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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-4 Registers houdende notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 
en van de stemgerechtigde ingelanden,
1847-1953 4 delen
1 juni 1847 - maart 1897
2 mei 1897 - april 1938
3 april 1939 - maart 1949
4 april 1949 - 1953

5-7 Register houdende minuten van uitgegane brieven en afschriften van 
bekendmakingen en processen - verbaal,
1847-1939 3 delen
5 juni 1847 - oktober 1891
6 oktober 1891 - september 1920
7 mei 1922 - februari 1939

8 Schrift houdende aantekeningen van de secretaris-penning-meester over 
financiele zaken, de schouw, vergaderingen etc.
1906-1916 1 katern
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2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1. bestuurinrichting

2.1. BESTUURINRICHTING

9 Stukken betreffende de scheiding gemeentebestuur- polderbestuur en de 
verdeling van gezamenlijke baten en lasten.
1846-1848

10 Stukken betreffende het bijzonder reglement van het waterschap.
1862-1905

11 Stukken betreffende de voorgenomen samenvoeging van de waterschappen 
gelegen in de gemeente Waalwijk.
1939-1940

12 Briefwisseling met het provinciaal bestuur naar aanleiding van een bezwaar 
van het waterschap tegen vaststelling van het gewijzigde en herziene 
Algemeen Waterschapsreglement voor Noord - Brabant.
1940 3 stukken

13 Stukken betreffende de opheffing en reorganisatie van waterschappen in het 
gebied van waterschap Het Zuiderafwateringskanaal.
1951-1953

2.2. bestuur

2.2. BESTUUR

14 Stukken betreffende de verkiezing, benoeming en het aftreden van leden 
van het bestuur
1848-1952

15-16 Lijsten stemgerechtigde ingelanden.
1850-1952/1953 1 omslag en 1 pak
15  1850-1852, 1861
16  1937/1938-1938/1939, 1940/1941-1952/1953.

17 Reglement van orde voor de vergaderingen.
1852 1 stuk

18 Oproepingen en agenda´s voor de vergadering van stemgerechtigde 
ingelanden.
1918-1952

2.3. hulpmiddelen tot uitvoering van de taak

2.3. HULPMIDDELEN TOT UITVOERING VAN DE TAAK
N.B. Zie voor de bezoldiging van leden van het bestuur inv. Nr. 19
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2.3.1. personeel

2.3.1. PERSONEEL

19 Stukken betreffende de bezoldiging en schadeloosstelling van het personeel 
en van leden van het bestuur.
1918, 1939-1953

20 Stukken betreffende de vaststelling van de pensioengrondslagen van het 
personeel.
1938-1953

21 Stukken betreffende de aanstelling van Godefridus Franciscus Couwenbergh 
tot secretaris-penningmeester.
1939

22 Stukken betreffende de polderbode/sluiswachter Jacobus Leendert Treffers.
1939-1952

23 Stukken betreffende de voorgenomen aanstelling van een 
gemeenschappelijke polderveldwachter door de waterschappen gelegen in 
de gemeente Waalwijk.
1940-1941, 1947

24 Briefwisseling met provinciale waterstaat over het verstrekken van 
armbanden met het opschrift "Strassenerlaubnis".
1944 2 stukken

2.3.2. archief

2.3.2. ARCHIEF

25 Inventaris.
1852 1 stuk

2.3.3. financien

2.3.3. FINANCIEN
2.3.3.1. algemeen

2.3.3.1. ALGEMEEN

26 Proces-verbaal van het innen van geld bij het waterschap door de 
deurwaarder in opdracht van het Diaconiebestuur der Hervormde Kerk 
wegens de kosten gemaakt bij het weggraven van een sloot.
1880 1 stuk

27 Staat van uitbetalingen wegens verrichte nachtdiensten bij hoge waterstand.
1881 1 stuk

28 Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage in de kosten van aankoop 
en onderhoud van een fokstier ten behoeve van de veehouders in Besoyen 
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en Waalwijk.
1881-1945

29 Staten houdende financiele gegevens opgemaakt ten behoeve van het 
provinciaal verslag en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1904-1920, 1947-1952

30 Stukken betreffende de afkoop van tienden.
1908

31 Stukken betreffende de verzekering van waterschapsgelden tegen 
benadeling door de penningmeester of door anderen.
1917-1941

2.3.3.2. Omslag

2.3.3.2. OMSLAG

32-33 Alfabetische leggers met namen van eigenaren en het soort eigendom. Met 
verwijzing naar de artikelen van de perceelsgewijze legger.
1840, 1848 2 delen
32 Opgemaakt 1840
33 Opgemaakt 1848

34-37 Kohieren van de omslagen.
1848, 1952-1953
34  1848-1864
35  1868-1871, 1873-1876, 1878-1881
36  1936/1937-1943/1944
37  1944/1945-1952-1953.

38 Register van vervallen vrijdommen der bebouwde eigendommente Besoyen 
en aangeslagen naar de kadastrale huurwaarde.
1849-1858 1 katern

39 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vernietiging van een door de commissie 
voor de herziening van belastbare opbrengst der ombebouwde 
eigendommen gedane schatting van perceel C nr. 830. Afschrift.
1890 1 stuk

40 Briefwisseling met belastingplichtiging over de hoogte en het invorderen van 
de waterschapslasten.
1939-1952

2.3.3.3. eigendom van bezit

2.3.3.3. EIGENDOM VAN BEZIT
N.B. Zie voor stukken betreffende het eigendom van wegen par. 2.4.2.4.

41-43 Stukken betreffende de openbare verprachting van het grasgewas op de 
winterdijk, Meerdijk en langs de Parallelwegen.
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1848-1950
41 Bestekken en voorwaarden en processen-verbaal, 1848-1899.
42 Bestekken en voorwaarden en processen-verbaal, 1900-1940.
43 Briefwisseling en overeenkomsten inzake, 1870, 1892, 1941-

1950.

44 Stukken betreffende de aan- en verkoop van gronden.
1882, 1896, 1930-1950

45 Stukken betreffende het beplanten van wegen en dijken en de verkoop van 
hout.
1885-1950

46 Stukken betreffende het visrecht.
1886-1946

47 Stukken betreffende de kadastrale opmeting van de polderwegen "Nieuwe 
Zeine" en "Richpad" ter afbakening van het waterschapseigendom.
1940

48 Stukken betreffende het voorpootrecht.
1944-1946

2.3.3.4. verantwoording financieel beheer

2.3.3.4. VERANTWOORDING FINANCIEEL BEHEER
2.3.3.4.1. algemeen

2.3.3.4.1. algemeen

49 Briefwisseling met Gedeputeerde Staten over de begroting en rekening, de 
kas en boeken.
1910-1953

2.3.3.4.2. journalen / dag- en kasboeken

2.3.3.4.2. journalen / dag- en kasboeken

50-51 Journalen / dag- en kasboeken.
1853-1948/1949
50  1853-1913/1914
51  1914/1915-1948/1949.

2.3.3.4.3. begroting en rekening

2.3.3.4.3. begroting en rekening

52-59 Begrotingen van inkomsten en uitgaven.
1848, 1952-1953 8 omslagen
N.B. Zie voor de dienstjaren 1928/1929-1929/1930, 1931/1932-1932/1933, 1936/1937, 
1938/1939 en1939/1940 bij de rekeningen, inv. nr. 67 en 68.
52  1848-1860
53  1861-1870
54  1871-1880
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55  1881-1890
56  1891-1900
57  1901-1909/ 1910.
58  1910/1911-1921/1922.
59  1940/1941-1952/1953.

60-68 Rekeningen van inkomsten en uitgaven.
1848, 1952-1953 9 omslagen
60  1848-1860
61  1869-1870
62  1871-1880
63  1881-1890
64  1891-1900
65  1901-1909/1910
66  1910/1911-1919/1920
67  1926/1927-1927/1928, 1929/1930-1930/1931, 1934/1935-

1937/1938.
68  1938/1939-1952/1953.

69-73 Bijlagen tot de rekeningen.
1848, 1937-1938 5 omslagen
69  1848-1850.
70  1938/1939-1945/1946.
71  1946/1947-1952/1953.
72  1918/1919-1920/1921-1928/1929.
73  1929/1930-1937/1938.

2.3.3.4.4. geldleningen

2.3.3.4.4. geldleningen

74 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen door de gemeente 
Besoyen bij het waterschap.
1886-1921

75 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen door het waterschap.
1848-1849, 1944-1946

2.4. uitvoering van de taak

2.4. UITVOERING VAN DE TAAK
2.4.1. toezicht

2.4.1. TOEZICHT
2.4.1.1. keur

2.4.1.1. KEUR

76 Stukken betreffende de keur of politieverordening.
1870-1940

2.4.1.2. schouw

2.4.1.2. SCHOUW
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77 Stukken betreffende de schouwvoering.
1873-1918 1 omslag

2.4.1.3. vergunningen

2.4.1.3. VERGUNNINGEN
2.4.1.3.1. verleend aan het waterschap

2.4.1.3.1. verleend aan het waterschap

78 Stukken betreffende een vergunning verleend door het provinciaal bestuur 
aan het waterschap tot het leggen van een buisleiding in de berm van de 
provinciale weg nabij de Besoyense Steeg.
1891, 1896 3 stukken

79 Stukken betreffende een vergunning verleend door de Nederlandse 
Spoorwegen aan het waterschap tot het betreden van de spoorwegbermen 
ten behoeve van het schoonmaken van sloten.
1942-1947

80 Stukken betreffende vergunningen verleend door het Burgelijke Armbestuur 
en door A. van Hilst aan het waterschap tot het verbreden en uitdiepen van 
een scheidingssloot grenzende aan hun percelen.
1945-1946

81 Stukken betreffende een vergunningen verleend door de Nederlandse 
Spoorwegen aan het waterschap tot de aanleg c.q. het dieper leggen van 
een duiker tussen de noordelijke spoorsloten in de Besoyense Steeg.
1946, 1951

2.4.1.3.2. verleend door de waterschap

2.4.1.3.2. verleend door de waterschap

82 Stukken betreffende vergunningen verleend tot het hebben van voorwerpen 
en het verrichten van werken / afgravingen aan en/ of nabij de Winterdijk.
1879-1941

83 Stukken betreffende een vergunning verleend aan de firma Oerlemans tot 
het plaatsen van telefoonpalen.
1883-1900

84-89 Stukken betreffende vergunningen verleend tot de aanleg van kabels en 
leidingen.
1889-1950 6 omslagen
84 Waterleidingmaatschappij Tilburg, 1889.
85 Gemeente Licht en waterbedrijven Waalwijk, 1921.
86 N.V. Ridderhof en Van Dijck´s, 1932.
87 N.V. PNEM, 1933-1947.
88 Staatsmijnen in Limburg, 1948.
89 PTT, 1939-1950.
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90 Stukken betreffende verleende vergunningen voor het hebben van 
voorwerpen en het verrichten na werkzaamheden aan en/ of nabij 
watergangen.
1901-1948

91 Brief van Ministerie van Waterstaat inzake het verlenen van een vergunning 
aan mej. J.E. Mazirel te Waalwijk voor het hebben van een stoep op een 
gedeelte spoorweggrond
1931 1 stuk

92 Stukken betreffende een vergunning verleend aan de N.V. Nederlandse 
Petroleummaatschappij " Purfina" tot het plaatsen van een benzinepomp.
1933 3 stukken

2.4.2. beheer en onderhoud waterstaatwerken

2.4.2. BEHEER EN ONDERHOUD WATERSTAATWERKEN
2.4.2.1. algemeen

2.4.2.1. ALGEMEEN

93 Stukken betreffendede afsluiting van de Baardwijkse Overlaat.
1878-1879

94 Stukken betreffende het verleggen van Maasmonding.
1897-1905

2.4.2.2. zorg voor waterkeringen

2.4.2.2. ZORG VOOR WATERKERINGEN

95 Legger der waterkeringen.Met bijbehorend stuk.
1905 2 stukken

96 Stukken betreffende het beheer en de onderhoudstoestand van de 
Winterdijk.
1917-1953

2.4.2.3. zorg voor water en watergangen

2.4.2.3. ZORG VOOR WATER EN WATERGANGEN

97 Bestek en voorwaarden en proces-verbaal van aanbesteding tot het maken 
en daarstellen van een schotbalksluis in de Loint.
1868 1 stuk

98 Briefwisseling met derden over het beheer en onderhoud van waterlopen, en 
over de waterstand en waterkwaliteit.
1883-1950

99 Voorwaarden en proces-verbaal van aanbesteding van het reiniging van 
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waterlopen.
1887-1897

100 Stukken betreffende de aanleg van een duiker tussen de noordelijke 
spoorsloten in de Besoyense Steeg.
1941
N.B. Zie ook inventarisnummer 81

101 Stukken betreffende het verbeteren van de waterlopen door Heidemij in het 
kader van de werkverschaffing.
1944-1947

2.4.2.4. zorg voor wegen

2.4.2.4. ZORG VOOR WEGEN

102 Stukken betreffende het eigendom, beheer en onderhoud van de 
parallelwegen langs de spoorlijn Zwaluwe-`s-Hertogenbosch.
1882-1946

103 Stukken betreffende het onderhoud van polderwegen.
1919, 1934-1949

104 Stukken betreffende de overdracht in eigendom, beheer en onderhoud van 
een gedeelte van de Elzenweg aan de gemeente Waalwijk.
1953
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3. AANVULLING 2008

3. AANVULLING 2008

105 Polderstukken (verpachtingen, aanbestedingen, ingekomen stukken, 
kohieren, kasstukken en rekeningen).
1815-1878 1 pak

106 "Statistiek tableau der polders in Noord-Braband" gedrukt en uitgegeven bij 
de Boekhandelaars H. Palier en Zoon te 's Hertogenbosch.
1843 1 deel

107 Legger A van de waterleidingen van de Binnen polder van Besoyen en 
legger A en B van de Buitenpolder van Besoyen.
1878 1 deel
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