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INLEIDING 

De oudste en grootste polder binnen het geheel van polders dat samen de gemeente 

Dinteloord en Prinsenland vormt is de Oude Prinslandse Polder. Het initiatief tot het bedijken 

van deze polder ging uit van prins Filips Willem van Oranje (1554-1618), de oudste zoon van 

prins Willem I van Oranje, in zijn hoedanigheid als heer van Steenbergen. Ten noorden van 

de heerlijkheid Steenbergen lag aan het begin van de zeventiende eeuw een aantal gorzen, 

slikken en aanwassen die rijp voor inpoldering waren. In het midden van de zestiende eeuw 

was op advies van de bekende deskundige Andries Vierlingh nog afgezien van inpoldering, 

maar inmiddels was de toestand van de gorzen veel verbeterd. Bovendien waren in de 

onmiddelijke omgeving in het noorden en in het oosten een aantal andere aanwassen reeds 

bedijkt, te weten de Oude Fijnaart (1548), de Nieuwe Fijnaart (1558), de Grote Polder van 

Niervaart (1558), de Ruigenhil (1564), de Oude Appelaar (1597) en de polder Heerjansland 

gezegd Nieuw-Gastel (1595).  

Vanwege de heersende oorlogstoestand, en omdat het te bedijken gebied op de grens tussen 

Holland en Brabant lag, vroeg Filips Willem zowel in Noord als in Zuid een vergunning tot 

bedijking aan, ofschoon hij als heer van Steenbergen ook eenvoudigweg zijn recht van 

aanwas had kunnen laten gelden. De aartshertogen Albert en Isabella te Brussel verleenden 

hun gunsteling op 3 september 1603 de verlangde octrooibrief, waaraan zij in 1604 en 1606 

nog een tweetal ampliaties toevoegden. De Staten-Generaal in Den Haag gaven op 17 maart 

1604 een octrooibrief aan Filips Willem na een voorafgaand verzoek van diens broer de 

stadhouder Maurits van Nassau. Nog in datzelfde jaar werden vrijwel alle te bedijken kavels 

verkocht in Parijs en Den Haag. In het voorjaar van 1605 begon het werk van de inpoldering, 

dat zonder noemenswaardige problemen al in het najaar voltooid was. In totaal vielen 

ongeveer 2.300 hectare zware kleigronden droog, waarvan de verkoop naar schatting 120.000 

gulden opbracht voor de prins van Oranje.  

Bestuurlijk was Prinsenland, zoals het nieuwe gebied ging heten, in allereerste instantie nog 

afhankelijk van stad en land van Steenbergen, maar al zeer snel werd het een zelfstandig leen 

van de prinsen van Oranje, waarbinnen in het dorp Dinteloord de meeste inwoners te vinden 

waren. Wel bleef Prinsenland in zaken van leenrecht en wat betreft de civiele en criminele 

rechtspraak onderhorig aan het Leenhof te Breda. Nog in het stichtingsjaar 1605 benoemde 

prins Filips Willem een schout voor de nieuwe heerlijkheid en een dijkgraaf voor de nieuwe 

polder. Beide functies werden door een persoon bekleed, en dat zou heel lang zo blijven, maar 

toch mag beslist niet gezegd worden dat het dorps- en polderbestuur samenvielen. Ondanks 

allerlei raakvlakken op personeel gebied had ieder bestuur zijn eigen taak, reglementen, 

financiën en rechtsbedeling.  

Het polderbestuur bestond uit een dijkgraaf en zeven gezworenen. Later werd dat laatste 

aantal verminderd, eerst tot vijf en nog later zelfs tot drie. De dijkgraaf werd benoemd door de 

heer en de gezworenen werden gekozen door de stemgerechtigde ingelanden onder 

goedkeuring van de heer. Degenen die minstens een volle kavel, dat is 75 gemeten grond, 

bezaten mochten zich stemgerechtigd ingeland noemen. Meerdere stemmen kon men slechts 

verwerven als eigenaar van meerdere volle kavels. Aanvankelijk waren de meeste 

stemgerechtigde ingelanden geen landbouwers uit het gebied zelf maar vooral beleggers van 

buiten. Het bestuur werd bijgestaan door een penningmeester/secretaris. Zowel de 

penningmeester/secretaris als het bestuur moesten zich bij hun werkzaamheden richten naar 

de instructie of ordonnantie uitgevaardigd op 2 maart 1610 door de gecommitteerden van de 

prins van Oranje, alsmede naar de reeds genoemde verkoopcondities of akte van uitgifte uit 

1604. 

Als voornaamste taak van dijkgraaf en gezworenen moet genoemd worden het in goede staat 

houden van de diverse waterstaatswerken door middel van een regelmatige schouwvoering en 



door het laten uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Om deze werken te 

bekostigen mocht een omslag per gemet geheven worden. Jaarlijks diende de penningmeester 

een rekening op te stellen, waarin het bestuur verantwoording aflegde. Ieder voorjaar werd 

deze rekening afgehoord op het dorpshuis te Dinteloord door stemgerechtigde ingelanden en 

gecommitteerden van de prins, en werd tevens de hoogte van de omslag van het volgende jaar 

vastgesteld.  

In de loop van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw kwam de Oude Prinslandse 

Polder steeds veiliger te liggen door de verdergaande inpoldering van de gorzen in West-

Brabant. Enkel van de rivieren de Mark en Dintel en de Roosendaalse en Steenbergse Vliet 

was enig overstromingsgevaar te duchten. De polder werd dan ook tot op heden niet door 

enige overstroming of ernstige natuurramp getroffen. Naast het dorp Dinteloord bestond en 

bestaat de polder vooral uit landbouwgrond, waar in het verleden vooral granen (tarwe, gerst, 

haver), paardebonen, erwten, koolzaad, vlas en meekrap verbouwd werden. De voortgaande 

inpoldering van de gorzen had overigens niet enkel positieve effecten. Na het bedijken van de 

Willemspolder in 1649 ontstonden afwateringsproblemen en een geschil over de 

onderhoudskosten van de sluis en sluisvliet van de Willemspolder tussen de Nassause 

Domeinraad en het polderbestuur. In 1655 en 1717 werden overeenkomsten gesloten, 

waarmee door een inspanning van beide kanten de problemen opgelost werden. 

Aan het einde van de achttiende eeuw verdwijnt de rol van de heer in het bestuur van de 

polder, en neemt gaandeweg het provinciale bestuur zijn plaats in. Dit hangt uiteraard ten 

nauwste samen met de grote staatkundige veranderingen in deze periode. In 1793 horen de 

gecommitteerden van de prins voor de laatste keer de rekening van de polder af en in 1797 

treedt de nog onder het oude bewind benoemde dijkgraaf W. Maclaine af. Hierna bleef het 

dijkgraafschap langdurig vacant of werd tijdelijk door een gezworene waargenomen, omdat 

de ingelanden probeerden het benoemingsrecht te verkrijgen. Uiteindelijk moesten zij echter 

in 1808 toegeven toen per Koninklijk Besluit penningmeester J. Jiskoot tevens tot dijkgraaf 

werd benoemd. Met het aantreden van Jiskoot keerde de continuïteit terug, want hij bleef tot 

aan zijn dood in 1845 dijkgraaf en penningmeester. Ook in ander opzicht knoopt Jiskoot weer 

aan bij het verleden, namelijk door zijn opeenstapeling van functies. Zo is hij ook 

maire/schout/burgemeester van de gemeente Dinteloord en Prinsenland (1812-1845) en tevens 

penningmeester van de Dintelpolder en de Koningsoordpolder, alsmede gezworene van de 

Domaniale Privative Polders. Kort na het overlijden van Jiskoot trad in 1846 het Reglement 

van  beheer op dijken en polders in Noord-Brabant in werking, waarmee het provinciaal 

toezicht op de waterschappen geformaliseerd werd. Oprichting, opheffing en reglementering 

van waterschappen was voortaan een zaak van de provincie, 

die tot uiting kwam in de achtereenvolgende provinciale waterschapsreglementen. Zeer 

langzaam kreeg hierna het proces van modernisering haar beslag in de Oude Prinslandse 

Polder. Opeenstapeling van functies als in het geval van Jiskoot en zijn voorgangers verdween 

weliswaar niet geheel maar kwam steeds minder vaak voor. Na een lange, taaie strijd van tien 

jaar tussen het bestuur en een deel van de ingelanden kon in 1889 begonnen worden met de 

bouw van het eerste stoomgemaal. De verharding van de polderwegen werd vanaf 1913 

ernstig ter hand genomen. Deze wijziging in taakopvatting zorgde er ook voor dat in 1907 het 

aantal gezworenen van drie op vijf gebracht werd. In de jaren dertig werden vrijwel alle 

waterlopen verbeterd in werkverschaffingsverband. Nadat in de jaren vijftig de oorlogsschade 

was hersteld kwam ongeveer in 1965 bij de provincie Noord-Brabant de gedachte op om over 

te gaan tot een concentratie van de talloze waterschappen. Een vergroting van de 

bestuurskracht en een betere verdeling van de steeds hogere kosten van de noodzakelijke, 

technische voorzieningen waren daarbij de belangrijkste motieven. Het zou echter tot het 

einde van de jaren tachtig duren eer het waterschapsbestel in West-Brabant gereorganiseerd 

was, waaraan het verzet van enkele betrokken waterschappen niet vreemd was. In 1987 kwam 



er een einde aan 352 jaar zelfstandig bestuur van de Oude Prinslandse Polder; vanaf 1 januari 

1988 nam het nieuw waterschap de Vierlinghpolders de taken over. 

Archief en inventarisatie 

Gedurende de vorming van het archief berustte de zorg en het beheer bij bestuursleden of de 

secretaris en werden de stukken thuis of ten kantore bij een van hen bewaard. Dit blijkt 

nadrukkelijk in 1791 wanneer de secretaris van de heerlijkheid Prinsenland een lijst van in het 

dorpshuis aanwezige archiefstukken opmaakt. Daaronder blijken zich ook enige stukken van 

het polderarchief te bevinden, zoals "een paquet met eenige penningmeestersreekeningen van 

den Ouden Princenlandt Polder van de voorgaande eeuw" en het "Contraboek van de 

succesive besteedingen etc. van oud Princenlandt loopende van 1618 tot 1665". Deze 

vermenging van dorps- en polderarchief hoeft na de hierboven reeds geschetste personele 

overlapping van dorps- en polderbestuur niet meer te verbazen. In 1874 na het overlijden van 

secretaris/penningmeester G.Ch. Struijk van Bergen wordt een proces-verbaal opgemaakt van 

de onder hem berustende archiefstukken, waaronder zich heel veel ingekomen stukken uit de 

laatste vijftig jaar bevinden. Op een los kladblaadje dat bij dit proces-verbaal ligt wordt dan 

nog een opsomming gegeven van een reeks oudere stukken uit de zeventiende en achttiende 

eeuw, waaronder een serie rekeningen uit de jaren 1676-1846. Het merendeel van deze oudere 

stukken werd ook nu nog aangetroffen, maar dat kan niet gezegd worden van de ingekomen 

stukken uit de negentiende eeuw, die in het proces-verbaal van 1874 genoemd worden. Heel 

veel stukken moeten in de loop van de tijd verloren zijn gegaan. Het archief mag zeer zeker 

niet als volledig bewaard beschouwd worden. Deels vallen de verliezen toe te schrijven aan 

doelbewuste vernietiging. In een brief aan Gedeputeerde Staten uit 1915 meldt het bestuur 

tenminste dat het met name "oudere jaarrekeningen en dergelijken" vernietigbaar acht. Voor 

een ander deel kunnen onachtzaamheid of onbedoelde gebeurtenissen verantwoordelijk 

gesteld worden. Blijkens een brief uit 1947 is een deel van het archief in de daaraan 

voorafgaande oorlogsjaren verloren gegaan. In datzelfde jaar 1947 brak bovendien een brand 

uit in het kantoor van de secretaris waardoor nog eens flink wat stukken verdwenen. Met heel 

veel pijn en moeite kon na deze brand de administratie gereconstrueerd worden. Erg 

overzichtelijk was het archief voor het bestuur blijkbaar al lang voor 1947 niet. In 1915 

spreekt het bestuur zelf van een wanordelijke toestand van de waterschapsadministratie. 

Tijdens de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van 9 januari 1940 heeft de dijkgraaf 

het oudste notulenboek vanaf 1606 bij, want hij overweegt een "resumé' te maken van de 

geschiedenis van de polder", maar het boek is helaas onleesbaar en hij stelt voor om een 

archivaris te vragen het te transscriberen. Dat is allemaal wat merkwaardig, wanneer bedacht 

wordt dat al in 1912 door de gemeentearchivaris van Breda een transscriptie vervaardigd was, 

die tot op heden in het archief berust. Deze omstandigheden waren wellicht de aanleiding 

voor het bestuur om in 1954 de aanbeveling van de provinciale archiefinspectie op te volgen 

het archief te laten inventariseren en te deponeren in de kelder van het gemeentehuis te 

Dinteloord. Tot aan de overbrenging naar het Streekarchief Nassau-Brabant te Zevenbergen in 

1992 heeft het archief daar berust, met uitzondering van een klein gedeelte van het archief dat 

door de rechtsopvolger van de Oude Prinslandse Polder, het waterschap de Vierlinghpolders 

werd overgedragen aan het Streekarchief. 

Bij het begin van de inventarisatie in september 1992 werd circa 18 meter archief 

aangetroffen, dat naar de wijze van ordening in een vijftal delen uiteenviel. Allereerst was er 

het gedeelte, groot vijf meter, dat in 1955 in opdracht van het bestuur geïnventariseerd was 

door J. Loeff. Vervolgens had in 1981 R. Jacobs van circa 4,5 meter dozen met "diverse 

stukken" een magazijnlijst gemaakt. Dit betrof voornamelijk series rekeningen uit de periode 

1607-1843, met nog enkele losse stukken van oudere datum, die Loeff in 1955 nog verloren 



gewaand had. Ten derde was er het sinds het einde van de jaren vijftig volgens de code van de 

Unie van Waterschappen gevormde archief, groot ongeveer 4,75 meter, waarop J. van 

Donschot een toegang had gemaakt in de vorm van een kaartsysteem met voorlopige 

beschrijvingen. Verder werd een serie begrotingen, rekeningen, bijlagen van de rekening en 

andere financiële bescheiden uit de periode na 1925 aangetroffen met een omvang van 2,75 

meter. Ten slotte waren er nog een halve meter registers in plano en nog eens een halve meter 

totaal ongeordende stukken, die waarschijnlijk van de laatste secretaris afkomstig waren.  

Dit overzicht geeft de noodzaak tot (her)inventarisatie duidelijk aan, en maakt tevens 

duidelijk dan van een enkele oude orde geen sprake was. Simpelweg aansluiten bij de 

inventaris van Loeff was niet wenselijk, gezien de nogal gewijzigde opvattingen sinds 1955 

over zowel het beschrijven als het vernietigen van stukken. Het archief werd daarom als 

"ongeordend" beschouwd en het geheel werd (opnieuw) beschreven en geordend. Als richtlijn 

voor het ordeningsschema werd het in 1984 gepubliceerde model van de Zuidhollandse 

archiefinspectie gehanteerd. Bij de opschoning en vernietiging werd de in 1984 daarvoor door 

de minister vastgestelde lijst gebruikt.   

Tijdens de inventarisatie werden een aantal stukken aangetroffen, die niet tot het archief 

behoorden en die voor het merendeel afkomstig bleken te zijn uit het administratief-

bestuurlijke archief van de gemeente Dinteloord en Prinsenland 1605-1811. De betreffende 

stukken werden ook daarheen terug overgebracht. 

Lijst van dijkgraven, gezworenen en secretaris-penningmeesters 

Dijkgraven 

1605-?       Johan van der Daesdonck 

1645         Mattheus van Innevelt 

1648,1656    jonker Loijs de Ram 

1657-1679    Dirck van Hogendorp 

1680-1733    mr. Willem van Hogendorp 

1734-1752?   Assueer baron van Heeckeren van Roderloo 

             substituut Johan Swrijters ?-1747 

             substituut Samuel Dingmans 1747-1752 

1752-1761    Johan van de Leur 

1762         Adriaan Bane 

1763-1764    Adriaan Sebastiaan van Fenema 

1765-1792    Jacob Creyghton 

1792-1797    Willem Nicolaas Maclaine 

1797-1803    Willem Segboer, waarnemend 

1803-1808    Joost Knook, waarnemend 

1808-1845    Joost Jiskoot 

1846-1866    Johannes van der Heyden 

1867-1902    Hubertus van Steen 

1903-1917    Cornelis van der Heyden 

1917-1942    Johannes Baptist Koenraadt 

1942-1975    L.C.M. Brooijmans 

1976-1987    G.M. van Steen 

Gezworenen 



1607         Frans voor den Dam 

1607,1609, 1610         Heynrick van den Boom 

1609-1623    Godtschalck Matthijssen 

1609         Peeter 's Backers 

1616         Jan van Ranst 

1624         Aert Joppen 

1626         Dingeman Jan Huybrechts 

1648         Cornelis Boot 

1648         Leendert Wouters van Sinnen 

1648-1658    Gerrit Turcq 

1648-1658    Aert Symons Schouberch 

1648,1655    Pieter Pieterssen Schouwenberg 

1658         Lambrecht Aersen Schouwenbergh 

1658         Adriaan Leenderts 

1662-1674    Jan Janssen Lantmeter 

    -1663    Jonker Maximiliaan Boot 

1663-1674    Jan Harmensen Vroon 

1674         Livinus Wouters 

NB Niet doorgegaan omdat schout Dirk van Hogendorp protesteer  de tegen het feit dat deze 

kandidaat rooms-katholiek was 

1674         Adriaen Schouwenberg 

1686-1692    Franchooiijs Cornelis Franquen 

    -1688    Adriaen van Sinnen 

1688         Matthijs van Sinnen 

1692-1701    Otto Beversluijs 

1701-1720    Adriaen Schippers 

    -1709    Machiel Schouwhamer 

1709-1722    Dirk Dingemans 

1720-1729    Hendrick Schouhamer 

1722-1747    Johan Swrijters 

    -1724    Adriaen van der Zanden 

1724-1725    Jan Cornelissen de Jonge 

1725-1731    Nicolaes Francken 

1729-1759    Arij Janssen Esseboom 

1731-1771    Samuel Dingemans 

1748-1797    Jacob Marinus de Beaufort 

             substituut 1763 Adriaan van Dis 

             substituut 1792 Johannes Pieterse Vogelaar 

1759-1790    Leendert Hendrikse Knook 

1771-1778    Cornelis Costermans 

1778-1802    Simon Segboer 

1790-1810    Johan Leendertse Knook 

1799-1818    Johannes Pieterse Vogelaar 

1803-1829    Johannes Bom 

1811-1822    Cornelis Fuijkschot 

1819-1835    Johannes van Nieuwenhuijsen Jzn. 

1822-1846    Johannes van der Heyden 

1830-1842    Jan Leendertse Oostdijck 

1842-1859    Pieter Johannisse Vogelaar 

1846-1853    Gerard van Baal 



1853-1862    Johannis Gilhelmus Crassart 

1859-1867    Pieter van Dis 

1862-1867    Huibertus van Steen 

1867-1882    Marijnis van Sprundel 

1867-1904    Mathijs Koenraadt 

1882-1903    Cornelis van der Heyden 

1903-1914    Pieter Cornelis van Iersel 

1904-1917    Johannes Baptist Koenraadt 

1907-1924    Frans Bom 

1907-1929    Marijn Martelmans 

1914-1931    A. Hack 

1917-1933    P. de Wit 

1924-1933    J. Bom Fzn. 

1929-1960    M.A. Huijsmans 

1931-1960    A.C. Coppens 

1933-1939    L.A.J. Veraart 

1933-1942    L.C.M. Brooijmans 

1940-1965    J.P.M. Peeters 

1942-1965    J.W. van Nieuwenhuyzen 

1960-1977    P.A. van Iersel 

1960-1968    J.R.C. Veraart 

1965-1987    G.C. Peeters 

1965-1987    A.J. Maris 

1968-1975    G.M. van Steen 

1976-1987    J. W. Brooijmans 

1978-1987    A.J.G. Jongerius 

Secretaris-penningmeesters 

1606         Cornelis van Oeteren 

1607-1625    Christoffel van Milanen 

1625-1650    Paulus Turcq 

1650-1656    Gerrit Turcq 

1657-1667    Barent van Vollenhoven 

1667-1671    Dirck Franken 

1671-1679    Johan van Vollenhoven 

1680-1704    Gijsbrecht Swrijters 

1705-1747    Johan Swrijters 

             substituut P.G. Felbinger 1741 

1747-1797    mr. J.M. de Beaufort 

             substituut Samuel Dingemans 1747-1752 

             substituut Johan van de Leur 1752-1761 

             substituut Adriaan Bane 1762 

             substituut Adriaan Sebastiaan van Fenema 1763-1764              

             substituut Jacob Creyghton 1765-1792 

             substituut Willem Klercq 1792-1797 

1799-1801    Willem Klercq 

1801-1845    Joost Jiskoot 

1845-1874    mr. G.C. Struijk van Bergen 

1876-1913    Jan Herselman 



1913-1933    L. Snoeijs 

1933-1945    C. Bom 

1945-1953    A. van Overveld 

1953-1962    W.J.P.M. Withagen 

1964-1969    M.H.M. de Smet 

1969-1987    J.W. Bolkenbaas 

INVENTARIS 

1 Stukken van algemene aard 

1-13.  Registers van notulen van de stemgerechtigde ingelanden,  1606-1987.   9 delen, 3 omslagen, 
1 stuk 

1. 1606-1754 
2. 1606-1705 
N.B.: afschrift opgemaakt door dr. J.F. Corstens,  archivaris van de gemeente Breda van 1893-1925, 
 1912 
3. 1755-1810 
4. 1805; concept (stuk) 
5. 1811-1860 mei 
N.B.: met aankondiging van publieke aanbestedingen, 1860, juni-juli 
6. 1860 augustus-1898 
N.B.: met publicaties en afschriften van uitgegane brieven 
7. 1899-1914 mei 
N.B.: met publicaties en afschriften van uitgegane brieven 
8. 1913 augustus 7-1916, 1931-1933 
9. 1917-1926 
10. 1927-1936 
11. 1937-1944 (omslag) 
12. 1947-1968 februari 5 (omslag) 
13. 1968-1987 Met bijlagen (omslag) 

14-32.  Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1846-1951. Met  indicateurs over 1933/1934-
1944/1945.  19 omslagen 

14. 1846-1912 
15. 1913-1918 
16. 1919-1933 
17. 1933-1934 
18. 1934-1936 
19. 1936-1938 
20. 1938-1940 
21. 1940-1941 
22. 1941-1942 
23. 1942-1943 
24. 1943-1944 
25. 1944-1945 
26. 1945-1946 
27. 1946 
28. 1947 
29. 1948 
30. 1949 
31. 1950 
32. 1951 



33-40.  Registers met notulen van de vergaderingen van de commissie  'Stichting Stoomgemaal', 
1888-1890, van het bestuur van het waterschap, 1888-1987 en met minuten van uitgaande 
brieven, 1888-1987.   6 delen, 2 omslagen 

33. 1888-1912 
N.B.: Met achterin staat van ingelanden en het door  hen betaalde dijkschot over de jaren 1899-1901, 
en met inliggende bijlagen 
34. 1913-1917 april 
35. 1917 mei-1927 juni 
N.B.: Met voorin rooster van leden van financiële commissie over 1923-1926. Achterin staat van  
sollicitanten voor opzichter 
36. 1927 augustus 6-1933 juni 
37. 1933 juli-1945 april 
38. 1945 juni-1947 oktober 
39. 1948-1968 (omslag) 
40. 1969-1987 (omslag) 

41.  Convocaties met agenda's voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden in 1895, 1899, 
1901-1903, 1953, 1975.  1 omslag 

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

2.1 Organisme 

42. Akte van uitgifte door de Nassause Domeinenraad in 1604 van enige gorzen die later de Oude 
Prinslandse Polder zullen gaan vormen, met instructie uitgevaardigd door de 
Nassause Domeinenraad voor dijkgraaf, gezworenen en de secretaris-penningmeester, 18e eeuws 
afschrift naar afschrift uit 1619.   1 katern 

43-44. Stukken betreffende de reorganisatie van waterschappen in West-Brabant en de concentratie 
van waterschappen in Dinteloord, 1965, 1970, 1973, 1978-1987.   2 omslagen 

43. 1965, 1970, 1973, 1978-1983 
44. 1984-1987 

45. Notariële akte van naamsverbetering, waarin de naam van het waterschap wordt vastgesteld als 
"De Oude Prinslandse Polder", 1983. Met begeleidingsbrief.  2 stukken 

2.2 Bestuursinrichting 

46. Brief van het gemeentebestuur van Dinteloord en Prinsenland waarin op last van het 
Departementaal Bestuur geïnformeerd wordt naar de wijze waarop voor 1795 het dijkcollege 
benoemd en aangesteld werd, 1803.   1 stuk 

47. Brief van de rentmeester-directeur van de polders Ch. Maillard met kennisgeving van zijn 
benoeming en mededeling van twee keizerlijke decreten betreffende het bestuur van de polders, c. 
1811. Afschrift.   1 stuk 

48. Circulaire van de gouverneur van Noord-Brabant ter begeleiding en met een model van een 
voordrachtstaat voor waterschapsbesturen, 1842. Gedrukt.   1 stuk 

49. Circulaire van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betreffende de inwerkingtreding van het 
Reglement van beheer op dijken en polders in Noord-Brabant, 1846. Gedrukt.   1 stuk 



50. Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met aanmerkingen op het ontwerp-reglement 
voor de waterschappen in Noord-Brabant, 1860. Concept.   1 stuk 

51. Stukken betreffende het ontwerpen, wijzigen, vaststellen,  goedkeuren door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant en afkondigen van bijzondere reglementen, 1864-1974.   1 omslag 

52. Verordening betreffende de wijze van afkondiging van bestuursverordeningen, 1872; met besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ter goedkeuring, 1872.  2 stukken 

53. Circulaire van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met mededeling van de inwerkingtreding 
en afkondiging van de wetten van 10 november 1900 (Stb. no. 176) en 9 mei 1902  (Stb. no. 54) 
betreffende het waterschapsbestuur, 1902.   1 katern 

54. Stukken betreffende het Algemeen Reglement voor de waterschappen in Noord-Brabant, 1903-
1983.   1 omslag 

55. Reglement van orde voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1934. Gedrukt.   3 
katernen in 1 omslag 

N.B.: In drievoud 

56. Stukken betreffende de oprichting van het hoogheemraadschap West-Brabant, alsmede de 
aanwijzing door het waterschap van een lid van de algemene vergadering van het 
hoogheemraadschap,  1969-1987.   1 omslag 

2.3 Bestuur 

57. Stukken betreffende de vervulling van het vacante dijkgraafschap, 1805, 1808.   1 omslag 
 
58. Staten van stemgerechtigde ingelanden, c. 1835-1987.   1 omslag 

59. Stukken betreffende de benoeming door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 
bestuursleden, 1845-1846.   1 omslag 

60. Rooster van aftreding van het dagelijks bestuur, opgemaakt 1904.   1 stuk 

61. Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van bestuursleden, 1969-1985.   1 omslag 

2.4 Hulpmiddelen taakuitvoering 

2.4.1 Personeel 

62. Verzoekschrift van Anthony van Saarloos om de post van dijkbode te krijgen die na het overlijden 
van Gerret Neuzelaar vacant is geworden, 1802.   1 stuk 

63. Akte van aanstelling tot penningmeester ad-interim van G.Ch. Struijk van Bergen, 1845.   1 stuk 

64. Instructie voor de aanstelling, ontslag en de werkzaamheden van de polderwerker, 1905.   1 stuk 

65. Stukken betreffende de aanstelling, salarisvaststelling en ontslag van personeel, 1913-1957.   1 
omslag 

66. Instructies voor de aanstelling, het ontslag en de werkzaamheden van de opzichter, 1915, 1918, 
1930. Met bijlage.   1 omslag 



67. Verslagen van werkzaamheden van de opzichter, 1920-1943.   1 omslag 

N.B.: Zie voor de verslagen over 1919-1920 de ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

68-78. Stukken betreffende aanstelling en ontslag van personeel,  1930-1987.  11 omslagen 

68. J.W. Bolkenbaas, geboren 19 oktober 1938, secretaris-penningmeester 1969-1987 
69. G. de Bruijn, geboren 11 december 1892, polderwerker tot 1958 
70. J.J. Ernest, geboren 2 mei 1928, polderwerker 1964-1987 
71. A. van Gils, geboren 28 januari 1893, machinist tot 1957 
72. M.C. Huijbregts, geboren 21 september 1899, opzichter 1953-1976 
73. H. Huijsmans, geboren 16 juli 1918, machinist 1960, opzichter 1976-1987 
74. F. Lauwen, geboren 17 maart 1931, hulp-machinist 1960 
75. A. van Overveld, secretaris-penningmeester 1950-1953 
76. M.H.M. de Smet, geboren 20 juli 1928,  secretaris-penningmeester 1964-1969 
77. M. van Sprundel, geboren 9 februari 1904, hulpmachinist en polderwerker 1930-1968 
78. W.J.P.M. Withagen, geboren 20 april 1923, (waarnemend) secretaris-penningmeester (1950) 
1953-1962 

79. Stukken betreffende bezoldiging en betreffende reiskostenvergoedingen, 1961-1987.   1 omslag 

2.4.2 Archief 

80. Proces-verbaal van kasopname en bevinding van aanwezige archiefstukken ten huize van de op 
14 maart 1874 overleden secretaris-penningmeester G.Ch. Struijk van Bergen, opgesteld door de 
dijkgraaf en een gezworene, 1874. Met bijlage.  2 stukken 

81. Stukken betreffende het beheer van het archief, 1954-1985.   1 omslag 

2.4.3 Eigendommen 

82. Brief aan N.N. waarin het verzoek om vrijstelling van grondbelasting gedurende tien jaar nader 
toegelicht wordt, 1837.   1 stuk 

83. Stukken betreffende het aankopen en het overdragen in eigendom van onroerend goed, 1810, 
1888, 1922-1987.   1 omslag 

84. Staten met opgave van onroerend goed waarover grondbelasting betaald moet worden, 1898, 
1915.  2 stukken 

85. Stukken betreffende het verkopen en het overdragen in eigendom van onroerend goed, 1925-
1987.   1 omslag 

86. Stukken betreffende van de roerende goederen, 1930, 1954, 1977.   1 omslag 

87. Brieven van de Dienst van het Kadaster met kennisgeving van de resultaten van de opmeting van 
de onroerende goederen,  1952-1986.   1 omslag 

2.4.4 Financiën 

2.4.4.1 Belastingen 

2.4.4.1.1 Inning 



88. Verzoekschrift van het dijkcollege aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam om 
maatregelen te nemen tegen de municipaliteit van Prinsenland, die de ontvanger J. 
Creyghton verhinderd heeft behoorlijk aankondiging te doen van de 
 zitdagen waarop hij de verpondingen van de ingelanden zal innen, 1799. Concept. Met bijlage.  2 
stukken 

89. Bekendmaking door W. Klercq, penningmeester van de Oude Prinslandse Polder, de 
Koningsoordpolder en de Dintelpolder, betreffende te houden zitdagen voor de ontvangst van 
de polderlasten, 1801.   1 stuk 

90. Bekendmaking door penningmeester J. Jiskoot betreffende het zitting houden voor de ontvangst 
van dijkschot, 1802.   1 stuk 

91. Brief van jhr.mr. P. Six, agent van het Domein te Roosendaal aan de penningmeester met verzoek 
te willen opgeven welke percelen in de aanslag van de dijkschot over 1839 betrokken zijn, 1839.   1 
stuk 

92. Circulaire van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met afkondiging van het "Reglement op 
het heffen van dijk- en polderlasten in de provincie Noord-Brabant", 1840. Gedrukt.   1 stuk 

93. Brief van L.A. de Haan te Breda over de kosten voor het toezenden van uittreksels van de 
kadastrale tafels en plans van de Oude Prinslandse Polder, de Dintelpolder en de 
 Koningsoordpolder, 1841.   1 stuk 

94. Circulaires van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betreffende de vaststelling van modellen 
voor het opmaken van dijkregisters en leggers der hectaretalen, 1904. Gedrukt.   1 omslag 

95. Stukken betreffende de aansluiting bij de "gemeenschappelijke regeling tot de centrale invordering 
van waterschapslasten", 1965-1987.   1 omslag 

96. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de omslagverordening, alsmede betreffende 
de vaststelling van de lastenheffing en de minimum-aanslag, 1975-1986.   1 omslag 

2.4.4.1.2 Kohieren 

--. Circulaire van de controleur-boekhouder bij de provinciale bewaring van het Kadaster aan de 
besturen van de Oude Prinslandse Polder, de Dintelpolder en de Koningsoordpolder met aanbieding 
behulpzaam te zijn bij de opmaak van de 
 registers van landeigenaren, 1840.   1 stuk 

N.B.:  Zie: archief 1534 Koningsoordpolder 

97. Kohier van het dijkgeschot over het jaar 1658, opgemaakt in 1658 en bijgehouden tot en met 
1659.   1 katern 

98. Kohier van het dijkschot, de verpondingen en het hoofdgeld over de jaren 1662-1663, met 
aantekeningen betreffende de ontvangsten over de jaren 1661-1664. Met achterin inhoudsopgave.  1 
katern, verbroken 

99. Kohier van het dijkschot van de Oude Prinslandse Polder, de Willemspolder en de Dintelpolder, 
alsmede van het hoofdgeld en de verpondingen, over de jaren 1665-1669, opgemaakt 1669 
en bijgehouden tot en met 1676.   1 deel 

100-123. "Dijckschotboecken", kohieren van het gewoon en buitengewoon dijkschot van de Oude 
Prinslandse Polder en van de Oude Prinslandse Polder en de Willemspolder gezamenlijk over 
de jaren 1682-1714.  24 katernen 



100. 1682 
N.B.: Gewoon dijkschot 
101. 1682 
N.B.: Buitengewoon dijkschot 
102. 1683-1684 
103. 1685 
104. 1686 
105. 1687-1688 
106. 1689-1690 
107. 1691 
108. 1692 
N.B.: Gewoon en buitengewoon dijkschot 
109. 1694 
110. 1695 
111. 1696-1697 
112. 1698-1700 
113. 1700-1701 
N.B.: Buitengewoon dijkschot 
114. 1701 
115. 1702 
116. 1703 
117. 1705 
N.B.: Gewoon en buitengewoon dijkschot 
118. 1709 
N.B.: Gewoon en buitengewoon dijkschot 
119. 1710 
120. 1711 
121. 1712 
122. 1713 
123. 1714 

124-127. Kohieren van het dijkgeschot, alfabetisch ingericht op voornaam, over de jaren 1792-1815, 
tevens van de Dintelpolder over de jaren 1792-1815 en van de 
 Koningsoordpolder over de jaren 1799-1815   3 katernen, 1 deel 

124. 1792-1794 
125. 1795-1798 
N.B.: Getiteld "Generael Schotboek" 
126. 1799-1802 
N.B.: Met achterin en los inliggend staten met inhoudsopgave, omvang landbezit en verschuldigd 
dijkschot van de Oude Prinslandse Polder over de jaren 1799, 1802-1804 
127. 1803-1815 
N.B.: Met los inliggend staten van ontvangen dijkschot over de jaren 1811-1815. 

128. Staten van ingelanden met vermelding van namen, omvang grondbezit en verschuldigd dijkschot 
over de jaren  1811-1843.   1 omslag 

N.B.: Het jaar 1814 ontbreekt 

129. "Schotboek", kohier van het dijkgeschot, opgemaakt 1826 en bijgehouden tot en met 1838. Met 
los inliggende bijlagen, tot 1843.   1 deel 

130. Register van belastingplichtige grondeigenaren, opgesteld  c. 1850 en bijgehouden tot c. 1865.  
 1 deel 

131-137. Kohieren van de omslag over de jaren 1868 -1987. Met hiaten.  3 omslagen, 1 pak, 1 katern, 
2 delen 



131. 1868-1885, 1889. 
132. 1890-1897 (deel) 
133. 1911/1912, 1913/1914-1931/1932. 
134. 1932/1933-1944/1945. 
135. 1945/1946-1954/1955. (pak) 
136. 1986 (deel) 
137. 1987 (deel) 

138. Legger van de hectaretalen, opgemaakt 1886 en bijgehouden tot c. 1905. Met voorin en tussen 
folio 71 en 72 alfabetische indices op de namen van eigenaars en met los inliggende stukken.   1 deel 
 
139-141. Registers bevattende staten van belastingplichtige grondeigenaren en de door hen te 
betalen polderlasten,  1906-1921.  3 delen 

139. Opgesteld 1906 en bijgehouden tot en met 1913/1914 
140. Opgesteld 1915/1916 en bijgehouden tot en met 1918/1919 
141. Opgesteld 1919/1920 en bijgehouden tot en met 1921/1922 

142-144. Leggers van de hectaretalen, opgemaakt c. 1910 en bijgehouden tot en met c. 1925. Met 
alfabetische index, opgemaakt c. 1914 en bijgehouden tot en met c. 1925.  3 delen 

142. Artikel 1-261K 
143. Artikel 262-577 
144. Alfabetische index 

145-147. Leggers van de hectaretalen, opgemaakt c. 1925 en bijgehouden tot en met 1950. Met 
alfabetische index, opgemaakt 1934 en bijgehouden tot en met 1950.  3 delen 

145. Artikel 1-330. Met los inliggende bijlage 
146. Artikel 331-719 
147. Alfabetische index. Met los inliggende bijlagen 

148. Perceelsgewijze ingerichte legger van belastingplichtige eigendommen, 1986.   1 deel 

149.Artikelsgewijze ingerichte legger van belastingplichtige eigendommen, 1986.   1 deel 

2.4.4.1.3 Classificatie 

150. Verzoekschrift aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal om wijziging te verkrijgen van de 
classificatie in de kadastrale leggers van, en de daarmee samenhangende tariefvaststelling van de 
grondbelasting voor, landerijen gelegen in de Oude Prinslandse Polder, 1833. Concept. Met brief van 
Th.J. van Reijsingen te Roosendaal over dit concept, 1833.  2 stukken 

151. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de indeling van landerijen in klassen ten 
behoeve van de omslagheffing, 1879, 1899, 1913, 1920.   1 omslag 

152-155 .Registers bevattende staten met indeling van landerijen in  klassen ten behoeve van 
omslagheffingen, ingericht naar eigenaren, 1882, 1913, c. 1920-1930.  4 delen 

152. 1882. Met los inliggende alfabetische index op namen grondeigenaars 
153. 1913. Met achterin alfabetische index op namen grondeigenaars 
N.B.: Getiteld "Correct" 
154. 1913. Met achterin alfabetische index op namen grondeigenaars 
155. c. 1920-1930 

2.4.4.2 Verantwoording 



2.4.4.2.1 Begrotingen 

156-191. Begrotingen, 1875-1987. Met hiaten.  36 omslagen 

 N.B.: Het begrotingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, met uitzondering van 1905/1906 tot en met 
1959/1960, in welke periode het dienstjaar loopt van 1 juli tot 30 juni; de jaren 1 januari 1904-30 juni 
1905 en 1 juli 1960 tot 31 december 1961 zijn overgangsjaren. 

156. 1875-1888 
157. 1889-1903 
158. 1904/1905-1914/1915 
159. 1915/1916 
160. 1916/1917 
161. 1917/1918 
162. 1918/1919 
163. 1919/1920 
164. 1920/1921-1946/1947 
165. 1947/1948-1960/1961 
166. 1962 
167. 1963 
168. 1964 
169. 1965 
170. 1966 
171. 1967 
172. 1968 
173. 1969 
174. 1970 
175. 1971 
176. 1972 
177. 1973 
178. 1974 
179. 1975 
180. 1976 
181. 1977 
182. 1978 
183. 1979 
184. 1980 
185. 1981 
186. 1982 
187. 1983 
188. 1984 
189. 1985 
190. 1986 
191. 1987 

2.4.4.2.2 Rekeningen 

192-403. Rekeningen over de jaren 1607/1608-1987. Met hiaten.   213 omslagen 

N.B.: Het rekeningjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, met uitzondering van de periode 

1607-1680 en 1905/1906 tot en met 1959/1960. 

192. 1607 mei 9-1608 april 15 

193. 1609 mei 1-1610 maart 1 

194. 1612 mei 1-1613 april 16 

195. 1616 april 23-1617 april 5 



196. 1648 april 23-1649 maart 25 

197. 1655 april 7-1656 april 26 

198. 1657 april 11-1658 mei 1. In tweevoud 

199. 1658 mei 1-1659 april 28 

200. 1659 april 28-1660 mei 12. In tweevoud 

201. 1660 mei 12-1661 juni 1 

202. 1662 mei 24-1663 mei 9 

203. 1663 mei 9-1664 mei 28. In tweevoud 

204. 1664 mei 28-1665 mei 20. In tweevoud 

205. 1665 mei 20-1666 juni 9. In tweevoud, waarvan een ontwerp 

206. 1666 juni 9-1667 mei 25 

207. 1672 juni 1-1673 mei 17 

208. 1673 mei 17-1674 mei 9 

209. 1674 mei 9-1675 mei 29 

210. 1676 mei 20-1677 juni 2. In tweevoud 

211. 1677 juni 2-1678 mei 25 

212. 1678 mei 25-1679 mei 17. In tweevoud 

213. 1679 mei 17-1680 juni 5 

214. 1680 

215. 1681. In tweevoud 

216. 1682. In tweevoud 

217. 1683. In tweevoud 

218. 1684. In tweevoud 

219. 1685. 

220. 1686. In tweevoud 

221. 1687. In tweevoud, waarvan een geliasseerd met bijlagen 

222. 1688. In tweevoud, waarvan een geliasseerd met bijlagen 

223. 1689. In tweevoud, waarvan een geliasseerd met bijlagen 

224. 1690. In tweevoud, waarvan een geliasseerd met bijlagen 

225. 1691. In tweevoud, waarvan een geliasseerd met bijlagen 

226. 1692. In tweevoud 

227. 1693. In tweevoud 

228. 1694 

229. 1695. In tweevoud 

230. 1696. In tweevoud 

231. 1697. In tweevoud 

232. 1698. 

233. 1699. In tweevoud 

234. 1700. In tweevoud 

235. 1702. In tweevoud 

236. 1703. Fragment 

237. 1705. Met bijlagen geliasseerd en met borderel 

238. 1706 

239. 1707 

240. 1708 

241. 1709. In tweevoud, waarvan een geliasseerd met bijlagen 

242. 1710. Met bijlagen geliasseerd 

243. 1711 

244. 1712 

245. 1713 



246. 1714 

247. 1715 

248. 1720. In tweevoud 

249. 1721 

250. 1722 

251. 1723 

252. 1724 

253. 1725 

254. 1726. Met borderel 

255. 1727 

256. 1728 

257. 1729 

258. 1730 

259. 1731 

260. 1732 

261. 1733 

262. 1734 

263. 1735 

264. 1736 

265. 1737 

266. 1738 

267. 1739 

268. 1740 

269. 1741 

270. 1742 

271. 1743 

272. 1744 

273. 1745 

274. 1746 

275. 1747 

276. 1748 

277. 1749 

278. 1750 

279. 1751 

280. 1752 

281. 1753 

282. 1754 

283. 1755 

284. 1756 

285. 1757 

286. 1758 

287. 1759 

288. 1760 

289. 1761 

290. 1763 

291. 1764 

292. 1765 

293. 1766 

294. 1767 

295. 1768 



296. 1769 

297. 1770 

298. 1771 

299. 1772 

300. 1773 

301. 1774 

302. 1775 

303. 1776 

304. 1777 

305. 1778 

306. 1779 

307. 1780 

308. 1781 

309. 1782 

310. 1783 

311. 1784 

312. 1785 

313. 1786 

314. 1787 

315. 1788. In tweevoud 

316. 1789 

317. 1790. In tweevoud 

318. 1791. In tweevoud 

319. 1792. In tweevoud 

320. 1793. In tweevoud 

321. 1794. In tweevoud 

322. 1795. In tweevoud 

323. 1796. In tweevoud 

324. 1797. In tweevoud 

325. 1798. In tweevoud 

326. 1799. In tweevoud 

327. 1800. In tweevoud 

328. 1801. In tweevoud 

329. 1802. In tweevoud 

330. 1803. In tweevoud 

331. 1804. In tweevoud 

332. 1805. In tweevoud 

333. 1806. In tweevoud 

334. 1807. In tweevoud 

335. 1808. In tweevoud 

336. 1809. In tweevoud 

337. 1810. In tweevoud 

338. 1811. In tweevoud 

339. 1812. In tweevoud 

340. 1813. In tweevoud 

341. 1814. In tweevoud 

342. 1815. In tweevoud 

343. 1816. In tweevoud 

344. 1817. In tweevoud 

345. 1818. In tweevoud 



346. 1819. In tweevoud 

347. 1820. In tweevoud 

348. 1821. In tweevoud 

349. 1822. In tweevoud 

350. 1823. In tweevoud 

351. 1824. In tweevoud 

352. 1825. In tweevoud 

353. 1826. In tweevoud 

354. 1827. In tweevoud 

355. 1828. In tweevoud 

356. 1829. In tweevoud 

357. 1830. In tweevoud 

358. 1831. In tweevoud 

359. 1832. In tweevoud 

360. 1833. In tweevoud 

361. 1834. In tweevoud 

362. 1835. In tweevoud 

363. 1836. In tweevoud 

364. 1837 

365. 1838 

366. 1839 

367. 1840 

368. 1841 

369. 1842 

370. 1843 

371. 1844-1874 

372. 1875-1888 

373. 1889-1903 

N.B.: Vanaf 1889 tot en met 1914/1915 gesplitst in twee afdelingen "waterschap" en 

"exploitatie stoomgemaal" 

374. 1904/1905-1914/1915 

375. 1915/1916-1923/1924 

N.B.: Vanaf 1915/1916 tot en met 1960/1961 gesplitst in drie afdelingen "wateringen", 

"(stoom)gemalen" en "kunstwegen" 

376. 1932/1933-1946/1947 

377. 1947/1948-1960/1961 

N.B.: De jaren 1956/1957-1958/1959 ontbreken 

378. 1962 

379. 1963 

380. 1964 

381. 1965 

382. 1966 

383. 1967 

384. 1968 

385. 1969 

386. 1970 

387. 1971 

388. 1972 

389. 1973 

390. 1974 



391. 1975 

392. 1976 

393. 1977 

394. 1978 

395. 1979 

396. 1980 

397. 1981 

398. 1982 

399. 1983 

N.B.: De rekening zelf ontbreekt, enkel de staten behorende bij de rekening bleven bewaard 

400. 1984 

401. 1985 

402. 1986 

403. 1987 

404-565. Bijlagen van de rekening, 1671/1672-1899. Met hiaten.  162 omslagen 

N.B.: De bijlagen over de jaren 1687-1691 1705, 1709-1710 zijn geliasseerd met de 

rekeningen, zie aldaar. De bijlagen over de jaren 1747-1752 betreffen zowel de gewone als de 

buitengewone rekening. 

404. 1671 

405. 1672 

406. 1674 

407. 1675 

408. 1676/1677 

409. 1677/1678 

410. 1678 

411. 1679 

412. 1680 

413. 1684 

414. 1685 

415. 1687 

416. 1692 

417. 1694 

418. 1695 

419. 1696 

420. 1698 

421. 1700 

422. 1701 

423. 1703 

424. 1706 

425. 1707 

426. 1708 

427. 1710 

428. 1712 

429. 1713 

430. 1714 

431. 1715 

432. 1715/1716 



433. 1717 

434. 1718 

435. 1719 

436. 1720 

437. 1721 

438. 1722 

439. 1723 

440. 1724 

441. 1725 

442. 1726 

443. 1727 

444. 1728 

445. 1729 

446. 1730 

447. 1731 

448. 1732 

449. 1733 

450. 1734 

451. 1735 

452. 1736 

453. 1737 

454. 1738 

455. 1739 

456. 1740 

457. 1741 

458. 1742 

459. 1743 

460. 1744 

461. 1745 

462. 1745 

463. 1746 

464. 1747 

465. 1748 

466. 1749 

467. 1750 

468. 1751 

469. 1752 

470. 1753 

471. 1754 

472. 1755 

473. 1756 

474. 1757 

475. 1758 

476. 1759 

477. 1760 

478. 1761 

479. 1762 

480. 1763 

481. 1764 

482. 1765 



483. 1766 

484. 1767 

485. 1768 

486. 1769 

487. 1770 

488. 1771 

489. 1772 

490. 1773 

491. 1774 

492. 1775 

493. 1776 

494. 1777 

495. 1778 

496. 1779 

497. 1780 

498. 1781 

499. 1782 

500. 1783 

501. 1784 

502. 1785 

503. 1786 

504. 1787 

505. 1788 

506. 1789 

507. 1790 

508. 1791 

509. 1792 

510. 1793 

511. 1794 

512. 1795 

513. 1796 

514. 1797 

515. 1798 

516. 1799 

517. 1800 

518. 1801 

519. 1802 

520. 1803 

521. 1804 

522. 1805 

523. 1806 

524. 1807 

525. 1808 

526. 1809 

527. 1810 

528. 1811 

529. 1812 

530. 1813 

531. 1814 

532. 1815 



533. 1816 

534. 1817 

535. 1818 

536. 1819 

537. 1820 

538. 1821 

539. 1822 

540. 1823 

541. 1824 

542. 1825 

543. 1826 

544. 1827 

545. 1828 

546. 1829 

547. 1830 

548. 1831 

549. 1832 

550. 1833 

551. 1834 

552. 1835 

553. 1836 

554. 1837 

555. 1838 

556. 1839 

557. 1840 

558. 1841 

559. 1842 

560. 1843 

561. 1844-1855 

562. 1856-1867 

563. 1868-1880 

564. 1881-1890 

565. 1891-1899 

566-601. Rekeningen van het "Oud- en Nieuwland", dat zijn de Oude Prinslandse Polder en 

de Willemspolder gezamenlijk over de jaren 1677/1678-1714. Met hiaten.  36 omslagen 

566. 1677/1678 

567. 1678/1679. In tweevoud 

568. 1679/1680 

569. 1680. In tweevoud 

570. 1681 

571. 1682. In tweevoud 

572. 1683 

573. 1684. In tweevoud 

574. 1685 

575. 1686. Geliasseerd met bijlagen 

576. 1687 

577. 1688 

578. 1689 



579. 1690 

580. 1691 

581. 1692 

582. 1693 

583. 1694 

584. 1695 

585. 1696 

586. 1697 

587. 1698 

588. 1699 

589. 1700 

590. 1702 

591. 1703 

592. 1705 

593. 1706 

594. 1707 

595. 1708 

596. 1709 

597. 1710 

598. 1711 

599. 1712 

600. 1713 

601. 1714 

602-619. Bijlagen van de rekeningen van "Oud- en Nieuwland" gezamenlijk over de jaren 

1678-1717. Met hiaten.  18 omslagen 

602. 1678 

603. 1679 

604. 1681 

605. 1682 

606. 1693 

607. 1694 

608. 1695 

609. 1696 

610. 1697 

611. 1700 

612. 1701 

613. 1702 

614. 1706 

615. 1713 

616. 1714 

617. 1715 

618. 1716 

619. 1717 

620-664.Rekeningen gedaan over buitengewone ontvangsten en uitgaven, 1682-1773. Met 

hiaten.  45 omslagen 



620. 1682 

621. 1683. In tweevoud 

622. 1713 

623. 1714 

624. 1715 

625. 1720 

626. 1721 

627. 1722 

628. 1724 

629. 1725 

630. 1726 

631. 1727 

632. 1728 

633. 1730 

634. 1731 

635. 1732 

636. 1733 

637. 1734 

638. 1735 

639. 1736 

640. 1737 

641. 1739 

642. 1740 

643. 1741 

644. 1742 

645. 1743 

646. 1744 

647. 1745 

648. 1746 

649. 1747 

650. 1748 

651. 1749 

652. 1750 

653. 1751 

654. 1752 

655. 1753 

656. 1754 

657. 1755 

658. 1757 

659. 1758 

660. 1759 

661. 1768 

662. 1769 

663. 1770 

664. 1773 

665-678. Bijlagen van de rekeningen over buitengewone ontvangsten en uitgaven over de 

jaren 1730-1773. Met hiaten.  15 omslagen 

N.B.: Zie voor de jaren 1747-1752 de bijlagen van de gewone rekening 



665. 1730 

666. 1731 

667. 1732 

668. 1736 

669. 1737 

670. 1749 

671. 1753 

672. 1754 

673. 1757 

674. 1758 

674. 1759 

675. 1768 

676. 1769 

677. 1770 

678. 1773 

680. Borderellen op de rekeningen. Met hiaten, 1903-1933. Met uittreksels van de 

begrotingen, met hiaten,  1908/1909-1913/1914. Gedrukt.   1 omslag 

2.4.4.2.3 Grootboeken 

681-712. Grootboeken lopende over de jaren 1925/1926-1987.  32 omslagen 

681. 1925/1926-1931/1932 
682. 1932/1933-1941/1942 
683. 1942/1943-1948/1949 
684. 1949/1950 
685. 1950/1951 
686. 1951/1952 
687. 1952/1953 
688. 1953/1954 
689. 1954/1955 
690. 1955/1956 
691. 1966 
692. 1967 
693. 1968 
694. 1969 
695. 1970 
696. 1971 
697. 1972 
698. 1973 
699. 1974 
700. 1975 
701. 1976 
702. 1977 
703. 1978 
704. 1979 
705. 1980 
706. 1981 
707. 1982 
708. 1983 
709. 1984 
710. 1985 
711. 1986 
712. 1987 



2.4.4.3 Geldleningen 

713. Stukken betreffende het aangaan van geldleningen, alsmede het beleggen van geld, 1888-1952.  
 1 omslag 

714. Register met aantekeningen over geldleningen, ten behoeve van de inning van de 
couponbelasting, 1934-1941.   1 katern 

2.4.4.4 Overige zaken 

715. Verzoekschrift van Jan Stevens, rijsleverancier en schipper te Dordrecht, om financiële 

compensatie voor de onkosten gedaan en het verlies geleden in 1605 als gevolg van zijn 

ontvoering op de terugreis van het afleveren van rijs in de polder en de daarop gevolgde 

gevangenschap te 's-Hertogenbosch, c. 1608. Met notariële akte waarin getuige verklaart 

samen met Jan Stevens ontvoerd te zijn naar 's-Hertogenbosch, 1608.  2 stukken 

N.B.: Een transcriptie van de stukken is afgedrukt bij A. Hallema, Geschiedenis van de 

gemeente Dinteloord en Prinsenland in de zeventiende eeuw (Breda 1955),  170-173. 

716.Kwitantie op declaratie van de advocaat mr. Caspar van Kinschot voor genoten en te 

genieten salaris en onkosten over de jaren 1669-1670 wegens de werkzaamheden verricht 

in rechtszaken van de ingelanden contra de Raad en Rekenmeesters van de prins van Oranje 

alsmede contra de curator van de boedel van wijlen de secretaris Barent van Vollenhoven, 

die beide voor de Raad van Brabant gediend hebben, 1672.   1 katern 

717. Repertoires van aan zegelrecht onderworpen akten, 1816-1850.   1 omslag 

718.Stukken betreffende het bijdragen in de kosten van de dichting van de Mark en Dintel 

door het waterschap, alsmede betreffende opmerkingen van het waterschap over de 

rekeningen van het Heemraadschap de Mark en Dintel, 1820-1828.   1 omslag 

719. Stukken betreffende een geschil tussen het bestuur en de ingelanden P.J. Cuypers te 

Bergen op Zoom en P.J. de Caters te Antwerpen over de restitutie van hun bijdragen in de 

kosten van de dichting van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet,  1837-1838, 1844.   1 

omslag 

720. Brief van de commissaris van het zesde en zevende district van Noord-Brabant te Breda 

met het verzoek om bij te dragen in de kosten voor de herdijking van de Kooi- en 

Carolinapolder, 1838. Met minuut van antwoord van het bestuur van de Dintelpolder, 1838.  2 

stukken 

721. Brief van de ontvanger der registratie te Oudenbosch betreffende de verplichte 

inschrijving in het Repertorium van akten die aan goedkeuring zijn onderworpen, 1846.   1 

stuk 

2.5 Taakuitvoering 

722. Stukken betreffende het ontwerpen en wijzigen van de keur of politieverordening, 1870-1974.   1 
omslag 



2.5.1 Toezicht 

2.5.1.1 Vergunningen 

723. Verzoekschrift van Abraham Tessers, bierbrouwer te Dinteloord, om toestemming te 

weigeren voor de bouw van een woning door Adriaan Patjouw aan de Oudenbossche Dijk 

tegenover de brouwerij van Tessers, 1801.   1 stuk 

724. Verzoekschrift van Arij Janze Burgers en Jan Stolk jr. te Dinteloord om toestemming te 

verlenen voor het voortzetten van de bouw van hun woning, 1801.   1 stuk 

725. Brief van de ingenieur van het derde Waterstaatsarrondissement in Noord-Brabant met 

verzoek om medewerking te verlenen bij de aanleg van de grindweg Dinteloord-Steenbergen, 

1851. Met bijlage.  2 stukken 

726. Onderhandse akten waarin het waterschap vergunning verleent voor het laten bestaan 

van een muur op de zijvleugel van de Spuisluis; voor het maken van een pulpkuil nabij 

beschoeiing, 1872, 1899.  2 stukken 

727. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van telefoon- en 

telegraafpalen, 1917, 1928.   1 omslag 

728. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen of ontheffingen, 1919-1933.   1 

omslag 

729. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het leggen van bruggen, 1952-

1987.   1 omslag 

730. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de nv PNEM voor uitbreidingen 

of wijzigingen van het electriciteitsnet, 1952-1987.   1 omslag 

731. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de PTT voor het leggen van 

kabels en andere werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van het telefoonnet, 1952-

1987.   1 omslag 

732. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de nv Waterleiding-

Maatschappij West-Brabant voor het leggen van waterleidingbuizen, 1953-1981.   1 omslag 

733. Stukken betreffende de uitvoering van het reglement op de waterkeringen en wegen in 

Noord-Brabant, inzake het al dan niet verlenen van ontheffingen aan derden, 1953-1987.   1 

omslag 

734. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de provincie Noord-Brabant in 

verband met werkzaamheden aan de weg Dinteloord-Steenbergen, 1954, 1958.   1 omslag 

735. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het leggen van dammen, 1954-

1987.   1 omslag 



736. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor de aanleg en aanpassing van 

een brandstofpijpleiding aan de Koninklijke Landmacht, 1955-1956, 1980.   1 omslag 

737. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de gemeente Dinteloord en 

Prinsenland voor het dempen van waterleidingen, het leggen van buizen, riolering en 

leidingen voor de waterafvoer, 1955-1986.  1 pak 

738. Stukken betreffende de bestrijding van oppervlaktewatervervuiling en andere 

verontreiniging alsmede betreffende het verlenen van lozingsvergunningen, 1961-1984.   1 

omslag 

739. Tekeningen behorende bij een brief van de nv PNEM verzoekende om vergunning voor 

het leggen van een kabel tussen de OKV stations nabij de suikerfabriek en de Stoofdijk, 

1968.  1 pak 

740-741. Stukken betreffende het nemen van maatregelen en het verlenen van vergunningen 

in verband met de aanleg van Rijksweg 19 "De Zoomweg", alsmede betreffende de 

vaststelling van het tracé van deze weg, 1968-1980.  1 omslag en 1 pak 

740. 1968-1980 

741. Tekeningen, 1965, 1968-1970, 1980 

742. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen ten behoeve van werken van derden 

in waterleidingen, 1970-1987.   1 omslag 

743. Stukken betreffende de aanleg van de provinciale weg T 48 van Dinteloord naar 

Stampersgat, 1972, 1979-1981.   1 omslag 

744. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan Intergas NV te Oosterhout voor 

het leggen van gasleidingen, 1973, 1982.   1 omslag 

745. Brieven, tekeningen en kaarten ingekomen bij de opzichter van het waterschap in 

verband met het aanvragen van vergunningen en het aanschrijven van nalatige 

schouwplichtigen,  1975-1987. Grotendeels doorslagen en fotokopieën.  1 pak 

746. Tekeningen opgemaakt door Provinciale Waterstaat, waarschijnlijk ingekomen in 

verband met de aanvraag van een vergunning voor de aanleg van de weg Dinteloord-

Stampersgat  T 48, c. 1980.   1 omslag 

747. Tekeningen behorende bij een brief van de gemeente Oud en Nieuw-Gastel met verzoek 

om vergunning voor de aanleg van riolering aan de Gastelsedijk West in Stampersgat, 1981.  

 1 omslag 

748. Stukken betreffende een geschil tussen het waterschap en een ingeland over het 

onderhoud van een verzakte brug aan de Molendijk, 1981-1982.   1 omslag 

749. Tekening behorende bij een brief van de Nederlandse Aardolie Maatschappij 

verzoekende om vergunning voor het doen van seismisch bodemonderzoek, 1983.   1 stuk 



750. Brieven met bijlagen van PTT Telecommunicatie te Amersfoort met kennisgeving van 

de uitvoering van een project voor de uitbreiding en onderhoud van het interlokale kabelnet, 

1986.   1 omslag 

751. Brief van de NV PNEM met verzoek om vergunning voor kabellegging, 1987. Met 

bijlagen.  1 omslag 

2.5.2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

2.5.2.1 Algemeen 

752. "Contracboeck van de dijckagie vant Out sPrincenlant", register van aanbestedingen van 
onderhoudswerkzaamheden van de Oude Prinslandse Polder en van de Oude Prinslandse Polder 
en van de Willemspolder gezamenlijk, 1656-1673.   1 deel 

753. Brief aan districtscommissaris (?) met verslag van de schade aangericht door een stormvloed, 
1825. Concept.   1 stuk 

754. Stukken betreffende de aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan watergangen en 
dijken door de Oude Prinslandse Polder en de Dintelpolder, 1825, 1832-1833,  1840-1841.   1 omslag 

N.B.: Op twee stukken brieven in concept van de burgemeester van Dinteloord en Prinsenland van 20 
juli 1832 betreffende de verlofaanvraag van een militair en van 1833 met een verslag van een 
vechtpartij tussen soldaten en landarbeiders 

755. Staten van dijken, wegen, sluizen en waterleidingen van het waterschap, opgemaakt ten 
behoeve van de provincie, 1873,  c. 1880, 1894. Concepten.  1 omslag 

756. Staat van onderhoudswerkzaamheden die op 25 april 1885 aanbesteed zijn, 1885.  1 stuk 

757. Stukken betreffende de uitkering van vergoedingen voor geleden oorlogsschade, 1946-1955.  1 
omslag 

2.5.2.2 Waterbeheersingswerken 

2.5.2.2.1 Algemeen 

758. Bezwaarschrift van de ingelanden aan de thesaurier-generaal en raad der "finantie" van de 
Bataafse Republiek waarin geprotesteerd wordt tegen de aanstaande dichting van de Mark en Dintel, 
1803. Afschrift.  1 katern 

759. Besluiten van het Departementaal Bestuur van Brabant betreffende de verdeling van het 
departement in twee districten ten behoeve van de werkzaamheden van de "Commissie 
 van superintendentie over het werk der Rivieren", 1803. Gedrukt.  1 stuk 

760. Circulaire van de gouverneur van Noord-Brabant met mededeling van het Koninklijk Besluit van 
15 oktober 1821 nummer 32 betreffende het rapporteren aan het Departement van Binnenlandse 
Zake en Waterstaat over noodzakelijk onderhoud aan waterkeringen, die niet onder beheer van een 
dijk- of polderbestuur vallen, 1821. Gedrukt.  1 stuk 

761. Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van het Mark-Vlietkanaal, 1967-1977, 1979. 
Met inhoudsopgave en kaarten. Grotendeels fotokopieën. 1 pak 



762. Stukken betreffende de subsidiëring door het Rijk in de kosten van de waterhuishouding, 1968-
1977.  1 omslag 

763. Hoogtekaart van de Oude Prinslandse Polder vervaardigd in c. 1950 door de Cultuurtechnische 
Dienst van de Nederlandse Heidemaatschappij, kopie 1971. Met begeleidingsbrief, 1971. 2 stukken 

764. Stukken betreffende de wijziging van het reglement op de watergangen in Noord-Brabant, 1981-
1982.  1 omslag 

765. Meetplan waterkwantiteitsbeheer voor de waterschappen de Oude Prinslandse Polder, de 
Volkerakpolders, de Willemspolder en de Striene, 1985. Met bijlagen.  1 omslag 

2.5.2.2.2 Waterkeringen 

766. Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het herstel van de kruin van de Zuiddijk, met akte 
van aanbesteding, 1777.  1 katern 

767. Stukken betreffende het maken van een kade aan de buitenzijde van de dijk van de Oude 
Prinslandse Polder, alsmede betreffende het verhogen van die dijk, 1837.  1 omslag 

768. Circulaires van de gouverneur van Noord-Brabant betreffende de inspectie van noodmaterialen 
en werktuigen in de dijksmagazijnen, 1837-1839. Gedrukt.  1 omslag 

769. Reglement op de waterkeringen in Noord-Brabant, 1904. Gedrukt.  1 katern 

770. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot vaststelling van de legger van 
waterkeringen, 1905. Met inliggend legger van waterkeringen en twee afschriften van die legger, 
1905.  1 omslag 

2.5.2.2.3 Sluizen, bruggen en duikers 

771. Bestek voor de bouw van een nieuwe, houten sluis door de zeedijk, 1607-1608.  1 katern 

772. Resolutie van de ingelanden betreffende het geschil met de Raad van de prins van Oranje over 
de kosten van het graven van een sluiskolk voor de sluis in de Willemspolder, 1655. Afschrift.  1 stuk 

773. Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het maken van een stenen sluis, met proces-
verbaal van gunning, 1671, 1678.  1 omslag 

774. Brief van Christiaan van Pelt te Dordrecht aan dijkgraaf en gezworenen ter begeleiding van de 
zending van twee stukken metaal ten behoeve van de sluis, 1731.  1 stuk 

775. Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het maken van een stenen sluis in de Noorddijk 
(Torensluis), met akte van aanbesteding, 1773.  1 katern 

776. Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het uitdiepen van de sluiskil voor de sluis van de 
Willemspolder tot in de Dintel, met akte van aanbesteding, 1804.  1 stuk 

777. Verzoekschrift van dijkgraaf en gezworenen aan de prefect van de Twee Nethen om sluizen, 
sluisvliet en molschuit te laten repareren, en de salarissen van molmeester en sluiswachter uit te laten 
betalen door de rentmeester van de domeinen, zoals in 1717 overeengekomen, 1813. Afschrift.  1 
stuk 

N.B.: In het Frans. 



778. Brief van de secretaris-penningmeester van het Heemraadschap de Mark en Dintel aan het 
bestuur met mededeling niet in te kunnen gaan op het verzoek tot verwijdering van het bruggetje aan 
het einde van het haventje bij de Priemersluis, 1845.  1 stuk 

779. Stukken betreffende de voorbereiding van de vernieuwing van de Priemersluis, 1881.  1 omslag 

780. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met verzoek aan het waterschap als 
onderhoudsplichtige om een duiker in de weg Dinteloord-Steenbergen te herstellen, 1894.  1 stuk 

781. Ontwerp-akte waarin een aannemer met het waterschap overeenkomt herstelwerkzaamheden 
aan de Priemersluis te verrichten, 1912.  1 stuk 

782. Brieven van en aan een ingeland betreffende de onderhoudsplicht van een brug gelegen in het 
perceel kadastraal bekend gemeente Dinteloord sectie D 348-350, 1975.  2 stukken 

2.5.2.2.4 Gemalen 

783. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de bouw van een stoomgemaal, 
1879, 1882, 1886-1889.  1 omslag 

784. Brieven van en aan J. Trimbos, werktuigkundige te Stampersgat, betreffende een reparatie van 
het stoomgemaal, 1918.  1 omslag 

785. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de elektrificatie van een stoomgemaal, 
alsmede betreffende de vervanging van een stoomketel in een stoomgemaal, 1921,  1924-1928.  1 
omslag 

786. Stukken betreffende de voorbereiding van het herstel van oorlogsschade aan het elektrisch 
gemaal, het stoomgemaal en de machinistenwoning, 1946.  1 omslag 

787 .Stukken betreffende de voorbereiding, de uitvoering en de financiële afwikkeling van het Plan tot 
verbetering van de afwatering en het Plan tot bemaling, 1946-1951. 1 pak 

788. Stukken betreffende de ombouw van het stoomgemaal aan de Molendijk tot dieselgemaal, 
alsmede van de ombouw van dit dieselgemaal tot elektrisch gemaal, onderhoudswerkzaamheden aan 
het gemaal en verbouwingswerkzaamheden aan de 
 machinistenwoning, 1947, 1965-1969, 1974-1977,  1980-1985.  1 omslag 

789. Brief van het Hoogheemraadschap West-Brabant betreffende de invoering van een mogelijke 
maalstop voor de gemalen die uitslaan op de Mark en Dintel, 1984. Met bijlage. 2 stukken 

2.5.2.2.5 Waterleidingen en waterstand 

790. Resolutie van stadhouder en schepenen van Dinteloord en Prinsenland betreffende het 
verdiepen en afspuien van de dorpskreek en de beplanting van de steenstraat, 1649. 
Met verzoekschrift van schout en schepenen van Dinteloord en Prinsenland aan de prins van Oranje 
of diens Raad om tegen betaling van een erfchijns de dorpskreek te mogen verdiepen en afspuien 
zoals in de resolutie omschreven, ter bevordering van 
 de waterafvoer naar de haven van Dinteloord en de sluisvliet van de pas ingedijkte Willemspolder, 
1649. Afschrift.  1 stuk 

791. Akte van aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden van de Oude Prinslandse Polder en 
van de Oude Prinslandse Polder en de Willemspolder gezamenlijk, 1675.  1 stuk 



792. Aantekening betreffende ingelanden die nalatig zijn met bepaalde onderhoudswerkzaamheden, 
c. 1675.  1 stuk 

793. Akten van aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden,  1678-1679 en c. 1680.  1 omslag 

794. Bestekken voor onderhoudswerkzaamheden, 1741, 1743, 1745, 1756, 1757.  1 omslag 

795. Begroting van onderhoudswerkzaamheden over 1799 opgesteld door een timmerman en een 
metselaar, 1799.  1 stuk 

796. Rapport met begroting over noodzakelijke herstelwerkzaamheden in het jaar 1805, opgemaakt 
1805.  1 stuk 

797. Begrotingen voor onderhoudswerkzaamheden opgesteld door een timmerman en een metselaar, 
1810. 2 stukken 

798. Stukken betreffende geschillen over het onderhoud van de Dinteloordse haven en de sluisvliet 
van de Willemspolder, 1829, 1835, 1836, c. 1860, 1888, 1912.  1 omslag 

799. Stukken betreffende de pogingen door het bestuur ondernomen, al dan niet in samenwerking met 
besturen of eigenaren van polders onder Dinteloord, om te komen tot een oplossing van, en het 
verkrijgen van een schadevergoeding voor, de uitwateringsproblemen die zijn ontstaan na het sluiten 
van de sluizen van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet alsmede de Mark en Dintel in verband met 
de oorlogsomstandigheden,  1832-1833.  1 omslag 

800. Brief van A. de Geus te Breda aan "amice" over de toezending van ontwerp en tekening voor 
bepaalde grondwerkzaamheden, 1837.  1 stuk 

801. Bekendmaking dat de suppletoire legger van de waterleidingen ter inzage ligt, 1888.  1 stuk 

802. Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met verzoek om de suppletoire legger van de 
waterleidingen te willen goedkeuren, 1888. Minuut.  1 stuk 

803. Bestekken en voorwaarden met akten van aanbesteding of gunning van 
onderhoudswerkzaamheden, 1900-1918. 1 pak 

N.B.: Zie voor de periode v¢¢r 1900 de bijlagen van de rekening. 

804. Rapport van een onderzoek naar de verbetering van een waterleiding, c. 1907.  1 stuk 

805. Brieven van de technische ambtenaar van de Provinciale Waterstaat over het vergraven van 
sloten langs de weg Dinteloord-Steenbergen, 1927. 2 stukken 

806. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering in werkverschaffingsverband van 
verbeteringswerken aan de Dherriekreek, de Molenkreek en aansluitende waterleidingen, 1931-1934. 
 1 omslag 

807. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering in werkverschaffingsverband van 
verbeteringswerken aan de Potmairkreek, 1936-1939.  1 omslag 

808. Stukken betreffende de uitvoering van verbeteringswerken aan de waterleidingen, 1947-1954.  1 
omslag 

809. Stukken betreffende het vaststellen van het peil van de waterstand en het verstrekken van 
inlichtingen daarover, ondermeer ten behoeve van een onderzoek naar de grondwaterstand, 1951-
1959.  1 omslag 



810. Stukken betreffende de schouwvoering, 1952-1987. 1 omslag 

N.B.: Grotendeels vernietigd. 

811. Stukken betreffende het vaststellen en goedkeuren van de legger van de waterleidingen, 1953-
1955.  1 omslag 

812. Stukken betreffende het onderzoeken van mogelijkheden tot verbetering van de afwatering van 
de polder via het Spui, 1961, 1979-1983, 1987.  1 omslag 

813.Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de aanleg van het Mark-Vlietkanaal, 
1967-1983. 1 pak 

814. Stukken betreffende metingen van het zoutgehalte van de Mark, genomen in verband met de 
droogte, en het daarmee samenhangende beregeningsverbod, 1976.  1 omslag 

815. Stukken betreffende onderhoud en verbetering van watergangen, 1976-1987.  1 omslag 

N.B.: Betreft onder meer: plaatsing van twee stuwen, 1986. 

816. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de aanpassingswerken aan de 
Roosendaalse en Steenbergse Vliet in het kader van de Deltawerken, 1979-1985.  1 omslag 

817. Bestek met tekeningen voor de aanpassingswerken aan de Roosendaalse en Steenbergse Vliet 
voor het gedeelte vallende onder het beheer van de waterschappen de Oude Prinslandse Polder en 
de Volkerakpolders, opgesteld door Ingenieursbureau Lievense te Breda, 1980.  1 omslag 

818. Rapport betreffende de lozingssituatie van de Oude Prinslandse Polder te Dinteloord met 
betrekking tot de optredende veranderingen door de Deltawerken, opgesteld door 
 Ingenieursbureau Lievense te Breda, 1981.  1 omslag 

819. Beschikking van de hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat waarin aan de Erven 
J.H. der Weduwen onder voorwaarden ontheffing wordt verleend voor het verbreden en verdiepen van 
een bermsloot aan de oostzijde van de weg Dinteloord-Steenbergen, 1983. Afschrift.  1 stuk 

2.5.2.3 Wegen 

820. Stukken betreffende de voorbereiding van de verharding van polderwegen, 1884.  1 omslag 

821. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot vaststelling van algemene voorwaarden 
waaronder bijdragen in de kosten van aanleg en verbetering van gemeente-, polder- en andere wegen 
uit de provinciale fondsen worden verstrekt, 1910. Gedrukt.  1 katern 

822-834. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de verharding van polderwegen, 
alsmede betreffende een geschil met de aannemer over stopzetting of hervatting en betaling van de 
werkzaamheden, 1911-1916.  13 omslagen 

822. Voorbereiding, bestek en aanbesteding, 1911-1913 
823. Correspondentie met F. Wolters, architect, 1912-1916 
824. Contracten, 1913-1915 
825. Controle op de uitvoering, 1913-1914 
826. Processtukken, met bijlagen, 1913-1916 
827. Correspondentie met mr. Goseling, 1913-1916 
828. Correspondentie van A.G.J. Mastboom, 1913-1916 
829. Correspondentie, 1913 
830. Correspondentie, 1914 



831. Correspondentie, 1915-1916 
832. Betalingsbewijzen, hoofdstuk 1-3, 1913-1916 
833. Betalingsbewijzen, hoofdstuk 4-6, 1913-1916 
834. Betalingsbewijzen, hoofdstuk 7-9, 1913-1916 

835. Rapporten van de opzichter van het waterschap betreffende de verbetering van wegen, 1934-
1939.  1 omslag 

836. Stukken betreffende het voorbereiden en het uitvoeren van het herstel van de oorlogsschade aan 
de wegen, 1945, 1947-1949, 1952. 1 pak 

837. Stukken betreffende de intrekking per 1 januari 1973 door de gemeente Dinteloord en 
Prinsenland van de jaarlijkse subsidie aan het waterschap voor het onderhoud van de wegen, 1972. 
Met stukken betreffende het onderhoud van de wegen, 1969-1986.  1 omslag 

838. Brieven en circulaires van de provincie Noord-Brabant en de Unie van Waterschappen over de 
uitvoering van de Wet Uitkeringen Wegen en het vaststellen van de uitkering voor het waterschap, 
1969-1987.  1 omslag 

839. Stukken betreffende de overdracht door het Rijk aan het waterschap van een gedeelte van de 
verlegde Noord-Langeweg nabij de aansluiting van de verbindingsweg tussen de 
 provinciale weg Steenbergen-Dinteloord en de Zoomweg, 1972-1983.  1 omslag 

840. Stukken betreffende het bijdragen in de aanlegkosten door de provincie Noord-Brabant van de 
verbindingsweg Zuidlangeweg-Zuidzeedijk, 1981-1986.  1 omslag 

3 Afgedwaald archief 

841. Instructie in overleg met de rentmeester der domeinen inzake de bezaaiing van de Anna- en 
Carolinapolder, 1759.  1 katern 

842.Aantekening inzake de "private polders", 1802.  1 stuk 

843. Rapport inzake peilingen en waterpassingen, uitgebracht aan het dijkcollege van de dominiale 
privatieve polders, 1804.  1 stuk 

N.B.: Er is sprake van: Willemspolder, Torenpolder,  Dintelpolder. 

844. Brief van J. Jiskoot aan E. Temminck, commissaris der nationale domeinen, inzake zijn 
aanstelling als amanuensis bij de "private polders", z.d. (ca. 1805).  1 stuk 

845. Circulaire van het provinciaal bestuur inzake het onderhoud aan dijken, gericht aan het bestuur 
van de voormalige domaniale privative polders, 1821.  1 stuk 

846. Repertoires inzake de "private polders", 1821 en 1824.  1 omslag 

847. Nota's van onkosten, gemaakt door D. van der Made voor de Dintel- en verdere polders, 1823-
1833.  1 omslag 

 


