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Ligging
De waterschappen De Knoest, Wulven, Groot-Vuylcop en Klein-Vuylcop, en het vanaf
1881 door deze waterschappen gevormde waterschap de Gemeene Boezem van de
Hoonwetering, bevonden zich ten zuidoosten van Houten. Het grondgebied bestreek
delen van de voormalige gemeenten Houten, Jutphaas, Vreeswijk en voor 1857 ook
Schonauwen en Oud-Wulven.
Tot 1857 behoorde De Knoest voor het grootste gedeelte tot de gemeente Schonauwen,
het kleinste gedeelte viel onder de gemeente Oud-Wulven. Na een reorganisatie in 1863
viel het waterschap in zijn geheel onder de gemeente Houten.
De Knoest werd begrensd door polder Klein-Vuylcop in het noordwesten en grensde
noordoost aan de polder Wulven, zuidoost aan de polder Groot-Vuylcop in de gemeente
Schonauwen en zuidwest aan de Schalkwijkse wetering. Het lag min of meer ingeklemd
tussen de overige drie waterschappen en had een oppervlakte van circa 152 ha. Dwars
door De Knoest liep de Hoonwetering.
Wulven lag het meest noordelijk van de vier waterschappen en werd ook wel de
Wulfschemolenpolder genoemd. Het werd in het zuiden begrensd door Klein-Vuylcop en
De Knoest door middel van de Hoonwetering en in het westen voor een deel door de
Heemsteedse wetering. Voor het overige deel grensde het aan de westkant en aan de
noordkant aan de gemeente Houten; in het oosten aan de Wulvense wetering om via de
Koedijk in de meest zuidoostelijke punt van het waterschap weer bij de Hoonwetering in
het zuiden uit te komen. Dit waterschap had een oppervlakte van circa 95 ha.
Groot-Vuylcop was het meest oostelijke en tevens het grootste (300 ha.) van de latere
cluster van vier waterschappen. Noordoostelijk werd het begrensd door de gemeente
Houten door middel van de Houtense wetering, langs de Leebrug tot aan de Schalkwijkse
uitweg. Aan de zuidoostkant liep de grens langs de Schalkwijkse uitweg tot aan de
Schalkwijkse wetering en vanaf hier weer in noordwestelijke richting tot aan het
waterschap De Knoest.
Klein-Vuylcop was met 86 ha. het kleinste waterschap van de vier en lag ten westen van
De Knoest. Aan de noordkant grensde het aan Wulven door middel van de Hoonwetering,
aan de zuidkant aan de Schalkwijkse wetering en aan de westkant aan de Hoonsloot. Ook
hier liep een Molenvliet dwars door de polder heen.
Geschiedenis
Tot het begin van de 12c eeuw bestond het gebied ten zuidoosten van de stad Utrecht
grotendeels uit moeras en wildernis. Alleen op de stroomruggen woonden mensen. In de
12e eeuw begonnen de ontginningen van de venen in het gebied van Schalkwijk. Hiertoe
werd een overeenkomst, een zogenaamde cope, gesloten met de bisschop, waarmee het
recht verkregen werd tot ontginning van een bepaald gebied. Kenmerkend voor de
gewone cope-ontginning was de regelmatige verkaveling.
Als ontginningsbasis gebruikte men in het gebied ten zuidoosten van Houten de rond
1130 gegraven Schalkwijkse wetering. Ten noorden hiervan ontstond een groot
ontginningsblok, de polder Vuyleoop ( = slechte cope) en ten zuiden hiervan het
Waalseveld.
Het meest westelijke gedeelte van de polder Vuyleoop is het oudste en kreeg de naam
Klein-Vuylcop; het meest oostelijke deel kreeg de naam Groot-Vuylcop. Uit het
ontginningsgebied Vuyleoop werd het latere gerecht Schonauwen gevormd.
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Tussen Klein- en Groot-Vuylcop bleef een driehoekige rest over, een 'geer' die na
ontginning de naam De Knoest kreeg (de naam Geer kende men al elders in Schalkwijk
toe aan een ontginning). Dit is ongeveer in het derde kwart van de 12' eeuw gebeurd,
tegelijk met het ontstaan van de polders Blokhoven en de Geer. Dit waren in feite de
restontginningen in dit gebied: stroken land, omgeven door de reeds ontgonnen gronden
van het Waalseveld en Vuylcop. Dit waren dus in tegenstelling tot de eerdere
ontginningen grillig van omvang.
Voor goede waterlozing en waterkering van al deze ontgonnen gebieden werden aan het
eind van de Middeleeuwen in het Kromme Rijngebied waterschappen opgericht. Al in
1304 werd het eerste waterschap opgericht (de Vechter- en Oudwulverbroek). In het
gebied van de gemeente Houten werd De Knoest als eerste opgericht.
Door het inklinken van de grond werd natuurlijke afwatering steeds moeilijker. Daarom
werd al vrij snel na de ontginningen kunstmatige afwatering noodzakelijk. Dit gebeurde
vooral met behulp van watermolens, vaak van het type wipwatermolen.
In het gebied van De Knoest werd de molen geplaatst aan de wetering die door het
zuidelijk deel van de polder liep; deze werd voortaan de Molenvliet genoemd. Het deel
van De Knoest ten zuiden van de Hoonwetering waterde hierna uitsluitend op de
Schalkwijkse wetering af. 1599 wordt wel genoemd als jaar waarin De Knoest is
opgericht als waterschap1. Wellicht was de aanleiding hiervoor de bouw van de
Knoestermolen. Op een kaart van Jan Rutgersz. van den Berch uit 1602 is deze molen al
duidelijk te zien als de molen 'inde Knoest' .
Toch stonden er in dit gebied vermoedelijk al eerder één of meer huizen langs de
Schalkwijkse wetering en wordt al in 1517 de naam 'De Knoest' voor het eerst genoemd.
Het exacte jaartal waarin De Knoest werd opgericht, is dus moeilijk aan te geven.
Ditzelfde geldt tevens voor de waterschappen Groot- en Klein-Vuylcop en Wulven.
Dwars door het waterschap Wulven liep de Houtense wetering, waaraan ook een
wipwatermolen stond. Via de Houtense wetering werd het overtollige water afgevoerd op
de Hoonwetering, welke door of langs alle vier de waterschappen liep. In het archief zijn
stukken te vinden over de verkoop van de oude watermolen en aanbesteding en bouw van
een nieuwe rond het jaar 1739.
De waterschappen Groot-Vuylcop en Klein-Vuylcop hebben een gemeenschappelijke
oorsprong. Ze zijn gevormd uit de Middeleeuwse polder Vuylcoop, het gebied dat als
ontginningsbasis diende.
De watermolen van Groot-Vuylcop werd ook wel de 'Rode Molen' genoemd, maar
wanneer hij gebouwd is, is niet bekend. De molen stond op de plaats waar rond 1925 het
elektrisch (hulp)gemaal gebouwd is, namelijk daar waar de Molenvliet uitkomt op de
Schalkwijkse wetering.
Klein-Vuylcop heeft ook een watermolen gehad. Stukken die in het archief van het
kapittel van St. Jan berusten, geven dit duidelijk aan.4 Zo is er aan het begin van de 17°
eeuw een nieuwe watermolen gebouwd, welke rond 1675 weer herbouwd is. Er wordt
echter in het archief van Klein-Vuylcop zelf niet gesproken van de verkoop of sloop
ervan die rond 1882 plaatsgevonden heeft, maar wel in het archief van De Gemeene
Boezem van de Hoonwetering. Hierin is een besluit aanwezig tot openbare verkoping van
de watermolens van de polders Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop, De Knoest en Wulven .
Omdat rond 1881 begonnen werd met de bouw van een gemeenschappelijk stoomgemaal
voor de waterschappen Groot-Vuylcop, Wulven, Klein-Vuylcop en De Knoest, verloren
de molens hun functie. Daarom werden de molens rond 1882 publiek verkocht en daarna
1

Smits, J.A.M, en O.J. Wttewaall: 'Houten. Ontstaan en groei'. (Zeist, 1989) p. 82.
Het Utrechts Archief, archief van het Kapittel van Oudmunster, inv. nr. 933-4.
3
Zie archief Wulven, inv. nr. 50.
4
Dit zijn stukken tot ca. 1782.
5
Zie archief Groot-Vuylcop, inv. nr. 28.
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gesloopt. D e stichting van het gemaal was tevens d e aatólokftrag tot het oprichten van het
waterschap de Gemeene Boezem van de H o o m r d e r i n g in 1881.
In 1950 vond een ingrijpende wijziging plaats. ïn verband met het gereedkomen van het
Amsterdam-Rijnkanaal werden de oude vier waterschappen opgeheven en verdeeld over
twee nieuwe waterschappen: D e Hoon en Vuylcop. Wulven, de Knoest en de Gemeene
Boezem van de Hoonwetering werden onder het waterschap D e Hoon gebracht; GrootVuylcop en Klein-Vuylcop vielen sindsdien onder het waterschap Vuylcop. Dit achtte
men nodig omdat het Amsterdam-Rijnkanaal het gehele gebied volledig in tweeën had
gesneden. Al vanaf de jaren '30 had Rijkswaterstaat in alle waterschappen stukken land
opgekocht ten behoeve van de aanleg van dit kanaal. Verschillende ingelanden hadden
hierdoor zowel ten noorden (gebied van de Hoon) als ten zuiden (gebied van Vuylcop)
van het kanaal grondbezit in de vorm van wei-, hooi- en bouwland. De nieuwe
waterschappen vielen beiden onder één gemeenschappelijk bestuur. Het bestaan van twee
aparte besturen zou voor alle partijen alleen maar lastig zijn. Ook kon door deze
scheiding alleen het gebied ten zuiden van het kanaal bemalen worden. Daarom was voor
het noordelijk deel een nieuw gemaal nodig. Dit werd door het Rijk aan de Hoon
geschonken.
Bestuursinrichting
In 1857 werd bij Koninklijk Besluit 'het Algemeen Reglement op de Waterschappen in
de Provincie Utrecht' vastgesteld en kregen de waterschappen De Knoest, Wulven en
Groot-Vuylcop in 1863 een Bijzonder Reglement. Klein-Vuylcop had dat al sinds 1861.
In dit reglement, voor ieder waterschap individueel vastgesteld, werden onder andere de
inrichting van het bestuur, de grensomschrijving en voorwaarden voor het stemrecht
geregeld. De bestuursinrichting werd hiermee voor alle waterschappen uniform. Voor die
tijd was dat namelijk nog niet het geval en kon de bestuurssamenstelling per waterschap
erg variëren.
Tot het ontstaan van de Bataafse Republiek in 1795, waren het in deze regio de kapittels
die veel grondgebied in bezit hadden. Met de Reformatie werden alle geestelijke
goederen door de overheid in beslag genomen. Toch bleven deze op papier nog wel bij de
kapittels behoren. Zo bleven de kapittels toch nog invloed uitoefenen op het bestuur van
de waterschappen.
De Knoest, Groot-Vuylcop en Klein-Vuylcop vielen onder verschillende kapittels,
namelijk die van resp. St. Pieter, de Dom, St. Jan. D e kanunniken hiervan hadden
oorspronkelijk alle rechten over hun gebied en hadden hierdoor ook veel invloed op het
bestuur en beheer van de waterschappen hierbinnen. Zo is in de archieven terug te vinden
dat jaarrekeningen mede door het kapittel opgemaakt en goedgekeurd werden.
Al snel na de aanvang van d e Franse tijd werden alle kapittels definitief afgeschaft.
Hiermee kwam een einde aan het stempel dat ze nog altijd op de besturen drukten.
Vóór de invoering van het reglement hadden d e waterschappen meestal een kameraar en
twee heemraden of gecommitteerden. De kameraar was als het ware de voorloper van de
penningmeester; hij was lid van het dagelijks bestuur en had de boekhouding en de
financiën onder zijn beheer. Maar niet binnen ieder waterschap was het de kameraar die
deze. Zo maakte bijvoorbeeld binnen Klein-Vuylcop de burgemeester van Vreeswijk deel
uit van het dagelijks bestuur en nam hij de boekhoudkundige en financiële taken op zich .
Het bestuur van de waterschappen werd vóór de reglementering gekozen en gevormd
vanuit degenen die binnen een waterschap veel grond of eigendommen hadden en dus
veel belasting betaalden. Niet iedere ingeland was dus automatisch stemgerechtigd. Ook
na de reglementering handhaafde men dit systeem, maar in beperktere mate. O m
6

Zie archief Klein-Vuylcop, inv. nr. 10.
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stemgerechtigd te zijn, hoefde men geen grootgrondbezitter te zijn. Toch gold nog wel dat
iemand met meer grond meer stemmen had.
Met de invoering van het Bijzondere Reglement ging het dagelijks bestuur bestaan uit een
voorzitter en een aantal leden met de titel van schout en heemraden in De Knoest en
Groot-Vuylcop, met de titel gecommitteerden in Klein-Vuylcop en Wulven. Het aantal
heemraden was afhankelijk van de grootte van het waterschap. Voor de kleinere
waterschappen was een aantal van twee voldoende. De Gemeene Boezem van de
Hoonwetering (1881) besloeg een groter gebied en had daarom vier heemraden (vanuit
elk waterschap één).
Het dagelijks bestuur zorgde voor de dagelijkse aangelegenheden en voerde de besluiten
van het algemeen bestuur uit. Het algemeen bestuur was de vergadering van
stemgerechtigde ingelanden. Stemgerechtigd was vanaf toen iemand die eigenaar,
erfpachter, of vruchtgebruiker van één of meer hectaren land of water was. Dagelijks en
algemeen bestuur werden bijgestaan door een secretaris, benoemd door de vergadering
van stemgerechtigde ingelanden.
De stemgerechtigde ingelanden vergaderden een aantal keer per jaar, afhankelijk van het
feit of er al dan niet belangrijke zaken besproken moesten worden. Dit was meestal in het
voorjaar en in het najaar. Ook werden in die vergaderingen de bestuursleden en de
heemraden gekozen.
De voorzitter werd benoemd door Gedeputeerde Staten uit een voordracht van twee
personen, opgemaakt door de stemgerechtigde ingelanden.
Bij besluit van 8 december 1881 werd het reglement vastgesteld voor het waterschap de
Gemeene Boezem van de Hoonwetering, als boezem-waterschap voor alle vier de
waterschappen. Hoofdaanleiding was de overeenkomst tot het aanschaffen van een
gemeenschappelijk stoomgemaal, dat de bemaling voor het gehele gebied van deze
waterschappen verzorgde. Dit waterschap werd voornamelijk belast met het beheer en
onderhoud van alle werken en gebouwen die direct met de bemaling te maken hadden.
Om de controle hierop zo goed mogelijk te houden, werd net als binnen de afzonderlijke
waterschappen, schouw gevoerd. Dit gebeurde tweemaal per jaar: de voorjaars- en
najaarsschouw. Doel hiervan was het inspecteren van met name dijken, sloten en wegen
binnen het waterschap. De schouw werd gevoerd door minstens twee leden van het
bestuur, al dan niet in het bijzijn van de secretaris. Naast deze twee schouwen konden nog
meerdere schouwen gevoerd worden, als dat nodig was.
Binnen de vier afzonderlijke waterschappen richtte men zich sinds deze reorganisatie
meer op taken die niet direct met bemaling te maken hadden, zoals het onderhouden en
beheren van dijken, wegen, bruggen en grondgebied.
De Gemeene Boezem had een eigen bestuur waarin vaak ingelanden zaten die ook binnen
hun 'eigen' waterschap een functie bekleedden. Elk afzonderlijk waterschap behield dus
wel zijn eigen bestuur. De bestuursleden werden door deze waterschappen uit hun midden
gekozen en benoemd. Datzelfde gold voor de benoeming van de secretaris en de
penningmeester; die werden voor de Gemeene Boezem ook uit de besturen van de vier
waterschappen gekozen. De voorzitters van de afzonderlijke waterschappen konden ook
secretaris of penningmeester zijn. Vaak was één persoon secretaris en penningmeester
tegelijk. De scheiding tussen deze functies was niet altijd even duidelijk. De besturen van
de waterschappen hadden dit zelf in de hand. Bij de inventarisatie bleek dat er binnen de
ene ambtsperiode sprake is van de secretaris en de penningmeester als aparte functies,
maar dat men in de volgende periode alleen van een secretaris-penningmeester spreekt.
Daarom staan stukken met betrekking tot deze personeelsleden in een aantal inventarissen
bij elkaar.
De bestuursleden werden door de stemgerechtigde ingelanden benoemd voor een periode
van zes jaar. Als tussentijds iemand ontslag nam of overleed, werd voor de resterende
periode direct iemand anders in die functie benoemd.
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Er hébben zich bij deze reorganisatie slechts eakde kleine grenswijzigingen voorgedaan.
Door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal was in 1950 wel een ingrijpende
reorganisatie noodzakelijk, waarbij de vier reeds bestaande waterschappen opgeheven
werden en Meruit De Hoon en Vuylcop gevormd werden.
Na nog een aantal wijzigingen in de structuur van de waterschappen in de 20e eeuw,
namelijk die van de oprichting van het waterschap Schonauwen en Honswijk in 1969 en
vervolgens die van waterschap Kromme Rijn in 1971, werd tenslotte in 1994 ook dit
laatste waterschap tegelijk met de waterschappen Lopikerwaard en Leidse Rijn
opgeheven en verenigd in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Archief en inventarisatie
Het beheer van de archiefbescheiden was vanaf het begin in handen van de kameraar de
latere de secretaris. Over het algemeen bewaarde hij de archiefstukken thuis, zodat het
archief overgedragen werd van secretaris op secretaris. Vaak werd bij een overdracht een
globale inventaris van de aanwezige stukken in het archief gemaakt.
Rond 1927 werd door vier van de vijf besturen bepaald dat de stukken van vóór 1 januari
1923 het oud-archief van de waterschappen zouden gaan vormen. De oude archieven zijn
toen door de besturen in bewaring gegeven aan het gemeentebestuur van Houten. Daar
werden ze bewaard in de archiefbewaarplaats, "op de bovenverdieping van het
gemeentehuis in een gesloten kast". De archieven waren op dat moment volgens het
gemeentebestuur 'behoorlijk' gerangschikt, maar er ontbrak nog een overzichtelijke
gedrukte inventaris. Daarom is er van de archieven, samen met nog drie andere in Houten
zetelende waterschappen een gedrukte inventaris gemaakt.7 In overeenstemming met de
Archiefwet en de archiefverordening van de gemeente Houten waren de bescheiden vanaf
toen openbaar en konden ze op het gemeentehuis ingezien worden.
Klein-Vuylcop viel echter niet onder de gemeente Houten, maar onder de gemeente
Jutphaas. In 1933 heeft men het archief dan ook naar het gemeentehuis van die gemeente
overgebracht. Het bestuur van dit waterschap had al in 1884 de archieven over de periode
1707 - 1834 in bewaring gegeven bij de schout en rond 1890 overgedragen aan het
Rijksarchief te Utrecht. Hiertoe had ook het bestuur van Wulven besloten, zij het pas in
1925. De archieven van voor deze tijd werden niet thuis bij de secretaris bewaard, maar
elders binnen het waterschap, namelijk in het Rechthuis te Heemstede.
De begindata van de geïnventariseerde archieven variëren sterk. Deze jaartallen geven
ook niet het jaar weer, waarin de waterschappen destijds zijn opgericht. Door de rol van
de kapittels in de waterschapsbesturen zijn er in de kapittelarchieven daarom nog oudere
stukken te vinden. Zo dateren bijvoorbeeld de oudste stukken uit het archief van GrootVuylcop van 1810, maar is het waterschap zelf al veel ouder. Er bevindt zich namelijk in
het archief een kopie van een schouwbrief voor Groot-Vuylcop uit 1599.8 Tot ongeveer
1795 viel dit waterschap onder het Domkapittel van Utrecht. Ook van de archieven van
Klein-Vuylcop en De Knoest zijn er nog stukken van vóór ca. 1700 bewaard gebleven.
Uitgaande van wat uit de archieven blijkt, bevinden deze stukken zich in de
Kapittelarchieveo van respectievelijk S t Jan en St. Pieter. Of Wulven voor 1795 ook
onder een kapittel viel, is niet op te maken uit het archief.
De genoemde kapittelarchieven bevinden zich tegenwoordig in Het Utrechts Archief en
zijn aldaar te raadplegen.
Na de reorganisatie in 1950 -waarbij de waterschappen werden opgeheven en opgingen in
De Hoon en Vuylcop, werden de archieven ook afgesloten.
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8

Zie archief De Knoest, inv. mr. 42.
Zie archief Groot-Vuylcop, inv. nr. 50.

INLEIDING

In 1995 werden de archieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,
waaronder de hier beschreven archieven, vanuit het toenmalige Rijksarchief in Utrecht
overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het streekarchief Rijnstreek in het
Woerdense stadhuis, waar ze zich thans nog bevinden.
Bij de inventarisatie zijn de stukken betreffende de molen en het gemaal ondergebracht in
de rubriek Beheer en onderhoud van waterstaatswerken en niet onder de rubriek
Bezittingen. Het zijn weliswaar bezittingen van het waterschap, maar ze zijn direct
noodzakelijk voor de regeling van de om de waterstand, één van de belangrijkste taken
van de polder.
Wat betreft notulen, rekeningen en begrotingen zijn de archieven van na 1863 redelijk
compleet. Vanaf dat moment werden de notulen van de vergaderingen van het bestuur en
van het bestuur met stemgerechtigde ingelanden bijgehouden. Voor die tijd werden ook
wel notulen bijgehouden van vergaderingen met ingelanden, maar vaak minder
nauwkeurig.
Na de inventarisatie is een deel van de archieven vernietigd volgens de "Lijst van voor
vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de organen van
waterschappen van na 1935", opgesteld door het ministerie van WVC en Verkeer en
Waterstaat. De omvang van het archief van De Gemeene Boezem van de Hoonwetering
beslaat nu ca. 1,40 strekkende meter, van Groot-Vuylcop en Wulven ca. 1,20 m1 en De
Knoest en Klein-Vuylcop ca. 1 m .
De materiele staat van de archieven is goed.

BESTUURSLEDEN

XI

BESTUURSLEDEN
GROOT-VUYLCOP
Voorzitters (schouten)
1863-1877
1877-1887
1888-1915
1915-1927
1927-1935
1935-1949

S. van Raven
H. Uijttewaal
G.Vemooij
C Sturkenboom
G.J. Vernooij
W.J.H. Sturkenboom Cz

Secretaris-penningmeesters
1864-1877
1877-1887
1888-1920
1920-1947
1948.1949

S. van Raven
RUijttewaal
B.W.G. Uijttewaal
H.C.M, van Dijk
H.A. van der Grind

Heemraden
1864-1866
1866-1877
1872-1888
1877-1897
1888-1909
1897-1915
1909-1919
1915-1927
1920-1935
1927-1935
1935-1949
1935-1949

C. van den Berg
H. Uijttewaal
G. Vernooij
A. van Rooijen
A. Uijttewaal
C. Sturkenboom
C. Melsen
G.J. Vernooij
J.W van Dijk
W.J.H. Sturkenboom Cz
PJ. Vernooij
WJ.de Wit

KLEIN-VUYLCOP
Voorzitters
1861-1898
1898-1922
1924-1941
1942-1949

PJ.H. van der Muelen
jhr. A.C.P.G. ridder van Rappard
mr. W.A.P. van Lier
mr J.M.M. Hamers

Secretaris-penningmeesters
1861 -1898
1898-1922
1924-1933
1933-1949

PJM. van der Muelen
jhr. A.C.P.G. ridder van Rappard
M.WJ.C. de Kluis
G.S.deRooij

BESTUURSLEDEN

Gecommitteerden
1861-1870
1861-1871
1870-1887
1871-1880
18 80-1907
1887-1898
1898-1916
1907-1938
1916-1921
1921-1938
1938-1949
1938-1949
1949

H.Ruijsch
jhr. C.C.A. ridder van Rappard
A. Ruijsch
C. Schnell
J. van den Berg
jhr. A.C.P.G. ridder van Rappard
C. vanSchaick
J. van Rossem
H. Coljee
H. van Apeldoorn
C. vanEwijk
A. Heijkamp
P. Verhoeven

WULVEN
Voorzitters
1863-1877
1877-1897
1898-1927
1927-1929
1929-1936
193 6-1949

S. van Raven
R. Swaagman
W.H. van Woudenberg
LJ. Zomer
C.M. van Eek
R. van Woudenbergh

Secretaris-penningmeesters
1864-1877
1877-1897
1898-1927
1927-1929
1929-1936
1936-1949

S. van Raven
R. Swaagman
W.H. van Woudenberg
L J . Zomer
C.M. van Eek
R. van Woudenbergh

Gecommiteerden
1864-1867
1864-1871
1867-1893
1871-1894
1893-1908
1894-1898
1898-1913
1908-1925
1913-1921
1921-1927
1925-1948
1927-1949
1948-1949

J. de Jong
jhr. C.C.A. ridder van Rappard
G. Somer
A. Oudshoorn
J.C.M, van Eelde
W.H. van Woudenbergh
G. Boshuizen
J.G. van Eek
G. van den Bosch
LJ. Zomer
C. Straver
J. Floor
Th.G. Beemer

^Qï

BESTUURSLED EB
DE KNOEST
Voorzittters (scbouteo)
1863-1869
1869-1897
1897-1913
1913-1919
1919-1949

jhr. W. Strick van Linschoten
W. Sturkenboom
J.Vernooij
J.deGoeij
W.J. Sturkenboom van Thielland

Secretaris-penningmeesters
1864-1877
1877-1887
1887-1918
1918-1921
1921-1947
1948-1949

S. van Raven
H.Uijttewaal
J. vanRossum
W.J. Sturkenboom van Thielland
H.C.M, van Dijk
H.A. van der Grind

Heemraden
1863-1864
1863-1869
1864-1877
1869-1885
1877-1897
1885-1888
1888-1895
1895-1913
1897-1908
1908-1915
1913-1941
1915-1918
1918-1931
1931-1949
1941-1949

S. van Raven
W. Sturkenboom
J. Stam
A. van Rossum
J.Vernooij
J. vanRossum
A. Somer
J.deGoeij
A. Sturkenboom
H.J. Sturkenboom
J.Vernooij jr
W. Sturkenboom
G.F. van Rooijen
J.C. van Rooijen
C. Verweij

DE GEMEENE BOEZEM VAN DE HOONWETERING
Voorzitters (schouten)
1881-1888
1888-1914
1914-1927
1927-1935
1935-1949

H.Uijttewaal
G. Vemooij
C. Sturkenboom
G J . Vemooij
WJ.H. Sturkenboom Cz

Secretarissen
1881-1888
1888-1920
1920-1947
1947.1949

J. Vemooij
B.W.G. Wttewaall
H.C .M. van Dijk
H.A. van der Grind

23ÏÏ

xrv
Penningmeesters
1881-1888
1881-1901
1901-1909
1909-1927
1927-1947
1947-1949

H. Uijttewaal
J. Vernooij
A. Uijttewaal
C. Sturkenboom
H.C.M. van Dijk
H.A. van der Grind

Heemraden
1881-1882
1881-1888
1881-1891
1881-1913
1882-1894
1888-1909
1891-1922
1894-1927
1909-1914
1913-1918
1915-1919
1918-1920
1920-1935
1920-1941
1922-1938
1927-1929
1929-1948
1935-1949
1939-1949
1941-1949

R. Swaagman
G. Vernooij
J. van den Berg
J. Vernooij
A. Oudshoorn
A. Uijtewaal
jhr. A.C.P.G. ridder van Rappard
W.H. van Woudenbergh
C. Sturkenboom
J. van Rossum
C. Melsen
J. de Goeij
J.W. van Dijk
J. Vernooij jr.
J. van Rossum
L.J. Zomer
C. Straver
W.J. de Wit
C. van Ewijk
J.C. van Rooijen

namens Wulven
namens Groot-Vuylcop
namens Klein-Vuylcop
namens De Knoest
namens Wulven
namens Groot-Vuylcop
namens Klein-Vuylcop
namens Wulven
namens Groot-Vuylcop
namens De Knoest
namens Groot-Vuylcop
namens De Knoest
namens Groot-Vuylcop
namens De Knoest
namens Klein-Vuylcop
namens Wulven
namens Wulven
namens Groot-Vuylcop
namens Klein-Vuylcop
namens De Knoest

GROOT-VUYLCOP
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP
GROOT-VUYLCOP
f 1599)1810- 1949(1950)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.

2-3.

Register van afschriften van uitgaande brieven,
1874-3880.

ldeel

Notulen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van stemgerechtigde
ingelanden, met voorin een rooster van aftreding van bestuursleden,
1877-1949.
2 delen
2.
3.

1877-1927;
1927-1949.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

ORGANISATIE

A.

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING

4.

Kadastrale grenskaart van het waterschap, vervaardigd na de grenswijzigingen in
1881 door de oprichting van de Gemeene Boezem van de Hoonwetering,
1881.
1 stuk

5.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht tot toepassing van het Reglement van
de Gemeene Boezem van de Hoonwetering op het waterschap Groot-Vuylcop voor
wat betreft het benoemen van bestuursleden,
1881.
1 stuk

6.

Besluit tot wijziging van het Bijzonder Reglement d.d. 14 februari 1921,
1921.

7.

Stukken betreffende de wijziging van het Algemeen Reglement,
1927.

1 stuk

1 omslag

8.

Stukken betreffende de reorganisatie van de waterschapsindeling in het gebied van
de Gemeene Boezem van de Hoonwetering,
1949.
1 omslag

9.

Kadastrale kaart van het waterschap Vuykop,
ca. 1950.

B.
10.

1 stuk

BESTUUR

Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van de voorzitters,
1864, 1876, 1888,1894, 1900 en 1906 - 1948.
1 omslag

GROOT-VUYLCOP
Notulen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van stemgerechtigde
ingelanden, met voorin een rooster van aftreding van bestuursleden,
1877-1949.
2 delen
N.B.: Zie inv. nr. 2-3.
11.

12.

13.

14.

15.

Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en personeel,
1878,1920 en 1921.

3 stukken

Roosters van aftreding van bestuursleden,
1915-1940.

3 stukken

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden,
1923-1950.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van heemraden,
1927 en 1935.

1 omslag

Stukken betreffende de opgave van joodse bestuursleden tijdens de bezetting,
1940.
1 omslag

C.

PERSONEEL

1. Algemeen
Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en personeel,
1878, 1920 en 1921.

3 stukken

N.B.: Zie inv. nr. 11.
16.

17.

Staten van het personeel in dienst van het waterschap,
1922 en 1931.

2 stukken

Ambtenarenreglement en stukken betreffende de uitvoering ervan,
1931 en 1937.

lomslag

2. Secretaris en penningmeester
18.
19.

20.

Instructies voor de secretaris en de penningmeester,
1864.
2 stukken
Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van de secretarispenningmeester,
1877, 1888, 1920, 1934 en 1946 - 1948.
1 omslag
Stukken betreffende de borgstelling van de penningmeester,
1904, 1907, 1920, 1924, 1936 en 1948.
3.

21.

1 omslag

Bode

Stukken betreffende bezoldiging en ontslag van bode J. Roskam,
1934 en 1944.

3 stukken

GROOT-VUYLCOP
22.

Instructie voor de bode,
1 stuk

1936.
4.
23.

Molenaar

Instructie voor de molenaar,
1821.
D.

1 stuk

BEZITTINGEN

1. Algemeen
24.

Staten van eigendommen met bijlagen,
1892, ca. 1920 en 1928.

I omslag

2. Aankoop
25.

Akte van aankoop van een perceel bosgrond gelegen binnen het waterschap Het
Overeind van Jutphaas, door de waterschappen Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop,
De Knoest en Wulven,
1881.
1 stuk

26.

Akte van aankoop van grond ten behoeve van goede toevoer van water door de
Molenvliet naar het nieuwe gemaal, met afschrift van het besluit van de
vergadering van stemgerechtigde ingelanden,
1926 en 1927.
2 stukken
3.

Verkoop

27.

Stukken betreffende een rechtszaak tegen dhr. B. de Graaf wegens het niet betalen
van de koopsom van de watermolen van Groot-Vuylcop,
1882.
1 omslag

28.

Besluit van de stemgerechtigde ingelanden tot en akte van openbare verkoping van
de watermolens van de polders Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop, De Knoest en
Wulven,
1882.
2 stukken

29.

Stukken betreffende grondverkoop aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg
van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1935 en 1936.
I omslag

30.

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de Hoonwetering aan
Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1937.
3 stukken

E.

FINANCIEN

1. Omslag en inning van polderlasten
31-33.Kadastrale leggers van het waterschap, met voorin een alfabetische naamlijst van
eigenaren,
ca. 1864-1949.
3 delen

GROOT-VUYLCOP

31. ca. 1864;
32. ca. 1870-1930;
33. ca. 1931-1949.
34.

35.

Kadastrale grenskaart van het waterschap, met bijlagen,
ca. 1881 en 1882.
Kohieren van de omslag van waterschapslasten,
1920 en 1923-1940.
2.

3 stukken

1 omslag

Begrotingen

36-37 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, deels met memories van toelichting en
bijlagen,
1864-1949.
2 pakken
36. 1864-1922;
37. 1923-1949;
3.

Rekeningen

38-43. 'Molenrekeningen', rekeningen,
1810-1949.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1810-1863
1864-1876
1877-1900
1901-1922
1923-1940
1941-1949.

4.

Boekhouding

6 pakken

44.

Stukken betreffende de renteverlaging op een in 1880 gesloten lening bij de
Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Utrecht,
1894.
1 omslag

45.

Journaal van ontvangsten van de penningmeester,
1920-1927.

46.
47.

Dagregisters van ontvangsten en uitgaven van de penningmeester,
1925-1930.

1 omslag

Kasboeken van inkomsten en uitgaven,
1932-1935 en 1938-1946.

1 omslag

F.
48.

1 stuk

ARCHIEF

Stukken betreffende de bewaring en inventarisatie van het oud-archief,
1926,1927 en 1930.

omslag

GROOT-YJQXCOP.
49.

II.

Stukken betreffende de
oorlogsomstandigheden,
1939 en 1940.

beveiliging

^an

archieven

wegens

dreigende
l

omslag

UITVOERING VAN DE TAAK

A.

TOEZICHT

1. Keur en schouw
50.

Schouwreglement voor de polder Groot-Vuylcop, 1599, afschrift,
1824.

lstuk

51.

Keuren of politieverordeningen, met stukken betreffende de totstandkoming,
1868, 1892, 1893,1900, 1910, 1915, 1917, 1918 en 1926-1949.
lomslag

52.

Stukken betreffende de schouwvoering,
1914, 1917 en 1940-1950.
2.

1 omslag

Vergunningen

53.

Vergunning verleend aan D.G. Bingham tot het afvoeren van water uit de
Houtensche wetering door een duiker in de Macadamweg om het water in de
gracht van het eiland van Schonauwen te kunnen verversen, met verzoekschrift,
1892.
2 stukken

54.

Vergunning verleend aan T. Legemaat tot het leggen van een dam tussen zijn land
en de openbare weg, met verzoekschrift,
189g_
2 stukken

55.

Vergunning verleend aan J.S. Vroege tot het leggen van een brug over de
Hoonwetering,
1918.
1 stuk

56.

Stukken betreffende de vergunning aan de N.V. Provinciale Utrechtse
Electriciteits-Maatschappij tot het leggen van drie ondergrondse kabels in het
midden van de waterkering ten noordoosten van de Schalkwijksche wetering,
1925 en 1934.
1 omslag

57.

Stukken betreffende de vergunning verleend aan de P.T.T. tot het leggen van
kabels,
1930-1932.
lomslag

58.

Vergunning verleend aan C. van Schip tot het leggen van een dam in de vliet
gelegen tussen twee van zijn percelen, met verzoekschrift,
1932.
2 stukken

59.

Vergunningen verleend aan J J. van Bennekom tot het leggen van dammen tussen
verschillende percelen, met verzoekschriften en een schetstekening,
1935 en 1938.
lomslag

60.

Stukken betreffende verlening van een vergunning aan Rijkswaterstaat tot het
uitvoeren van werken ten behoeve van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1937.
1 omslag

GROOT-VUYLCOP

61.

Vergunning verleend aan W.F. Wassink tot het leggen van een dam met betonnen
duiker in de schouwsloot binnen zijn eigendom, met verzoekschrift
1943
2 stukken

62.

Kantbeschikking op een verzoekschrift van J.W. van Dijk tot demping van het
uiteinde van een sloot,
ca. 1930.
! stuk
B.

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN

1. Algemeen
63.

Stukken betreffende de beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen en
de opgave van oorlogsschade,
1939 en 1940.
1 omslag

64.

Leggers van de in natura te onderhouden voorwerpen in het noordelijk en zuidelijk
gedeelte van waterschap Groot-Vuylcop, na 1950 behorende tot respectievelijk de
waterschappen de Hoon en Vuylcop, met kadastrale kaarten van deze
waterschappen,
ca. 1949.
2 delen
2.

Waterkering

65.

Plan tot afdamming van de Hoonwetering op twee plaatsen ter verbetering van de
waterkering, met schetstekening,
1832.
2 stukken

66.

Stukken betreffende het onderhoud en de herstelling van de Kaaidijk langs de
Schalkwijksche wetering,
1925 en 1928.
lomslag

67.

Stukken betreffende de oproep tot bewaking en verdediging van waterkeringen bij
dreigend gevaar,
1940.
3 stukken
3. Watermolen en gemaal

68.

Beschrijving van het maken van een kruiwerk voor de Rode Molen in het
waterschap,
ca. begin 19' eeuw.
1 stuk

69.

Stukken betreffende de oprichting van een gemeenschappelijk stoomgemaal voor
de waterschappen Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop, Knoest en Wulven,
1879-1880.
3 stukken

KLE1N-VUYLCQP
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP
KLEIN-VÜYIJCOP
1707-1949(1950

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

-

N.B.: Zie inv. nr. 27.

1-2.

Notulen van bestuursvergaderingen, vanaf 1863 ook notulen van vergaderingen
van stemgerechtigde ingelanden,
1843 - 1898 en 1924 - 1949.
2 delen
1.
2.

3.

1843-1898;
1924-1949.

'Brievenboek', afschriften van uitgaande brieven aan Gedeputeerde Staten,
1861-1898.
Ideel

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

ORGANISATIE
A.

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING

4.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Bijzonder Reglement,
1861, 1881, 1923- 1926 en 1949.
1 omslag

5.

Stukken betreffende de deelname in het waterschap De Gemeene Boezem van de
Hoonwetering,
1888, 1914, 1933, 1937, 1942, 1943 en 1947.
I omslag

6.

Stukken betreffende het Algemeen Reglement,
1915-1947.

B.

lomslag

BESTUUR

1. Stemgerechtigde ingelanden
7.

Brief waarin de geërfden of ingelanden Jan Peek en Johannes van Mastwijk hun
stem uitbrengen voor de verkiezing van twee heemraden,
1796.
1 stuk

8.

Reglement voor het uitbrengen van stemmen in polders, gerechten of districten
binnen het departement van Utrecht,
1803.
1 stuk

9.

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden,
1915, 1922, 1924, 1925, 1928, 1929, 1931, 1933-1939 en 1946- 1949. 1 omslag

KLEIN-VUYLCOP
2. Dagelijks bestuur
10.

Brief van J.H. Mout uit Heemstede aan de maire van de polder betreffende diverse
onderwerpen,
1813.
1 stuk

11.

Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van de voorzitter,
1922, 1924, 1930, 1936 en 1942.

1 omslag

12.

Brief van het bestuur aan Gedeputeerde Staten, waarin wordt meegedeeld dat de
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet meer door één persoon
worden bekleed, concept,
1923.
1 stuk

13.

Stukken betreffende de verkiezing en het aftreden van bestuursleden, waaronder
een rooster van aftreding,
1928-1949.
lomslag

14.

Stukken betreffende de opgave van joodse bestuursleden tijdens de bezetting,
1940 en 1942.
3 stukken

C.

PERSONEEL

15.

Staten van ontslag en overlijden van personeel, met stukken betreffende het
opstellen en bijhouden,
1924, 1933, 1934, 1942, 1943, 1945 en 1946.
1 omslag

16.

Stukken betreffende de verhoging van het salaris van het personeel,
1946.

17.

1 omslag

Stukken betreffende de borgstelling van de penningmeester, inclusief aktes van
borgtocht,
1911, 1913, 1922- 1924, 1930, 1934 en 1936.
1 omslag
Brief van het bestuur aan Gedeputeerde Staten, waarin wordt meegedeeld dat de
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet meer door één persoon
worden bekleed, concept,
1923.
1 stuk
N.B.: Zieinv. nr. 12.

D.

BEZITTINGEN

18.

Besluit tot aankoop van een stuk grond van jonkvr. A.E. van Rappard te Utrecht
ten behoeve van de bouw van een stoomgemaal,
1884.
1 stuk

19.

Besluit tot en akte van verkoop van een deel van de Hoonwetering aan
Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1934 en 1935.
2 stukken

KLEIN-VUYLCOP
E.

FINANCIEN

1. Omslag en inning van polderlasten
20.

Kadastrale leggers van de waterschappen Klein-Vuylcopv Zandveld en De Wiers,
met alfabetische naamlijsten van eigenaren,
ca. 1843-1873.
1 deel

21.

Kohieren van de omslag van waterschapslasten,
1898 en 1907 - 1947.

I omslag

N.B.: Zie ookinv.nr. 29.
22.

Kadastrale legger van het waterschap, met een alfabetische naamlijst van
eigenaren en een overzicht van gewijzigde folio's,
ca. 1907-1950.
1 deel

23.

Kadastrale grenskaart van het waterschap,
1927.

1 stuk

2. Begrotingen
24-25.Begrotingen, met memories van toelichting en bijlagen,
1898-1949.
24. 1898-1930;
25. 1931-1949.

2 pakken

3. Rekeningen
26-31. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,
1707-1833 en 1897-1949.

26. 1707 - 1772, voorin schouwbrief d.d. 17 april 1714;
27. 1773 - 1833, gedeeltelijk met notulen van vergaderingen van
ingelanden;
28. 1794, afschrift;
29. 1798 - 1830, met kohieren over 1829 en 1830;
30. 1897-1928;
31. 1929-1949.

2 delen,
2 pakken,
1 band en 1 stuk
1 deel
1 deel
1 stuk
1 band
1 pak
1 pak

32.

Publicatie waarin de ingelanden van de polders Schalkwijk, Honswijk, Tuil en 't
Waal, Schonauwen, Klein-Vuylcop en de Geer worden opgeroepen om bij te
dragen in de kosten van het verdiepen van de Schalkwijkse wetering,
1774.
I stuk

33.

Bijlagen bij de rekeningen,
1782-1813.

lpak

4. Boekhouding
34.

Kasboek van ontvangsten en uitgaven,
1915 - 1950.

1 deel

KLEIN-VUYLCOP
F.

*ö

ARCHIEF

35.

Stukken betreffende de registratie en het in bewaring geven van het oud-archief
van het waterschap,
1883-1891, 1932 en 1933.
lomslag

36.

Stukken betreffende voorschriften en aanwijzingen voor het archiefbeheer,
1920, 1921, 1937 en 1940.
1 omslag

II.

UITVOERING VAN DE TAAK

A.

TOEZICHT

1. Keur en schouw
37.

Schouwbrieven d.d. 17 april 1714, kopieën,
z.j.

2 stukken

N.B.: Zie inv. nr. 26.
3 8.

39.

40.

Stukken betreffende de schouwvoering,
1756, 1929, 1938, 1941, 1947 en 1948.
Reglement en schouwbrief voor de polder Klein-Vuylcop,
ca. 1812.

1 omslag
1 stuk

Keuren of politieverordeningen, met stukken betreffende de totstandkoming,
1862, 1893, 1915, 1923 - 1927 en 1936 - 1937.
1 omslag
2. Vergunningen

41.

Verzoekschrift van D.E.H. Diemont, namens mevr. Von Mansbach, om
vergunning tot het plaatsen van een houten schut in de Molenvliet en in de
Voorvliet langs de Hoonkade,
1921.
1 stuk

42.

Vergunning verleend aan M. van Leeuwen tot het leggen van een brug over een
sloot tussen twee weilanden binnen zijn grondgebied, met hierop betrekking
hebbend stuk,
1925.
2 stukken

43.

Verzoekschrift van H. van Apeldoorn, namens mevr. Von Mansbach om
vergunning tot het plaatsen van vier houten schutten in de sloten tussen en langs de
grienden, met aantekening dat hiertoe vergunning is verleend,
1926.
! stuk

44.

Vergunningen verleend aan D.E.H. Diemont, namens mevr. Von Mansbach, tot
het leggen van een dam en duiker en het afvoeren van regenwater vanaf een nieuw
te bouwen boerderij,
1933
1 omslag

KLEIN-VUYLCOP
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45.

Stukken betreffende de verlening van een vergunning aan Rijkswaterstaat tot het
uitvoeren van werken in verband met de aanleg van een zijtak van het AmsterdamRijnkanaal naar Vreeswijk,
1933 en 1934.
1 omslag

46.

Vergunningen verleend aan H. van Apeldoorn, namens mevr. Von Mansbach, tot
het maken van een brug over de achter-Molenvliet ter verbinding van twee
percelen en tot het leggen van een dam in de dwarssloot gelegen tussen twee
andere percelen,
1934
3 stukken

47.

Vergunning verleend aan C. van Ewijk tot het afvoeren van water in de
watergangen van het perceel waarop hij een woning zal gaan bouwen, met
verzoekschrift,
1934
2 stukken

48.

Vergunning verleend aan P. Verhoeven en J.M. van Rooijen tot het berijden van
de Houtbrug, de Hoonbrug en de Hoonkade gedurende de toen heersende vorst,
met hierop betrekking hebbend stuk,
1940.
1 omslag

49.

Vergunning verleend aan J.A. van der Wielen, namens weduwe P. van Rooijen tot
het leggen van een duiker in de dam welke de verbinding vormt tussen de
Hoonkade en nog twee percelen in het waterschap, met verzoekschrift,
1949
3 stukken

B.
50.

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN

Legger van de in natura te onderhouden voorwerpen in het waterschap,
z.j.

1 deel

51.

Brief waarin de voorzitter van het Waterschap Wulven vraagt om een oordeel van
de voorzitter van Klein-Vuylcop betreffende het plaatsen van peilschalen in de
Houtensche wetering,
l stuk
1893.

52.

Stukken betreffende herstel van en onderhoud aan bruggen en duikers in het
waterschap,
1927, 1939 en 1949.
lomslag

53.

Stukken betreffende het afsluiten van de Hoonkade ter voorkoming van schade
door hevige regenval,
1937
3 stukken
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP
DE KNOEST
(1610)1733 - 1949 (1950)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.

Notulen van vergaderingen van geërfden en ingelanden, vanaf 1864 van
vergaderingen van het bestuur en ingelanden, met jaarrekeningen tot 1856,
1787-1927.
ldeel

2.

Notulen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van bestuur en
stemgerechtigde ingelanden,
1927-1948.

ldeel

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

I.

ORGANISATIE
A. GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING

3.

Advies van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten omtrent een verzoek van
o.a. de Knoesterpolder, betreffende art. 1 van het Algemeen Reglement, extract,
1858.
1 stuk

4.

Bijzonder Reglement, met stukken betreffende wijzigingen daarvan,
1862 - 1863, 1881 en 1922.

1 omslag

5.

Stukken betreffende het Algemeen Reglement voor de waterschappen in Utrecht
en wijzigingen daarvan,
1922 - 1926, 1928, 1930, 1933, 1936 - 1937, 1939 - 1940 en 1946.
1 omslag

6.

Stukken betreffende de reorganisatie van de waterschapsindeling in het gebied van
de Gemeene Boezem van de Hoonwetering per 1 januari 1950,
1949-1950.
lomslag
B. BESTUUR

7.

Stukken betreffende het proces tussen ingeland C. Schnell en kameraar J. de Goeij
aangaande onenigheid over de goedkeuring van de jaarrekening over 1851,
1852-1854.
lomslag

8.

Stukken betreffende (her)benoeming van voorzitters,
1869, 1870, 1894, 1897, 1900, 1919, 1924, 1930, 1936, 1942 en 1948.

1 omslag

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden,
1918-1950.

lomslag

9.

DE KNOEST
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10.

Besluit van de Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de benoeming van G.F.
van Rooijen tot bestuurslid,
1918.
1 stuk

11.

Roosters van aftreding van bestuursleden,
1926 en 1936 - 1946.

12.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van J.C. van Rooijen tot heemraad van De
Knoest en van de Gemeene Boezem van de Hoonwetering,
1931 en 1941.
3 stukken

C. PERSONEEL
1. Algemeen
13.

Staten betreffende het personeel en de bezoldiging, opgemaakt ten behoeve van de
Pensioenraad,
1922, 1930-1931, 1934, 1944 - 1945 en 1947 - 1950.
1 omslag

14.

Stukken betreffende uitvoering van de Ambtenarenwet van 1929,
1930-1931.

15.

lomslag

Stukken betreffende joods overheidspersoneel en het arbeidsdienstplichtbesluit,
1940-1943.
lomslag
2. Secretaris

16.

Instructie voor de secretaris,
1864.

1 stuk

17.

Brief waarin het overlijden van de oud- secretaris-penningmeester J. van Rossum
wordt meegedeeld,
1917.
1 stuk

18.

Stukken betreffende bezoldiging, pensioengrondslag en ontslag van de secretaris
en van de penningmeester,
1922, 1931, 1934, 1946 - 1948 en 1950.
1 omslag

19.

Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en pensioengrondslag van de
secretaris-penningmeester,
1947-1948.
lomslag
3. Penningmeester
N.B.: Voor stukken betreffende de secretaris-penningmeester, zie inv. nr. 19.
Voor stukken betreffende bezoldiging en pensioengrondslag van
penningmeester, zie inv. nr. 18.

20.
21.

Instructie voor de penningmeester,
1864.
Stukken betreffende de borgstelling van de penningmeesters,
1918, 1922, 1924 - 1925 en 1935 - 1936.

de

1 stuk
1 omslag
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Stukken betreffende de fraudeverzekering voor het financieel beheer door de
penningmeester,
1948.
1 omslag
4. Bode

23.
24.

Instructie voor de bode,
1864 en 1936.
Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van de bode,
1921 - 1922, 1934 en 1944.

2 stukken
1 omslag

5. Brugwachter
25.

Stukken betreffende de beloning voor het op- en neerlaten van de brug over de
Houtensche Wetering,
1879 en 1922.
2 stukken
D. BEZITTINGEN

26.
27.

Staten van eigendommen van het waterschap,
1915 en 1922 - 1933.

1 omslag

Stukken met betrekking tot grondverkoop ten behoeve van de aanleg van het
Amsterdam-Rijnkanaal,
1935 - 1937.
1 omslag
E. FINANCIEN
1. Kas- en bankzaken

28.

Mededelingen aan het bestuur naar aanleiding van kascontroles door Gedeputeerde
Staten,
1928, 1937-1939 en 1941.
lomslag

29.

Kasboek van inkomsten en uitgaven,
1936-1949(1950).

1 deel

2. Omslag en inning van polderlasten
30.

Alfabetische lijst van eigenaren, met vermelding van het aantal bundertalen,
1844.
2 stukken

31.

Legger van landerijen gelegen in het waterschap, met verdeling over de eigenaren,
1844.
1 deel

32.

Kadastrale kaart van het waterschap, getekend en ingekleurd,
ca. 1860-1870.

33.

1 stuk

Legger van het waterschap met wijzigingen, met alfabetische naamlijst van
eigenaren, erfpachters en vruchtgebruikers,
1890-1949.
ldeel

DE KNOEST
34.
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Legger van onderhoudsplichtigen met aanduiding van te onderhouden slagen, met
register van perceelnummers,
ca. 1920.
1katem
N.B.: Zie inv. nr. 37.

35.

Stukken betreffende vaststelling van en besluitvorming over waterschapslasten en
-omslagen, met stukken betreffende de deelname aan een onderzoek over
waterschapslasten,
1922, 1936 - 1937 en 1941.

1 omslag

3. Begrotingen
36.

B egrotingen van inkomsten en uitgaven,
1864 - 1875, 1877 - 1890 en 1892 - 1922.

1 pak

4. Rekeningen
3 7 - 4 1 . Rekeningen, 1820 - 1890, 1892 - 1912 en 1914 - 1949.

5 pakken

37. 1820 - 1863, vanaf 1837 - 1859 met kohieren en bijlagen;
38.
39.
40.
41.

1864-1890, 1892-1899;
1900-1912, 1914-1922;
1923 - 1937;
1938-1949.

N.B.: Voor rekeningen van 1787-1819

(1856) zie inv. nr. 1.

Stukken betreffende het proces tussen ingeland C. Schnell en kameraar J. de Goeij
aangaande onenigheid over de goedkeuring van de jaarrekening 1851,
1852-1854.
lomslag
N.B.: Zie inv. nr. 7.

F. ARCHIEF
42.

Stukken betreffende de overdracht van stukken die tot het oud-archief van het
waterschap behoren,
1861,1864, 1887 en 1927.
lomslag

43

Stukken met betrekking tot het archiefbeheer,
1926, 1930, 1938 en 1940.

II.

1 omslag

UITVOERING VAN DE TAAK
A. TOEZICHT
1. Keur en schouw

44.

Schouwbrief van de Knoesïerpolder, 1610, met getransfigeerde aanvulling, 1612,
kopie,
eind \T eeuw.
1 stuk

DE KNOEST
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45.

Duplicaatkopie van de schouwbrief met een extract uit de resoluties van de
geërfden van De Knoest over het bemalen van de polder,
1733.
1 stuk

46.

Stukken betreffende de goedkeuring van het schouwreglement, met een kopie
van dit reglement,
1827.
lomslag

47.

Stukken betreffende de bekeuring van ingeland C. Schnell vanwege het niet goed
onderhouden van een duiker binnen zijn eigendom en vanwege het planten van
bomen zonder toestemming van het bestuur,
1852 - 1853 en 1855.
1 omslag

48.

Keuren of politieverordeningen en aankondigingen hiervan,
1878, 1898, 1908, 1914 en 1923 - 1937.

49.
50.

1 omslag

Publicaties van aankondigingen van de schouw,
1926 en 1943.

3 stukken

Stukken betreffende overtredingen van de keur,
1933, 1935 en 1937.

3 stukken

2.

Vergunningen

51.

Stukken betreffende vergunningen en afwijzingen van aanvragen voor kleine
waterstaatkundige werken met betrekking tot de Koedijk,
1863, 1883 - 1884, 1893 en 1920.
1 omslag

52.

Stukken betreffende het verzoek tot verkoop van bomen op de Koedijk, die onder
het eigendom van mevr. M.E. Suermondt, weduwe Furiss, vallen,
1883.
2 stukken

53.

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan M.E. Suermondt, weduwe
Furiss, voor het wegruimen van een brug in de Koedijk, achter haar eigendom, om
ter plaatse weer een weg te maken,
1883-1884.
2 stukken

54.

Stukken betreffende de verlening van vergunning tot waterlozing van een perceel
land door het waterschap op de Hoonwetering,
1887-1888.
3 stukken

55.

Stukken betreffende de vergunning verleend aan C. Ket te Vreeswijk voor het
gedeeltelijk uitbaggeren van een deel van de Molenvliet,
1925-1927.
lomslag

56.

Stukken betreffende de vergunning verleend aan B. Scholts c.s. voor het dempen
van de sloot tussen de Koedijk en een perceel in de gemeente Houten,
1927.
2 stukken

57.

Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het aanleggen van het
Amsterdam-Rijnkanaal,
1935-1938. "
lomslag
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B. BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN
1. Algemeen
58.

Legger van in natura te onderhouden en schoon te houden voorwerpen in het
waterschap, met register van perceelnummers,
ca. 1920.
I katern

59.

Klapper op de legger van in natura te onderhouden en schoon te houden
voorwerpen in het waterschap,
ca. 1920.
1 deel

60.

Stukken betreffende opgave van uitgevoerde openbare werken in 1939,
1939.
2 stukken

61.

Stukken met betrekking tot beveiliging van waterstaatswerken en
voorzorgsmaatregelen in geval van oorlog, met stukken betreffende opgave van
oorlogsschade,
1939 en 1940.
lomslag
2. Beheersing waterstand
N.B Zie inv. nr. 45.

62.

Stukken betreffende een verzoek van enige ingelanden tot drooghouding van de
polder in de winter,
1851.
3 stukken

63.

Stukken betreffende de bemaling en afwatering van enige percelen binnen dit
waterschap door de Gemeene Boezem van de Hoonwetering,
1940, 1942 en 1943.
1 omslag
N.B.: Zie inv. nr. 54.
3. Watermolen en gemaal

64.

Stukken betreffende vernieuwingen aan en onderhoud van de watermolen,
1853, 1861, 1867 en 1868.
1 omslag

65.

Stukken betreffende de aanschaf en de bouw van een gemeenschappelijk
stoomgemaal voor de waterschappen De Knoest, Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop
en Wulven,
1880.
2 stukken
4. Bruggen en duikers

66.

Stukken betreffende de openbare aanbesteding van het vernieuwen van een brug
over de Schalkwijkse Wetering,
1865.
1 omslag

67.

Bestek en voorwaarden voor het aanbesteden van herstellingen aan een houten
duiker,
1852.
2 stukken

WULVEN
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP
WULVEN
1653 -1949 (1950)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.

Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen
over de periode 1878 - 1934,
1879-1947.
1 deel

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

ORGANISATIE

A. GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING
2.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Bijzonder Reglement,
1862 - 1864, 1881 - 1882, 1921, 1942. "
1 omslag

3.

Kadastrale grenskaart van het waterschap, behorend bij het Bijzonder Reglement,
bijgewerkt in 1881,
1863 en 1881.
1 stuk

4.

Stukken betreffende de invoering van het Reglement voor Gemeene Boezem van
de Hoonwetering en de verkiezing van een bestuurslid vanuit het waterschap
Wulven,
1881 en 1883.
lomslag

5.

Stukken betreffende wijzigingen van het Algemeen Reglement,
1928-1937.

6.

lomslag

Publicatie van de ter inzagenlegging van het ontwerp-StatenbesIuit tot opheffing
van de waterschappen in de Gemeene Boezem van de Hoonwetering en tot
oprichting van de waterschappen Hoon en Vuylcop,
1949.
1 stuk

B. BESTUUR
7.

8.

9.

10.

Stukken betreffende de benoeming van S. van Hulsteijn tot kameraar,
1825.

3 stukken

Stukken betreffende de verkiezing en het aftreden van bestuursleden
1845, 1864, 1867, 1871, 1895, 1898, 1908,1930 en 1936.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van voorzitters,
1864, 1929, 1936, 1942 en 1948.

1 omslag

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden,
1921-1949.

lomslag
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WULVEN

C. PERSONEEL
11.

12.

13.

Stukken betreffende de borgstelling van de penningmeester,
1850, 1906, 1922,1928,1929 en 1936.

1 omslag

Stukken betreffende de bezoldiging van de molenaar,
1876.

2 stukken

Stukken betreffende de verhoging van het salaris van de bode,
1938 en 1941.

2 stukken

D. BEZITTINGEN
14.

15.

Staat van eigendommen,
ca. 1917.

1 stuk

Stukken betreffende grondverkoop aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg
van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1935-1939.
lomslag

E.

FINANCIEN

1. Omslag en inning van polderlasten
16.

Akte betreffende de verhoging van de waterschapslasten met goedkeuring van de
ingelanden, om een rente aan het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams
te kunnen aflossen,
1653.
1 stuk

17.

Stukken betreffende de opgave of vaststelling van te betalen waterschapslasten en
omslagen,
1813, 1846, 1882, 1923-1932 en 1935.
1 omslag

18-21. Kadastrale leggers van het waterschap,
ca 1842.-1950.
18.
19.
20.
21.
22.

tot
ca.
ca.
ca.

1842, inclusief een alfabetische naamlijst van eigenaren;
1870-1885;
1905-1920;
1920 - 1950, inclusief een alfabetische naamlijst van eigenaren.

3 delen
2 katernen
Ideel
1 katern
1 katern
2 delen

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten,
1842 - 1853, 1855, 1857, 1858, 1861 - 1869, 1871, 1872, 1876 - 1881, 1935 1938 en 1941 - 1949.
1 pak
2.

Begrotingen

23-25. Begrotingen, met memories van toelichting en bijlagen,
1864-1949.
23. 1864-1900;
24. 1901-1925;
25. 1926-1949.

3 pakken

WULVEN
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Rekeningen

26-31.'Molenrekeningen', rekeningen, gedeeltelijk met bijlagen,
1730 - 1750, 1752 - 1776, 1805 - 1819, 1821 - 1855,1857, 1858, 1861 - 1874,
1876 - 1938 en 1940 - 1949.
6 pakken
26. 1730- 1750 en 1752-1776;
27. 1805 - 1819,1821 - 1855,1857, 1858 en 1861 - 1863;
28. 1864-1874 en 1876-1885;

29. 1886-1915;
30. 1916-1935;
31. 1936-1938 en 1940-1949;
32-34. Bijlagen bij de rekeningen,
1730 - 1776 en 1824 - 1850.

3 pakken

32. 1730-1776;
33. 1824-1837;
34. 1838-1850;

Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen
over de periode 1878 - 1934,
1879-1947.
1 deel
N.B.: Zieinv. nr. 1.
4.
35.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven,
1880, 1900-1929, 1933 - 1937 en 1940-1949.
F.

36.

1 omslag

ARCHIEF

Stukken betreffende overdracht en bewaargeving van stukken die tot het (oud-)
archief behoren, met aanwinstenlijsten,
1825, 1883 - 1884, 1925 - 1927, 1930, 1936, 1940 en 1953.
1 omslag

G.
37.

Boekhouding

VERHOUDING TOT HOGERE ORGANEN

Verzoekschrift van Gedeputeerde Staten om een opgave van bestuurlijke
polderzaken, om zo toezicht en gezag uit te kunnen oefenen over het waterschap
Wulven,
1829.
1 stuk
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WULVEN
II.

UITVOERING VAN DE TAAK

A.

TOEZICHT

1. Keur en schouw
38.

39.

Schouwbrieven,
1732, 1743, 1744 en 1848.

1 omslag

Stukken betreffende de schouwvoering,
1809, 1843, 1845, 1847, 1851, 1883, 1917, 1925, 1928, 1936 en 1939.

I omslag

40.

Keuren of politieverordeningen met stukken betreffende de totstandkoming,
1881, 1895, 1913, 1914, 1925, 1934 en 1935.
I omslag

41.

Leggers van onderhoudsplichtigen,
ca. 1920.
2.

2 katernen

Vergunningen

42.

Vergunning verleend aan Joh. M. Boekhout tot het planten van bomen op zijn
grondgebied,
1921.
1 stuk

43.

Vergunning verleend aan mr. H. C. Beijerman te Zeist tot het leggen van een
draaiplank over de Houtensche Wetering, nabij een duiker van het waterschap,
1923.
1 stuk

44.

Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan Rijkswaterstaat ten
behoeve van de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1936 en 1937.
lomslag

45.

Vergunningen verleend aan Th. G. Beemer en aan de gebroeders Comelis en
Jacobus Straver tot het leggen van dammen tussen enkele percelen in het
waterschap,
1937 en 1939.
1 omslag
B.

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATS WERKEN

1. Algemeen
46.

Stukken betreffende het verhogen en verbreden van de kaden in de polder,
1793.
1 omslag

47.

Stukken betreffende de opgave van onderhoud en werkzaamheden binnen de
polder, met name aan de watermolen; met bijlagen,
1842, 1843,1845 - 1848,1851 - 1854,1860,1868,1872, 1874,1876 en 1877.
1 omslag

WULVEN

2.
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Beheersing waterstand

48.

Akte van overeenkomst met mr. Lodewijk van Toulon, heer van Wulven en met
Samuël Estopij, tot het toevoegen van een aantal morgen land aan de bemaling
door de watermolen,
1781.
1 stuk

49.

Stukken betreffende de opname van diverse percelen in de bemaling door het
gemaal van het waterschap Gemeene Boezem van de Hoonwetering,
1882, 1904 en 1914.
1 omslag
3. Watermolen, gemaal en molenaarswoning

50.

Stukken betreffende de aanbesteding en bouw van een nieuwe watermolen en de
verkoop van de oude,
1737-1739,
lomslag

51.

Stukken betreffende de brandverzekering voor de watermolen,
1848, 1876, 1878 en 1882.

1 omslag

52.

Stukken betreffende de bouw van en onderhoud aan de molenaarswoning,
1875, 1930, 1934 en 1935.
1 omslag

53.

Stukken betreffende de oprichting van een gemeenschappelijk stoomgemaal voor
de waterschappen de Knoest, Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop en Wulven; met
tekening,
1879-1882.
lomslag

54.

Stukken betreffende de verkoop van de watermolen in verband met de oprichting
van een gemeenschappelijk stoomgemaal van het waterschap De Gemeene
Boezem van de Hoonwetering,
1882.
1 omslag

55.

Stukken betreffende de verhuur van de molenaarswoning,
1895, 1905, 1910, 1915, 1921 en 1932.

56.

1 omslag

Stuk betreffende het besluit tot onderhandse verkoop van het 'molenaarshuis' aan
C.J. van Wiggen te Utrecht,
1950.
1 stuk
4. Bruggen en duikers

57.

Stukken betreffende de vernieuwing van een duiker in de Houtensche Wetering,
1924.
1 omslag
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP
DE GEMEENE BOEZEM VAN DE HOONWETERING
(1879)1881 - 1949 (1950)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.

Notulen van vergaderingen van de gecombineerde waterschapsbesturen (GrootVuylcop, Klein-Vuylcop, Knoest en Wulven) en van een vergadering van
ingelanden behorend tot het gebied van de Hoon,
1879-1880.
lomslag

2-3.

Notulen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van stemgerechtigde
ingelanden; met voorin een rooster van aftreding van bestuursleden,
1881-1949.
2 delen
2.
3.

1881 - 1927; met notulen uit 1931;
1927-1949.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

ORGANISATIE
A.

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING

4.

Kadastrale grenskaart van het waterschap, behorend bij het Bijzonder Reglement,
1881.
1 stuk

5.

Bijzonder Reglement met stukken betreffende de wijziging ervan,
1881, 1909, 1931, 1933, 1934, 1937, 1939, 1946 en 1947.

1 omslag

6.

Kaart van het waterschap de Gemeene Boezem van de Hoonwetering waarop de
waterschappen Knoest, Groot-Vuylcop, Klein-Vuylcop en Wulven worden
onderscheiden,
ca. 1890.
1 stuk

7.

Stukken betreffende de verhouding tot de waterschappen de Knoest, GrootVuylcop, Klein-Vuylcop en Wulven,
1920-1938.
lomslag

8.

Stukken betreffende de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1933-1941.

9.

lomslag

Stukken betreffende de reorganisatie van de waterschapsindeling in verband met
de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1948-1950.
lomslag
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BESTUUR

1. Stemgerechtigde ingelanden
10.

Reglement van orde van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden,
1 stuk
1914.

11.

Lijst van stemgerechtigde ingelanden,
1921.

12.

1 katern

Stukken betreffende de opzegging van overeenkomsten met de weduwe H.J.
Kuijer en stukken betreffende haar eigendommen binnen de bemaling van het
waterschap,
1923, 1928, 1929, 1938, 1939, 1942 en 1943.
1 omslag
2. Dagelijks bestuur

13.

Stukken betreffende de benoeming, bezoldiging en het ontslag van voorzitters,
1 omslag
1888, 1899, 1905, 1914, 1923, 1929,1935,1941 en 1947.

14.

Roosters van aftreding van bestuursleden,
ca. 1895-1950.

2 stukken

N.B.: Zie inv. nr. 2-3.
15.

16.

Stuk betreffende de benoeming en het ontslag van heemraden,
1922, 1927, 1929, 1930, 1938, 1939 en 1941.

1 stuk

Stukken betreffende de opgave van joodse bestuursleden tijdens de bezetting,
1940.
1 omslag

C.

PERSONEEL

1. Secretaris en penningmeester
17.

18.

19.

Stukken betreffende de secretaris en de (secretaris-)penningmeester,
1882-1948.
Instructies voor de secretaris en de penningmeester,
1914.
Stukken betreffende de borgstelling van de penningmeester,
1927 en 1936.
2.

lomslag

2 stukken

lomslag

Machinist

20.

Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van de (hulp)machinist, een
deskundige en de stoker,
1882, 1883 en 1909 - 1941.
1 omslag

21.

Stukken betreffende de overplaatsing van enkele militairen van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie naar het waterschap als hulpmachinist,
1917-1918.
3 stukken
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22.

Instructies voor de machinist van het gemaal,
1926, 1929,1939 en 1940.
3.

23.

24.

Bode

Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van de bode,
1889, 1917, 1920, 1934 en 1944.
Instructie voor de bode,
1936.

D.
25.
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3 stukken

1 stuk

BEZITTINGEN

Staten van eigendommen binnen het waterschap, met enkele herzieningen hierin
aangegeven,
ca. 1920, 1921, 1924 en 1943.
1 omslag

E.

FINANCIEN

1. Begrotingen
26-27. Begrotingen van inkomsten en uitgaven, deels met memories van toelichting,
1882-1949.
2 pakken
26. 1882-1922;
27. 1923-1949.
2.

Rekeningen

28-32. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,
1882-1949.

5 pakken

28. 1882-1900;
29. 1901-1916;
30. 1917-1922;

31. 1923 - 1939; met kohieren van de omslag en verzamelstaten;
32. 1940 - 1949; met kohieren van de omslag en verzamelstaten.
3.
33.

34.

35.

Boekhouding

Kasboek van ontvangsten en uitgaven,
1909-1937.
Journaal van ontvangsten,
1938 - 1949.
Journaals van uitgaven,
1938-1949.

ldeel

1 katern

lomslag
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ARCHIEF

36.

Stukken betreffende de bewaring van het oud-archief en het vervaardigen van een
inventaris hiervan,
1926, 1927 en 1930.
1 omslag

37.

Stukken betreffende de beveiliging van archiefstukken en geld,
1940.

II.

2 stukken

UITVOERING VAN DE TAAK

A. TOEZICHT
1. Keur en schouw
38.

Stukken betreffende wijzigingen van de keur en voering van de schouw op bevel
van militaire overheid, ten behoeve van het beheer van de waterstand binnen de
waterschappen onder de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
1914, 1915 en 1917.
lomslag

39.

Stukken betreffende de bekeuring van G. van den Bosch vanwege het dichtmaken
van een duiker in een dam achter zijn land en het inlaten van water op een gedeelte
van de polder Wulven,
1917.
1 omslag

40.

Stukken betreffende de schouwvoering,
1924 - 1927, 1930 en 1941.

1 omslag

Stukken betreffende wijzigingen van de keur,
1937 en 1942.

lomslag

Stukken betreffende de uitbreiding van de keur van de waterschappen,
1940 en 1946.

lomslag

41.

42.

43.

Stukken betreffende de verlenging van de keur in plaats van herziening in verband
met de komende opheffing van het waterschap,
1946-1949.
lomslag
2.

Vergunningen

44.

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan R. Swaagman als voogd van
jhr. A.E. ridder van Rappard tot het laten uitwateren op de Hoonwetering van een
perceel land gelegen tegenover het stoomgemaal, met stukken betreffende de
intrekking en verwijdering van de duiker,
1882 en 1930.
lomslag

45.

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan mevr. Furiss tot het laten
uitwateren op de Hoonwetering van een perceel land binnen haar eigendom,
1887 en 1888.
3 stukken
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46.

Vergunning verleend aan D.G. Bingham tot het inlaten van water uit de
Houtensche wetering om het water in de gracht om het eiland op Schonauwen te
kunnen verversen, met verzoekschrift,
1892.
2 stukken

47.

Vergunning verleend aan J.C.M, van Eelde tot het laten uitwateren van een perceel
land gelegen in het Overeind van de gemeente Jutphaas op de Hoonwetering, met
verzoekschrift,
1895.
2 stukken

48.

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan jhr. L. van den Berch van
Heemstede en C.C.A. baron de Wijckerslooth de Weerdesteijn tot het laten
uitwateren van een aantal percelen land op de Hoonwetering,
1904.
1 omslag

49.

Vergunning verleend aan C. Straver, F. Straver en J. Straver tot het uitbaggeren
van de Hoonwetering langs de griend,
1921.
lstuk

50.

Vergunning verleend aan D. Heijkamp tot het uitdiepen van een gedeelte van de
Houtensche wetering,
1922.
lstuk

51.

Verzoekschrift van G. Meter, Opzichter der Genie om vergunning tot het maken
van een schutbalksluis in de Kaaidijk, met brief waarin de vergunning wordt
toegezegd,
1930.
2 stukken

52.

Stukken betreffende verlening van vergunning voor kabellegging door de P.T.T.,
1930.
3 stukken

53.

Verzoekschrift van het waterschap Groot-Vuylcop voor een vergunning tot het
vervangen van een brug over de Hoon door een dam met duiker,
1935. "
i stuk

54.

Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Nederlandse
Heidemaatschappij tot het laten afwateren van de Houtensche wetering via de
Molenvliet in de Hoonwetering tijdens de uitvoering van werkzaamheden,
1946.
1 omslag

B.

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN

1. Algemeen
55.

Staten van voorwerpen die geen eigendom zijn van het waterschap, maar die het
waterschap wel moet onderhouden,
ca. 1925.
2 katernen

56.

Stukken betreffende de demobilisatie en het herstel van waterstaatswerken binnen
het waterschap,
1918 en 1919.
lomslag
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57.

Stukken betreffende de opgave van uitgevoerde werken en bijzondere voorvallen
binnen het waterschap,
1926-1942.
lomslag

58.

Stukken betreffende de beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen en
bescherming van het personeel,
1939, 1940 en 1943.
1 omslag

59.

Stukken betreffende het herstel van waterstaatswerken en verkrijging van
vergoedingen voor geleden oorlogsschade,
1940-1942.
lomslag
2. Beheersing waterstand

60.

Stukken betreffende het aangaan en opzeggen van een overeenkomst met barones
Von Mansbach over het afwateren van enkele percelen binnen het waterschap
Wulven op de Hoonwetering,
1913, 1914 en 1939.
lomslag

61.

Stukken betreffende de bemaling van de Hoonwetering als onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie,
1915.
3 stukken

62.

Stukken betreffende de hoge waterstand binnen het waterschap,
1915.

4 stukken

63.

Stukken betreffende een overeenkomst met E. Oskam tot het opnemen van
percelen weiland binnen het waterschap Wulven in de bemaling van het
waterschap,
1925.
1 omslag

64.

Stukken betreffende de beheersing van het waterpeil,
1926. 1939 en 1946.

1 omslag

65.

Stukken betreffende de overeenkomst met L.J. Heijmeijer tot het opnemen van een
aantal percelen griend binnen het waterschap Wulven in de bemaling van het
waterschap,
1927.
1 omslag

66.

Stukken betreffende de overeenkomst met N.V. De Geruischlooze Weg te
Haarlem tot het laten afvoeren van water uit de Houtensche wetering door het
waterschap;
1932.
1 omslag

67.

Stukken betreffende de bemaling van het waterschap Klein-Vuylcop,
1935.
3.

68.
69.

2 stukken

Waterkering

Stukken betreffende de bescherming en beveiliging van waterkeringen,
1923, 1924, 1940, 1946 en 1947.
1 omslag
Stuk betreffende de bevestiging van de opdracht tot het maken van een stuw in de
Hoonwetering op de grens met het waterschap Klein-Vuylcop,
1939.
1 stuk
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4. Gemalen
70.

Stukken betreffende de oprichting van het gemeenschappelijk stoomgemaal en
onderhoud en vernieuwingen hieraan,
1879-1914.
lomslag

71.

Staten van de werking van het stoomgemaal,
1892-1917.

lomslag

Stukken betreffende het onderhoud aan het zuiggasgemaal,
1923-1948.

lomslag

72.

73.

Stukken betreffende de bouw van en het onderhoud aan het elektrisch
(hulp)gemaal,
1923-1926, 1930, 1938 en 1947.
1 pak

74.

Hinderwetvergunning voor de bouw van het elektrisch gemaal,
1925.

1 omslag

75.

Stukken betreffende het onderhoud aan verschillende gemalen binnen de Gemeene
Boezem van de Hoonwetering,
1925 en 1940.
lomslag

76.

Akte van aankoop van een perceel grond van A.F.N. Sturkenboom ten behoeve
van de bouw van een elektrisch gemaal, met hieraan voorafgaande stukken,
1926.
1 omslag

77.

Stukken betreffende de stichting van een ruwoliegemaal in het waterschap De
Knoest, in verband met de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal,
1938 - 1943.
1 omslag

78.

Stukken betreffende de aankoop van een stuk grond van het Rijk ten behoeve van
de bouw van een zuiggasgemaal,
1938 en 1939.
1 omslag
5. Bruggen en duikers

79.

Vergunning van het waterschap Houten tot het leggen van een inlaatduiker met
schuif, door de Kaaidijk,
1882.
1 stuk

80.

Vergunning van het bestuur van het waterschap Houten tot het opgraven van een
deel van de Kaaidijk om er een duiker in te kunnen plaatsen,
1886.
1 stuk

81.

Vergunning van het waterschap Houten tot het vernieuwen van een duiker,
1929.

1 stuk

82.

Brief aan de rentmeester van Schonauwen, waarin meegedeeld wordt dat er een
noodafdamming gemaakt wordt wegens lekkage van de duiker bij Schonauwen,
1930.
1 stuk

83.

Stukken betreffende reparaties aan de duikers in het waterschap Klein-Vuylcop,
1938 en 1947.
3 stukken
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84.

Stukken betreffende de verlening van vergunning door Rijkswaterstaat tot het
leggen van een voetbrug over de bermsloot van de zuidelijke dijk van het
Amsterdam-Rijnkanaal,
1942 en 1943.
1 omslag

85.

Stukken betreffende het slopen van de Hoge Brug over de Houtensche wetering bij
de Heemsteedse weg,
1945.
2 stukken
6. Weteringen en sloten

86.

Stukken betreffende het uitdiepen en uitbaggeren van een gedeelte van de
Hoonwetering,
1890, 1892 en 1942 - 1944.
1 omslag

87.

Stukken betreffende het onderhoud aan de Houtensche wetering,
1933 en 1943-1945.

lomslag

88.

Stukken betreffende het onderhoud van de Houtensche wetering na de afsnijding
door het Amsterdam-Rijnkanaal,
1935 en 1936.
lomslag

89.

Stukken betreffende herstel en verbetering van de Molenvliet en de Hoonwetering
door de Nederlandse Heidemaatschappij,
1946-1949.
lomslag

90.

Stukken betreffende herstel en verbetering van in het waterschap gelegen sloten
door de Nederlandse Heidemaatschappij,
1946 en 1947.
1 omslag

