogsdreiging, over te brengen 
naar het Rijksarchief in Utrecht; vermoedelijk is dit voornemen door de tijd achter
haald, want over een daadwerkelijke overbrenging is verder niets gevonden.12 

Het onderbrengen van het archief van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek in het 
gemeentehuis in Linschoten ging met enige kosten gepaard: vanaf 1950 moest jaarlijks 
tien gulden aan de gemeente worden bepaald voor het bewaren van het archief. Het 
verblijf in de Linschotense kelder heeft de materiële staat van het archief weinig goed 
gedaan; veel stukken zijn gedurende die periode door vocht aangetast en een enkel 
stuk is hierdoor totaal verloren gegaan. Na de opheffing van het waterschap Rapijnen 
per 1 januari 1975 werd het grootste gedeelte van het archief overgebracht naar de 
centrale archiefbewaarplaats van het Groot-Waterschap van Woerden, waar het onder 
beheer kwam van de archivaris van het Streekarchivariaat Rijnstreek. In 1986 werd 
het gedeelte van het archief, dat nog in het Linschotense gemeentehuis bleek te liggen, 
bij het al overgebrachte archief gevoegd. 
Nadat het Groot-Waterschap van Woerden per 1 januari 1995 was opgegaan in het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werd het archief tenslotte overgebracht 
naar de centrale archiefbewaarplaats van het Hoogheemraadschap, te weten de door 
het streekarchief Rijnstreek beheerde archiefbewaarplaats in het Stadhuis te Woerden. 

In antwoord op een brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht schreef secretaris 
Knook begin 1884 over de archieven van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek dat 
'het archief zich alleen bepaalt tot rekeningen en verpachtconditiën; notulen of 
registers vóór 1813 zijn er niet aanwezig, evenmin als charters'" Dat lijkt een wel 
erg snelle conclusie, daar uit de huidige inventaris blijkt dat de hoeveelheid Stukken 

11. Verslag omtrent de oude gemeente-, waterschaps- en veenderij-archieven in de provincie Utrecht, 

1884/1885, p. 9. 

12. Inv.nr. 256. 

13. Inv.nr. 11. 



RAPUNEN & I.TSSELVELD EN CATTENBROEK LL 

van vóór 1813 relatief vrij groot is. De onjuiste mededeling van Knook is echter wel 
verklaarbaar, waar hij in een andere brief aan Gedeputeerde Staten over de Linscho-
tense gemeentearchieven, verklaart '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 gemeen
te- en wat tot waterschapsarchieven behoort; dat zij geheel ongeordend zijn en voor 
zoover mij gebleeken is geen inventaris bestaat'.u 

De archieven gaan vrij ver terug; de oudste (gecombineerde) rekening van de polders 
Rapijnen & IJsselveld dateert van 1588. 

Tot ver in de 19e is er geen sprake van enige ordening. Vanaf 1873 is er sprake van 
een agendastelsel, waarbij per jaar een agenda van de ingekomen en uitgaande stukken 
is opgemaakt, een systeem dat tot 1955 is toegepast. Vanaf 1955 is men onderwerps-
gewijs gaan ordenen. 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 voornamelijk akten van verhuur en verpachting, eigendomsbewijzen en 
stukken betreffende bouw en onderhoud van de molen en het gemaal. 
De eerste 'inventarisatie' van het archief vond plaats in 1884. Mr. L. van Hasselt 
maakte in opdracht van de Rijksarchivaris in Utrecht een inventaris van de archieven 
van Rapijnen & IJsselveld en van Cattenbroek, voor zover die dateerden van vóór 
1813.15 Deze inventarissen werden later aangevuld door mr. R. Fruin. Deze inventa
rissen zijn zeer beknopt. Waar over het archief van na 1813 geen enkele lijst aanwezig 
was, is besloten om tot een algehele herinventarisatie over te gaan. 
De verwevenheid van de polder- en waterschapsarchieven met die van de gerechten en 
gemeentes is een complicatie, die zich bij alle Linschotense archieven doet gelden. 
Binnen het hier beschreven complex van archieven is er daarnaast nog de situatie, dat 
er al vanaf het begin, dus lang vóór de samenvoeging van de waterschappen Rapijnen 
& IJsselveld en Cattenbroek in 1925, een zeer nauwe samenwerking tussen de twee 
waterschappen bestond. Het gevolg hiervan is dat een groot aantal stukken door beide 
waterschappen gezamenlijk werd opgemaakt; dit betreft met name de stukken over de 
molen. 
Er is in deze inventaris gekozen om in dergelijke gevallen de stukken te plaatsen in 
het archief van het waterschap Rapijnen & IJsselveld en ze onder beide archieven te 
beschrijven, waarbij in de inventaris van het archief van Cattenbroek via blanco 
nummers verwezen wordt naar het archief van Rapijnen & IJsselveld. 
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, dagtekenen
de 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 4 m archief vernietigd; het betreft hier 
voornamelijk financiële bescheiden. De huidige omvang van de beschreven archieven 
is 9,5 meter. 

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

15. Inv.nrs. 78 en 205. 
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BESTUURSLEDEN, SECRETARISSEN, PENNINGMEESTERS EN PERSONEEL 
1866-1924 

Rapijnen & IJsselveld 

Voorzitters 
1866- 1874 
1874- 1890 
1890- 1908 

G. van Dam 
R.F. Stalenhoef 
P.H. Knook 

1908 - 1924 G. van der Valk Bouman 

Cattenbroek 

Voorzitters 
1866- 1874 
1874- 1908 
1908 - 1924 

G. van Dam 
P.H. Knook 
G. van der Valk Bouman 

Secretarissen 
1866 - 1874 
1874- 1879 
1879- 1908 
1908 - 1924 

G. van Dam 
A. Kersbergen 
P.H. Knook 
G. van der Valk Bouman 

Secretarissen 
1866- 1874 G. van Dam 
1874- 1908 P.H. Knook 
1908 - 1924 S. Berghoef 

Penningmeesters 
1866-1874 G. van Dam 
1874-1878 H. de Groot 
1878-1906 T. Oskam 
1906 - 1924 S. Berghoef 

Penningmeesters 
1866- 1874 G. van Dam 
1874- 1908 P.H. Knook 
1908 - 1924 S. Berghoef 

Bestuursleden 
1866 -
1866 -
1866-
1878-
1878-
1879-
1884-
1901 -
1902-
1904 -
1907 -

1907-

1878 
1878 
1879 
1884 
1904 
1901 
1902 
1907 

• 1924 
1907 
1924 

1924 

G. Spruijt 
T. Oskam 
D. Oskam 
H. Jenné 
I. Verweij 
Jac. van der Geer 
C.H. Peek 
P. v.d. Heuvel 
A.G. van Riet 
D. Verweij Dz. 
C.G. Vlooswijk 

J. Verweij Dz. 

Bode (voor beide waterschappen) 
1866-
1908-
1920 -

1908 
1920 
1924 

J. Leemkoel 
CA. Schoonhoven 
D. van Dijk 

Bestuursleden 
1866- 1884 
1866- 1878 
1878- 1880 
1880- 1897 
1884- 1894 
1894- 1924 
1897- 1898 
1898- 1913 
1913 - 1922 
1922 - 1924 
1924 

A. Kersbergen 
W. van Rooijen 
Jac. Verboom 
C. Postma 
C. de Haan 
G.J. van den Broek 
W. de Haan 
T. Brouwer 
D. Verboom 
P. de Haan 
A. Hoogend ijk 

Molenaars/machinisten 
(gezamenlijk 
1866- 1871 
1871 - 1909 
1909 - 1924 

i molen/gemaal) 
B. van Vliet 
J. van Vliet 
K. van Vliet 

Gemeene Boezem van Rapijnen & Usselveld, Cattenbroek en, tot 1896, Haanwijk 
De gezamenlijke polderbesturen vormden het bestuur van de Gemeene Boezem 

Voorzitters 
1875- 1890 
1890- 1908 
1908 - 1924 

R.F. Stalenhoef 
P.H. Knook 
G. van der Valk 
Bouman 

Secretarissen 
1875- 1908 P.H. Knook 
1908 - 1924 S. Berghoef 

Penningmeesters 
1875- 1876 G.A. Buddingh 
1876- 1908 P.H. Knook 
1908 - 1924 S. Berghoef 
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BESTUURSLEDEN, SECRETARISSEN, PENNINGMEESTERS EN PERSONEEL 
1925 - 1974 

Rapijnen & Usselveld en Cattenbroek 

Voorzitters 
1925 - 1954 

1954 - 1966 

Secretarissen 
1925 - 1933 
1933 - 1935 
1935 - 1956 
1956 - 1966 

G. van der Valk 
Bouman 
A.G. van Riet 

S. Berghoef 
S. Berghoef (wnd) 
J. Brouwer 
J.F. Meijer 

Penningmeesters 
1925 - 1933 
1933 - 1935 
1935 - 1946 
1947 - 1966 

S. Berghoef 
S. Berghoef (wnd) 
J. van Dam 
J.C. Hendrikse 

1925 -
1925-
1925-
1932-
1938-
1940-
1947 -
1954-
1960-
1962 -
1964-

Bodes 
1925-
1927 
1928-
1943-

1940 
1960 
1964 
1954 
1947 
1966 
1966 
1962 
1966 
1966 
1966 

1926 

1943 
1952 

C.G. Vlooswijk 
A. Hoogendijk 
A.A. Stigter 
A.G. van Riet jr 
D. Verweij Hz. 
J.E. Vlooswijk 
H. Verweij Dz. 
A. van den Heuvel 
A.C. Hoogendijk 
A. van den Heuvel jr 
L.D. Kool 

D. van Dijk 
A.J. van der Maal 
W. Oskam 
J. de Kruif (wnd) 

Bestuursleden 
1925 P. de Haan 
1925 - 1938 J. Verweij Dz. 
1925-1931 A.G. van Riet 

Machinisten 
1925 - 1947 K. van Vliet 
1948 - 1966 N. Belo 

Rapijnen 

Voorzitter 
1966 - 1974 A.G. van Riet 

Secretaris 
1966 - 1968 
1968 - 1970 
1971 
1971 - 1974 

J.F. Meijer 
G.L.F. Hagenbeek 
P.C. Keuning 
J.C. Hendrikse (wnd) 

Bestuursleden 
1966- 1974 J.E. Vlooswijk 
1966- 1974 H. Verweij Dz. 
1966 - 1974 A. van den Heuvel jr 
1966 - 1974 L.D. Kool 
1966 - 1968 A.C. Hoogendijk 
1968 - 1974 J. den Hartogh 

Penningmeester 
1966 - 1974 J.C. Hendrikse 

Machinist 
1966 - 1968 N. Belo 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
RAPI.TNEN & I.ISSELVELD. 1588 - 1924 (1955) 

-

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1-4. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met de 
stemgerechtigde ingelanden, 
1866-1871 en 1873 - 1924. 2 katernen en 2 delen 

1. 1866-1871; 1 katern 
2. 1873 - 1875; 1 katern 
3. 1875 - 1906, met chronologische inhoudsopgave; 1 deel 

N.B. Bevat tevens de notulen van de vergaderingen van het bestuur van 
de Nieuwe Zandweg, 1875 - 1878. 

4. 1906 - 1924. 1 deel 

5-8. Notulen van de gezamenlijke vergaderingen van de besturen en de 
besturen met stemgerechtigde ingelanden van de waterschappen Rapijnen 
& IJsselveld en Cattenbroek, 
1846-1847, 1852 - 1858 en 1873 - 1878. 2 omslagen, 1 katern en 1 deel 

5. 1846-1847 
6. 1852-1858 
7. 1873 - 1876 

1 omslag 
1 omslag 
1 katern 

8. 1876 - 1878. 1 deel 

9. Register van afschriften van uitgaande brieven van de polderbesturen van 
Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, Achthoven, Heeswijk, de Lagenpol-
der, Mastwijk, Noord-Linschoten, Polanen, Schagen & den Engh, Snelre-
waard & Zuid-Linschoten en Wulverhorst ca . , 
1834 - 1842. 1 deel 

10-15. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met, per jaar, een 
agenda, 
1873 - 1924. 6 banden 

10. 1873 - 1880 
11. 1881-1890 
12. 1891 - 1900 

13. 1901 - 1910; 
14. 1911-1920; 
15. 1921 - 1924. 

16. Register van afschriften van uitgaande brieven, 
1875-1883. 1 deel 

17. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken aan de gezamenlijke 
polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, met, per jaar, 
een agenda, 

1875-1878. 1 omslag 
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18. Repertoires van de secretaris van akten, gepasseerd voor of uitgegeven 
vanwege het polderbestuur met aantekeningen van verificatie door de 
Verificateur der Registratie en Domeinen, 
1835 - 1848. 2 katernen 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

I. ORGANISATIE 

A. Grondgebied en bestuursinrichting 

19. Stukken betreffende de opname van de polders Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek in het Groot-Waterschap van Woerden, 1563 - 1564 en 1586; 
afschriften, 
circa 1600 en 1778. 1 omslag 

20. Kaart van het waterschap, behorend bij het Bijzonder Reglement, 
1865. 1 stuk 

21. Kaart van het waterschap met vermelding van de kadastrale percelen en 
sectienummers, 
circa 1880. 1 stuk 

B. Bestuur 

22. Volmachten door Deken en Kapittel van Oudmunster aan Jan Pietersz 
Cooninck, schout van Linschoten, om namens hen de rekeningen van Ra-
pijnen & IJsselveld en Cattenbroek af te horen, 
1591, 1593 - 1598, 1600 en 1602. 1 omslag 

23. Lijsten van ingelanden en bruikers van Rapijnen & IJsselveld en van de 
Hoogenpolder en Lagenpolder, opgemaakt ten behoeve van de oproeping 
tot een vergadering, 
1719. 2 stukken 

24. Lijst van benoemde heemraden en kamelaars van Rapijnen & IJsselveld, 
Cattenbroek en den Engh, 
circa 1792. 1 stuk 

25. Verslag van een gezamenlijke bijeenkomst van de ingelanden van Rapij
nen & IJsselveld, Cattenbroek en den Engh, waarbij besloten wordt Hen
drik Reitz te Woerden namens de polders af te vaardigen naar een verga
dering in Leiden, 
1795; afschrift, 1795. 1 stuk 
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26. Convocaties door de Gecommitteerden uit de geërfden en ingelanden van 
de gezamenlijke polders Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek voor 
bijeenkomsten, 
1799 en 1801. 3 stukken 

27. Volmachten door enige geërfden en ingelanden van de gezamenlijke pol
ders van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek aan Anthony van Dam, 
secretaris van Oudmunster, om namens hen op te treden op vergaderingen 
van die polders, 
[1799]. 1 stuk 

28. Stukken betreffende de verkiezing van heemraden, 
1860-1874. lomslag 

29. Stukken betreffende de benoeming van Gerard van Dam tot voorzitter, 
1866 en 1872. lomslag 

30. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 
1866 - 1873, 1875 - 1876 en 1878 - 1924. 1 omslag 

Staat van oude en nieuwe salarissen van het personeel en bestuursleden, 
circa 1866. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 32. 

C. Personeel 

1. Algemeen 

31. Besluit tot vaststelling van de salarissen van het personeel, 
1866. 1 stuk 

32. Staat van oude en nieuwe salarissen van het personeel en bestuursleden, 
circa 1866. 1 stuk 

2. Secretaris en gaardermeester/penningmeester 

33. Stukken betreffende een conflict tussen de ingelanden van Rapijnen & 
IJsselveld, Cattenbroek, Schagen & den Engh en de Lagenpolder, verte
genwoordigd door Jan de Cupere en Jan Balthasar Strick van Linschoten, 
en het Provintiaal Bestuur 's Lands van Utrecht inzake het beheer over de 
polderadministraties, afkomstig van de voormalige secretaris Anthony van 
Dam, 
1795 - 1797. 1 omslag 

34. Stukken betreffende de voldoening van declaraties van de gewezen 
secretaris Anthony van Dam voor verrichte werkzaamheden en achter
stallig salaris over de jaren 1794 - 1795, 
1797. 1 omslag 
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35. Besluit tot benoeming van Anthony van Dam tot gaardermeester, 
1800. 1 stuk 

36. Besluit van de ingelanden tot vaststelling van het percentage van de 
omslag, bestemd als gaarloon voor de gaardermeester, 
1828. 1 stuk 

37. Stukken betreffende de benoeming van en de borgstelling door Gerard van 
Dam als penningmeester, 
1850 en 1866-1867. lomslag 

38. Stukken betreffende de verkiezing van Gerard van Dam tot secretaris en 
penningmeester, 
1866. 1 omslag 

3. Bode 

39. Besluiten tot benoeming van Jan Leemkoel tot bode en tot vaststelling van 
zijn salaris, 
1866 en 1871. 2 stukken 

4. Molenaar 

40. Processen-verbaal met voorwaarden van de openbare aanbesteding en 
gunning door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Catten-
broek, van het bemalen van de polders, 
1659-1794 en 1844. lomslag 

41. Stukken betreffende een conflict binnen de polderbesturen van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek over het al dan niet handhaven van de watermo
lenaar Jan Kooijman, 
1799 1 omslag 

42. Akte, waarin de besturen van de Zuid- en Noordeinderpolders onder Aar-
landerveen een verklaring afleggen omtrent Bastiaan van Vliet, sollicitant 
naar de functie van molenaar op de gemeenschappelijke watermolen, 
1844. 1 stuk 

D. Bezittingen 

43. Processen-verbaal van openbare verpachting van het gras en hout op de 
Hollandse kade door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1846, 1851, 1881, 1886, 1892, 1899, 1905, 1911, 1917 en 1923.1 omslag 

44. Proces-verbaal van openbare verkoop van hakhout langs de Cattenbroe-
kerdijk door de gezamenlijke polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1847. 1 stuk 
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E. Financiën 

1. Begrotingen en rekeningen 

45. Begrotingen, 1857 - 1876, 1880 - 1897 en 1899 - 1924, met memories 
van toelichting, 1861 - 1862, 1864 - 1872, 1880 - 1897, 1899 -1906, 
1908 - 1909 en 1911 - 1924, en kohieren van de omslag van de water-
schapsl asten, 
1858 - 1866. 1 omslag 

46. 'Repartitiebegrotingen', begrotingen van de gemeenschappelijke inkom
sten en uitgaven met de polder Cattenbroek, 
1846 en 1857-1875. lomslag 

47. "Repartitiebegroting", begroting met memorie van toelichting van de ge
meenschappelijke uitgaven van de waterschappen Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek en de polder Haanwijk, 
1874. 2 stukken 

48. Gezamenlijke rekeningen van de polders Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, 
1588/1589 -1589/1590, 1596/1597, 1619/1620 en 1621/1622. 1 omslag 

49-56. Rekeningen, 1622/1623 - 1924, met hiaten, met kohieren van de omslag 
van de waterschapslasten, 
1829-1857. 8 pakken 
N.B. De looptijd van de rekeningjaren varieert tot 1645 en van 1707 tot 

1795 vanjaar tot jaar 

49. 1622/1623 - 1623/1624, 1625/1626 - 1626/1627, 1628/1629 -
1638/1639, 1644/1645, 1663 - 1664, 1666 - 1668, 1670 - 1671 en 
1677 - 1679; 

50. 1681 - 1682, 1684, 1686 - 1693 en 1701 - 1714/1715; 
51. 1715/1716- 1739/1740; 
52. 1740/1741 - 1749/1750 en 1752/1753 - 1772/1773; 

53. 1775/1776 - 1794/1795 en 1796 - 1813; 
54. 1814-1828; 
55. 1829 - 1863, met kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 

1829- 1857; 
56. 1864- 1881, 1884- 1909 en 1911 - 1924. 

57. Rekeningen; afschriften, 
1629/1630, 1682, 1688, 1792/1793 - 1794/1795, 1798 - 1802, 1806 -
1808 en 1811 - 1813. lomslag 

58. 'Repartitierekeningen', rekeningen van de gemeenschappelijke inkomsten 
en uitgaven met de polder Cattenbroek, 
1822-1875. lomslag 
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59-65. Bijlagen bij de rekeningen, 
1671 - 1924, met hiaten. 7 pakken 

59. 1671, 1677 - 1679, 1681 - 1682, 1684 en 1686 - 1693; 
60. 1701 - 1715; 
61. 1716-1735; 
62. 1736 - 1750 en 1753 - 1760; 
63. 1761 - 1768, 1770 - 1773 en 1775 - 1785; 
64. 1786-1813; 
65. 1814 - 1821, 1824 - 1843, 1845, 1860, 1870, 1880, 1882 en 1883, 

1890, 1900, 1910, 1920 en 1924. 
N.B. Bevat ook nota 's voor de gezamenlijke polders Rapijnen & IJssel-

veld en Cattenbroek 

66-67'. Bijlagen bij de repartitierekeningen, 
1672 - 1850, met hiaten. 2 pakken 

66. 1672, 1702, 1737, 1739 - 1742, 1744 - 1750 en 1769 - 1770; 
67. 1822- 1844 en 1846- 1850. 

2. Omslag en inning van waterschapslasten 

68. Kohier van het Rijnlands morgengeld met aantekeningen van kwijting, 
1668. 1 deel 

69. Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden, geschreven op een verzoekschrift van de schout en gaarder
meester Johan van Asperen om volgens het geldende dijkrecht achterstalli
ge morgengelden te mogen innen, 
1671. 1 stuk 

70. Stukken betreffende de verandering in de betalingswijze van het Rijnlands 
morgengeld door de gezamenlijke polderbesturen onder Linschoten, 
1795-1805. lomslag 

71. Kohier van het Rijnlands morgengeld met aantekeningen van kwijting van 
de polders Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Schagen & den Engh, 
met alfabetische naamindex, 
1806-1807. 1 deel 

72. Registers van ontvangst van polderlasten en van het Rijnlands morgen
geld, 
1846-1850. lomslag 

73. Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1867 - 1876, 1881 -1882, 1884, 1886 - 1897 en 1899 - 1924. 1 omslag 
N.B. Zie voor de kohieren over de jaren 1829 -1857 inv.nr. 55 en voor 

de kohieren over de jaren 1858 - 1866 inv.nr. 45 
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74. Leggers van grondeigenaars en gebruikers in de jaren 1812, 1820, 1824, 
1828, 1832, 1836, 1840 en 1848, ingedeeld volgens de in 1564 door het 
Hoogheemraadschap Rijnland aangelegde legger en opgemaakt ten 
behoeve van de heffing van het Rijnlands morgengeld, 
1819, 1821, 1824, 1828, 1835, 1838, 1841 en 1849. 1 omslag 

75. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars, aangelegd ten behoeve van de 
opstelling van de kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 1844, 
bijgewerkt tot 1886, met alfabetische naamindex alsmede stukken betref
fende de totstandkoming, 
1842 - 1844. 1 band 

76. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars, aangelegd ten behoeve van de 
opstelling van de kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
[1863], bijgewerkt tot 1955, met alfabetische naamindex. 1 band 

3. Leningen 

77. Akte van boedelscheiding uit 1662 door de erfgenamen van Frans van 
Duijssel, waarbij een rentebrief t.b.v. 800 gulden ten laste van de polders 
Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek wordt toebedeeld aan mr. Hendrick 
van Duijssel; authentiek afschrift, 
1677, met retroakte, 1585. 2 stukken 

F. Archief 

78. Archiefinventaris, opgemaakt door mr. L. van Hasselt, 
1884, aangevuld 1888, 1891 en 1893. 1 katern 

G. Verhouding tot hogere organen 

79. Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden tot vaststelling van het door de polder te betalen bedrag in de 
kosten van de vernieuwing van de sluis te Bodegraven, 
1669. 1 stuk 

80. Stukken betreffende een gezamenlijk bezwaarprocedure van de polderbe-
sturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, den Engh en Papekop & 
Diemerbroek tegen het heffen van het "Haarlemmermeergeld" door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
1777 - 1778. 1 omslag 
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II. TAAKUITVOERING 

A. Toezicht 

1. Schouw, schouwbrieven en keuren 

81. "Schouwbrief", reglement op de schouw en het onderhoud van de dijken, 
kades, zandpaden en watergangen, met besluit tot goedkeuring door dijk
graaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, 
1667; afschriften, circa 1690, circa 1730 en circa 1820. 1 omslag 

82. Rapport van de schouw van de Rapijnsekade, 
1633. 1 stuk 

83. "Schouwbrief", reglement voor de schouw door de polderbesturen van 
Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek op de vaart, de Cattenbroekerdijk 
en de Rapijnsekade tussen de Lindeboomsbrug en de brug in Linschoten, 
met lijst van verhoefslaagden, 
1683, in tweevoud, met afschriften, circa 1700 en circa 1780. 1 omslag 

84. Stukken betreffende een geschil tussen de polderbesturen van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek en het Groot-Waterschap van Woerden inzake 
de verantwoordelijkheid voor de aanwijzing bij de schouw van de ge
meerd andskade vanaf de Lindeboom tot het IJsselveldse hek, 
1700 - 1702. 1 omslag 

85. Keuren, 1867, 1901, 1911 en 1923, en stukken betreffende de goedkeu
ring en totstandkoming van wijzigingen, 
1868-1880. lomslag 

86. Stukken betreffende een conflict met enkele ingelanden omtrent het bewei
den van de kaden binnen het waterschap, 
1868. 1 omslag 

87. Proces-verbaal van de schouw van het IJsselveldse zandpad, met bijlagen, 
1893. 1 omslag 

2. Vergunningen 

88. Stukken betreffende een conflict met de Woerdense steenbakker Jacob de 
Koning Jz. inzake het niet verlenen van vergunning tot het steken van een 
brug door de kade bij zijn land op IJsselveld, 
1831. 1 omslag 

89. Akte van overeenkomst met Hendrik Knijff Az., pannenbakker te Woer
den, betreffende het afdammen van een oude en het graven van een 
nieuwe vletsloot ten behoeve van ontgronding, 
circa 1850. 1 stuk 
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90. Vergunningen tot het rooien van bomen, 
1855, 1857 en 1860. 1 omslag 

91. Stukken betreffende de verlening van vergunning tot het leggen van 
duikers aan G. Spruijt te Linsehoten en C.W. van Voorst van Beest te 
Utrecht, 
1864 en 1865. 1 omslag 

92. Vergunning, verleend aan H.D. de Bruijn te Linsehoten, tot het herstellen 
van de beschoeiing langs zijn eigendommen aan de Nieuwe Vaart, 
1879. 1 stuk 

B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

1. Algemeen 

93. Stukken betreffende openbare aanbesteding en gunning door de polderbe-
sturen van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek van het gewoon onder
houd aan de gemeenschappelijke werken, 
1846, 1852, 1858, 1864 en 1869. 1 omslag 

94. Akte van overeenkomst tussen het waterschap Rapijnen & IJsselveld en 
het waterschap Cattenbroek betreffende het onderhoud van gemeenschap
pelijke eigendommen, met brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
waarin enkele wijzigingen in de overeenkomst worden aanbevolen, 
1875. 2 stukken 

95. Leggers van de onderhoudsplichtigen van de sloten, weteringen, hoofde-
lingen, kweldammen, schutten en duikers van het waterschap, 
1879 en 1903, bijgewerkt 1880 - 1902 en 1904 - 1920. 2 katerns 

2. Waterstand 

96. Keur van het Groot-Waterschap van Woerden op de seinmolens; gedrukt 
afschrift, 
1780. 1 stuk 

97. Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten voor tijdelijke 
hulpbemaling met de polders Haanwijk, 1847 en 1869, en Breeveld, 
1867-1874. lomslag 

3. Waterlopen 

98. Akte van overeenkomst tussen het Kapittel van Oudmunster als ambachts
heer van Rapijnen & IJsselveld enerzijds en het stadsbestuur van Mont-
foort anderzijds betreffende het doen graven en onderhouden van de vaart 
tussen de IJsselpoort te Montfoort en de brug in het dorp Linsehoten, 
1617; authentiek afschrift, 1711. 1 stuk 
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99. Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden op een klacht van de polderbesturen van Rapijnen & IJssel
veld, Cattenbroek, Schagen & den Engh en Zuid-Linschoten betreffende 
het belemmeren van het verkeer en de doorstroming op de Jaapbijzerwete-
ring door houtvlotten van de houtzager Dirck Pietersz van Wijngaerden, 
1670. 1 stuk 

100. Stukken betreffende rechtszaak van de polderbesturen van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek tegen het stadsbestuur van Montfoort inzake het 
beheer en onderhoud van de vaart tussen Montfoort en Linschoten, 
1677 - 1685. 1 omslag 

101. Akte van overeenkomst tussen de polderbesturen van Rapijnen & IJssel
veld en Cattenbroek enerzijds en het stadsbestuur van Montfoort ander
zijds ter vervanging van oudere overeenkomsten betreffende het beheer en 
onderhoud van de vaart tussen Montfoort en Linschoten en de erbij horen
de schotdeuren, sluizen, kades en dijken, 1682, met aantekening dat de 
schotdeuren in Linschoten tot genoegen van het stadsbestuur van Mont
foort zijn weggenomen, 
1683; authentiek afschrift, 1683. 1 stuk 

102. Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van de openbare aanbe
steding en gunning van het uitbaggeren van de vaart tussen de Linde-
boomsbrug tot aan de brug in het dorp Linschoten door de polderbesturen 
van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, 
1683 - 1736 en 1846. 1 omslag 

& 

103. Stukken betreffende het laten uitdiepen van de Linschoten door de geza
menlijke polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, den 
Engh, de Hoogenpolder en de Lagenpolder, 
1719, met retroacta, 1661. 1 omslag 

104. Bestek en voorwaarden van het uitdiepen van de molenvliet met proces
verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan Jan de Cupere en 
Claas de With door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek. 
1750. 1 stuk 
N.B. In tweevoud. 

105. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het graven 
van een tochtsloot tussen de voorwetering en de middelwetering aan Jan 
van Kampen door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, 
1769. 1 stuk 

106. Proces-verbaal van openbare aanbesteding door de besturen van de water
schappen Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek en de polder Haanwijk 
van het verbreden en verdiepen van twee sloten ten behoeve van de 
gemeenschappelijke bemaling van de genoemde waterschappen en polder, 
1874. 1 stuk 
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107. Processen-verbaal van openbare aanbesteding door de besturen van de 
waterschappen Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek van het banwerk van 
de waterschappen aan de Nieuwe Vaart tussen Linschoten en Montfoort, 
1879-1924. lomslag 

4. Waterkeringen 

a. Waterkeringen in eigen beheer en onderhoud 

108. Vonnis uit 1589 in een conflict met Cattenbroek omtrent de meebetaling 
aan de kosten van het onderhoud van de Cattenbroekerkade, 
1623; afschrift, circa 1760. 1 stuk 

109. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met het stadsbe
stuur van Montfoort inzake het onderhoud van de Rapijnsekade langs de 
nieuwe vaart, 
1632, met authentieke afschriften van de overeenkomst, 1659, 1677 en 
1678. 1 omslag 

110. Staten van verhoefslaagden voor het onderhoud van de Rapijnsekade en de 
Cattenbroekerdijk, 
1697, 1726, 1763, 1788, circa 1800 - 1805 en 1855. 1 omslag 

111. Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden, waarbij de polderbesturen van Cattenbroek en Rapijnen & IJs
selveld toestemming verleend wordt tot het doen uitvoeren van werk
zaamheden aan de Cattenbroekerdijk en de Rapijnsekade voor rekening 
van in gebreke blijvende onderhoudsplichtigen, 
1726, met afschriften, circa 1800. 3 stukken 

112. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning van de egalisatie van de Lagekade aan Jan van Hemst en Wil
lem Vonck door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, 
1764. 1 stuk 

113. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning van het ophogen en verbeteren van de west- en zuidkant van 
de vaartkade aan Jan van Schaik, Gijsbert van Breukelen, Hendrik van 
den Engh en Jan van Kampen, 
1787. 1 stuk 

114. Staat van verhoefslaagden op de kades en dijken binnen het waterschap, 
1868. 1 katern 

115. Staten van dijkwachtplichtigen, 
1869-1872. lomslag 

116. Akte van aanneming door Johannes Vreeswijk te Montfoort van het 
maken en onderhouden van een klaphek en scheerhekken op de kade langs 
de Montfoortsevaart ten behoeve van zijn jaagschuiten, 
1894. 1 stuk 
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b. Hollandse- of gemeenlandskade 

117. Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van de openbare aanbe
steding en gunning van het onderhoud van hun hoefslag op de Hollandse-
of gemeenlandskade door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1675, 1677 - 1744 en 1752 - 1786. 1 omslag 

118. Stukken betreffende het ophogen van de gemeenlandskade tussen Haan-
wijk en Montfoort door de gezamenlijke ingelanden van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek, 
1726-1729. lomslag 

119. Staten van verhoefslaagden op de Hollandse- of gemeenlandskade uit de 
polders Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek met vermelding van door 
hen betaalde en in de repartitierekeningen verantwoorde 'kadegelden', 
1851, 1855 en 1861 - 1865. 1 omslag 

c. Meerndijk 

120. Stukken betreffende een geschil tussen de gezamenlijke dijkwachtplichti-
gen op de Meerndijk onder het Groot-Waterschap van Woerden, vertegen
woordigd door de schouten van Linschoten en Kamerik-Mijzijde, en de 
Staten van Utrecht inzake de dijkwachtplicht, 
1585 - 1595. 1 omslag 

121. 'Schouwbrief, reglement voor de schouw op de Meerndijk, uitgegeven 
door de Staten van Utrecht, 
1595; afschriften, circa 1600. 2 stukken 

122. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning van het graven van een gedeelte van de sloot langs de Meern
dijk nabij de Jutphasedijk aan Hendrick Jacobsz door de gezamenlijke 
polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Den Engh, 
1683; afschrift, 1683. 1 stuk 

123. Rekening van inkomsten en uitgaven door de polderbesturen van Rapijnen 
& IJsselveld, Cattenbroek, Schagen & den Engh en Mastwijk uit hoofde 
van de ophogings- en afgravingswerkzaamheden aan hun slag in de 
Meerndijk, 
1696. 1 stuk 

124. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van openbare aanbesteding 
door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, Schagen 
& den Engh en Mastwijk van het afgraven en ophogen van hun slag in de 
Meerndijk, aan Arien Jans, Jan Krijnen van der Eegh en Jan Fredericksz, 
1696, met extract uit het resolutieboek van het bestuur van het waterschap 
Bijlevelt en de Meerndijk betreffende die werken, 
1696. 2 stukken 



RAPI.TNEN & I.TSSELVELD 27 

125. Lijsten van dijkwachtplichtigen op de Meemdijk, 
1746 - 1767, 1770 - 1793, 1867, 1870 - 1876 en 1878. 1 omslag 

126. Publicaties van de aankondiging van de schouw op de Meerndijk door 
dijk- en watergraaf van Bijlevelt en de Meerndijk, gedrukt, 
1747 - 1792. 1 omslag 

127. Stukken betreffende de voorgenomen afkoop van de Meerndijkplicht, 
1865. 1 omslag 

d. Overige waterkeringen buiten het waterschap gelegen 

128. Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van de openbare aanbe
steding en gunning door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek van het hoefslag van de polders op de Middelandskade, 
1675, 1683 en 1736. 1 omslag 

129. Lijst van dijkwachtplichtigen, die op 26 maart 1751 moesten opkomen om 
werkzaamheden ter versterking van de IJsseldijk te verrichten met af
schrift van een akte van aanzegging tot opkomst door de bode van het 
Groot-Waterschap van Woerden aan de schouten van Linschoten en 
Snelrewaard, 
1751. 2 stukken 

130. Legger van de onderhoudsplichtigen aan de Mastwijkerdijk tussen de Lin
deboom en de Hollandsekade, 
1880, bijgewerkt 1881-1892. 1 katern 

5. Gemeenschappelijke molens, gemalen en machinistenwoning 

131. Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van openbare aanbeste
ding en gunning door het polderbestuur met dat van Cattenbroek van 
vernieuwingen aan de watermolen aan Cornelis Pietersz Loopick, 
1665 en 1679. 2 stukken 

132. Notulen van een bijeenkomst van de gezamenlijke ingelanden met die van 
Cattenbroek in verband met de aanbesteding en bekostiging van het doen 
van reparaties aan de watermolen, 

1674. 1 stuk 

133. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van openbare aanbesteding en 
gunning door het polderbestuur met dat van Cattenbroek van de vernieu
wing van het bovenhuis en twee molenroeden van de watermolen aan 
Adriaen Kerckhoven, 
1674, met afschrift, 1674. 2 stukken 

134. Rekening van de kosten van de nieuwe molen en molenaarswoning ter 
vervanging van de door storm verwoeste oude watermolen, 
1675. 1 katern 

135. Rekening van de reparatiekosten aan de molen en molenaarswoning, 
1679. 1 stuk 
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136. Rekening van de kosten van het verrichten van vernieuwingen aan de 
watermolen, 
1693. 1 stuk 

137. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning van het maken van een nieuwe bovenas in de molen door het 
polderbestuur met dat van Cattenbroek aan Teunis Joosten Rietveld, 
1705. 2 stukken 
N.B. In tweevoud 

138. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van openbare aanbesteding en 
gunning van vernieuwingen en onderhoud aan de watermolen door het 
polderbestuur met dat van Cattenbroek aan Mees te Hofstede, 
1825. 1 stuk 

139. Stukken betreffende de openbare aanbesteding door het polderbestuur met 
dat van Cattenbroek van het zesjarig onderhoud van de watermolen, 
1845. 1 omslag 

140. Stukken betreffende het vernieuwen van gedeelten van de gemeenschappe
lijke watermolen, 
1857- 1859. 1 omslag 

141. Stukken betreffende het gewoon en buitengewoon onderhoud aan de ge
meenschappelijke watermolen, 
1865-1869. lomslag 

142. Stukken betreffende de bouw van het stoomgemaal met bijgebouwen in 
opdracht van het waterschapsbestuur en van dat van Cattenbroek en het 
polderbestuur van Haanwijk, 
1872-1874. lomslag 

143. Lijst van defecten aan de watermolen, opgemaakt door de opzichter A. 
Pelgrim, 
1873. 1 stuk 

144. Rekening met bijlagen van de bouw van het stoomgemaal met machinis
tenwoning door het waterschap in samenwerking met het waterschap 
Cattenbroek en de polder Haanwijk, 
1874. 1 omslag 

6. Dammen en duikers 

145. Stukken betreffende een geschil met het stadsbestuur van Montfoort 
omtrent de sloop van twee dammen bij de Linschotense brug en bij de 
Lindeboomsbrug en het onderhoud van de sluisdeuren te Montfoort, 
1675 - 1676. 1 omslag 
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146. Stukken betreffende het leggen van twee dammen en een duiker in de 
vaart en de Rapijnsewetering in het dorp Linschoten in opdracht van het 
polderbestuur met dat van Cattenbroek, 
1683 - 1684. 1 omslag 

147. Stukken betreffende het leggen van vijf dammen in de vaart tussen Lin
schoten en De Lindeboom door het polderbestuur met dat van Catten
broek, 
1770-1771. lomslag 

7. Bruggen en overtocht 

148. Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden tot het verbreden van een brug in Polanen en het uitdiepen 
van de Linschoten, op een verzoekschrift van de gezamenlijke polders 
onder Linschoten en Snelrewaard tot het doen verwijderen van die brug, 
die de waterafvoer naar de Rijn belemmert, 1599, met afschrift en 
toelichtende brief door J. Putman, 
circa 1830. 3 stukken 

149. Bestek en voorwaarden met tekening voor de aanleg van een nieuwe 
overtocht aan de Cattenbroekerdijk door het polderbestuur met dat van 
Cattenbroek; 
[1698] 1 stuk 
N.B. In tweevoud 

150. Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning door het polderbestuur met dat van Cattenbroek van het 
vernieuwen van de brug in Linschoten aan Cornelis van Emmerik, 
1683. 1 stuk 

151. Brief van het Committé van Algemeen Welzijn van Utrecht aan het 
polderbestuur en dat van Cattenbroek betreffende het slopen of vernieu
wen van de brug nabij de Oyersluis te Montfoort met aantekeningen van 
dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, 
1797. 1 stuk 

8. Wegen 

152. Ordonnantie van de Staten van Utrecht op het onderhoud en de schouw 
van het zandvoetpad langs de Meerndijk, 1697; gedrukt afschrift, 
1697. 1 katern 

153. Processen-verbaal van de openbare verpachting van de inning van het 
'jaagpadgeld' op het gebruik van de de westelijke en zuidelijke kade van 
de vaart tussen het dorp Linschoten en de Lindeboomsbrug als jaagpad, 
1761 - 1783. 1 omslag 
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154. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen, van het beheer en 
onderhoud van het jaagpad langs de vaart tussen het dorp Linschoten en 
de Lindeboomsbrug, 
1761 - 1781. 1 omslag 

155. Processen-verbaal van de openbare verpachting van de inning van het 
'jaagpadgeld' op het gebruik van de westelijke en zuidelijke kade van de 
vaart tussen het dorp Linschoten en de Lindeboomsbrug als jaagpad, als
mede van het 'zandpadgeld', de tolheffing op het zandpad tussen Linscho
ten en Woerden, 
1787-1800. lomslag 

156. Kohieren van het zandpadgeld, 
1841 - 1847, 1849 - 1861 en 1863. 1 omslag 

157. Rekeningen van de inkomsten en uitgaven van het verbreden van de 
zandweg tussen Rapijnen en Polanen in samenwerking met de polder 
Polanen, met bijlagen, 
1856. 1 omslag 

158. Legger van de onderhoudsplichtigen aan het IJsselveldse zandpad tussen 
de Nieuwe Zandweg en de Lindenboom, aangelegd 1880 en 1883, bijge
werkt 
1881-1882 en 1884 - 1932. 2 katerns 

159. Legger van de onderhoudsplichtigen aan de Korte Linschoterzandweg tus
sen het dorp Linschoten en de Polanerzandweg, aangelegd 1885, bijge
werkt 
1886- 1902. 1 katern 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
CATTENBROEK. 1588 - 1924 (1957) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

160. Notulen van de vergaderingen van het polderbestuur, 
1847 - 1848 en 1853. 1 omslag 

161-165. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met 
stemgerechtigde ingelanden, 
1865 - 1924. 3 katerns en 2 delen 

161. 1865-1869 
162. 1869-1874 
163. 1874 - 1876 
164. 1877-1919 

1 katern 
1 katern 
1 katern 

1 deel 
165. 1919 - 1924. 1 deel 

Notulen van de gezamenlijke vergaderingen van de besturen en de 
besturen met stemgerechtigde ingelanden van de waterschappen Rapijnen 
& IJsselveld en Cattenbroek, 
1852 - 1858 en 1873 - 1878. 2 omslagen, 1 katern en 1 deel 
N.B. Zie inv.nrs. 5-8. 

Register van afschriften van uitgaande brieven van de polderbesturen van 
Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, Achthoven, Heeswijk, de Lagenpol-
der, Mastwijk, Noord-Linschoten, Polanen, Schagen & Den Engh, 
Snelrewaard & Zuid-Linschoten en Wulverhorst ca., 
1834-1842. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 9. 

166-170. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met, per jaar, een 
agenda, 
1873 - 1924. 5 banden 

166. 1870- 1880 
167. 1881 - 1890 
168. 1891 - 1900 

169. 1901 - 1910; 
170. 1911 - 1924. 

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken aan de gezamenlijke 
polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, met, per jaar, 
agenda's, 
1875-1878. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 17. 
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171. Repertoires van de secretaris van akten, gepasseerd voor of uitgegeven 
vanwege het polderbestuur met aantekeningen van verificatie door de 
Verificateur der Registratie en Domeinen, 
1835 - 1842 en 1827 - 1854. 1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

I. ORGANISATIE 

A. Grondgebied en bestuursinrichting 

Stukken betreffende de inname van de polders Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek in het Groot-Waterschap van Woerden, 1563 - 1564 en 1586; 
afschriften, 
circa 1600 en 1778. 1 omslag 
NB. Zie inv.nr. 19. 

172. Stukken betreffende de voorbereiding van het Bijzonder Reglement, 
1865. 1 omslag 

B. Bestuur 

Volmachten door Deken en Kapittel van Oudmunster aan Jan Pietersz 
Cooninck, schout van Linschoten, om namens hen de rekeningen van Ra-
pijnen & IJsselveld en Cattenbroek af te horen, 
1591, 1593 - 1598, 1600 en 1602. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 22. 

173. Verzoekschrift van een aantal ingelanden aan dijkgraaf en hoogheemraden 
van het Groot-Waterschap van Woerden om de schout geen extra geld toe 
te staan voor het innen van morgengelden, 
1679. 1 stuk 

174. Stukken betreffende een conflict tussen de polderbesturen van Cattenbroek 
en Schagen & den Engh met de schout Johannes van Groenevelt inzake 
diens rechten en plichten ten opzichte van de polders, 
1686. 1 omslag 

Lijst van benoemde heemraden en kamelaars van Rapijnen & IJsselveld, 
Cattenbroek en den Engh, 
circa 1792. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 24. 

Verslag van een gezamenlijke bijeenkomst van de ingelanden van Rapij
nen & IJsselveld, Cattenbroek en den Engh, waarbij besloten wordt Hen
drik Reitz te Woerden namens de polders af te vaardigen naar een verga
dering in Leiden, 
1795; afschrift, 1795. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 25. 
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Convocaties door de Gecommitteerden uit de geërfden en ingelanden van 
de gezamenlijke polders Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek voor 
bijeenkomsten, 
1799 en 1801. 3 stukken 
N.B. Zie inv.nr. 26. 

Volmachten door enige geërfden en ingelanden van de gezamenlijke pol
ders van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek aan Anthony van Dam, 
secretaris van Oudmunster, om namens hen op te treden op vergaderingen 
van die polders, 
[1799]. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 27. 

175. Brief van de ambachtsheer O.B. Bisdom van Cattenbroek met klachten 
over het polderbestuur, 
1856. 1 stuk 

176. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 
1866-1924. 1 pak 

Staat van oude en nieuwe salarissen van het personeel en bestuursleden, 
circa 1866. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 184 

177. Stukken betreffende de benoeming van Gerard van Dam tot voorzitter, 
1866. 1 omslag 

178. Stukken betreffende de verkiezing van W. van Rooijen en A. Kersbergen 
tot heemraden, 
1866 en 1869. lomslag 

C. Personeel 

Processen-verbaal met voorwaarden van de openbare aanbesteding en 
gunning door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, van het bemalen van de polders, 
1659 - 1794 en 1844. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 40. 

Stukken betreffende een conflict tussen de ingelanden van Rapijnen & 
IJsselveld, Cattenbroek, Schagen & den Engh en de Lagenpolder, verte
genwoordigd door Jan de Cupere en Jan Balthasar Strick van Linschoten, 
en het Provintiaal Bestuur 's Lands van Utrecht inzake het beheer over de 
polderadministraties, afkomstig van de voormalige secretaris Anthony van 
Dam, 
1795 - 1797. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 33. 
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179. Rekeningen van de gewezen schout en secretaris Anthony van Dam voor 
verrichte werkzaamheden en achterstallig salaris over de jaren 
1794 - 1795, 
[1797]. 2 stukken 

Stukken betreffende een conflict binnen de polderbesturen van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek over het al dan niet handhaven van de watermo
lenaar Jan Kooijman, 
1799. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 41. 

180. Besluit van de ingelanden tot vaststelling van het percentage van de 
omslag, bestemd als gaarloon voor de gaardermeester, 
1828. 1 stuk 

Akte, waarin de besturen van de Zuid- en Noordeinderpolders onder Aar-
landerveen een verklaring afleggen omtrent Bastiaan van Vliet, sollicitant 
naar de functie van molenaar op de gemeenschappelijke watermolen, 
1844. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 42. 

181. Besluiten van Gedeputeerde Staten tot benoeming van Gerard van Dam tot 
schout, secretaris en gaardermeester, 
1847. 1 omslag 

182. Stukken betreffende de benoeming en de borgstelling van Gerard van 
Dam als penningmeester, 
1850, 1866 en 1867. 1 omslag 

183. Besluit tot vaststelling van het salaris van de bode, 
1852. 1 stuk 

184. Staat van oude en nieuwe salarissen van het personeel en bestuursleden, 
circa 1866. 1 stuk 

185. Instructie voor de secretaris, 
1866. 1 stuk 

186. Instructie voor de penningmeester, 
1866. 1 stuk 

187. Proces-verbaal van de verkiezing van Gerard van Dam tot secretaris en 
penningmeester, 
1866. 1 stuk 
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D. Bezittingen 

Processen-verbaal van openbare verpachting van het gras en hout op de 
Hollandse kade door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1846, 1851, 1881, 1886, 1892, 1899, 1905, 1911, 1917 en 1923.1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 43. 

Proces-verbaal van openbare verkoop van hakhout langs de Cattenbroe-
kerdijk door de gezamenlijke polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1847. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 44. 

188. Lijst van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom is, 
1866; afschrift, 1866. 1 stuk 

E. Financiën 

1. Begrotingen en rekeningen 

189. Begrotingen, 1857 - 1924, met memories van toelichting, 1861 - 1924, en 
kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1857-1866. lomslag 

'Repartitiebegrotingen', begrotingen van de gemeenschappelijke inkom
sten en uitgaven met de polder Rapijnen & IJsselveld, 
1846 en 1857-1875. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 46. 

"Repartitiebegroting", begroting met memorie van toelichting van de 
gemeenschappelijke uitgaven van de waterschappen Rapijnen & IJsselveld 
en Cattenbroek en de polder Haanwijk, 
1874. 2 stukken 
N.B. Zie inv.nr. 47. 

Gezamenlijke rekeningen van de polders Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, 
1588/1589 -1589/1590, 1596/1597, 1619/1620 en 1621/1622. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 48. 

190-195. Rekeningen, 1657 - 1924, met kohieren van de omslag van de water
schapslasten, 
1829-1857. 6 pakken 
N.B. De looptijd van de rekeningjaren varieert van 1707 tot 1795 van 

jaar tot jaar. 

190. 1657-1700 
191. 1701-1740 
192. 1741 - 1780 

193. 1781-1820; 
194. 1821 - 1870; 
195. 1871 - 1924. 
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196-197. Bijlagen bij de rekeningen, 
1675 - 1920, met hiaten. 2 pakken 

196. 1675, 1751 - 1768 en 1771 - 1810; 
197. 1812 - 1821, 1823 - 1824, 1827 - 1837, 1839 - 1847, 1849 - 1850, 

1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. 

'Repartitierekeningen', rekeningen van de gemeenschappelijke inkomsten 
en uitgaven met de polder Rapijnen & IJsselveld, 
1822-1875. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 58. 

Bijlagen bij de repartitierekeningen, 
1672 - 1850, met hiaten. 2 pakken 
N.B. Zie inv.nrs. 66-67. 

2. Omslag en inning van waterschapslasten 

198. 'Morgenboeken', leggers van grondeigenaren en gebruikers, vierjaarlijks 
opgemaakt ten behoeve van de heffing van het Rijnlands morgengeld, 
1676, 1704 - 1780, 1820 - 1840 en 1848. 1 pak 

199. Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, waarin wordt 
opgeroepen tot het voldoen van achterstallig Rijnlands morgengeld, 
1795. 1 stuk 

Kohier van het Rijnlands morgengeld met aantekeningen van kwijting van 
de polders Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Schagen & den Engh, 
met alfabetische naamindex, 
1806-1807. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 71. 

200. Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1867-1924. lomslag 
N.B. Zie voor de kohieren over de jaren 1829 -1857 inv.nr. 194 en voor 

de kohieren over de jaren 1858 - 1866 inv.nr. 189. 

201. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars, aangelegd ten behoeve van de 
opstelling van de kohieren van de waterschapslasten, 1844, bijgewerkt tot 
1886, met alfabetische naamindex, alsmede stukken betreffende de tot
standkoming, 
1842-1844. 1 band 

202. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars, aangelegd ten behoeve van de 
opstelling van de kohieren van de waterschapslasten, 
1886, bijgewerkt tot 1957, met alfabetische naamindex. 1 deel 
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3. Leningen 

203. Akte, waarin schout en heemraden verklaren 300 gulden schuldig te zijn 
aan Wier Cornelisz Spruijt voor de betaling van het aandeel van de polder 
in de reparatie van de watermolen, 
1665. 1 stuk 

204. Stukken betreffende het aangaan en aflossing van een geldlening ten 
bedrage van 100 gulden bij en aan Daniel Bernard, heer van Cattenbroek, 
te Amsterdam, voor de betaling van het aandeel van de polder in de 
vernieuwing van de watermolen, 
1674 - 1682. 1 omslag 

Akte van boedelscheiding uit 1662 door de erfgenamen van Frans van 
Duijssel, waarbij een rentebrief t.b.v. 800 gulden ten laste van de polders 
Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek wordt toebedeeld aan mr. Hendrick 
van Duijssel; authentiek afschrift, 
1677, met retroakte, 1585. 2 stukken 
N.B. Zie inv.nr. 77. 

Archief 

205. Archiefinventaris, opgemaakt door mr. L. van Hasselt, 
1884, aangevuld 1888. 1 katern 

G. Verhouding tot hogere organen 

Stukken betreffende een gezamenlijk bezwaarprocedure van de polderbe-
sturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, den Engh en Papekop & 
Diemerbroek tegen het heffen van het "Haarlemmermeergeld" door het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
1777 - 1778. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 80. 
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II. TAAKUITVOERING 

A. Toezicht 

1. Schouw, schouwbrieven en keuren 

206. Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden met afschrift van een keur betreffende het plaatsen van hoefslag-
palen, 
1675. 2 stukken 

207. "Schouwbrief", reglement op de schouw en het onderhoud van de dijken, 
kades, bruggen en watergangen in de polders Cattenbroek, Schagen & 
Den Engh en de Uitterdijken van Mastwijk, 1656, met besluit tot goed
keuring door Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van 
Woerden, 
1657; afschriften, 1684, circa 1700 en circa 1860. 3 katernen 

"Schouwbrief", reglement voor de schouw door de polderbesturen van 
Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek op de vaart, de Cattenbroekerdijk 
en de Rapijnsekade tussen de Lindeboomsbrug en de brug in Linschoten 
met lijst van verhoefslaagden, 1683, in tweevoud, en met afschriften, 
circa 1700 en circa 1780. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 83. 

Stukken betreffende een geschil tussen de polderbesturen van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek enerzijds en het Groot-Waterschap van Woerden 
anderzijds inzake de verantwoordelijkheid voor de aanwijzing bij de 
schouw van de gemeenlandskade tussen de Lindeboom en het IJsselveldse 
hek, 
1700 - 1702. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 84. 

208. Keuren, 1866, 1908 en 1918, en keuren tot wijziging, 
1875 en 1877. lomslag 

2. Vergunningen 

209. Verzoekschrift van de Montfoortse notaris H.A. Meenderink namens O.B. 
Bisdom van Cattenbroek tot het doen rooien van een aantal bomen langs 
de Cattenbroekerdijk, met afschrift van de verleende vergunning, 
1860. 1 Stuk 
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B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

1. Algemeen 

Stukken betreffende openbare aanbesteding en gunning door de polderbe-
sturen van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek van het gewoon onder
houd aan de gemeenschappelijke werken, 
1846, 1852, 1858, 1864 en 1869. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 93. 

210. Lijst van waterstaatswerken, waarop het bestuur toezicht uitoefent, 
1863. 1 stuk 

2. Waterstand 

211. Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden, gesteld op een verzoekschrift van het polderbestuur, 
waarbij toestemming verleend wordt tot het maken van een opening en het 
plaatsen van een schotdeur in de Breeveldse kade ten behoeve van hulpbe-
maling door de Breeveldse molen, 
1726. 1 stuk 

3. Waterlopen 

Stukken betreffende het voeren van een rechtszaak door de polderbesturen 
van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek tegen het stadsbestuur van 
Montfoort inzake het beheer en onderhoud van de vaart tussen Montfoort 
en Linschoten, 
1677 - 1685. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 100. 

Akte van overeenkomst tussen de polderbesturen van Rapijnen & IJssel
veld en Cattenbroek enerzijds en het stadsbestuur van Montfoort ander
zijds ter vervanging van oudere overeenkomsten betreffende het beheer en 
onderhoud van de vaart tussen Montfoort en Linschoten en de erbij horen
de schotdeuren, sluizen, kades en dijken, 1682, met aantekening dat de 
schotdeuren in Linschoten tot genoegen van het stadsbestuur van Mont
foort zijn weggenomen, 
1683; authentiek afschrift, 1683. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 101. 

Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van de openbare aanbe
steding en gunning van het uitbaggeren van de vaart tussen de Linde-
boomsbrug tot aan de brug in het dorp Linschoten door de polderbesturen 
van Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, 
1683-1736 en 1846. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 102 
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Stukken betreffende het laten uitdiepen van de Linschoten door de geza
menlijke polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek, den 
Engh, de Hoogenpolder en de Lagenpolder, 
1719, met retroacta, 1661. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 103. 

Bestek en voorwaarden van het uitdiepen van de molenvliet met proces
verbaal van de openbare aanbesteding en gunning aan Jan de Cupere en 
Claas de With door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek 
1750. 1 stukken 
NB. In tweevoud. Zie inv.nr. 104. 

Proces-verbaal van de openbare aanbesteding en gunning van het graven 
van een tochtsloot tussen de voorwetering en de middelwetering aan Jan 
van Kampen door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, 
1769. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 105. 

Proces-verbaal van openbare aanbesteding door de besturen van de water
schappen Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek en de polder Haanwijk 
van het verbreden en verdiepen van twee sloten ten behoeve van de 
gemeenschappelijke bemaling van de genoemde waterschappen en polder, 
1874. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 106. 

Processen-verbaal van openbare aanbesteding door de besturen van de 
waterschappen Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek van het banwerk van 
de waterschappen aan de Nieuwe Vaart tussen Linschoten en Montfoort, 
1879-1924. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 107. 

212. Legger van de onderhoudsplichtigen in de scheisloten en weteringen van 
het waterschap, 
1881, bijgewerkt tot 1908. 1 katern 

4. Waterkeringen 

a. Waterkeringen in eigen beheer en onderhoud 

213. Stukken betreffende de openbare aanbesteding van het ophogen en ver
nieuwen van de Cattenbroekerdijk tussen Cattenbroek en Breeveld door de 
polderbesturen van Cattenbroek, Breeveld, Snel en Polanen, 
1671 en 1684. 1 omslag 

Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning van de egalisatie van de Lagekade aan Jan van Hemst en Wil
lem Vonck door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en Catten
broek, 
1764. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 112. 
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214. Stukken betreffende een conflict met mr. O.B. Bisdom van Cattenbroek te 
Utrecht inzake het rooien van bomen langs de Cattenbroekerdijk door de 
polder, 
1853 - 1855. 1 omslag 

215. Staat van dijkwachtplichtigen, 
1869. 1 stuk 

216. Legger van de onderhoudsplichtigen op de Cattenbroekerdijk, 
1881, aangevuld tot 1902. 1 katern 

217. Stukken betreffende de overname van het onderhoud van de Cattenbroe
kerdijk van de verschillende verhoefslaagden, 
1892 en 1924. 1 omslag 

b. Hollandse- of gemeenlandskade 

218. Lijsten van verhoefslaagden op de Hollandsekade, 
1671, 1675, 1706, 1719 en 1789. 1 omslag 

Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van de openbare aanbe
steding en gunning van het onderhoud van hun hoefslag op de Hollandse-
of gemeenlandskade door de polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1675, 1677 - 1744 en 1752 - 1786. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 117. 

Stukken betreffende het ophogen van de gemeenlandskade tussen Haan-
wijk en Montfoort door de gezamenlijke ingelanden van Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek, 
1726 - 1729. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 118. 

219. Staten van verhoefslaagden op de Hollandsekade met vermelding van door 
hen betaalde en in de repartitierekeningen verantwoorde 'kadegelden', 
1841-1848. 1 omslag 

Staten van verhoefslaagden op de Hollandse- of gemeenlandskade uit de 
polders Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek net vermelding van door 
hen betaalde en in de repartitierekeningen verantwoorde 'kadegelden', 
1851, 1855 en 1861 - 1865. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 119. 

c. Meerndijk 

220. Lijsten van dijkwachtplichtigen op de Meerndijk met aanchrijvingen tot 
het verrichten van banwerk, 
1674, 1678, 1680, 1682 - 1689, 1691, 1693, 1695 - 1743, 1746 - 1747, 
1749 - 1750, 1752 - 1791, 1867 en 1870 - 1879. 1 pak 



42 INVENTARIS 

Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning van het graven van een gedeelte van de sloot langs de Meern-
dijk nabij de Jutphasedijk aan Hendrick Jacobsz door de gezamenlijke 
polderbesturen van Rapijnen & IJsselveld, Cattenbroek en Den Engh, 
1683; afschrift, 1683. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 122. 

Rekening van inkomsten en uitgaven door de polderbesturen van Rapijnen 
& IJsselveld, Cattenbroek, Schagen & den Engh en Mastwijk uit hoofde 
van de ophogings- en afgravingswerkzaamheden aan hun slag in de 
Meerndijk, 
1696. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 123. 

221. Bestekken en voorwaarden met processen-verbaal van de openbare aanbe
steding van het onderhoud van het hoefslag van de polder in het zandpad 
op en langs de Meerndijk, 
1699, 1702, 1716, 1722, 1725, 1728 en 1772. 1 omslag 

222. Brief van de kamelaar van de Meerndijk, waarin het polderbestuur ge
maand wordt zijn hoefslag op de dijk te onderhouden, 
1727. 1 stuk 

223. Stukken betreffende de afkoop van de Meerndijkplicht, 
1865. 1 omslag 

5. Gemeenschappelijke molens, gemalen en machinistenwoning 
N.B. Zie ook de inv.nrs. 131-144. 

224. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kamelaar betreffende het 
aandeel van de polder in reparaties van de gemeenschappelijke watermo
len met de polder Rapijnen & IJsselveld, 
1665 en 1694. 2 stukken 

225. Convocaties aan de eigenaars en bruikers van land in de polder tot het 
bijwonen van een buurspraak over vernieuwingen aan de gemeenschappe
lijke watermolen met de polder Rapijnen & IJsselveld, 
1690 en 1705. 2 stukken 

6. Dammen en duikers 

226. Stukken betreffende een conflict met het polderbestuur van Rapijnen & 
IJsselveld betreffende het plaatsen van een duiker en een schotdeur in de 
Cattenbroekerdijk door het polderbestuur van Cattenbroek, 
1671. 1 omslag 
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Stukken betreffende het leggen van twee dammen en een duiker in de 
vaart en de Rapijnsewetering in het dorp Linschoten in opdracht van het 
polderbestuur met dat van Rapijnen & IJsselveld, 
1683 - 1684. 1 omslag 
N.B. Zie inv.nr. 146. 

221. Stukken betreffende een conflict met een aantal ingelanden op het noord
einde van Cattenbroek inzake het voor rekening van de polder doen 
leggen van een duiker ten behoeve van de watervoorziening, 
1701. 1 omslag 

Stukken betreffende het leggen van vijf dammen in de vaart tussen Lin
schoten en De Lindeboom door het polderbestuur met dat van Rapijnen & 
IJsselveld, 
1770-1771. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 147. 

7. Bruggen en overtocht 

Bestek en voorwaarden met tekening voor de aanleg van een nieuwe 
overtocht aan de Cattenbroekerdijk door het polderbestuur met dat van 
Rapijnen & IJsselveld, 
[1698] 1 stuk 
N.B. In tweevoud. Zie inv.nr. 149. 

Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding 
en gunning door het polderbestuur met dat van Cattenbroek van het 
vernieuwen van de brug in Linschoten aan Cornelis van Emmerik, 
1683. 1 stuk 
NB. Zie inv.nr. 150. 

Brief van het Committé van Algemeen Welzijn van Utrecht aan het 
polderbestuur en dat van Cattenbroek betreffende het slopen of vernieu
wen van de brug nabij de Oyersluis te Montfoort met aantekeningen van 
dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, 
1797. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 151. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
RAPUNEN & USSELVELD EN CATTENBROEK. (1893) 1925 - 1966 (1974). 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

252. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en het bestuur met stemge
rechtigde ingelanden, 
1935 - 1957, met chronologische inhoudsopgave. 1 deel 
N.B. Zie voor de notulen over de jaren 1925-1934 inv.nr. 229. 

253. Notulen van de vergaderingen van het bestuur met stemgerechtigde inge
landen, 
1958 - 1966. 1 omslag 

254. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 
1958 - 1966. 1 omslag 

255-256. Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, met, per jaar, een 
agenda, 
1925 - 1954. 2 pakken 

255. 1925 - 1937; 
256. 1938 - 1954. 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

I. ORGANISATIE 

A. Grondgebied en bestuursinrichting 

257. Kaart van het waterschap, behorend bij het Bijzonder Reglement, 

1926. 1 stuk 

258. Stukken betreffende de wijziging van het Bijzonder Reglement in verband 
met de inname van de Hoogewaard onder Montfoort, 
1963 - 1966. I omslag 

B. Bestuur 

259. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 

1925-1928 en 1936-1960. lomslag 
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260. Stukken betreffende de verkiezing en bezoldiging van heemraden, 
1956 - 1965. 1 omslag 

261. Stukken betreffende de benoeming van A.G. van Riet sr. tot voorzitter, 
1960 en 1966. 1 omslag 

262. Besluit tot vaststelling van de vergoeding voor de schouw door bestuurs
leden, 
1960. 1 stuk 

C. Personeel 

263. Instructies, 
1935 en 1947. 1 omslag 

264. Stukken betreffende de benoeming van J. Brouwer en van J.F. Meijer tot 
secretaris, 
1935 en 1956. 1 omslag 

265. Stukken betreffende het dienstverband van de penningmeester J. van 
Dam, 
1935 - 1947. 1 omslag 

266. Besluiten tot vaststelling van het salaris van personeelsleden, 
1947 en 1955 - 1966. 1 omslag 

267. Stukken betreffende de toekenning van een jaarlijkse gratificatie aan de 
weduwe van de oud-machinist K. van Vliet, 
1957 - 1962. 1 omslag 

268. Stukken betreffende het dienstverband van de machinist N. Belo, 
1957 - 1968. 1 omslag 

269. Stukken betreffende het eervol ontslag aan de opzichter J. van Lokhorst, 
1958. 1 omslag 

D. Bezittingen 

270. Stukken betreffende de voorgenomen overdracht van het noordelijk deel 
van de Cattenbroekerdijk aan de gemeente Woerden, 
1956 - 1964. 1 omslag 

271. Stukken betreffende de verkoop van een perceel grond aan de provincie 
Utrecht ten behoeve van de aanleg van de M.A. Reinaldaweg, 
1957. 1 omslag 

272. Staat van eigendommen en voorwerpen waarvan het onderhoud en het 
toezicht bij het waterschap liggen, 
1960. 1 stuk 
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273. Stukken betreffende het aangaan van zakelijk-rechtovereenkomsten met de 
Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij inzake de bouw van 
hoogspanningsmasten, 
1961 - 1965. 1 omslag 

274. Brief aan G.C. Smorenburg te Linschoten, waarin hem tot wederopzeg
ging het jachtrecht in de voor- en achtervliet van het gemaal wordt 
gegund, 1962. 1 stuk 

275. Stukken betreffende de verkoop van het Linschotense gedeelte van de 
Cattenbroekerdijk met enkele aanliggende percelen aan de gemeente 
Linschoten, 
1964 - 1966. 1 omslag 

E. Financiën 

1. Begrotingen en rekeningen 

276. Begrotingen met memories van toelichting, 
1925 - 1935 en 1937 - 1966. 

277. Rekeningen, 
1925 - 1937 en 1939 - 1966. 

278-279. Bijlagen bij de rekening, 
1925 - 1964, met hiaten. 

278. 1925, 1930, 1940, 1941 en 1945; 
279. 1949, 1950, 1960 en 1964. 

1 omslag 

1 pak 

2 pakken 

280. 

2. Omslag en inning van waterschapslasten 

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1925 - 1966. 1 omslag 

281-282. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars in het voormalig waterschap 
Cattenbroek, aangelegd ten behoeve van de opstelling van de kohieren van 

de waterschapslasten, 
1925 - 1974. 1 katern en 1 deel 

281. 1925, bijgewerkt tot 1957; 
282. 1957, bijgewerkt tot 1974. 

1 katern 
1 deel 

283-284. Artikelsgewijze legger van grondeigenaars in het voormalig waterschap 
Rapijnen & IJsselveld, aangelegd ten behoeve van de opstelling van de 
kohieren van de waterschapslasten, 
1925 - 1974. 1 katern en 1 deel 

283. 1925, bijgewerkt tot 1957; 
284. 1957, bijgewerkt tot 1974. 

katern 
1 deel 
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285. Alfabetische naamindex op de artikelsgewijze leggers van grondeigenaars, 
1957, bijgewerkt tot 1974. 1 katern 

286. 'Verzamelingsleggers', staten houdende opgave van de namen van grond
eigenaars met vermelding van hun belastbaar grondbezit, 
1942, bijgehouden tot circa 1950 en [1963]. 1 katern 

3. Leningen 

287. Stukken betreffende het aangaan van geldleningen van P. Oskam te Lin-
schoten, 
1964 - 1966. 1 omslag 

II. TAAKUITVOERING 

A. Toezicht 

1. Keur 

288. Keur, 
1937. 1 stuk 

289. Keur, 
1947; gedrukt afschrift, 1949. 1 katern 

290. Keur, 1961, met stukken betreffende de totstandkoming, 
1958-1961. lomslag 

2. Vergunningen 

291. Stukken betreffende de beëindiging van de overeenkomst met R.F. van 
Wijnbergen te Montfoort inzake de lozing van water op het waterschap 
via een duiker in de Doeldijk, 
1956 - 1957. 1 omslag 

292. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van 
buizen en leidingen t.b.v. de gas- en watervoorziening, 
1956 - 1966. 1 omslag 

293. Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het dempen van 
sloten, 
1956 - 1966. 1 omslag 

294. Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het leggen van 
dammen, al dan niet voorzien van duikers, 
1956 - 1964. 1 omslag 
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295. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Houthandel De 
Goederen te Linschoten tot het leggen van bomen in de Cattenbroeker-
vaart, 
1957. 1 omslag 

296. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van 
kabels t.b.v. electrificatie en telefonie, 
1959 - 1965. 1 omslag 

297. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van 
bruggen, 
1959 en 1963. 1 omslag 

298. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de provincie Utrecht 
tot het verleggen en vergraven van waterkeringen en watergangen ter 
verbetering van de M.A. Reinaldaweg, 
1961. 1 omslag 

299. Stukken betreffende de verlening van lozingsvergunningen, 
1962 en 1964. 1 omslag 

B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

1. Waterstand 

300. Stukken betreffende een onderzoek naar de meest wenselijke waterpeilen 
in het waterschap, 
1949 en 1954 - 1959. 1 omslag 

301. Besluit tot vaststelling van richtlijnen voor de beheersing van de water
stand, 1961, met stukken betreffende de totstandkoming, 
1960 - 1962. 1 omslag 

302. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de polder 
Snel en Polanen inzake het lozen van water uit die polder via duikers in 
de Lagekade op het waterschap, 
1964 - 1966. 1 omslag 

2. Waterlopen 

303. Legger van de onderhoudsplichtigen in de scheischolen en weteringen in 
het waterschap Cattenbroek, later het waterschap Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1908, bijgehouden tot 1960. 1 deel 

304. Processen-verbaal van openbare aanbesteding van het banwerk van het 
waterschap aan de Nieuwe Vaart tussen Linschoten en Montfoort, 
1925 - 1934. 1 omslag 
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3. Gemaal en machinistenwoning 

305. 'Maalstaten', statische opgaven van de werking van het gemaal, 
1925 - 1966. 1 omslag 

306. Stukken betreffende de aanleg van betonbeschoeiingen, een krooshek en 
een betonbrug in de achterwetering van het gemaal, 
1949. 1 omslag 

307. Stukken betreffende de vervanging van de houten beschoeiing langs de 
molenvliet door een betonnen beschoeiing, 
1954 - 1955. 1 omslag 

4. Waterkeringen, wegen en overige waterstaatswerken 

308. Legger van de onderhoudsplichtigen van de Mastwijkerdijk tussen de 
Lindeboom en de Hollandsekade in het waterschap Rapijnen & IJsselveld, 
later het waterschap Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, 
1893, bijgewerkt tot 1960. 1 katern 

309. Legger van de onderhoudsplichtigen van de Cattenbroekerdijk in het 
waterschap Cattenbroek, later het waterschap Rapijnen & IJsselveld en 
Cattenbroek, 
1902, bijgewerkt tot 1960. 1 deel 

310. Legger van de onderhoudsplichtigen van de Korte Linschoterzandweg 
tussen de stenen brug bij Linschoten tot aan de Polanerzandweg in het 
waterschap Rapijnen & IJsselveld, later het waterschap Rapijnen & 
IJsselveld en Cattenbroek, 
1902, bijgewerkt tot 1960. 1 katern 

311. Leggers van de onderhoudsplichtigen van de sloten, weteringen, hoofde-
lingen, kweldammen, schutten en duikers van het waterschap Rapijnen & 
IJsselveld, later Rapijnen & IJsselveld en Cattenbroek, 
1924, bijgewerkt tot 1960. 1 katern. 

312. Stukken betreffende de afsluiting van het noordelijk deel van de Catten
broekerdijk voor vrachtverkeer, 
1956-1963. lomslag 

313. Stukken betreffende de bouw van een brug in de Cattenbroekerdijk bij de 
boerderij van T. Verweij, in samenwerking met de gemeente Linschoten, 
1964. 1 omslag 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
RAPI.INEN. 1966 - 1974. 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

314. Notulen van de vergaderingen van het bestuur met stemgerechtigde 
ingelanden, 
1966 - 1974. 1 omslag 

315. Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 
1966 - 1974. 1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

I. ORGANISATIE 

A. Bestuur 

316. Besluit tot vaststelling van de vergoeding voor het schouwen door be
stuursleden, 
1969. 1 stuk 

317. Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van heemraden, 
1968-1971. 1 omslag 

318. Stukken betreffende de benoeming van A.G. van Riet sr. tot voorzitter, 
1972. 1 omslag 

319. Staat van stemgerechtigde ingelanden, 
1972. 1 stuk 

B. Personeel 

320. Besluiten tot vaststelling van het salaris van personeelsleden, 
1967 - 1970. 1 omslag 

321. Stukken betreffende de verlening van eervol ontslag aan J.F. Meijer als 
secretaris, 
1968 - 1969. 1 omslag 

322. Stukken betreffende het dienstverband van G.L.F. Hagenbeek, ambtenaar 
ter secretarie te Linschoten, als secretaris, 
1968-1971. lomslag 
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323. Besluit tot verlening van eervol ontslag aan J.C. Hendrikse als penning
meester, met brief waarin deze om ontslag verzoekt, 
1971. 1 stuk 

324. Stukken betreffende het dienstverband van P.C. Keuning, ambtenaar ter 
secretarie te Linschoten, als secretaris, 
1971. 1 omslag 

C. Bezittingen 

325. Stukken betreffende de verkoop van de Lagekade aan de gemeente 
Linschoten, 
1967 - 1968. 1 omslag 

326. Stukken betreffende het aangaan van een zakelijk-rechtovereenkomst met 
de Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij inzake de bouw van 
een hoogspanningsmast, 
1967. 1 omslag 

327. Stukken betreffende de uitkoop in de eigendom van een stukje van de 
M.A. Reinaldaweg, in gezamenlijk eigendom met de provincie Utrecht, 
1968. 1 omslag 

328. Stukken betreffende de verkoop van het noordelijk deel van de Catten-
broekerdijk en een perceel grond nabij de Utrechtsestraatweg te Woerden 
aan de gemeente Woerden, 
1971-1972. 1 omslag 

329. Stukken betreffende de overdracht om niet van het pad langs de Mont-
foortsevaart tussen de Cattenbroekerdijk en de stenen duiker aan de 
gemeente Linschoten, 
1973 - 1974. 1 omslag 

D. Financiën 

330. Begrotingen, 
1967 - 1974. 1 omslag 

331. Rekeningen, 
1967 - 1973. 1 omslag 

332. Bijlagen bij de rekening, 
1970 en 1974. 1 omslag 

333. Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 
1966-1974. lomslag 

334. Stukken betreffende het aangaan van rekening-courantovereenkomsten met 
de Bank der Nederlandse Gemeenten, 
1970-1973. lomslag 
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II. TAAKUITVOERING 

A. Toezicht 

1. Keur 

335. Keur, 1970, met stukken betreffende de totstandkoming, 
1970-1971. lomslag 

2. Vergunningen 

336. Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het leggen van 
bruggen, 
1967 - 1973. 1 omslag 

337. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van 
kabels t.b.v. electrificatie en telefonie, 
1967 - 1973. 1 omslag 

338. Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het leggen van 
dammen met duikers, 
1968 - 1973. 1 omslag 

339. Stukken betreffende de verlening van vergunningen tot het lozen van 
afvoerwater, 
1968 en 1972. 1 omslag 

340. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de provincie Utrecht 
tot de aanleg van een fietspad op de Waardsedijk onder Linschoten, 
1967 - 1968. 1 omslag 

341. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van 
buizen en leidingen t.b.v. de gas- en watervoorziening, 
1969 - 1974. 1 omslag 

342. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Grontmij namens 
de gemeente Linschoten voor het dempen van diverse sloten in het uitbrei
dingsplan Rapijnen, 
1971. 1 omslag 

343. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan Rijkswaterstaat tot 
het plaatsen van een toiletgebouw op de kortparkeerplaats langs de 
Rijksweg 12 nabij Linschoten, 
1971. 1 omslag 

344. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan het Waterleidingbe
drijf Midden-Nederland voor de aanleg van twee zinkers in de Montfoort-
sevaart t.b.v. de riolering in het uitbreidingsplan Linschoten-Rapijnen I, 
1971. 1 omslag 
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345. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de gemeente 
Linschoten tot het verlagen van het waterpeil en het plaatsen van een 
automatische onderbemalingsinstallatie t.b.v. de nieuw aan te leggen 
sportvelden, 
1972. 1 omslag 

B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

1. Waterstand 

346. Stukken betreffende een geschil met de polder Snel en Polanen inzake de 
betaling van een vergoeding voor het lozen van water uit die polder via 
duikers in de Lagekade, 
1969 - 1972. 1 omslag 

2. Gemaal en machinistenwoning 

347. 'M aal staten', statische opgaven van de werking van het gemaal, 
1966-1969. lomslag 

348. Stukken betreffende de bouw en ingebruikname van een nieuw vijzelge-
maal, 
1970-1971. 1 omslag 

349. Akte van overeenkomst met de BV Houthandel v/h H. de Goederen te 
Linschoten betreffende het gebruik van de machinistenwoning en het 
toezicht op het gemaal, 
1973. 1 stuk 

350. Stukken betreffende de verkoop van het gemaal en machinistenwoning aan 
J.A. van Dijk te Linschoten, 
1974. 1 omslag 

3. Wegen 

351. Besluit tot overdracht van het onderhoud van een deel van het pad langs 
de Montfoortsevaart aan de gemeente Linschoten, 
1973. 1 stuk 


