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Geschiedenis van de associatie tot aanleg en onderhoud van de weg en vaart 
tussen Bodegraven en Gouda 

In jul i 1828 ontwierpen de Bodegraaf se burgemeester W. Zahn en zi jn ambtgeno
ten L. Proos Hoogendijk van Zwammerdam en J.L. van Beresteijn van Reeuwijk 
een ambitieus plan ter verbetering van de "communicatie" tussen Gouda en Bo
degraven. Tot die tijd was het reizen op dat traject een ongemakkelijke en 
tijdrovende kwestie. De scheepvaart maakte gebruik van de Oude Breevaart, 
die ten noordoosten van Gouda begon en via een lange omweg langs Spokersbrug 
en de Bodegraafse wetering tenslotte in de Oude Rijn uitkwam. Verkeer over 
land was aangewezen op slechte zandwegen als de Oude Gouwe, de Bloemendaalse 
kade en de Oud-Bodegraafse weg: lange omwegen, die in de winter niet of 
nauwelijks te berijden waren. 
Toen onder het bewind van de energieke koning Willem I overal in Nederland 
de infrastructuur verbeterd werd waren verschillende personen in het gebied 
tussen Gouda en Bodegraven gaan nadenken over dergelijke verbeteringen. Het 
plan van de drie burgemeesters was opgemaakt in overleg met de beurtschip-
pers tussen Gouda en Bodegraven en diverse polderbesturen en hoogheemraad
schappen. 
Het plan behelsde in grote lijnen de aanleg van een straatweg tussen de brug 
bij "Het Vissertje" ten noorden van de stad Gouda, langs de Oude Gouwe en de 
polders Bloemendaal en Reeuwijk tot aan Spokersbrug en vandaar af tot aan de 
brug over de Oude Ri jn in het dorp Bodegraven. Daarnaast zou de vanouds be
staande Breevaart worden verbeterd en verbreed en worden verlengd met een 
kanaal tussen Spokersbrug en de Oude Rijn, waarbij in de Hoge Rijndijk een 
schutsluis zou worden gemaakt. Aldus ontstond er een rechtstreekse verbin
ding tussen Gouda en Utrecht ten behoeve van een daarna op te richten trek-
schuitendienst tussen die steden. 
Bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1830 kregen de drie burgemeesters toe
stemming voor de uitvoering van dit plan. De financiering zou geschieden op 
basis van een geldlening met aandelen; na voltooiing van het projekt moesten 
de kosten van beheer en onderhoud en de aflossing van de geldlening bestre
den worden uit opbrengsten van op te richten tollen. 
De burgemeesters begonnen energiek met het maken van een bestek en begroting 
voor de aanleg en het aankopen van grond ten behoeve van het project. Weldra 
bleek het doortrekken van de vaart tot in de Oude Rijn en het maken van een 
schutsluis in de Hoge Rijndijk te stranden op de eis van het Reeuwijkse pol-
derbestuur om, ter verwerking van het extra water dat door de sluis in de 
polder zou stromen, een geheel nieuwe watermolen te krijgen. Dit ging de 
begroting ver te boven en het plan van de sluis werd, ondanks heftig pro
test van de beurtschippers, opgeschort; het kanaal zou vlak voor de Rijndijk 
eindigen. 
Eén en ander leidde ertoe dat het startkapitaal voor de onderneming van 
165.000 gulden tot 120.000 gulden werd verlaagd. De inschrijving op de le
ning, begonnen in maart 1834, verliep voorspoedig, zodat al in mei 1834 de 
"associatie tot aanleg van een weg en vaart tussen Bodegraven en Gouda", 
voortaan de associatie te noemen, een officieel bestuur kon vormen. Het be
stuur met de titel van commissarissen bestond uit vier uit de aandeelhouders 
gekozen personen en uit de burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en Reeu-
wi jk. 
Dit bestuur werd bij de aanleg van het project met enorme problemen gecon
fronteerd. De aankoop van gronden verliep zeer moeizaam, de grondkosten waren 
veel hoger dan geraamd, diverse polderbesturen en particulieren werk-ten om 
verschillende redenen de zaak tegen en tot overmaat van ramp bleek de oor
spronkelijk opgemaakte begroting voor het plan veel te optimistisch. 
In 1834 werd het werk desondanks in twee percelen openbaar aanbesteed. Het 
aanleggen van het noordelijk deel van de weg tussen de brug in Bodegraven 
tot aan de Alphense wetering (de gemeentegrens van Reeuwijk met Broek ca.) 
en het verlengen van de Breevaart tot aan de Ri jndi jk in Bodegraven werd 
voor ruim 49.000 gulden aan de Sliedrechtse aannemer Kors Hartog gegund. Het 
zuidelijk deel, vanaf de Alphense wetering tot aan Gouda, bleek op de open
bare aanbesteding in augustus 1834 veel duurder uit te vallen dan begroot. 



De commissarissen besloten in eerste instantie om dit gedeelte dan maar te 
laten vervallen en het project te beperken tot het noordelijk deel, dat in 
korte tijd naar tevredenheid voltooid werd. Deze voorgenomen wijziging stuit
te echter op grote bezwaren bij de aandeelhouders en bij Gedeputeerde Staten, 
die de commissarissen aan het oorspronkelijke plan hielden. 
Om dit toch te kunnen uitvoeren verkreeg de associatie bij Koninklijk Be
sluit van 23 oktober 1838 toestemming de oorspronkelijke geldlening uit te 
breiden door een extra aandelenemissie uit te schrijven ten bedrage van 
45.000 gulden. Ook deze aandelen gingen snel van de hand, wellicht mede ten 
gevolge van het feit dat koning Willem I zelf zestien aandelen a 500 gulden 
kocht. 
De voltooiing van het zuidelijk deel van het project werd in eigen beheer 
onder leiding van de in 1834 aangestelde opzichter van de associatie L. de 
Groot uitgevoerd, waarna op 15 december 1839 de weg en vaart officieel in 
gebruik konden worden genomen. Ook traden toen de twee tollen in werking. De 
in 1840 gebouwde tolhuizen stonden ter hoogte van de Oud-Reeuwi jkse weg op 
de grens van Reeuwijk en Zwammerdam en op de hoek van de Bloemendaalse kade 
en de Oude Gouwe onder Gouda. 
Spoedig bleek de weg, gelegd op de drassige ondergrond in het veengebied, 
niet bestand te zijn tegen het berijden door zwaarbeladen diligences. Om de 
weg goed te houden besloot men hem te bestraten met stenen, wat de kosten 
van het geheel weer aanzienlijk verhoogde. Ondanks een royale aanlegsubsidie 
van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland ten bedrage van 18.000 gulden 
bleek de exploitatie van de weg in de eerste jaren niet winstgevend. 
Dat werd niet beter toen de weg voor onbepaalde tijd voor postkoetsen werd 
afgesloten, waardoor de tol inkomsten met ongeveer een derde afnamen. Derge
lijke tegenvallers leidden ertoe dat slechts in 1841 een gering dividend 
werd uitgekeerd op de aandelen. 
De commissarissen probeerden op verschillende manieren het ongunstige tij te 
keren. Nadat een poging de weg aan het Rijk over te doen mislukte en het 
verzoek om een jaarlijkse subsidie van Gedeputeerde Staten eveneens schip
breuk leed werd in 1851 geprobeerd te fuseren met een soortgelijke associa
tie, die de weg tussen Zwammerdam en Leiden beheerde. Ook dit ging niet door, 
zodat als enige oplossing een verhoging van de toltarieven in aanmerking 
kwam. Dit was te meer noodzakelijk, omdat vanaf 1856 de diligences definitief 
geen gebruik meer maakten van de weg, waardoor de tol inkomsten 
weer minder werden. In 1856 werd dan ook koninklijke goedkeuring verkregen 
voor een tijdelijke verhoging van de toltarieven; de periode waarvoor deze 
verhoging gold werd tot 1945 op verzoek van de associatie regelmatig ver
lengd. 
Op verzoek van een aantal aandeelhouders was er vanwege de provincie een 
onderzoek ingesteld naar de wijze van beheer, dat een weinig gunstig beeld 
gaf van de associatie. De staat van onderhoud van de weg was slecht, de 
financiële mogelijkheden van verpachting van tollen, gras en gronden werden 
niet voldoende benut, kortom: er moest een frisse wind gaan waaien door het 
beheer van de weg en vaart. Ook het voortdurend uitblijven van winst en 
dividenduitkering (slechts in 1841 en 1854 werd enig dividend uitgekeerd) 
veroorzaakte ontevredenheid bij de aandeelhouders. Vanaf 1862 werd derhalve 
het toezicht door de provincie op het beheer van de weg verscherpt. 
De aanleg van de spoorweg Woerden-Leiden in 1878, waardoor de onderlinge 
verbindingen tussen Utrecht en het westen des lands verbeterden maakte de 
toekomstperspectieven voor de associatie nog minder zonnig. 
In de jaren '80 van de 19e eeuw bracht de stoomtram echter een nieuwe impuls 
aan de onderneming. Namens een aantal Amsterdamse financiers had de Woerden-
se gemeenteontvanger Kapteyn in 1881 concessie ontvangen voor de aanleg van 
een stoomtram tussen Gouda en Bodegraven. De commissarissen verleenden hun 
medewerking en wisten daarbij een gunstige financiële regeling te bedingen 
met betrekking tot het onderhoud van de weg en de garantie van tol inkomsten. 
De stoomtram (die in 1892 wegens de te hoge brandstofkosten werd omgebouwd 
tot een paardentram) leverde een solide financiële basis voor het beheer van 
de weg, in combinatie met de inkomsten uit erfpachten, de toch weer stijgen
de tol inkomsten en de verkoop en verpachting van gras, hout en visrechten. 
De weg leverde in de loop der jaren een belangrijke bijdrage aan het ont-



snappen aan het isolement, waarin dorpen als Reeuwijk en, in mindere mate, 
Bodegraven zich in het begin van de 19e eeuw nog bevonden. Een eeuw later 
begonnen zich echter ook de nadelen van een particuliere weg met tolheffing 
te manifesteren. Het feit dat Reeuwijk vanuit Bodegraven of Gouda slechts na 
betaling te bezoeken was remde de ontwikkeling van die gemeente duidelijk, 
terwijl de stadsuitbreiding van Gouda rondom de Oude Gouwe (de latere Graaf 
Florisweg) aan het begin van de 20e eeuw eveneens veel hinder ondervond van 
de daar staande tol. Pogingen van vooral de gemeente Gouda, meestal gesteund 
door de provincie, om de weg gedeeltelijk over te nemen of om de tol te doen 
verplaatsen of verwijderen mislukten door de weigering van de aandeel houders 
van de associatie, die eindelijk eens gingen profiteren van hun aandelen. 
Hoewel de tramdienst in 1917 ophield had de toename van het autoverkeer de 
tol inkomsten op peil gehouden. Het onderhoud van de weg en kunstwerken was 
behoorlijk en regelmatig werd er dividend uitgekeerd en werden stukjes van 
de geldlening afgelost. 
Diezelfde toename van het autoverkeer vereiste echter meer dan de tot dan 
toe aan onderhoud bestede middelen. Nadat Gedeputeerde Staten opnieuw flink 
ingegrepen hadden en de associatie presten tot meer onderhoud en minder 
winstdeling werden vanaf 1927 grote delen van de weg voorzien van nieuwe 
klinkers of, nog moderner, van asfalt- en carpavelagen. In 1935-1936 werd 
naast de weg een fietspad aangelegd, terwijl in 1937-1938 een aansluiting op 
de nieuwe Ri jksweg 12 tot stand werd gebracht. 
Steeds meer werd duidelijk dat het in het algemeen belang zou zijn indien de 
overheid de eigendom en het beheer en onderhoud van de weg en vaart zou 
overnemen. Vanuit de gemeente Gouda werd hierover al vanaf 1938 serieus 
overleg gevoerd, waarbij bleek dat de betrokken gemeenten en de associatie 
in principe bereid waren om tot een dergelijke regeling te komen. Door de 
Ttoeede Wereldoorlog werd de daadwerkelijke uitvoering van één en ander tijde
lijk opgeschort, maar in 1947 werd tenslotte overeenstemming bereikt. 
De tollen werden per 21 januari 1948 officieel buiten gebruik gesteld. De 
associatie kreeg voor het verlies van deze inkomsten schadeloosstelling van 
het Rijk en de provincie. Vervolgens werden met de gemeentebesturen van 
Bodegraven, Reeuwijk, Zwammerdam, Gouda en Waddinxveen overeenkomsten geslo
ten, waarbij de weg in gedeelten aan die gemeenten in eigendom, beheer en 
onderhoud werd overgedragen. In 1949 werd dit daadwerkelijk uitgevoerd en 
vervolgens werd de associatie geliquideerd. 
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De weg, vaart en bi jbehorende werken 

De in 1834-1836 aangelegde weg was gelegen op het grondgebied van de toenma
lige gemeenten Gouda, Broek ca., Reeuwijk, Zwanmerdam en Bodegraven. De 
lengte van de weg was oorspronkelijk, inclusief stukken van zijwegen, die 
ook onder de associatie ressorteerden, ongeveer 9,8 kilometer. Ten gevolge 
van tussentijdse verkoop van stukken van de weg, onder andere ten behoeve 
van de aanleg van Ri jksweg 12, was er bi j de overdracht van de weg in 1949 
nog ongeveer 8 kilometer bij de associatie in eigendom, beheer en onderhoud. 
De weg beslaat ongeveer het huidige traject Brugstraat (zuidelijk deel), 
Wilhelminastraat, Burgemeester Le Coultrestraat en Goudse weg te Bodegraven, 
Raadhuisweg en Zoutmansweg te Reeuwi jk en Bodegraafsestraatweg en Graaf 
Florisweg te Gouda. 
Tussen de Oud-Bodegraafse weg en de Oud-Reeuwi jkse weg bevond zich de Uit
weg, een landweg die als sluiproute gebruikt zou kunnen worden cm de tolhef
fing bij het Reeuwijkse tolhuis (de "oude tol") te ontlopen. De associatie 
verwierf zich daarom ook de eigendom van circa 80 meter van de Oud-Bodegraaf
se weg en circa 950 meter van de Oud-Reeuwi jkse weg om aldus de mogelijkheid 
uit te sluiten via de Uitweg naar Reeuwijk te kunnen gaan (overigens ging dit 
wel gepaard met de verlening van tolvrijdom aan de bewoners van de Oud-Reeu
wi jkse weg) . 
De belangri jkste werken en gebouwen die tot de weg behoorden waren, vanaf 
Bodegraven, de volgende (zie ook het kaartje): 
1. een duiker onder de weg t.b.v. de Zuidzijderpolder ter hoogte van het 

Kattenbosje te Bodegraven; 
2. een ophaalbrug, later een vaste brug met de naam Spokersbrug, tussen de 

Oud-Bodegraafse weg en de Broekveldsedi jk; 
3. een tolhuis met twee tolbomen nabij de Oud-Reeuwi jkse weg ("gabel 1") ; 
4. een ophaalbrug nabij het tolhuis in Oud-Reeuwi jk; 
5. drie vaste bruggen in de Oud-Reeuwi jkseweg tussen de Uitweg en het tol 

huis; 
6. een ophaalbrug ter hoogte van de Nieuwdorperweg, nabij het raadhuis van 

Reeuwijk; 
7. een ophaalbrug in de Nieuwdorperweg; 
8. een tolhuis met tolboom op de hoek van de Oude Gouwe ("gabel 2") ; 
9. een vaste brug bij "Het Vissertje" ten noorden van Gouda. 

De bij de associatie in eigendom en beheer zijnde vaart was de oorspronke
lijke "Breede Vaart" tussen Gouda en de afgedamde Spokersbrug en het ver
lengde gedeelte vanaf Spokersbrug tot aan de Zuidzijde in Bodegraven. 
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De bestuurlijke en administratieve organisatie van de associatie 

De bestuurlijke en administratieve organisatie van de associatie tot aanleg 
en onderhoud van de weg en vaart tussen Bodegraven en Gouda is in principe 
gebaseerd op een viertal Koninklijke Besluiten van respectievelijk 15 juli 
1830, 16 juni 1831, 23 januari 1834 en 23 oktober 1838. Deze besluiten werden 
bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1887 vervangen door statuten, die in 1890, 
1895, 1915 en 1927 op kleine details werden gewijzigd. Voorts hebben Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland in 1862 aanwijzingen verstrekt met betrekking 
tot het beheer, die hun neerslag vonden in de administratieve organisatie. 
Op grond van het Koninklijk Besluit van 1830 werd aan de burgemeesters van 
Bodegraven, Zwammerdam en Reeuwijk vergunning verleend tot de aanleg van een 
weg, het verlengen en verbeteren van de vaart en het maken van een schut
sluis in de Hoge Rijndijk. De uitvoering van dit project zou moeten gebeuren 
door een associatie, die ook het beheer en onderhoud van de werken zou moeten 
verzorgen. Voor de aanleg van het project zou een negotiatie, een geldlening 
met aandelen, uitgeschreven mogen worden volgens een door de burgemeesters te 
ontwerpen en door de kaning goed te keuren negotiatieplan. Tbt aflossing en 
betaling van de rente op dit genegotieerde kapitaal alsmede voor het onder
houd van de weg en vaart werd autorisatie verleend tot het heffen van tolgel
den. Gedeputeerde Staten van Zuid-Bolland zouden toezicht moeten houden op de 
activiteiten van de associatie. 
Het Koninklijk Besluit van 1831 verstrekte goedkeuring aan het door de burge
meesters opgestelde plan, dat bij de Koninklijke Besluiten van 1834 en 1838 
gewijzigd en aangevuld werd. "Tot vinding der kosten dezer aanleg van de 
Vaart en den Weg" werd een aandelenemissie uitgeschreven ten bedrage van 
165.000 gulden (aanvankelijk 120.000 gulden), verdeeld in 330 aandelen met 
een nominale waarde van 500 gulden en tegen een rente van 4,5 procent. 
De aandeelhouders kozen uit hun midden vier commissarissen, die met de drie 
burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en Reeuwijk, die ambtshalve commis
saris waren, het zevenhoofdig bestuur van de associatie vormden. Het bestuur 
koos uit haar midden een president-commissaris (later voorzitter genoemd) en 
een commissaris-secretaris, terwijl door de aandeelhouders uit het bestuur 
een commissaris-penningmeester gekozen werd. De secretaris en de penning
meester ontvingen vanaf het begin een bezoldiging; later kreeg ook de voor
zitter een salaris. De commissarissen kregen een gering presentiegeld voor 
de vergaderingen. 
Minimaal eens per jaar, in de maand februari, moesten de commissarissen, na 
oproeping in de Rotterdamsche en Haarlemsche Courant (of in andere aan te 
wi jzen dagbladen) de aandeelhouders verslag doen van hun werkzaamheden en 
behoorde de penningmeester rekening en verantwoording af te leggen van zi jn 
financieel beheer. De aandeelhouders konden de begroting en rekening vervol
gens vaststellen en besluiten nemen met betrekking tot de winstdeling, de 

Êk aflossing van de geldlening en andere zaken. De rekening en begroting moes-
^ ten vervolgens worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

De belangrijkse bronnen van inkomsten waren de tollen. De tarieven voor 
tolheffing werden in het Koninklijk Besluit van 1834 vastgesteld. De sterke 
daling van de tol inkomsten in het begin van de jaren '50 van de 19e eeuw 
leidden in 1856 tot verhoging van de tarieven. Sedertdien moest de verlen
ging van de tolconcessie periodiek worden aangevraagd en bij Koninklijk Be
sluit worden goedgekeurd. Ook wijzigingen in de tarieven ten gevolge van de 
opkomst van nieuwe vervoersmiddelen als de stoomtram, de velocipède en de 
automobiel, waren aan koninklijke goedkeuring onderhevig. 
Behalve uit tolheffing verwierf de associatie zich inkomsten uit het in 
erfpacht geven van stroken grond op of aan de weg en vaart aan derden, het 
ontvangen van retributies voor het hebben van bruggen, planken, buizen, 
kabels etcetera op, aan of onder de weg, het verpachten van grasgewas en 
visrechten en het verkopen van hout gewas. 
Naar aanleiding van een ingesteld onderzoek stelden Gedeputeerde Staten in 
1862 strakke aanwijzingen voor het beheer vast. Het onderhoud van de weg, 
dat tot dan toe steeds in eigen beheer geschiedde, moest in het openbaar 
aanbesteed worden. Bestek en begroting voor dit onderhoud waren aan de goed
keuring door Gedeputeerde Staten onderhevig. De verpachting van de tol-hef-



f ing (tussen 1866 en begin 1930 geschiedde de tolheffing niet in eigen be
heer) incest eveneens openbaar geschieden en goedkeuring hebben van Gedepu
teerde Staten. Een goed onderhoud van de weg werd daarnaast gegarandeerd 
door de verplichting een vast bedrag hiervoor op de jaarlijkse begroting te 
zetten. 
De vier Koninklijke Besluiten, op basis waarvan de associatie sedert 1830 
functioneerde, werden in 1887 bij Koninklijk Besluit van 7 juni vervangen 
door statuten, die tussen 1890 en 1927 op details werden gewijzigd. Bij deze 
statuten werd Bodegraven als zetel van de associatie aangewezen. De bevoegd
heden van de commissarissen werden uitgebreid met betrekking tot personeels
zaken en het afdoen van verzoeken om erfpacht en toestemming tot gebruik van 
de weg en vaart. Slechts in belangrijke financiële zaken en in zaken betref
fende verwerving en vervreemding van onroerend goed werden de aandeel houders 
geraadpleegd. Het aantal commissarissen tenslotte werd verminderd tot mini
maal vijf, waarbij de drie burgemeesters ambtshalve steeds commissaris ble
ven. 
Net betrekking tot de winstdeling werd bepaald dat eerst dividend mocht 
worden uitgekeerd als het onderhoud van de weg naar tevredenheid van Gedepu
teerde Staten was. Dit leidde ertoe dat pas vanaf circa 1925 regelmatig 
dividend werd uitgekeerd. 
In 1938 werd er in overleg met de provincie een regeling ontworpen waarbij 
een reservefonds gevormd zou worden. Uit dit fonds konden aandelen worden 
ingekocht, waardoor de schuldenlast van de associatie zou verminderen. 
Bij de uitvoering van hun taak werden de commissarissen terzijde gestaan 
door enkele bezoldigde functionarissen. 
De opzichtersfunctie bestond vanaf 1834. Zijn taak was het toezien op de 
dagelijkse gang van zaken, het maken van bestekken en begrotingen voor het 
gewoon en bijzonder onderhoud en het adviseren en rapporteren aan de commis
sarissen over de staat van de weg en vaart. De bezoldiging, die aan deze 
functie verbonden was, was te laag om van te leven; de functie werd dan ook 
verricht als nevenfunctie door functionarissen van Rijkswaterstaat, de ge
meente Gouda of de Tramwegmaatschappij. 
De uitvoering van het gewone werk langs de weg werd sedert 1885 uitgevoerd 
door een wegwerker of kantonnier in vaste dienst, die tot 1925 woonachtig 
was in een huisje nabij Spokersbrug. 
Andere door de commissarissen benoemde personeelsleden waren de tolgaarders; 
in de periode dat de tollen aan derden verpacht werden moesten de commissa
rissen hun toestemming verlenen voor de benoeming van de tolgaarders door de 
pachters. Verder werd ook voor het ophalen van de brug in Reeuwijk gedurende 
een aantal jaren een brugwachter aangesteld. 



Het archief en de inventarisatie 

Het in deze inventaris beschreven archief van de associatie is het resultaat 
van het samenvoegen van uit verschillende plaatsen afkomstige gedeelten van 
de administratie. Het leeuwendeel van het archief bevond zich vanouds in de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Bodegraven, alwaar het vermoedelijk na 
het overlijden van oud-burgemeester en voorzitter H. Ie Coultre in 1927 is 
geplaatst. Tot die tijd bewaarde Le Coultre, die tevens penningmeester was, 
het archief vermoedel i jk in zi jn woning in de Haagse Van Lennepstraat. 
Een zeer uitgebreid gedeelte van het archief werd in 1978 in twee kisten 
overgenomen van het kantoor van de AMRO-bank in Bodegraven en eveneens in de 
archiefbewaarplaats van Bodegraven geplaatst. Deze bescheiden zi jn in de 
bank terechtgekomen via de secretaris van de associatie J.Th. van Ghesel 
Grothe, die tevens directeur was van het plaatselijk kantoor van de Rotter-
damsche Bankvereniging. 
Hoewel hiermee een groot gedeelte van het archief boven water was, bleek al 
spoedig dat een aantal essentiële stukken niet aanwezig was. Uitgebreid on
derzoek en navragen leidde er echter niet toe dat deze stukken getraceerd 
konden worden: alleen in het gemeentearchief van Reeuwijk werden nog enkele 
bundeltjes stukken, behorend tot het archief van de associatie, aangetrof
fen. 
Dit alles wijst er al op dat we hier te maken hebben met een belangrijk, 
maar tamelijk incompleet archief. De inventarisatie ervan werd bemoeilijkt 
door het ontbreken van belangrijke stukken als notulen, besluitenboek en 
(gedeeltelijk) jaarlijkse verslagen. Ook het volledig ontbreken van stukken 
inzake de liquidatie van de associatie (het archief eindigt in 1943) maken 
het noodzakelijk om eventueel historisch onderzoek naar het wel en wee van 
de associatie via zijwegen (gemeentearchieven) uit te voeren. Via dergelijke 
zi jwegen zal ook onderzoek naar gebeurtenissen uit de periode 1927-1933 
moeten gebeuren: de papieren neerslag van de werkzaamheden van de associatie 
over deze periode is vrijwel volledig verdwenen. 

Het gesleep met de archieven en het ontbreken van bescheiden heeft er toe 
geleid dat er van een oude orde nog maar weinig te vinden was. Vóór 1867 
is die er niet geweest. Bij het aantreden van secretaris J.A. de Ridder kwam 
er enige lijn in de administratie en archiefzorg. De Ridder vervaardigde een 
uitgebreide plaatsingslijst van de door hem als secretaris in 1867 overgeno
men stukken. Op grond van deze lijst is te constateren dat belangrijke stuk
ken als minstens twee notulenboeken, een brievenboek en een besluitenregister 
aanwezig zijn geweest. Met deze lijst is daarentegen ook na te gaan dat de 
rest van de in 1867 aanwezige stukken voor het grootste gedeelte gelukkig nog 
aanwezig is. 
De lijst is niet volgens enige systematiek of logica ingedeeld. Hij kon dus 
ook niet dienen als leidraad voor de inventarisatie en is slechts een sterke 
aanwijzing voor het feit dat er vóór 1867 geen oude ordening is geweest. 
De Ridder zelf is begonnen met het nummeren van zijn correspondentie en het 
chronologisch inschri jven van de stukken in een register van ingekomen stuk
ken. Helaas is ook dit register verloren gegaan. 
De Ridder werd als secretaris opgevolgd door Zwanmerdams burgemeester G.B. 
Fortuyn. Het is echter niet waarschijnlijk dat hij en zijn opvolgers 
het volledige archief onder hun beheer hadden, temeer daar het grootste deel 
van de correspondentie sedert het overlijden van secretaris De Ridder door 
de voorzitter-penningmeester, burgemeester Le Coultre van Bodegraven, werd 
afgehandeld. 
Le Coultre was een bekwaam voorzitter en burgemeester, maar administratief 
gezien geen uitblinker. Minuten van brieven schreef hij slordig op de ach
terkant van gemeentelijke verordeningen of op postwissels, bij elkaar horen
de bescheiden borg hij op verschillende plaatsen op en de plaats waar hij 
zijn bescheiden bewaarde moet ook van dubieuze kwaliteit zijn geweest gezien 
de muizegaten en watervlekken die op sommige stukken te constateren zijn. 
Dat hi j het systeem van secretaris De Ridder voort zou zetten lag dus niet 
in de lijn der verwachting. Het archief van de associatie gedurende de pe-
riode-Le Coultre is gespeend van elke orde. 



Over de periode 1927-1933 ontbreekt vrijwel al het archief; na 1934 werd het 
archief door secretaris Van Ghesel Grothe gedeeltelijk chronologisch geor
dend, gedeeltelijk "zaaksgewijs". Uit 1943 zijn nog enkele stukken, uit de 
jaren daarna in het geheel geen archiefbescheiden meer aanwezig. 

Gezien het ontbreken van een consequente en bruikbare oude orde is gekozen 
voor een herinventarisatie. De indeling van de inventaris is gebaseerd op de 
organisatie en de taken van de associatie. 
De stukken betreffende bi jzandere onderwerpen zi jn verdeeld in twee hoofd
rubrieken, te weten "organisatie" en "taakuitvoering". In de eerste hoofdru
briek zijn de stukken betreffende de statuten en reglementen samengebracht 
in een subrubriek met stukken betreffende de inrichting van de administra
tie. Hiervoor is gekozen omdat de inrichting van de administratie gebaseerd 
is op richtlijnen die in de oorspronkelijke Koninklijke Besluiten standen en 
op latere aanwijzingen, in 1862 door Gedeputeerde Staten gesteld. Daar deze 
aanwi jzingen later weer in de statuten vermeld werden is gekozen voor het 
samenbrengen van deze zaken in een subrubriek. 
De hoofdrubriek Taakuitvoering is gebaseerd op de taken zoals die in de 
Koninklijke Besluiten van 1830 en 1834 aan de associatie zijn opgedragen: 
het aanleggen van de weg en vaart, het beheren en onderhouden ervan, de 
financiering van de aanleg via een negotiatie, de financiering van het onder
houd uit tolheffing en het voeren van een geregelde financiële administratie 
met betrekking tot deze zaken. Met betrekking tot de financiële bescheiden is 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de werving van fondsen voor de aanleg en 
het onderhoud (onder de kop Financiering van aanleg en onderhoud) en het 
voeren van de financiële administratie conform de genoemde Koninklijke Be
sluiten. De plaats van de jaarlijkse rekeningen en begrotingen is in afwij
king van vergelijkbare inventarissen niet onder "organisatie", maar onder 
"taakuitvoering" en wel om twee redenen. In de eerste plaats wordt in de 
Koninklijke Besluiten het doen van rekening en verantwoording expliciet aan 
de commissarissen opgedragen en ten tweede zou een verplaatsing van begrotin
gen en rekeningen c.s. naar de organisatierubriek een praktisch minder ge
wenste scheiding van deze stukken veroorzaken. 
Onder de subrubriek Aanleg van de weg, vaart en kunstwerken bevinden zich 
alle bescheiden met betrekking tot de voorbereiding (grondaankoop, voorover
leg met polder-besturen) en uitvoering (bestekken, aanbestedingen etc.) . In 
deze rubriek zi jn ook geplaatst stukken betreffende de aanleg van nieuwe 
werken (fietspad, duikers, geheel nieuwe kunstwerken) . 
Stukken betreffende de verkoop van stukjes grond en de voorgenomen en daad
werkelijk uitgevoerde overdracht van de weg zijn in de organisatierubriek 
opgenomen: het verkopen of overdragen van grond was geen formele taak van de 
associatie. 

Onderzoek in het archief van de associatie wordt ernstig bemoeilijkt door 
het ontbreken van notulen, brievenboeken, besluitenregisters, een deel van 
de jaarverslagen en delen van de correspondentie na 1927. Als aanvullende 
bronnen van onderzoek, vooral met betrekking tot deelonderwerpen, worden de 
gemeentearchieven van Bodegraven, Reeuwijk, Zwammerdam, Gouda en Broek ca. 
alsmede archieven van provinciale bestuursorganen en rijks- en provincie-
ambtenaren belast met taken op het gebied van verkeer en waterstaat aanbevo
len. 
De omvang van het archief bedroeg aanvankelijk circa 4 meter. Circa 1,25 
meter hiervan betrof ingekochte of uitgelote aandelen met couponbladen. Van 
deze aandelen is een representatieve hoeveelheid bewaard; de overigen zijn 
vernietigd. Voor het overige heeft vernietiging, gezien de onvolledigheid 
van het archief, met de meeste terughoudendheid plaatsgevonden; een gering 
aantal dubbelexemplaren en enkele begeleidingsbriefjes zijn vernietigd. 

De materiële staat van het archief is redelijk tot goed. Het archief is na 
opheffing van de associatie ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de 
gemeente Bodegraven als één der rechtsopvolgers van de associatie en als 
zetel van de voormalige associatie, alwaar het zich thans nog bevindt. 

• 
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COMMISSARISSEN VAN IX ASSOCIATIE TOT AANLEG EN ONDERHOUD VAN DE WEG EN VAART 
TUSSEN BODEGRAVEN EN GOUDA 1834-1949 

Burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en Reeuwijk (ambtshalve commissaris) 

1834-1850 W. Zahn, burgemeester van Bodegraven 
1834-1846 L. Proos Hoogendijk, burgemeester van Zwammerdam 
1834-1838 J.L. van Beresteijn, burgemeester van Reeuwijk 
1838-1842 mr. J.L.A. de Grave, burgemeester van Reeuwijk 
1842-1867 C. Brack, burgemeester van Reeuwijk 
1846-1855 A.M. van Lokhorst, burgemeester van Zwanmerdam 
1850-1871 J. van Dam Jz., burgemeester van Bodegraven 
1855-1867 H. Smeda, burgemeester van Zwanmerdam 
1867-1917 F.H. Bulaeus Brack, burgemeester van Reeuwijk 
1867-1884 J.A. de Ridder, burgemeester van Zwanmerdam 
1871-1879 jhr. F. van Citters, burgemeester van Bodegraven 
1880-1883 mr. H.A. van de Velde, burgemeester van Bodegraven 
1883-1892 W. Lotsy, burgemeester van Bodegraven 
1884-1889 C.J.M. Noorduyn, burgemeester van Zwanmerdam 
1889-1890 A.K.C, van Oven, burgemeester van Zwammerdam 
1890-1897 A.J. van der Meersen, burgemeester van Zwanmerdam 
1892-1895 R.L. Martens, burgemeester van Bodegraven 
1895-1924 H. Le Coultre, burgemeester van Bodegraven 
1897-1917 G.B. Fortuyn, burgemeester van Zwammerdam 
1917-1949 P. Hoogenboom, burgemeester van Zwammerdam 
1918-1948 L.J. Lucasse, burgemeester van Reeuwijk 
1925-1939 mr. C S . van Dobben de Bruyn, burgemeester van Bodegraven 
1939-1944 G.R. Vonk, burgemeester van Bodegraven 
1946-1949 mr. J.J. Croles, burgemeester van Bodegraven 
1948-1949 P. Feitsma, burgemeester van Reeuwijk 

Commissarissen, gekozen uit de aandeelhouders 1834-1949 

1834-1886 C.W. Hoogendijk 1887-1891 
1834-1855 mr. A.H.J. Ravesteyn 1890-1891 

Medemblik 1891-1894 
1834-1849 mr. J.W. Blanken 1892-1894 
1834-1840 Ph. Knox 1892-1896 
1841-1849 W. Userman 1894-1902 
1850-1864 A.A. van Bergen 1894-1895 

IJzendoorn 1896-1915 
1850-1854 L. de Groot 1896-1907 
1854-1867 G.C. Stracke 1899-1920 
1859-1863 F.H. Bulaeus Brack 1903-1918 
1864-1892 mr. M.H.A. Lisman 1907-1919 
1864-1885 mr. P.C. Lezwijn 1915-1949 
1869-1885 G.F. Alsche 1918-1921 
1885-1898 J.A. de Ridder 1919-1920 
1886-1890 J.W. van Mierop 1920-1922 
1886-1887 O.W.P. van Tussenbroek 1923-1949 

1924-1927 

J.H. van Oorde 
W.A.L. van Mierop 
I. van Dam 
P.C. de Wilde 
W. Lotsy 
W.A.L. van Mierop 
C.M.P. Klaverwijden 
J.M. Vas Visser 
R.L. Martens 
A. van Reedt Dortland 
J.A. van Ghesel Grothe 
K. Douwes Dekker 
ir. W.J. Burgersdijk 
J. Breebaart 
L.C.G. Douwes Dekker 
J.J. Heusdens 
J.T. van Ghesel Grothe 
H. le Coultre 
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President-conmissarissen/vDorzitters 

' 

1834-
1847-
1850-
1851-
1858-
1865-
1852-
1859-
1856-
1864-
1857-
1866-
1876-
1879-
1885-
1892-
1895-
1927-
1946-

-1847 
•1850 
•1851, 
•1852, 
•1859, 
-1866 
-1853, 
-1860, 
-1857, 
-1865 
-1858 
-1876 
•1879 
-1885 
-1892, 
-1894 
-1927 
-1946 
•1949 

1853-
1854-
1861-

1855-
1863-
1860-

1894-

Secretarissen 

1834-

1855-
1867-
1896-
1898-
1917-
1919-
1920-
1922-

-1855 

-1867 
-1896 
-1898 
-1917 
-1919 
-1920 
-1922 
-1949 

mr. 

G.C 

1854 
1855, 
1863, 

1856, 
1864 
1861, 

1895 

A.H.J 

W. Zahn 
C.W. Hoogendijk 
A.M. van Lokhorst 

J. van Dam Jz. 

C. Brack 

H. Shieda 
A. van Bergen IJzendoorn 
mr. M.H.A. Lisman 
jhr. F. van Citters 
G.F. Alsche 
W. Lotsy 
I. van Dam 
H. Le Coultre 
mr. C S . van Dobben de Bruyn 
ir. W.J. Burgersdijk 

. Ravesteyn 
Medemblik 

'.. Stracdce 
J.A. de Ridder 
H. 
G.E 
K. 
L.C 
J.J 
J.1 

Le Coultre 
t. Fortuyn 
Dovxwes Dekker 
!.G. Douwes Dekker 
. Heusdens 
'. van Ghesel Grothe 

Penningmeesters 

1834-
1846 
1846-
1850-
1851-
1873-
1898-
1927-

•1845 

-1850 
•1851 
-1873 
•1898 
•1927 
•1949 

L. Proos Hoogendijk 
C.W. Hoogendijk 
W. Zahn 
A.M. 
C.W. 
J.A. 

van Lokhorst 
Hoogendijk 
de Ridder 

H. Le Coultre 
J.T. van Ghesel 

Grothe 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN EN VERGADERSIUKKEN 

1. Notulen van de jaarvergaderingen van ccmnissarissen en aan
deelhouders, 1836, 1854 en 1858. 
Klad. 3 stukken 

2. Notulen van de vergaderingen van commissarissen, 19 december 
1839. 
Klad. 1 stuk 

3. Presentielijsten van de aandeelhoudersvergaderingen, 
1898, 1903 en 1904. 3 stukken 

4. Alfabetische index op een niet meer aanwezig notulenboek 
of besluitenregister, [ca. 1870]. 1 katern 

VERSLAGEN 

5. Jaarverslagen van de commissarissen, 1895, 1908-1924, 1926-
1927, 1934-1935, 1937 en 1939. 1 omslag 

m 6. Jaarl i jkse verslagen van de toestand van de weg door de 
w opzichter, 1905-1907, 1909 en 1911-1924. 

1 omslag 

STOKKEN Bh'lKKfcHMDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

Organisatie 

STATUTEN, REGLEMENTEN EN INRICHTING VAN DE ADMINISTRATIE 

7. Extract uit het proces-verbaal van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland waarin besloten wordt de initatiefnemers van 
het plan tot aanleg van een weg en vaart tussen Gouda en 
Bodegraven kennis te geven van de koninklijke goedkeuring 
van het plan, met afschrift van het desbetreffende Koninklijk 
Besluit, 1830. 2 stukken 

8. Stukken betreffende de verkrijging van koninklijke 
goedkeuring voor het financieringsplan en het voorlopig 
niet verkrijgen van goedkeuring voor afsluiting van de Uit
weg en voor vrijdom van grond- en registratierechten, 
1831. 1 omslag 

9. Koninklijk Besluit tot wijziging van het bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurde plan voor de aanleg en financiering 
van een weg en vaart tussen Gouda en Bodegraven, 1834. 
Afschrift in tweevoud, [1834]. 2 stukken 

10. Stukken betreffende de voorbereiding en koninkli jke goedkeu
ring van een wijziging van het oorspronkelijke negotiatieplan, 
1836-1838. 1 omslag 

11• Stukken betreffende een poging om de weg samen te voegen met 
de weg tussen Bodegraven en Leiden, 1851. 

1 omslag 
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12. Extracten uit de processen-verbaal van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland, waarin besluiten worden genomen m.b.t. een 
nieuwe wijze van administratie, onderhoud en tol verpacht ing 
m.b.t. de weg, 1862. 1 omslag 

13. Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van wijzi
gingen van de statuten, 1887, 1890, 1895, 1915 en 1927. 

1 omslag 

COmiSSARISSEN 

14. Brieven van commissarissen betreffende de aanvaarding van 
hun benoeming en het indienen van ontslag als zodanig, 
1876-1923. 1 omslag 

15. Reglement van orde voor de vergaderingen van commissarissen, 
1886, met gedruk afschrift, [1886]. 2 stukken 

16. Brieven van voorzitter W. Lotsy betreffende diverse on
derwerpen i.v.m. zijn vertrek als voorzitter, 1892. 

1 omslag 

17. Brief van commissaris R.L. Martens, waarin deze zich beklaagd 
over eigenmachtig optreden van de voorzitter I. van Dam en 
de secretaris J.A. de Ridder, 1893. 1 stuk 

18. Akte, waarin de Bodegraafse notaris Krusemann verklaart 
dat Catharina Wouters erfgename is van wijlen Hendrik Ie 
Coultre voor gelden door laatstgenoemde als voorzitter 
en penningmeester van de associatie verdiend, met akte van 
volmacht voor Catharina Wouters om namens andere erfgenamen deze 
bedragen te innen, 1928. 2 stukken 

PERSONEEL 

a. opzichter 

19. Brieven van de architect G. van Wingaarden te Terneuzen, 
waarin deze betaling verzoekt van de door hem in 1828 op
gemaakte bestekken en begrotingen, 1834. 

2 stukken 

20. Brief waarin de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat de opzich
ter L. de Groot toestemming verleend tot het houden van toe
zicht bij de aanleg van de weg, 1834. 1 stuk 

21. Instructie voor de opzichter, 1886. 1 stuk 

22. Stukken betreffende de benoeming van A. Köoreman, A. Zaal, L. 
Cusveller en L. Boomsma tot opzichter, 1886, 1892, 1897-1898 
en 1927. 1 omslag 

23. Brieven van de opzichter L. Cusveller inzake de uitvoering van 
het onderhoudswerk en de dagelijkse gang van zaken bij 
het beheer van de weg, 1899-1927. 1 omslag 

b. wegwerker 

24. Stukken betreffende de benoeming van wegwerker T. Zaal en 
tolgaarder K. de Ruyter tot onbezoldigd rijksveldwachter, 
1881 en 1898. 1 omslag 
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JüToSen „ÖJindlirst"; 

'ÏE ' ; i- J 

De weg t.h.v. de molen de Windlust te Reeuwijk met op de voorgrond de vaart, 
ca. 1910. 
Collectie: Gemeentearchief Reeuwijk. 

De Wilhelminastraat in Bodegraven met geheel links wegwerker T. Zaal, ca. 
1915. 
Collectie: Gemeentearchief Bodegraven. 



2 5 • Brieven met klachten over het optreden van de wegwerker T. 
Zaal, 1885, 1898, 1900, 1904, 1911 en 1916. 

1 omslag 
2 6 • Instructie voor de wegwerker, 1886, met gedrukt afschrift, 

[1886]. 2 stukken 

27• Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende 
klachten over het gedrag van tolgaarders en de toepassing 
van de toltarieven, 1902, 1904, 1923-1927, 1937-1938 
en 1940. 1 omslag 

2 8 • Brief waarin de wegwerker T. Zaal om salarisverhoging ver
zoekt, 1915. 1 stuk 

29• Brieven van de wegwerker T. Zaal betreffende zijn 45-jarig 
ambtsjubileum en zijn daarmee gepaard gaande ontslag, 1925. 

1 omslag 

30. Stukken betreffende de sollicitatieprocedure en de benoeming 
van M. Roverts tot wegwerker, 1925, en betreffende zijn 
ontslag, 1927. 1 omslag 

31. Stukken betreffende de voorziening van huisvesting aan de 
wegwerker M. Roverts, 1925-1926. 1 omslag " 

32• Briefwisseling met de weduwe van de oud-wegwerker T. Zaal 
inzake de toekenning van een jaarlijkse toelage, 1926-1927 
en 1934-1943. 1 omslag 

33. Stukken betreffende de sollicitatieprocedure en de benoe
ming van J. Verschuure te Den Haag tot wegwerker, 1927. 

1 omslag 

c. tolgaarders 

34. Stukken betreffende de sollicitaties van W. van Efferden 
Ridder en N. Kaas naar de functie van tolgaarder, 1834. 

1 omslag 

35. Instructie voor de tolgaarder, [ca. 1840]. 
Concept. 1 stuk 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van tolgaar
ders, 1885-1886, 1894, 1989-1900, 1904, 1915 en 1919. 

1 omslag 

36, 

ARCHIEF 

37. Lijsten van archiefstukken, 1838. 2 stukken 

38. Lijst van overgedragen archiefstukken door de oud-secre-
tarispenningmeester C.W. Hoogendijk aan diens opvolger 
W. Zahn, 1846. 
In tweevoud. 2 stukken 

39. Lijst van in het archief aanwezige bescheiden, 1868. 
1 katern 
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VERVREEMDING EN OVERDRACHT VAN (GEDEECTEN VAN) DE WEG 

40. Stukken betreffende een poging om de eigendom en het beheer 
van de weg over te dragen aan het Rijk of de Provincie, 
1840-1842. 1 omslag 

41. Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Spoorwegmaat
schappij Woerden-Leiden t.b.v. de aanleg van de spoorlijn, 1875-
1879. 1 omslag 

42. Stukken betreffende het in beheer en onderhoud overdragen van 
een perceel grond onder de polder Reeuwijk aan het bestuur van 
die polder t.b.v. de verbetering van wegen, 1880. 

1 omslag 

43. Stukken betreffende een mislukte poging van de gemeente Gouda 
en de provincie om het onder Gouda gelegen gedeelte van de 
weg (Graaf Florisweg) in beheer en eigendom bij laatstgenoemde 
gemeente te brengen, 1907-1912. 1 omslag 

44. Stukken betreffende een mislukte poging van de provincie 
fc om de weg in eigendom, beheer en onderhoud te verkrijgen, 
m 1922-1923. 1 omslag 

45. Stukken betreffende de verkoop van strookjes grond langs 
de Graaf Florisweg te Gouda aan derden t.b.v. woningbouw, 
1934-1938. 1 omslag 

46. Stukken betreffende de verkoop van een koolaspad, een 
berm en een stukje sloot langs de Graaf Florisweg aan het ge
meentebestuur van Gouda t.b.v. de aanleg van een fietspad, 
1936-1938. 1 omslag 

47. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de 
overdracht van een gedeelte van de weg aan het Rijk t.b.v. 
het aansluiten van de weg op Rijksweg 12, 1936-1939. 

1 omslag 

48. Stukken betreffende de voorbereiding tot overdracht van een 
gedeelte van de weg aan de gemeente Gouda, 1938 en 1941. 

1 omslag 

fc 49. Stukken betreffende de overdracht van het beheer van een 
w brug in de Nieuwdorperweg aan het polderbestuur van Reeuwijk, 

1939-1940. 1 omslag 

Taakuitvoering 

AANLEG VAN DE WEG, VAART EN KUNSTWERKEN 

a. voorbereiding 1827-1839 

50. Verzoekschrift aan de Koning om concessie voor het aan
leggen van een weg, vaart en trekschuitenveer ca. door 
de burgemeesters van Bodegraven en Reeuwijk, 1827. 
Afschrift, [1827]. 1 stuk 

51. Plan voor het maken van een bestrate weg tussen Gouda en 
Bodegraven, het verlengen van de bestaande vaart tot Bode
graven en het maken van een schutsluis door de Ri jndi jk te 
Bodegraven, 1828. 1 katern 
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52. Brief waarin de burgemeesters van Bodegraven, Reeuwijk en 
Zwamnerdam door het Hoogheemraadschap van Ri jnland worden 
uitgenodigd voor een bespreking over hun plan tot aanleg 
van een weg en vaart tussen Gouda en Bodegraven, 1828. 

1 stuk 

53. Begrotingen voor de aanleg van de weg met bijbehorende 
kostwerken en de vaart, 1828-1839. 1 omslag 

54. Brieven van diverse hoogheemraadschappen en polder besturen 
inzake de uitvoering van werkzaamheden bij de aanleg van de 
weg, 1828-1839. 1 omslag 

55. Stukken betreffende een conflict met de beurtschippers tussen 
Gouda en Bodegraven over het al dan niet aanleggen van een 
schutsluis c.q. het doortrekken van de vaart tot de brug in 
Bodegraven, 1830-1836. 1 omslag 

56. Akte van overeenkomst met de bewoners en eigenaars van de 
Uitweg in Oud-Reeuwijk, waarbij deze accoord gaan met af
sluiting van de weg in ruil voor de verlening van tolvrij
dom en de aanleg van enkele bruggen in de weg, met lijst 
van eigenaars en bewoners langs de Uitweg, 1833. 

2 stukken 

57. Extract uit de notulen van de vergadering van het polder-
bestuur van Reeuwijk, waarin besloten wordt de sloop van 
de "uitwegbrug" in Oud-Reeuwi jk door de associatie goed 
te keuren, 1839. 1 stuk 

b. aankoop van terrein 1834-1837 

58. Akten van aankoop t.o.v. de Bodegraafse notaris mr. O.N. 
Tholen van stukken land onder de gemeenten Reeuwi jk en Broek 
t.b.v. de aanleg van de weg, 1834 en 1837. 
Authentieke afschriften, 1834 en 1837. 1 omslag 

59. Stukken betreffende de voorbereidingen voor de aankoop van 
gronden langs de Oude Gouwe t.b.v. de aanleg van de weg, 1834. 

1 omslag 

60. Verzoekschrift aan de Koning, waarin verzocht wordt om vrij
stelling van registratierechten over de aankoop van gronden 
t.b.v. de aanleg van de weg, 1839. 
Afschrift, [1839]. 1 stuk 

c. aanleg noordelijk gedeelte van de weg en vaart 1834-1835 

61. Bestek en voorwaarden voor de aanleg van het noordelijk 
gedeelte van de weg en vaart en van de bruggen en duikers 
tussen Reeuwijk en Bodegraven, 1834. 1 katern 

62. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding van de aanleg van 
het noordelijk deel van de weg tussen Bodegraven en de 
Alphense wetering aan de Sliedrechtse aannemer Kors Hartog, 
1834. 1 katern 

63. Stukken betreffende de aanleg en vernieuwing van een 
betonnen duiker onder de weg en vaart in de Zuidzijderpolder
vaart ter hoogte van het Kattenbosje te Bodegraven, 
1834 en 1906-1908. 1 omslag 
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64. Brief waarin de penningmeester L. Proos Hoogendijk een voor
stel doet tot het opnemen van aandelenkapitaal t.b.v. de 
betaling van de restant-aanneemsom van het noordeli jk ge
deelte van de weg, 1834. 1 omslag 

65. Opleveringsrapport van het noordelijk gedeelte van de 
weg en vaart, 1835. 1 stuk 

66. Staat van door Kbrs Hartog verwerkt hout bij de aanleg van 
het noordelijk gedeelte van de weg, [1835]. 

1 stuk 

d. aanleg zuidelijk gedeelte van de weg 1834-1835 

67. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van 
de openbare aanbesteding van de aanleg van het zuidelijk 
gedeelte van de weg tussen Gouda en Reeuwijk, 1834. 

1 omslag 

68. Stukken betreffende een conflict met het polderbestuur van 
Bloemendaal inzake de bouw van een nieuwe brug bi j "Het 
Visschertje" te Gouda, 1834-1835. 1 omslag 

69. Brief van en deurwaardersexploiten namens de aandeelhouders, 
waarin de commissarissen wordt aangezegd de aanleg van de weg 
te voltooien zoals in het negotiatieplan is aangegeven, 1835. 

3 stukken 

70. Brieven van het gemeentebestuur van Gouda waarin dit accoord 
gaat met het rooien van bomen in eigendom van de gemeente 
t.b.v. de aanleg van de weg, 1835. 2 stukken 

71. Stukken betreffende een geschil met C.J. Bredius en J.A.S. 
Gijsberti Hbdenpijl over de kwaliteit van werkzaamheden aan 
een brug tussen de eigendommen van genoemde heren en de weg, 
1835. 1 omslag 

e. aanleg van nieuwe werken 1840-1936 

72. Bestek en voorwaarden voor de bestrating van de weg tussen 
Gouda en Bodegraven, [ca. 1840]. 
Afschrift in tweevoud. 2 katerns 

73. Bestek en voorwaarden voor de bouw van twee tolhuizen en drie 
tolbomen langs de weg met proces-verbaal van openbare aanbeste
ding en gunning aan de Reeuwijkse timmerman N. Zaal, 1840. 
In tweevoud. 2 katerns 

74. Stukken betreffende de vervanging van de draaibrug in de 
Nieuw-Reeuwi jkse weg door een vaste brug, 1877. 

1 omslag 

75. Stukken betreffende de vervanging van de houten brug in 
de Nieuw-Reeuwi jkse weg door een ijzeren ophaalbrug en de 
daarmee gepaard gaande sloop van twee bruggen in de Oud-
Reeuwijkse weg, 1883-1885. lomslag 

76. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering, financie
ring en ingebruikneming van een fietspad langs de weg tussen 
Bodegraven en de tol in Gouda, 1917, 1925 en 1934-1935. 

1 omslag 
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77. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering en finan
ciering van de aanleg van riolering voor rekening van de 
associatie langs de weg tussen Gouda en Reeuwijk, 1935. 

1 omslag 

78. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering en finan
ciering van de vervanging van de ophaalbrug bij Spokersbrug 
door een vaste brug en de verplaatsing van deze ophaalbrug 
ter vervanging van de oude Nieuw-Reeuwi jkse brug, 1936. 

1 omslag 

ONDERHOUD VAN DE NEG, VAART EN KUNSTWERKEN 

a. algemeen 

79. Inspectierapporten van de opzichter W. van Bemmel inzake 
de uitvoering van het gewoon onderhoud, 1849-1850. 

3 stukken 

80. Inspectierapporten van de opzichter betreffende de staat 
van de weg en de kunstwerken, opgemaakt t.b.v. de opstel
ling van de onderhoudsbestekken, 1851-1853 en 1855-1859. 

1 omslag 

81-82. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de 
openbare aanbesteding van het periodiek gewoon onderhoud 
van de weg en kunstwerken, 1853-1941 (hiaten) 

2 omslagen 

NB: Het onderhoud werd 1853-1862 vijfjaarlijks, 1863-1898 
driejaarlijks en vanaf 1898 jaarlijks aanbesteed. 

81. 1853-1905; 
82. 1906-1941. 

83. Maandeli jkse inspectierapporten van opzichter L.A. van de 
Kreeke, 1877. 1 omslag 

84. Brieven van de advocaten Schim van der Loef f en Harmens be
treffende een juridische procedure, aangespannen door de 
curator van een failliete aannemer, inzake de betaling van 
achterstallige bedragen door de associatie, 1896-1897. 

1 omslag 

b. onderhoud van het wegdek 

85. Stukken betreffende klachten van bewoners van de Uitweg 
over het niet voldoen aan de belofte, door de commissaris
sen gedaan, met betrekking tot het in goede staat brengen 
van die weg, 1839-1840. 1 omslag 

86. Uittreksels uit de Staat vermeldende de toestand der wegen in 
de provincie Zuid-Holland m.b.t. de weg, 1898-1900, 1905, 
1908-1909, 1913-1915, 1922-1923 en 1927. 

1 omslag 

87. Besluit van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Ri jnland, waarbi j toestemming onthouden wordt tot het afgra
ven van een gedeelte van de Hoge Rijndijk ter verbetering 
van de Wilhelminastraat in Bodegraven, 1901. 

1 stuk 
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Spckersbrug, ca. 1900. Foto van een schilderij door J.H. van Oeveren. 
Collectie: Gemeentearchief Bodegraven. 
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De Reeuwijkse brug, ca. 1909. 
Collectie: Gemeentearchief Reeuwijk. 



88. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van het 
leggen van proef lagen met betondek en asfalt op de weg, 
1927. 1 omslag 

89. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering en finan
ciering van het herbestraten van de Graaf Florisweg te 
Gouda met klinkers, 1934. 1 omslag 

90. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan de op
zichter, de NV Koudasfalt te Utrecht en Gedeputeerde Staten 
inzake het gewoon onderhoud van het wegdek, 1935-1943. 

1 omslag 

91. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering en finan
ciering van de verbreding van het fietspad langs de weg, 
1936-1937. 1 omslag 

92. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van het 
leggen van een carpave-laag op het wegdek in de burgemeester 
Le Coultrestraat in Bodegraven, 1936. 1 omslag 

93. Stukken betreffende het aangaan en uitvoeren van een 
overeenkomst met het Rijk inzake het gezamenlijk onderhouden 
van de weg tussen Rijksweg 12 en Bodegraven, 1937-1942. 

1 omslag 

94. Stukken betreffende de verkrijging van gedistribueerde 
teer en asfalt t.b.v. het onderhoud van de weg, 1940-1943. 

1 omslag 

c. onderhoud van kunstwerken en schoei ingen 

95. Besluit van de Commissaris des Konings tot tijdelijke afslui
ting van de weg t.b.v. het herstellen van twee bruggen, 1852. 
Authentiek afschrift, 1852. 1 stuk 

96. Advies van de opzichter J.J. Spruijt met besluit van de 
commissarissen tot vernieuwing van een deel van de beschoei-
ing bij de Oud-Reeuwijkse brug, 1876. 2 stukken 

97. Stukken betreffende de betaling van een gedeelte van de onder
houdskosten van de kunstwerken in de weg door de Stoomtramweg-
maatschappij, 1887-1897. 1 omslag 

98. Begroting met tekening voor de vervanging van houten lands-
hoofden onder de Nieuw-Reeuwi jkse brug door stenen 1andshoof
den, 1889. 2 stukken 

99. Begrotingen voor de vernieuwing van beschoeiingen aan de 
brug bij "Het Visschertje" te Gouda en bij de los- en laad
plaats te Bodegraven, 1894. 2 stukken 

100. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering en finan
ciering van de vernieuwing van de trambrug bij Het Vissertje 
te Gouda en de verbetering van de beschoeiing langs de Oude 
Gouwe aldaar, 1898. 1 omslag 

101. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met het 
gemeentebestuur van Gouda inzake de verlaging van de brug 
nabij Het Vissertje (Ridder van Catsweg), 1917-1918. 

1 omslag 
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102. Stukken betreffende het bouwen van een noodbrug nabij de 
Nieuw-Reeuwi jkse brug door de Reeuwi jkse aannemer P. Macda-
niël, 1923. 1 omslag 

103. Stukken betreffende de voorbereiding, uitvoering en financie
ring van de aanleg van nieuwe landshoofden aan de Nieuw-Reeu-
wijkse brug, 1935. 1 omslag 

104. Brieven, waarin de polder Reeuwijk en de bewoners van de 
Oud-Reeuwi jkse weg verzoeken de drie bruggen in die weg te 
vervangen door twee ophaalbruggen met minuten van de brief, 
waarin medegedeeld wordt dat hierop niet wordt ingegaan, 
1936. 3 stukken 

d. beplanting langs de weg 

105. Bestek en voorwaarden voor de levering en beplanting van de 
weg met 750 grove iepen en 1500 wilgebomen met proces-verbaal 
van openbare aanbesteding en gunning aan de Boskoopse kweker 
J. van Heijningen, 1835. 1 katern 

> 106. Proces-verbaal van openbare aanbesteding en gunning van 
de levering, beplanting en het onderhoud van 875 populieren 
langs de weg aan C. Hoogendijk en Zn. te Zwammerdam, 1852. 

1 stuk 

107. Stukken betreffende de aankoop en beplanting van 800 wilgen 
langs de weg, 1876-1879. 1 omslag 

108. Stukken betreffende de aankoop van 210 wilgen en 115 
populieren voor de beplanting langs de weg, 1895. 

1 omslag 

109. Stukken betreffende de aankoop van 80 iepen voor de 
beplanting langs de weg, 1899-1900. 1 omslag 

110. Rapport van de Nederlandsche Heidemaatschappij betreffende 
de toestand van de beplanting langs de weg en de noodzakelijke 
verbeteringen daarin aan te brengen, 1911. 

1 katern 

111. Stukken betreffende de aankoop van 77 populieren en 23 iepen 
. voor de beplanting langs de weg, 1926-1927. 
> 1 omslag 

112. Stukken betreffende de aankoop van circa 250 essen voor de 
beplanting langs de weg, 1936-1942. 1 omslag 

TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN DE WEG 

a. algemeen 

113. Brieven van het polder-bestuur van Bloemendaal omtrent de 
afsluiting van de Omloopskade, 1835 en 1910. 

1 omslag 

114. Brieven van Gedeputeerde Staten en de hoofdingenieur van 
de Waterstaat in Zuid-Holland betreffende de openstelling 
van de weg, 1839. 2 stukken 
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115. Stukken betreffende de niet doorgegane vaststelling van 
een speciaal reglement voor het gebruik van de weg, 1840. 

1 omslag 

116. Stukken betreffende de voorgenomen wijziging van de wegenleg
ger van de gemeente Bodegraven m.b.t. de uitweg van het 
Broekveldsedijkje, 1882-1883. 1 omslag 

b. toezicht op werken langs de weg van en voor derden 

117. Stukken betreffende de afdoening van verzoeken door particu 
lieren tot het bouwen van opstallen op en het leggen van 
bruggen, dammen, duikers en andere werken langs terrein, in 
eigendom van de associatie, 1839-1941. 1 omslag 

118. Brieven van de Goudse advocaat Schim van der Loeff betreffende 
een proces tegen F. Kersbergen te Gouda over een door 
laatstgenoemde aangelegde brug tussen zijn eigendom en de 
Graaf Florisweg te Gouda, 1901-1910. 1 omslag 

119. Stukken betreffende een juridisch conflict met A. Edelman 
inzake een door laatstgenoemde geslagen brug over de Goudse 
vaart in Bodegraven, 1937-1938. 1 omslag 

120. Stukken betreffende de verlening van toestemming tot het 
maken van een brug in de weg ter hoogte van het veiling
terrein t.b.v. de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda 
en omstreken te Gouda, 1938. 1 omslag 

121. Stukken betreffende de aanleg van een duiker onder de weg op 
de grens van Bodegraven en Zwammerdam door Rijkswaterstaat, 
1939-1941. 1 omslag 

c. toezicht op werken ten behoeve van openbare nutsbedrijven 

122. Stukken betreffende de verlening van toestemming aan de 
Rijkstelegraaf, later de PTT, voor het leggen en onderhouden 
van kabels en leidingen, het snoeien van bomen t.b.v. die 
aanleg en de bepaling van daarvoor te betalen recognities, 
1897, 1902, 1904-1905, 1908, 1911, 1925-1927, 1935, 1938-1940 
en 1942. 1 omslag 

123. Briefwisseling met de Goudsche Waterleidingmaatschappij be
treffende de verlening van toestemming voor het leggen van 
buizen t.b.v. de drinkwatervoorziening aan de Graaf Florisweg 
en omgeving en de bepaling van de daarvoor te betalen recog
nitie, 1897-1898, 1901-1902, 1906-1910, 1926 en 1934-1938. 

1 omslag 

124. Briefwisseling met het gemeentebestuur van Gouda en de Stede
lijke Gasfabriek aldaar betreffende de verlening van toestem
ming voor het leggen van buizen t.b.v. de gasvoorziening aan 
de Graaf Florisweg en omgeving, 1897, 1905-1906, 1909, 1911 
en 1934-1935. 1 omslag 

125. Briefwisseling met de N.V. Bodegraafsche Waterleiding inzake 
de verlening van toestemming voor het leggen en onderhouden 
van buizen t.b.v. de drinkwatervoorziening in Bodegraven, 1906, 
1932-1933 en 1940. 1 omslag 
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De paardentram Bodegraven-Gouda met personeel en passagiers, ca. 1910. 
Collectie: Gemeentearchief Bodegraven. 

De Graaf Florisweg (vh. Oude Gouwe) te Gouda, ca. 1910. 
Collectie: Streekarchief Hollands Midden, Gouda. 



• 

126. Briefwisseling met het gemeentebestuur van Gouda en de Ge
meente Lichtfabrieken aldaar betreffende de verlening van 
toestemming voor het leggen van buizen en kabels t.b.v. de 
electriciteitsvoorziening aan de Graaf Florisweg en omgeving, 
1912-1913, 1919-1920, 1922-1923, 1934-1935 en 1937. 

1 omslag 

127. Brieven van de Goudsche Telephoon Maatschappij betreffende 
de verkrijging van toestemming voor het plaatsen van palen 
t.b.v. telefoonaansluitingen aan de Graaf Florisweg te Gouda, 
1911. 1 omslag 

128. Brieven van het gemeentebestuur van Reeuwi jk betreffende 
de verlening van toestemming tot het aanleggen en onder
houden van werken t.b.v. de electriciteitsvoorziening aldaar, 
1918. 3 stukken 

129. Briefwisseling met de Bodegraafsche Gasfabriek inzake de ver
lening van toestemming voor het leggen en onderhouden van 
buizen t.b.v. de gasvoorziening in Bodegraven, 1919, 1925- 1926 
en 1935-1936. 1 omslag 

130. Brieven van het gemeentebestuur van Bodegraven betreffende 
de verlening van toestemming voor het aanleggen van kabels 
t.b.v. de electriciteitsvoorsziening aldaar, 1921, 1925 en 
1934. 1 omslag 

131. Akte van overeenkomst met de gemeente Bodegraven, waarbij 
toestemming wordt verleend tot het leggen en onderhouden van 
rioolbuizen in de Wilhelminastraat en de burgemeester Le 
Coultrestraat aldaar, 1927. 1 stuk 

132. Briefwisseling met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening 
en het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf van Reeuwijk betref
fende de verlening van toestemming voor het leggen van buizen 
t.b.v. de drinkwatervoorziening in Reeuwi jk, 1933 en 1936. 

1 omslag 

133. Briefwisseling met het gemeentebestuur van Gouda en de 
afdeling Gemeentewerken van die gemeente betreffende de 
verlening van toestemming voor het leggen van buizen t.b.v. 
de riolering aan de Graaf Florisweg en omgeving, 1935-1937 
en 1941. 1 omslag 

134. Stukken betreffende de onrechtmatige demping van een gedeelte 
sloot door de gemeente Gouda t.b.v. de aanleg van een aan
sluiting van het Jan van Renesseplein te Gouda op de weg, 
1941. 1 omslag 

d. toezicht op het gebruik van de weg door en op werken ten behoeve van 
vervoersondernemingen 

135. Stukken betreffende de tijdelijke afsluiting van de weg voor 
postkoetsen n.a.v. de door de firma L. Vermeulen met zijn 
diligences toegebrachte schade, 1839-1842, en betreffende de 
opheffing van die afsluiting op verzoek van de firma Van Gend en 
loos, 1849-1850. 1 omslag 

136. Brief van het gemeentebestuur van Gouda waarin kennis ge
geven wordt van verlening van concessie tot een wagendienst 
op Utrecht aan Theodorus van Vuren, welke incidenteel van 
de weg gebruik zal maken, 1850. 1 omslag 
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137. Afschriften van besluiten van Gedeputeerde Staten waarbij 
aan C. Toor geen concessie verleend wordt voor een stoom-
bootdienst tussen Bodegraven en Gouda, 1877, en waarbij aan 
A. Leeuwenhoek te Zwammerdam concessie wordt verleend voor 
een wagendienst tussen Zwammerdam en Gouda, 1878. 

2 stukken 

138. Stukken betreffende de verlening van concessie aan A. Kaptein 
voor het aanleggen van een stoomtramli jn tussen Gouda en 
Bodegraven en het geven van toestemming voor het rooien van 
bomen en het veranderen van bruggen in de weg t.b.v. de 
stoomtram, 1881-1884. 1 omslag 

139. Briefwisseling met de directeur van de Stoomtramwegmaatschap-
pij over de al dan niet terechte ophoging van een gedeelte 
van de weg t.b.v. de tram, 1889. 1 omslag 

140. Stukken betreffende de vernieuwing van de concessie, verleend 
aan de Stoomtramwegmaatschappi j Gouda in verband met het 
vervangen van de stoomtram door een paardetram, 1890-1892. 

1 omslag 

. 141. Stukken betreffende de verlegging van tramrails in Bodegraven 
f t.b.v. de vervanging van de stoomtram door een paardetram, 

1892-1893. 1 omslag 

142. Brief van Gedeputeerde Staten met rapport inzake de vermeende 
vernieling van de weg door het berijden met autobussen, 1915. 

2 stukken 

143. Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de beëindi
ging van de concessie en de overeenkomst met de N.V. Tramweg-
maatschappij Gouda-Bodegraven, 1917-1920. 

1 omslag 

144. Stukken betreffende de verlening van goedkeuring voor de 
vervanging van een brug over de vaart te Bodegraven door een 
dam met duiker t.b.v. de spoorweg, 1920-1922. 

1 omslag 

145. Stukken betreffende een juridisch conflict met de transport
ondernemer Jongerius te Jutphaas inzake door laatstgenoemde 
veroorzaakte schade aan de Nieuw-Reeuwi jkse brug, 1934-1935. 

1 omslag 
I 

FINANCIERING VAN AANLEG EN ONDERHOUD 

a. uitgifte van aandelen 

146. Staten van inschrijving op de aandelenemissie-1834, 1834. 
1 omslag 

147. Staat van de aandeelhouders met vermelding van hun aantal 
aandelen en het aantal stemmen dat ze in de aandeelhouders
vergaderingen kunnen doen gelden, [1835]. 

1 stuk 

148. "Recepisses", kwitanties voor gefourneerde geldbedragen, welke 
later door de aandeelhouders zijn ingewisseld voor aandelen, 
1834. 1 pak 
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De tol bij Oud-Reeuwijk, 1912. 
Collectie: Gemeentearchief Reeuwijk 

De tol bij Gouda met tolbaas J. Swager, ca. 1935. 
Collectie: Streekarchief Hollands Midden, Gouda. 



149. Akten van aandeel met couponbladen, voorzien van correcties 
t.b.v. de drukker, 1839. 1 omslag 

150. Stukken betreffende de verkoop van 16 aandelen aan koning 
Willem I, 1839. 1 omslag 

b. tolheffing 

151. Stukken betreffende de vaststelling van de toltarieven, 
1833-1835. 1 omslag 

152. Stukken betreffende de plaatsing van tolbomen en tolhekken, 
1834-1835, 1840 en 1863. 1 omslag 

153. Register van ontvangen tolgelden, 1840-1862. 
1 band 

154. Register van ontvangen tolgelden voor de passage van de 
weg door postkoetsen, 1840-1847. 1 deel 

155. Stukken betreffende het al dan niet verlenen van tolvrijdom 
of -verlaging aan particulieren en nutsinstellingen, 1845, 
1846, 1852, 1854, 1879, 1903, 1906, 1915, 1918, 1919, 1927, 
1934-1936 en 1938-1939. 1 omslag 

156. Stukken betreffende wijzigingen van de toltarieven in 
verband met de slechte toestand van de weg en de opkomst 
van nieuwe vervoermiddelen, 1845, 1856, 1861, 1866, 1871, 1874, 
1877, 1882, 1887, 1892 en 1897. 1 omslag 

157. Stukken betreffende de verlening van tolvrijdom aan de inge
landen van de Kweldi jk tussen Oud-Reeuwi jk en Reeuwi jkse brug 
in ruil voor de verlening van toestemming voor afsluiting van 
de weg, 1847-1849, en betreffende een conflict inzake de niet 
terechte opheffing van die vrijdom, 1863-1865. 

1 omslag 

158. Staat van de tolopbrengsten over de periode 1840-1846, 
[1847]. 1 stuk 

159. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de 
openbare verpachting van de tollen, 1866, 1869, 1871, 1874, 
1877, 1879, 1882, 1887, 1890, 1892, 1894, 1897, 1902, 1912, 
1917, 1924 en 1926. 1 omslag 

160. Vervallen akten van tolvrijdom, [ca. 1870]. 
1 omslag 

161. Stukken betreffende een geschil met de pachter van de tollen 
F.J. Blom te Bodegraven en de door hem vervroegd opgezegde 
pacht van de tollen, 1879. 1 omslag 

162. Stukken betreffende een mislukte poging van de gemeente Gouda 
om de in die gemeente gelegen tol te doen verplaatsen, 1916. 

1 omslag 
163. Publicatie van de toltarieven, 1927. 

Gedrukt. 1 stuk 

164. Besluit van de Secretaris-Generaal van Waterstaat, waarbij 
de tolconcessie tot 1945 verlengd wordt, 1943. 
Authentiek afschrift, 1943. 1 stuk 
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c. erfpachtverlening 

165. Stukken betreffende de afdoening van verzoeken om stukjes 
grond, in eigendom van de associatie, in erfpacht te verkrij
gen, 1839-1943. 1 omslag 

166. Stukken betreffende een juridisch conflict met L. Hofstede te 
Waddinxveen omtrent de betaling van erfpacht door laatstgenoem
de, 1890-1893. 1 omslag 

167. Akten van erfpacht, 1861, 1875, 1877-1878, 1883, 1902, 1904, 
1911-1915, 1918, 1920-1926, 1928-1937 en 1939-1941. 

1 omslag 

168. Stukken betreffende een mislukte poging van de Commissie 
Erfpachtverlaging Reeuwijk om de te betalen erfpachten met 
50 % te verlagen, 1936. 1 omslag 

169. Stukken betreffende een juridisch conflict met H. Oosterwijk 
te Reeuwijk inzake door hem te betalen erfpacht, 1939-1941. 

1 omslag 

d. grasverpachting 

170. Stukken betreffende een juridische procedure tegen de Stoom-
tramwegmaatschappij i.v.m. het niet op tijd betalen van 
verschuldigde garanties voor graspachten, 1886. 

1 omslag 

171. Stukken betreffende de openbare verpachting van het grasge
was langs de weg, 1891, 1892, 1895, 1898, 1901, 1903, 1906, 
1910, 1912 en 1926. 1 omslag 

172. Stukken betreffende een conflict tussen de pachter van het 
grasgewas en de leiding van het Korps Pontonniers inzake 
de vernieling van verpacht gras door een in Gouda gelegerde 
eenheid van dat korps, 1903. 1 omslag 

173. Stukken betreffende een conflict tussen de pachter van het 
grasgewas en de directie van de Tramweg Gouda-Bodegraven, 1913. 

1 omslag 

174. Stukken betreffende juridische procedures tegen de gras
pachters P. van Vegten en J. Graaf land inzake de betaling 
van de pacht, 1916, 1921 en 1924. 1 omslag 

e. houtverkoop 

175. Stukken betreffende een conflict met de Goudse deurwaarder 
B.H. van der Werve inzake de verkoop van bomen, 1876-1877. 

1 omslag 

176. Staten van verkochte bomen met opgeleverde bedragen, 1899, 
1903, 1906, 1909, 1910 en 1913. 1 omslag 

f. verkrijging van subsidie 

177. Extracten uit het verbaal van Gedeputeerde Staten waarin beslo
ten wordt een provinciale subsidie toe te kennen voor de 
aanleg van de weg t.b.v. 18.000 gulden, verdeeld over 6 jaar, 
1836 en 1839. 2 stukken 
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178. Verzoekschriften tot verkrijging van provinciale subsidie voor 
het onderhoud van de weg met afwi jzende beschikkingen door 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1856. 

2 stukken 

FINANCIEEL BEHEER 

a. algeneen 

179. Besluit van de aandeelhoudersvergadering tot voltooiing van 
het projekt en tot goedkeuring van de financiële administratie 
over de periode tot 1835, 1835. 1 stuk 

180. Deurwaardersexploit namens de aandeelhouders waarin penning
meester L. Proos Bbogendijk wordt aangezegd rekening en ver
antwoording te doen ten overstaan van de rechtbank in Leiden, 
1840. 1 stuk 

b. begrotingen en rekeningen 

181. "Kapitaalrekeningen", rekeningen van de inkomsten en uitgaven 
voor de aanleg en latere bestrating van de weg en het graven 
van de vaart alsmede voor de emissie van de aandelen, 1835, 
1841 en 1842. 3 katerns 

182-184. Bijlagen bij de "kapitaalrekeningen", 1834-1842. 
3 omslagen 

182. 1834-1835; 
183. 1836-1841; 
184. 1842. 

185. Begrotingen met Memories van Toelichting, 1869-1927 en 1934-
1939. 1 omslag 

186. Besluiten van de commissarissen tot goedkeuring van de ont
werpbegroting, 1887-1888 en 1892. 3 stukken 

187. Besluiten tot af- en overschrijving op de begrotingen, 1903-
| 1904, 1906-1907 en 1918-1919. 1 omslag 

188-190. Rekeningen, met, vanaf 1868, verzamel staten van ontvangsten en 
uitgaven, 1840-1896, 1904, 1906-1907, 1917-1927 en 1934-1939. 

3 omslagen 

188. 1840-1867; 
189. 1868-1895; 
190. 1904, 1906-1907, 1917-1927 en 1934-1939. 

191-199 Bijlagen bij de rekeningen, 1840-1895, 1897-1900, 1902-1906, 
1908-1927 en 1934-1939. 9 pakken 

191. 1840-1850; 
192. 1851-1865; 
193. 1866-1880; 
194. 1880-1895. 
195. 1897-1900, 1902-1906 en 1908-1910; 
196. 1911-1920; 
197. 1921-1927; 
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198. 1934-1936; 

199. 1937-1939. 

c. aflossing van leningen 

200. 

201. 

202. 

203. 

Stukken betreffende de uitloting van aandelen, 1840-1841. 
1 omslag 

Akten van aandeel in de tweede negotiatie ter aanvulling 
van het tekort in de aanleg van de weg, 1839, uitgeloot en 
ingekocht 1840-ca. 1950. 1 omslag 

NB: Dit betreft een geselecteerde hoeveelheid; het groot
ste gedeelte is vernietigd. 

Offertes voor de inkoop van aandelen, 1859, 1890-1892, 1899, 
1903, 1909-1910, 1913 en 1923-1926. 1 omslag 

Briefwisseling met Gedeputeerde Staten inzake de systematische 
inkoop van aandelen via een reservefonds, gevormd uit de batige 
saldi van de rekeningen, 1937-1938 en 1940. 

1 omslag 

d. uitkering van dividend 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

Brieven van de Associatie Cassa te Amsterdam en de bankiers 
Lezwijn & Eigemann te Leiden inzake de financiële afwerking 
van de aandelenemissies en de uitkering van dividend, 1834, 
1836, 1842, 1854-1855, 1859-1860, 1885, 1889-1895, 1899, 1908, 
1913 en 1917. 1 omslag 

Staat van op 31 december 1839 nog te betalen dividenden, 
[1840]. 
In tweevoud 2 stukken 

Li jst van aandelen waarop tussen 1841 en 1884 dividend is 
uitgekeerd, [1884]. 1 stuk 

Ingekomen en doorslagen van uitgaande brieven van en aan 
individuele aandeelhouders inzake de uitkering van dividend 
en de waarde van de aandelen, 1851-1852, 1860, 1875-1876, 
1884, 1904, 1908, 1910, 1916, 1921, 1923-1924, 1926-1927, 
1936-1938 en 1940-1943. 1 omslag 

Briefwisseling met het belastingadviesbureau Loyens en 
Volkmaars te Haarlem inzake het betalen van winst- en tanti-
emebelasting, 1937 en 1940-1943. 1 omslag 

e. boekhouding 

209. Staten van de rekening-courantverhouding met de Associatie 
Cassa te Amsterdam, 1840 en 1842-1844, de bankiers Lezwijn & 
Eigemann te Leiden, 1866, en de Bodegravensche Bankvereniging 
te Bodegraven, 1925-1926. 1 omslag 

210. 

211. 

212. 

Kasboek, 1895-1907. 1 deel 

Journalen van ontvangsten, 1906-1907, 1917-1927 en 1934-1939. 
1 omslag 

Journalen van uitgaven, 1906-1907, 1917-1927 en 1934-1939. 
1 omslag 
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