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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Inspecteurs Waterstaat vóór 1850

Periodisering:
archiefvorming: 1798-1849
oudste stuk - jongste stuk: 1551-1870

Archiefbloknummer:
W26572

Omvang:
1118 inventarisnummer(s)66,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, één artikel is in het Duits, een klein aantal stukken
in het Frans.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschrifen. Het 
archief bevat ook kaarten en tekeningen.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland, , 1551-1849 (1870)
Behering der Zeeweringen, Zeedijken en de Waterstaat van de Bataafse Republiek
Commissie inzake de Phisique en Maritieme Staat van het Koninkrijk
Commissie tot Onderzoek der Beste Rivierafleidingen
Commissie voor de Sluis- en Dokwerken te Hellevoetsluis
Eerste Commissaris-Inspecteur van de Waterstaat
Generale Directie over 's Lands Rivieren en Zeewerken
Hoofdcommissie voor de Onderstand der Noodlijdenden door de Watervloed van Februari, , 1825
Inspectie van de Waterstaat
Inspectie van de Waterstaat, tevens Inspectie van de 1e Afdeling of Divisie
Inspectie van de Waterstaat, tevens Inspectie van de 2e Afdeling of Divisie
Inspectie van de 1e divisie van Bruggen en Wegen
Inspectie van de 2e divisie van Bruggen en Wegen
Inspectie van de 3e Afdeling of Divisie van de Waterstaat
Inspectie van de 4e Afdeling of Divisie van de Waterstaat
Inspectie van het 1e District van de Waterstaat
Inspectie van het 1e-7e District van de Waterstaat
Inspectie van het 2e District van de Waterstaat
Inspectie van het 3e District van de Waterstaat
Inspectie van het 4e District van de Waterstaat
Inspectie van het 8e-12e District van de Waterstaat
Nederlandse Delegatie van de Belgisch-Nederlandse Commissie (inzake) een Kanaal van Luik naar 
Maastricht



8 Inspecteurs Waterstaat vóór 1850 2.16.06

Hoofdingenieur in Algemene Dienst, belast met de Spoorwegen en de Rivierkaart
Inspecteur-Generaal over `s Lands Rivieren
Opzichter der fortificatien te Hinderdam, Muiden, Weesp, Uitermeer en andere posten 
daaromtrent.
Blanken Jzn, J.
Brunings, Chr.
Brunings, C.L.
Brunings Jr, Chr.
Conrad, F.W.
Conrad, J.W.
Goekoop, A.
Goudriaan, A.F.
Goudriaan, B.H.
Krayenhoff, C.R.T. baron
Kun, L.J.A. van der
Lorentz, P.
Ommeren, W. van
Schovel, D.J.S.
Steenstra, P.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Betref de archieven van de eerste nationale waterstaatsorganisatie die door de centralisatie van 
het rivier-en waterstaatsbeheer na 1798 werd opgericht. Met de uitvoering van de nationale 
waterstaatwerken werd een landelijke organisatie belast, de rechtsvoorganger en voorloper van 
de huidige Rijkswaterstaat. Is samengesteld uit de verschillende persoonsarchieven die door de 
waterstaatsambtenaren zijn gevormd bij de taakuitoefing: ingekomen en uitgaande brieven, 
rapporten, memories, verslagen, bestekken, circulaires en instructies, journalen, kaarten en 
tekeningen.
De belangrijkste onderwerpen zijn: zeeweringen, rivieren, dijken, wegen, tollen, kanalen, polders, 
droogmakerijen, veenderijen, molens en spoorwegen.
Bevat tevens retroacta uit de periode van het rivierbeheer door de Inspecteur van 's landsrivieren J.
Lulofs van de Staten van Holland van voor 1798.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, nummer toegang 2.16.06, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 2.16.06, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Namens de prinses van Oranje, stelde de raadpensionaris in 1754 aan de Staten van Holland en 
West-Friesland voor om professor Joh. Lulofs te benoemen tot inspecteur-generaal over 's lands 
rivieren in die provincies, die daartoe op 8 mei van dat jaar besloten, waardoor dus een meer 
algemeen beheer over de Waterstaat ontstond dan tot dusverre had bestaan.

Wegens zijn zwakke gezondheid trad Lulofs in 1769 af en hij adviseerde de Staten om de algemene 
rivierbelangen toe te vertrouwen aan Christiaan Brunings, opziener van Rijnland, die 14 september 
1769 tot die werkzaamheden gemachtigd en tot inspecteur-generaal over 's lands rivieren 
aangesteld werd.

Brunings heef met het Provinciaal Bestuur het beheer over dijken, wegen en waterwerken 
gevoerd totdat, ingevolge de Staatsregeling van 1798, het Uitvoerend Bewind op 27 maart 1798 
(nr. 39) besloot dit beheer voortaan 'geattacheerd' te doen zijn aan het Agentschap van Politie en 
Binnenlandse Correspondentie, welk agentschap aan A.J. la Pierre werd opgedragen 1 .

Reeds 11 april 1798 (nr. 25) benoemde deze Chr. Brunings als president ter behering der 
zeeweringen, zeedijken en de waterstaat der Bataafse republiek, C.R.Th. Krayenhoff als chef de 
bureau en P. Lorentz als commies bij dat bureau, terwijl bij besluit van 7 april 1798 (nr. 14) de 
benoeming van C. Apostool tot commies-tekenaar bij het bureau van de Waterstaat volgde.

Verder diende de agent een plan in ter behering van de Waterstaat, dat door het Uitvoerend 
Bewind werd goedgekeurd bij besluit van 24 mei 1798 (nr. 38). Daarbij werd vastgesteld dat er 
zouden zijn:

1e. Een Departement der Rivieren in de voormalige gewesten Gelderland, Overijssel, Utrecht, 
Holland en Brabant, onder beheer van drie daarvoor te benoemen leden, ervaren in de 
waterbouwkunde etc.

2e. Een Departement der Zeedijken en Zeeweringen, waarvoor benoemd zouden worden uit 
Groningen en Friesland vier leden, uit Zeeland vier leden, en uit Holland twee leden voor het 
Noorden en twee voor de eilanden benevens de kust van Overijssel en de Veluwe. Ook deze leden 
zouden ervaren in zee- en dijkwerken moeten zijn.

Aan de veertien leden van dit departement werd tevens de superintendentie over de 
Heemraadschappen en Dijkcolleges opgedragen.

Tot leden van de Binnenlandse Waterstaat werden benoemd F.J. Leemans en J. Sabrier, terwijl F.W. 
Conrad werd benoemd tot commies bij en ter assistentie van de president Chr. Brunings.

Deze regeling hield stand totdat op voordracht van de agent van politie en Binnenlandse Zaken, 
d.d. 26 juli 1800 (nr. 48a) een reorganisatie plaats had.

De republiek werd in acht departementen verdeeld onder bestuur van vijf commissies van 
commissarissen-inspecteurs, te weten:

– I en II: Eems en Oude IJssel,
– III: Rijn,
– IV en V: Amstel en Texel,
– VI en VII: Delf en Dommel,
– VIII: Schelde en Maas.

1 Instructie vastgesteld 26 december 1799, nr. 57.
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Chr. Brunings werd benoemd tot eerste commissaris-inspecteur van de gehele Waterstaat en tot 
commissarissen-inspecteur werden aangesteld:

– In de departementen van de Eems en Oude IJssel: J. Sabrier en J. Stapert;
– In het departement van de Rijn: W. Beyerinck en W. van Ommeren;
– In de departementen van de Amstel en Texel: G.C. van Vladeracken, A.F. Goudriaan, F.W. 

Conrad en C.L. Brunings (deze tevens voor Rijn en Dommel);
– In het departement van de Delf, de Dommel en een deel van Schelde en Maas: J.D. 

Huichelbos van Liender, J. Blanken Jzn. en Chr. Brunings (tevens voor de Amstel en Texel).
– In het departement van de Schelde en Maas, voor zover zich het voormalig gewest Zeeland 

uitstrekt: A. Dingmans, J. Bosdijk en A. Schraver.

Bij besluit van 25 augustus 1800 nr. 63 werd daaraan voor het departement van de Delf nog als 
vierde commissaris-inspecteur toegevoegd: M. Monsier, die tevens in de departementen Amstel 
en Texel zou fungeren.

Het algemeen beheer van het Departement van de Waterstaat, dat van de agent van Inwendige 
Politie enz. op 1 september daaraanvolgend was overgegaan op de Raad van Binnenlandse Zaken, 
ging in oktober 1803 over op twee Commissies van Superintendentie.

Op 14 maart 1803 (nr. 58) zijn de departementale besturen van Holland, Utrecht, Gelderland en 
Overijssel aangeschreven uit hun midden of anderszins leden te benoemen tot het vormen van 
een Commissie van Superintendentie over het werk der rivieren, en de departementale besturen 
van Holland, Zeeland, Friesland en Groningen voor het vormen van een Commissie van 
Superintendentie over het werk der zeehavens en zeegaten.

Bij besluit van 2 september 1803 (nr. 31) werd een reglement voor deze beide commissies 
vastgesteld. Bij Staatsbesluit van 3 oktober 1803 (nr. 42) werden de commissarissen-inspecteurs 
met ingang van 1 november daaraanvolgend ontslagen, met opdracht om alle 'archieven, charters, 
kaarten en verdere stukken tot hun gewezen qualiteit betrekking hebbende en bij hen voorhanden
zijnde aan de daarbij geconcerneerde Commissies van Superintendentie in te zenden'.

Bij besluit van 10 oktober 1803 (nr. 19) werd Chr. Brunings benoemd tot directeur-generaal van de 
Nationale Rivier- en Zeewerken en 14 oktober daaraanvolgend (nr. 9) volgde daarop de aanstelling 
van inspecteurs.

Als inspecteurs werden op 14 oktober 1803 (nr. 9) benoemd:

Voor de rivieren:
– in het 1e district: W. van Ommeren en W. Beyerinck.
– in het 2e district:C.R.Th. Krayenhoff en C.L. Brunings,

Voor de zeehavens en zeegaten:
– in het 1e district Zuid-Holland: J. Blanken Jzn;
– in het 2e district Noord-Holland: F.W. Conrad;
– in het 3e district Domeinen van Nassau, Brabant en Zeeland: A. Dingmans;
– in het 4e district Stad en Lande, Schokland, Friesland en Overijssel: K.J. Koers.

Na het overlijden van de directeur-generaal Chr. Brunings werd bij besluit van de raadpensionaris, 
d.d. 10 juni 1805 (nr. 17) vastgesteld, dat voor hem in de plaats twee inspecteurs zouden worden 
benoemd, één uit de districten der rivieren en één uit die der zeehavens en zeegaten. Bij dit besluit 
werd eveneens bepaald om de Commissie van Superintendentie over de Waterstaat (die inmiddels
uit de combinatie der beide bovengenoemde commissies ontstaan was) aan te schrijven het 
archief van de overleden directeur-generaal bij voortduring te doen completeren.
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Op 21 juni daaraanvolgend (nr. 38) werd een reglement vastgesteld voor de Commissie van 
Superintendentie. Art. 20 van dit reglement luidde: 'De directie en executie van alle waterwerken 
aan de behering of superintendentie der Commissie gesubjecteerd zal geschieden en verzekerd 
worden door een Directeur-generaal, wanneer de Commissie bij ondervinding mocht blijken de 
vervulling van dien post volstrekt noodzakelijk te zijn; wijders door inspecteurs, landmeters en 
opzienders'.

Dientengevolge werd F.W. Conrad tot opvolger van Chr. Brunings benoemd. Artikel 22 bepaalde, 
dat de commissie zo spoedig mogelijk een voordracht zou inzenden nopens het getal en de 
jaarwedden der inspecteurs, landmeters en vaste opzichters. Ter voldoening aan dit artikel 
benoemde de commissie bij besluit van 8 juli 1805 (nr. 26) drie leden uit haar midden om een 
voordracht aan de raadpensionaris te doen omtrent het aantal inspecteurs etc. en hun 
traktementen. Van de indiening ener voordracht blijkt echter niets, en nog op 20 november 1806 
wordt door de Commissie van Superintendentie een staat van traktementen over het 4e kwartaal 
ingediend, waarop dezelfde indeling der functionarissen, als in 1803 vastgesteld, voorkomt.

Koning Lodewijk Napoleon nam op 20 november 1806 (inv.nr. 13) een besluit omtrent het beheer 
luidende: 'Il y aura un Directeur-général des digues, ponts et chaussées, assisté par un conseil 
permanent et un ou plusieurs Inspecteurs-généraux' en benoemde tegelijkertijd een commissie 
om een ontwerp organisatie in te dienen, bestaande uit de heren: Twent, van Stralen, Krayenhoff 
en Abbema, auditeur-secretaris.

Bij Koninklijk Decreet d.d. 20 januari 1807 (nrs. 10 en 11) werd de Commissie van Superintendentie 
opgeheven en werd vastgesteld dat het algemeen bestuur van de Waterstaat zou worden 
opgedragen aan een directeur-generaal, bijgestaan door vijf administrateurs, een secretaris-
generaal, een inspecteur-generaal en verschillende inspecteurs en geëmployeerden.

Tot leden van de algemene administratie werden met ingang van 1 februari 1807 benoemd:
– Mr. A.P. Twent van Raaphorst, directeur-generaal,
– D.C. Gevers van Endegeest, J. van den Houte, F.W.E.J. van Pallandt van Barlhem, O. Repelaer

en M. IJpey, administrateurs,
– E. van Vredenburgh, secretaris-generaal.
– F.W. Conrad, inspecteur-generaal en tot diens plaatsvervanger de generaal-majoor Van der 

Plaat.

Verder is aan het decreet van 20 januari 1807 geen uitvoering gegeven, doch de nieuwe organisatie
had plaats bij decreet van 30 maart 1808 (nr. 47). Hierbij werd bepaald, dat de administratie van de 
Waterstaat verdeeld zou worden in twaalf districten en dat in elk district een inspecteur zou zijn 
bijgestaan door opzichters enz.; alleen het zevende district zou twee inspecteurs krijgen.

Aan het hoofd van de districten 1-7 en 8-12 zouden inspecteurs-generaal benoemd worden. De 
organisatie luidde als volgt:

– A.F. Goudriaan, inspecteur-generaal 1-7 district;
– A.H.J. van der Plaat, 1e district, Noord-Holland tot Naarden;
– J. Peereboom, 2e district, Den Helder, Texel, Vlieland, Terschelling en de eilanden;
– A.H.J. van der Plaat, 3e district, Naarden langs Harderwijk tot Deventer;
– J.W. Karsten, 4e district, Friesland;
– J. Bosdijk, 5e district, Groningen, Noordelijk Drenthe

; 
– J.E. Wildeman, 6e district, Zuid-Drenthe en Overijssel langs de kust van de Zuiderzee.
– W. van Ommeren, 7e district, de IJssel, de Rijn, de Waal enz. tot de Grebbe.
– J. Blanken Jzn., inspecteur-generaal 8e-12e district;
– C.L. Brunings, 8e district, van de Grebbe over Utrecht naar Gorinchem tot Dordrecht enz. en

geheel Brabant tot Grave enz.
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– A. Blanken Jzn., 9e district, Naarden langs Muiden en Amsterdam, Rijnland, Delfland en 
Schieland, de Alblasserwaard langs de Merwede enz. tot achter Utrecht.

– A. Blanken Jzn., 10e district, van Scheveningen tot achter Breda en Bergen op Zoom en 
Goeree en Overflakkee.

– A. Schaver, 11e district, noordelijk deel van Zeeland enz. tot Bergen op Zoom.
– A. Dingmans, 12e district, zuidelijk deel van Zeeland.
– C. van Delen, algemene dienst.

Bij Koninklijk Besluit van 28 december 1808 (nr. 2) werd het ambt van directeur-generaal van de 
Waterstaat opgeheven en de administratie verenigd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
ingaande 1 januari 1809, terwijl bij besluit van 22 mei 1809 nr. 6 een Ministerie van Waterstaat 
werd opgericht, ingaande 1 juni 1809. Tijdens de vereniging der Administratie van de Waterstaat 
met het Departement van Binnenlandse Zaken was aan de minister toegevoegd een Comité 
Centraal van de Waterstaat bestaande uit de leden: A. Blanken Jzn., C.L. Brunings, C. van Delen, A.F.
Goudriaan, C.R.Th. Krayenhoff, J.W. Raven, J.H. van Swinden en P. Lorentz, benoemd bij Koninklijk 
Decreet van 22 januari 1809, waaraan bij besluit van 2 februari nr. 5 en van 6 februari nr. 1 J.F. van 
Beeck Calkoen werd toegevoegd. Na de inlijving werd het beheer van de Waterstaat opgedragen 
aan een rekwestmeester belast met de Dienst van Bruggen en Wegen (later directeur van Bruggen 
en Wegen genoemd).

Bij Keizerlijk Decreet van 14 november 1810 nr. 33, werd een nieuwe organisatie vastgesteld. Dit 
decreet bepaalde onder andere dat de zeven Hollandse Departementen de 16e inspectie van de 
Franse Dienst van Bruggen en Wegen zouden uitmaken. Deze inspectie werd verdeeld in twee 
divisies: 1e Zuiderzee, Monden van de Maas en Bovenijssel; 2e Monden van de IJssel, Friesland, 
Wester-Eems en Ooster-Eems. De beide in functie zijnde inspecteurs bleven daarbij gehandhaafd 
en elk werd aan het hoofd van een divisie gesteld. In ieder departement zou een inspecteur of 
ingenieur gesteld worden en in ieder arrondissement een gewoon ingenieur. Met ingang van 1 april
kwam deze organisatie tot stand. De plaatsing was als volgt:

– In de 1e divisie: J. Blanken Jzn., inspecteur-generaal;
– In de 2e divisie: A.F. Goudriaan, inspecteur-generaal.

De eerste resideerde te Amsterdam en de tweede te Kampen.

Verder waren geplaatst

In het Departement van de Zuiderzee::
– A.H.J. van der Plaat, ingenieur en chef te Amsterdam;
– D. Mentz, ingenieur-ordinair te Hoorn;
– P. Wellenbergh, ingenieur-ordinair te Amsterdam;
– C. de Beer, ingenieur-ordinair te Utrecht;
– A. Latensteyn, conducteur aan de Zaan;
– allen voor de gewone dienst, terwijl voor de droogmakerijen fungeerden:
– C. Brunings Jr. en J.H. Ferrand te Leiden.

In het Departement van de Monden van de Maas:
– A. Blanken Jzn, ingenieur en chef te 's-Gravenhage;
– A. Goekoop, ingenieur-ordinair te Gorinchem;
– E. Stoelendrayer, ingenieur-ordinair te Rotterdam;
– A.C. Kros, ingenieur-ordinair te 's-Gravenhage;
– P.A. Overduin, ingenieur-ordinair te Brielle.

In het Departement van de Boven IJssel:
– W. van Ommeren, ingenieur en chef te Arnhem;
– F. Beyerinck, ingenieur-ordinair te Arnhem;
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– D.J. Thomkins, ingenieur-ordinair te Zutphen;
– J. Ferrand, conducteur te Zutphen.

In het Departement van de Monden van de IJssel:
– J.E. Wildeman, ingenieur en chef te Zwolle;
– C. van der Meer, ingenieur-ordinair te Almelo;
– J.W. Thomeze, ingenieur-ordinair te Zwolle.
– In het Departement Friesland:
– J. Peereboom Bzn. ingenieur en chef te Leeuwarden;
– S. Tierens, ingenieur-ordinair te Workum.

In het Departement van de Wester-Eems:
– J.W. Karsten, ingenieur en chef te Groningen;
– W. Nielsen, ingenieur-ordinair te Assen;
– P.Th. Grinwis, ingenieur-ordinair te Winschoten;
– A.N.H. de Man, ingenieur-ordinair te Groningen.

In het Departement van de Ooster-Eems:
– P. van Diggelen, ingenieur en chef te Aurich;
– M.G. Beyerinck, ingenieur-ordinair te Emden.

Deze organisatie bleef gedurende de Franse heerschappij voortbestaan.

Na het herstel van Nederlands onafhankelijkheid kwam het beheer van de Waterstaat onder de 
directeur-generaal van Bruggen en Wegen. Bij het besluit van 6 mei 1814 nr. 2804A werd 
vastgesteld, dat het in functie zijnde personeel voorlopig ongewijzigd gehandhaafd zou blijven tot 
een definitieve reorganisatie zou hebben plaats gehad. Wel werd ten gevolge van het vervallen der
verdeling van het land in departementen de indeling in districten weer aangenomen. Het 
Departement van de Zuiderzee werd 1e provisioneel district van de Waterstaat; de Monden van de 
Maas 2e; de Bovenijssel 3e; de Monden van de Rijn 4e; de Monden van de Schelde 5e; de Monden 
van de IJssel 6e; Friesland 7e; Wester Eems het 8e provisioneel district.

De definitieve organisatie werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1816 (nr. 36), terwijl de 
benoemingen plaats hadden bij Koninklijk Besluit van 25 december 1816 (La X, nr. 26) als volgt:

1e afdeling. J. Blanken Jzn., inspecteur-generaal en inspecteur.
– 1e district, Noord-Holland en Utrecht: D. Mentz, hoofdingenieur te Amsterdam;

J. Ant. Blanken, ingenieur; 
– 2e district, Zuid-Holland: A. Blanken Jzn., hoofdingenieur 's-Gravenhage;
– 4e district, Noord-Brabant: A. Goekoop, hoofdingenieur te 's-Hertogenbosch.

4e afdeling. W. van Ommeren, inspecteur te Arnhem.
– 3e district, Gelderland: F. Beyerinck, hoofdingenieur, Arnhem.
– 6e district, Overijssel;
– 7e district, Friesland;
– 8e district, Groningen en Drenthe: J.W. Karsten, hoofdingenieur te Groningen.
– 16e district, Luik en Limburg;

2e afdeling. A.F. Goudriaan, inspecteur-generaal en inspecteur.
– 5e district, Zeeland en het voormalige Staats-Vlaanderen: A. Schraver, hoofdingenieur te 

Middelburg.
– 9e district, Antwerpen;
– 10e district, Oost-Vlaanderen;
– 11e district, West-Vlaanderen J. de Brock, hoofdingenieur te Brugge.

3e afdeling: C. van Delen, inspecteur te Bergen.
– 12e district, Zuid-Brabant: T. Teichman, hoofdingenieur te Brussel.
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– 13e district, Henegouwen: P.J.L. Urban, hoofdingenieur te Bergen.
– 14e district, Namen: P. M. Bouesnel, hoofdingenieur te Namen.
– 15e district, Luxemburg: A de Behr, hoofdingenieur.

De Koninklijke Besluiten van 17 december 1819 (nrs. 1 en 2) brachten wederom een reorganisatie, 
waarbij het beheer en bestuur over sommige waterstaats- en publieke werken aan de staten der 
respectievelijke provincies werd overgedragen. Verder werd daarbij bepaald, dat de indeling en het
Corps Ingenieurs van de Waterstaat en de Publieke Werken geheel dezelfde zou blijven als in 1816 
was vastgesteld, behalve dat met één der inspecteurs-generaal zou moeten worden volstaan. 
Hieraan werd echter geen gevolg gegeven, want de beide inspecteurs-generaal bleven 
gehandhaafd, tot bij Koninklijk Besluit van 28 september 1823 (nr. 102) Goudriaan werd aangesteld
tot administrateur en Blanken dus alleen inspecteur-generaal bleef.

Het Koninklijk Besluit van 17 december 1819 (nr. 2) kwam eigenlijk pas tot uitvoering door de 
Koninklijke Besluiten van 11 april 1822 (nrs. 22 en 23). Dientengevolge werd bij Ministeriële 
Beschikking van 18 mei 1822 (nr. 45) met ingang van 1 juli daaraanvolgend het Corps Ingenieurs als 
volgt ingedeeld:

Hoofdingenieurs in algemene dienst:
– J.W. Karsten te 's-Gravenhage; J.B. Vifquain te Brussel.
– In Friesland: P. Wellenbergh, ingenieur 1e klas.
– In Groningen: D.J. Thomkins, ingenieur 1e klas.
– In Drenthe: J.W. de Thomeze, ingenieur 1e klas.
– In Overijssel: C. van der Meer, ingenieur 1e klas.
– In Gelderland: E. Beyerinck, hoofdingenieur.
– In Utrecht: J.A. Blanken, ingenieur 1e klas.
– In Noord-Holland: D. Mentz, hoofdingenieur.
– In Zuid-Holland: A. Blanken Jzn., inspecteur, fungerend hoofdingenieur 1e klas.
– In Zeeland: A. Schraver, hoofdingenieur tevens belast met de Dienst der Calamiteuze 

Polders.
– P. van Diggelen, hoofdingenieur belast met de dienst in Staats Vlaanderen.
– In Noord-Brabant: A. Goekoop, hoofdingenieur 2e klas.
– In Limburg: E. de Kruyf, hoofdingenieur 2e klas.
– In Zuid-Brabant: T. Teichman, hoofdingenieur 2e klas.
– In Antwerpen: J. de Bobbeler, ingenieur 1e klas.
– In Oost Vlaanderen: J.E. Noël, ingenieur 1e klas.
– In West Vlaanderen: J. de Bock, hoofdingenieur 2e klas.
– In Henegouwen: J.J.A. de Behr, hoofdingenieur 1e klas.
– In Luik: E. de Ketelbuter, hoofdingenieur 2e klas.
– In Namen: P.J.L. Urban, hoofdingenieur 2e klas.
– In Luxemburg: F.J. de Moor, ingenieur 1e klas.

Bovendien werden daarbij de gewone ingenieurs aangewezen, die met de provinciale dienst belast
werden.

Na het overlijden van de inspecteur-generaal A.F. Goudriaan werd geen opvolger benoemd, doch 
de volgende indeling ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1829 (nr. 34) met ingang van 1 juli 
daaraanvolgend:

1e district
– Gelderland, Overijssel: W. van Ommeren, inspecteur;
– Drenthe, Friesland en Groningen:
– D.J. Thomkins, hoofdingenieur in Overijssel;
– C. de Beer, hoofdingenieur in Drenthe.
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2e district
– Holland, Utrecht en Zeeland:
– D. Mentz, inspecteur.
– P.Th. Grinwis, hoofdingenieur in Noord-Holland.
– M.G. Beyerinck, hoofdingenieur in Zuid-Holland.

3e district
– Noord-Brabant, Limburg, Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen:
– A. Goekoop, inspecteur,
– E. de Kruyf, hoofdingenieur.
– J. Sermois, hoofdingenieur.

4e district
– Zuid-Brabant, Henegouwen, Namen, Luxemburg:
– J.B. Vifquain, inspecteur.

Na de afscheiding van België in 1830 bleef een eigenlijke reorganisatie achterwege; als provisionele
maatregel werd aanvankelijk aangenomen, dat het Corps Ingenieurs zou bestaan uit:

– B.H. Goudriaan, hoofdingenieur te 's-Gravenhage;
– J.Ant. Blanken, hoofdingenieur te Utrecht;
– P.Th. Grinwis, hoofdingenieur te Haarlem;
– E. de Kruyf, hoofdingenieur te 's-Hertogenbosch;
– S. Tierens, hoofdingenieur te Middelburg;
– A. Goekoop, inspecteur te Arnhem;
– J.H. Ferrand, hoofdingenieur te Arnhem;
– J.W. Thomeze, hoofdingenieur te Zwolle;
– P. Wellenbergh, hoofdingenieur te Leeuwarden;
– A.C. Kros, hoofdingenieur te Groningen;
– A. Kommers, hoofdingenieur te Assen.

Een reorganisatie van de Waterstaat en het Corps Ingenieurs werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit 
van 8 februari 1849 (Stb. nr. 6). Deze had ten doel in de samenstelling vereenvoudiging aan te 
brengen, welke tot bezuiniging zou leiden, maar tevens werd daarbij overwogen, dat de 
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 17 december 1819 hier niet meer in toepassing gebracht 
konden worden.

Bij besluit van 8 februari 1849 werd alzo het Rijk verdeeld in elf districten en twee inspecties.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Omtrent de inspecteurs-archieven lezen we in 'de Gestie' van dr. Bakhuizen van den Brink 2 :

In 1858 vond de rijksarchivaris aanleiding om de minister van Binnenlandse Zaken te schrijven: 'dat
het zorgvuldig ook de generale Directiën van den Waterstaat zoo bij het Agentschap van Politie, als
bij de latere Departementen van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat hare archieven hebben 
bijeengehouden en bewaard, deze echter incompleet blijven, zoolang wij niet in het bezit zijn van 
de archieven der Inspecteurs-generaal. Dit is in den loop van één jaar de derde maal, dat ik buiten 
staat ben om een voldoend antwoord te geven, juist omdat de archieven der Inspecteurs buiten 
mijn bereik zijn...'

2 R. Fruin, De gestie van dr. R.C. Bakhuizen van den Brink enz., 's-Gravenhage, 1926, blz. 107 vlg.
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'Ik wensch daarom Uwe Excellentie in overweging te geven of het niet mogelijk zou zijn van 
Harentwege omtrent die archieven eenige nasporingen te bevelen of inlichtingen in te winnen, die 
archieven althans tot den jare 1814, voor zooverre zij nog voorhanden zijn, op eene plaats onder 
behoorlijk toezigt, b.v. op het Rijksarchief te vereenigen en vooral tegen verdere verstrooiing er 
van te waken. Immers het blijf mijne overtuiging, dat de Staat een onbetwistbaar regt heef op de
minuten, ambtshalve gesteld door de officieren van den Waterstaat en voorzeker op de stukken 
aan hen in hun betrekking ingezonden en nimmer afgedaan'.

De minister zegde daarop een onderzoek toe, waaraan in de loop van 1860 gevolg werd gegeven 
door overlegging van de inventarissen van de bescheiden, die nog onder de hoofdinspecteur, de 
inspecteurs en de hoofdingenieurs berustten. Naar aanleiding van deze lijsten deed Bakhuizen van 
den Brink het voorstel om alle stukken van de Waterstaat van vóór 1814 van inspecteurs enz. naar 
het (Algemeen) Rijksarchief over te brengen en de stukken welke uit hun aard tot de archieven van 
bijzondere provincies behoren in de provincies te deponeren.

Verder zegt Bakhuizen van den Brink 3 : 'De archieven van de Waterstaat hebben de verschillende 
lotswisselingen gedeeld, waaraan sedert 1798 het Departement zelf heef bloot gestaan. Toen de 
reactionaire staatsregeling van 1801 veel aan de administratie der Departementen teruggaf, wat 
vroeger onder nationaal beheer had gestaan, zijn ook ingevolge besluit van 9 augustus 1802 no. 68
vele archieven daartoe betrekkelijk aan de Departementen uitgeleverd geworden; dat dit echter 
niet algemeen is opgevolgd, bewijst hetgeen uit de thans overgelegde inventarissen blijkt bij de 
archieven van J. Blanken Jzn. en van de inspecteurs Karsten en Schraver in Friesland en Zeeland, 
waarin zoveel gevonden wordt, dat niet de algemene waterstaat maar die der bijzondere 
Departementen betref. Er kwam bij, dat bij de instructie van de in 1803 aangestelde Inspecteurs 
van de rivieren en van de zeehavens en zeegaten nauwkeurig geregeld was, hoe zij de archieven, 
welke zich onder hen bevonden, aan hunne opvolgers hadden te extraderen, een artikel dat 
vernieuwd werd bij de instructie voor de in 1808 aangestelde Inspecteurs - art. 3 van het Koninklijk
Besluit van 30 Maart 1808 no. 47. Het kan dus geacht worden, dat van staatswege over de 
archieven der Inspecteurs vrijelijk is beschikt geworden, en zulks temeer, sedert door de constitutie
van 1806 en de opgevolgde besluiten van Koning Lodewijk meer en meer in de handen van het 
Algemeen bestuur een beheer werd gecentraliseerd, waaraan vroeger de Departementen een 
aanzienlijk deel hadden.'

'Zo dus het regt van de Staat op de archieven van de bijzondere Inspecteurs ontegenzeggelijk is, 
nog meer geldt dit van de archieven van de Inspecteurs-generaal Conrad, Goudriaan en Blanken, 
die bepaaldelijk als ambtenaren van het Algemeen bestuur kunnen worden beschouwd. Het was 
mij vooral om die archieven te doen, toen ik mijn aanzoek bij Uwer Excellenties ambtsvoorganger 
deed, en ik verheug mij, dat dientengevolge althans het meest officieele gedeelte van dat van 
Goudriaan, zijne correspondentie met het Algemeen bestuur in zijn geheel teruggevonden is en 
opgegeven in het vierde gedeelte van den inventaris van den heer Inspecteur van de 1e inspectie. 
Ook dat van den Inspecteur-generaal J. Blanken kan voor een goed gedeelte zaamgesteld worden 
uit de stukken, opgegeven in het 1e gedeelte van dezelfden inventaris en in dien van den 
Hoofdinspecteur. Eindelijk de in het tweede gedeelte van den inventaris van den heer Inspecteur 
van de 1e inspectie overgebleven overblijfsels van het archief van Krayenhoff behooren 
bepaaldelijk tot het archief van Uwer Excellentie departement. Immers zij werden bij dispositie 
van Uwe Excellentie's toenmaligen ambtsvoorganger van 25 Juni 1840 no. 133 aan den Inspecteur 
Goekoop tegen reçu ten gebruike afgeleverd om daarna successievelijk te worden teruggezonden. 
Wat in 20 jaren geen plaats gehad heef, kan thans met alle regt geschieden, en die stukken tegen 
afgife van het reçu door gemelden heer Inspecteur bij missive van 7 Juli 1840 no. 1443 ingezonden,
uit hunne tegenwoordige bewaarplaats teruggevorderd.'

3 T.a.p. blz. 152 vlg.
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'Tengevolge niet alleen van de verplaatsingen of veranderde betrekkingen der inspecteurs en 
ingenieurs, maar vooral ook tengevolge van de groote veranderlijkheid in de bepaling van de 
districten hunner werkzaamheden hebben zich in enkele archieven, thans onder hoofdambtenaren
van den waterstaat berustende, stukken opeengehoopt, welke tot geheel andere streken dan die, 
waar zich hun archief bevindt, betrekking hebben. Bepaaldelijk is zulks het geval met het archief 
van den Inspecteur van de 1e inspectie, waarin zich de overblijfsels der archieven van de 
Inspecteurs-generaal Blanken en Goudriaan, wier werkzaamheden het geheele koninkrijk Holland 
omvat hebben, hebben opeengehoopt. Vandaar dat de rapporten over de fortificatiën van Brielle 
en Amsterdam, over de werken van Mark en Dintel, over de Drentsche en Friesche vaarten, 
stukken over de sluizen in Overijssel, over de zeedijken in Groningen te Arnhem te vinden zijn enz.'

Het doel van het voorstel van Bakhuizen van den Brink was 'dien toestand te doen ophouden, 
door alle die stukken herwaarts over te brengen, waar de zetel van de hoofddirectie van den 
Waterstaat is en tevens de verzamelplaats van alle oorkonden, welke niet van actueel maar van 
historisch belang zijn, in het Rijksarchief gevonden wordt. Herwaarts als naar een bepaald 
middelpunt kunnen dan alle navragen worden gerigt en zelfs wanneer de stukken hetzij tijdelijk 
aan ambtenaren van den Waterstaat, hetzij onbepaald aan provinciale archieven zijn afgegeven, 
zal van hier uit de plaats kunnen aangewezen worden, waar de verlangde inlichtingen kunnen en 
moeten gegeven worden'.

Tenslotte stelde de rijksarchivaris voor 'behoudens later te bepalen bestemming voor het 
Rijksarchief op te vragen, met uitzondering der stukken van latere dagtekening dan December 
1813: 1e de stukken vermeld in de inventaris van den heer Hoofdinspecteur; 2e die vermeld in de 
inventarissen van den heer Inspecteur in de 1e inspectie; 3e die, vermeld in de respectieve 
inventarissen van de hoofdingenieurs in Noord-Holland, Friesland, Overijssel, Groningen en 
Drenthe en in die van de ingenieur de Bruyn Kops; 4e uit het archief van den Hoofdingenieur in 
Noord-Brabant een aantal bepaaldelijk genoemde stukken'.

'De Minister vereenigde zich met die plannen en gelastte den Hoofdinspecteur, de 
Hoofdingenieurs en den Inspecteur in de eerste inspectie de onder hen berustende stukken en 
kaarten tot December 1813 aan het Departement in te zenden, waar de Rijksarchivaris ze dan zou 
kunnen onderzoeken en nader bepalen, waarheen ze definitief behoorden te worden gezonden. 
Inderdaad zijn in den loop van het jaar die stukken naar het Departement overgebracht en van 
daar zijn de archieven van de Inspecteurs-generaal Blanken en Goudriaan op het Rijksarchief 
gekomen. Merkwaardigerwijze vindt men noch nu, noch later eenig gegeven omtrent deze 
aangelegenheid in de correspondentie van Bakhuizen van den Brink, noch omtrent de definitieve 
bestemming der stukken'.

Tot zover de Gestie, waaruit vrij uitvoerig de geschiedenis der archieven van de 
waterstaatsambtenaren blijkt.

De archieven zijn tussen 1860 en 1931 door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van 
Waterstaat aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen en deels verworven door aankopen.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Na overbrenging naar het Rijksarchief zijn er geen bestanddelen vernietigd.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Aan de volontair mr. H. Aa was opgedragen van deze stukken een beschrijving te vervaardigen, 
welke hij niet heef kunnen voltooien. Daarna is deze arbeid aan schrijver dezes, H. Bonder, 
opgedragen.

In 2009 is een aanvulling aan het archief toegevoegd. Het betref 6 delen inzake de peilhoogten en
merkwaardigste gebeurtenissen op de rivieren Maas, Rijn, Waal, Nederrijn, IJssel, Lek en Merwede,
gemeten over de periode 1770-1853.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De verzamelingen zijn nu zoveel mogelijk weder geordend naar de ambtenaren of commissies, 
waarvan zij afkomstig zijn; de verdere indeling behoef geen nadere toelichting
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Bij de Stanford University (USA) berust de kaarten- en tekeningencollectie van F.W. Conrad (1769-
1808)

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
De archiefbescheiden van A. Blanken Jzn. gevormd als inspecteur van Waterstaat in Zuid-Holland 
zijn overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 1808-
1849, (toegang 3.07.01) Kaarten- en tekeningen van groter formaat dan A3 zijn grotendeels 
opgenomen in afzonderlijke kaartenarchieven (toegangen: 4.BLF, 4.KIVI, 4.KRF, 4.VTH, 4.VTHR en 
4.WCA).

Zie ook de archieven van het Ministerie van waterstaat 1798-1813 (toegang 2.01.13) en van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Waterstaat 1814-1877 (toegang 2.04.07).
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

01 CHRISTIAAN BRUNINGS EN FREDERIK WILLEM CONRAD

01 CHRISTIAAN BRUNINGS EN FREDERIK WILLEM CONRAD
Christiaan Brunings werd 3 november 1736 te Neckarau in Baden geboren en overleed 16 mei 1805 te
's-Gravenhage.
Na te Heidelberg een jaar rechten te hebben gestudeerd ging hij naar Amsterdam, waar hij onder 
andere wis- en natuurkunde studeerde en na het overlijden van J. Noppen 25 mei 1765 benoemd 
werd tot toeziener van Rijnland. Als zodanig deed hij zeer belangrijk werk voor de ontwatering van 
het Hoogheemraadschap, vooral na 1804 aan het kanaal bij Katwijk.
Daarnaast onderscheidde hij zich bijzonder bij de onderhandelingen over de verbetering van 's lands 
rivieren, hetgeen tengevolge had, dat hij op 14 april 1769 prof. Lulofs opvolgde als inspecteur-
generaal over 's lands rivieren in Holland. Als zodanig had hij een werkzaam aandeel in de volgende 
werken:

 Het Bijlandse en Pannerdense kanaal;
 De droogmaking der plassen onder Bleiswijk en Hilligersberg;
 Verbetering van het IJ bij Amsterdam;
 De aanleg van de haven van Nieuwe Diep;
 De vervening van de Krimpenerwaard, waarvoor een commissie was ingesteld waarvan hij president was 

(1798);
 De aanleg van havenhoofden te Ter Heide en Petten.

Bovendien deed hij veel tot verbetering onzer grote rivieren; vooral uitgebreide werken aan de Lek 
kwamen onder hem tot stand.
Verder was hij lid van de Commissie van Superintendentie over de Zeedijken en Zeeweringen in de 
provincie Holland van 13 maart 1795 af; in 1798 werd hij president dier commissie.
27 oktober 1795 werd hij tevens lid der Commissie van de Waterstaat van het noordelijk gedeelte 
van Holland. In 1797 tevens lid der Commissie tot Droogmaking der Nieuwkoopse en Zevenhovense 
plassen waartoe hij reeds in 1787 had geadviseerd.
In 1798 werd hij president der Commissie voor de Maritieme Werken te Hellevoetsluis.
26 juli 1800 benoemde het uitvoerend bewind hem tot eerste commissaris-inspecteur van de gehele
Bataafse Republiek, welke titel 10 oktober 1803 veranderde in directeur-generaal over 's lands 
rivieren en zeewerken. Deze functie bleef hij vervullen tot aan zijn dood.
Hij werd opgevolgd door zijn belangrijkste medewerker F.W. Conrad.
Frederik Willem Conrad werd 23 december 1769 te Delf geboren; hij overleed te Halfweg 6 februari 
1808. Hij werd in 1787 werkzaam gesteld bij de genie te Sluis om toezicht te houden bij sluizenbouw, 
dijk- en rijswerken. 5 augustus 1788 werd hij adjunct-landmeter bij het werk der rivieren in Zuid-
Holland, waardoor hij in directe aanraking kwam met Brunings. 2 november 1796 kwam hij onder 
baron Krayenhoff, speciaal voor de rivieren, en nog diezelfde maand volgde zijn benoeming tot 
adjunct-generaal opziener van Rijnland, doch tevens bleef hij belast met het werk der rivieren.
25 mei 1798 werd hij als commies aangesteld ter assistentie van Brunings in zijn functie van 
president der Commissie van Superintendentie over de Zeedijken en Zeeweringen in Holland. In 
datzelfde jaar werd hij ook lid van de Commissie tot Droogmaking van de Nieuwkoopse en 
Zevenhovense Plassen en van die tot Vervening van de Krimpenerwaard.
In 1799 kreeg hij zitting in de Commissie tot de Sluis- en Dokwerken te Hellevoetsluis om Brunings 
ter zijde te staan en bij afwezigheid te vervangen. Juli 1800 volgde zijn aanstelling tot commissaris-
inspecteur in het Departement van de Amstel en Texel.
14 oktober 1803 kreeg hij de titel van inspecteur van 's lands zeehavens en zeegaten in het 
Noorderkwartier van Holland en werd hij tevens ten dienste gesteld van Brunings.
25 juli 1804 werd hij benoemd tot mede-directeur der werken voor de uitwatering van Rijnland bij 
Katwijk en na de dood van Brunings volgde hij deze op als generaal-opziener van Rijnland.
20 januari 1807 volgde hij Brunings op als inspecteur-generaal van de Waterstaat, hetgeen hij tot zijn
dood bleef.
De archieven van de hier voren genoemde hoge functionarissen van de Waterstaat bestaan 
hoofdzakelijk uit de verzameling, die in april 1855 door Bakhuizen van den Brink werd aangekocht 
van de boekhandelaars I.A. Nijhoff en zoon te Arnhem.
De Gestie geef daaromtrent de volgende toelichting (T.a.p. blz. 50 vlg.):
Onder de aangekochte nummers was het voornaamste, dat, behelzende 'eene verzameling van 
stukken betrekkelijk den waterstaat en de openbare werken in de Vereenigde Nederlanden, de 
Bataafsche republiek en het Koninkrijk Holland over de jaren 1544 tot 1808 in 33 half Engelsche 
banden en 27 pakketten'. Bakhuizen van den Brink rapporteerde dienaangaande het volgende:
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'Wanneer de catalogus spreekt van het jaar 1544 als het eerste waarmede de verzameling aanvangt, 
is dit, omdat met dat jaar de verzameling gedrukte resolutiën Holland aanvangt, waaruit 
hoofdzakelijk de eerste pakketten zijn bijeen gebragt. De verzamelaar heef reeds aanteekeningen 
uit stukken van de 15e eeuw bijeenverzameld, en ik stel mij voor, dat het eerste paket welligt zou 
kunnen worden verrijkt met de resolutiën Holland uit het later in folio uitgekomen eerste deel van 
het jaar 1524-1543, voor zooverre die tot den waterstaat betrekking hebben en er in het Rijksarchief 
een overcompleet exemplaar van het eerste deel te vinden ware. De verdere paketten, tot op den 
jare 1700 nog oningebonden, bestaan hoofdzakelijk uit gedrukte resolutiën der Staten van Holland, 
echter niet zoo of op vele plaatsen zijn geschreven stukken ingevoegd, die aan de verzamelaars 
Brunings, F.W. en M.H. Conrad in handen gekomen waren. Met den jare 1700 tot 1798 loopt de 
ingebonden reeks: aanvankelijk zijn het ook grootendeels met eenigen vlijt bijeengebragte 
Hollandsche en Generaliteits-resolutiën, gedrukte memoriën en rapporten; sedert 1765 echter, toen 
de werkzaamheid van Brunings bij den Waterstaat aanving, vindt men meer geschreven stukken, 
ingevoegde en geteekende kaarten, profilen en plans en wel naarmate Brunings' betrekkingen tot 
den dienst uitgebreider en aanzienlijker werden, eerst als Inspecteur-generaal van 's Lands - 
Hollands - rivieren, vervolgens als eerste commissaris-inspecteur van den Waterstaat der Bataafsche
republiek, eindelijk als Directeur-generaal van 's Lands rivieren en zeewerken zijn die dikwijls geheel 
ongedrukte stukken talrijker; zoodat eindelijk het geschrevene het meeste is. Men vindt daarin 
kopijen van onderscheidene rapporten, bij Brunings in zijne betrekkingen ingekomen, brieven aan 
hem gerigt, en minuten van antwoorden, notulen van vergaderingen van dijkcollegiën en 
droogmakerijen waarvan hij lid was.
Sedert 1798 houdt de reeks ingebondene registers op en nemen de paketten weder een aanvang; 
misschien omdat tot op dat jaar Brunings zelf zijne verzameling tot zooverre geordend had. Maar in 
die paketten wordt op dezelfde wijze de vereeniging gedrukte en geschreven stukken voortgezet. 
Ook na den dood van Brunings en onder het directeur-generaalschap van zijnen opvolger F.W. 
Conrad tot op diens overlijden (februari 1808). Naar ik verneem is het verzamelen van bouwstoffen 
nog altoos voortgezet door den hoofdingenieur M.H. Conrad. Schoon hij bij het sterfjaar zijns vaders
is blijven stilstaan, bragt hij tot op den laatsten tijd zijns levens nog altijd materialen van vroegere 
dagtekening bijeen, en de onzekerheid hierin de volledigheid bereikt te hebben is welligt oorzaak, 
dat hij de latere paketten ongebonden liet.'
'Hoewel het ook waar zij, dat de verzameling voor de XVIde, XVIIde en laatste helf der XVIIIde eeuw 
hoofdzakelijk uit gedrukte stukken bestaat, die derhalve ook elders voorhanden zijn, zou het toch 
een ongeloofelijken tijd en moeite kosten, niet alleen zeldzame brochures, welke ook hier 
opgenomen zijn, bijeen te brengen, maar ook om alles zoo te rangschikken en te ordenen, als door 
de kundigste mannen in het vak Brunings en de Conrads gedaan is. Die bedenking geldt niet tegen 
het latere gedeelte; maar ik verheug mij met betrekking tot dat gedeelte een andere bedenking te 
kunnen oplossen, welke wellicht bij Uwe Excellentie zou kunnen opgerezen zijn. Veel van het hier 
verzamelde is aan Brunings en F.W. Conrad niet in hunne betrekking als ambtenaren van den staat 
toegekomen, maar deels door hen zelve bijeengezogt, deels aan hen in handen gesteld of door hen 
zelven geschreven als leden van bijzondere collegiën van dijkwezen en waterschap. Wat hier 
voorkomt, aan hen in de eerste betrekking verstrekt, is veelal kopij, doch die kopij behoudt te 
grooter waarde bij de onzekerheid, waarin wij omtrent het lot der originelen verkeeren. In allen 
gevalle dunkt mij eene schifing onmogelijk, bij welke met zekerheid zou kunnen aangewezen 
worden: dit moet Rijkseigendom zijn.
Het ware niet onmogelijk het werk voort te zetten, door Brunings en de Conrads aangevangen, 
vooral met betrekking tot de vroegere jaren. Behalve de resolutiën Holland van 1524-1543, waarop ik
de eer had Uwe Excellentie te wijzen, liggen er op het Rijksarchief losse geschrevene stukken, 
verstrooid zoo in de loketkas van Holland als in die van de Staten-Generaal en van den Raad van 
Staten betreffende waterbouw en waterstaat, waaraan men reeds destijds geene bepaalde plaats 
wist aan te wijzen. Evenzo zijn er onder de verzamelingen van Van der Heim, Bisdom, Goldberg, 
Dasse-vael en Van der Hoop losse zoo geschreven als gedrukte stukken tot de geschiedenis van dit 
vak betrekkelijk. Ik stel mij voor de verdere verstrooiing dier stukken tegen te gaan, door ze bij de 
hoofdverzameling van Brunings in te lijven indien zij niet reeds daar gevonden worden'.
Tot zover Bakhuizen van den Brink over deze verzameling. Blijkbaar is de eerste portefeuille zoek 
geraakt, althans de collectie begint bij 1591.
Van de inlijving van stukken uit andere collecties is niets te bespeuren.
Deze door Chr. Brunings aangelegde collectie is waarschijnlijk voortgezet ingevolge besluit van de 
raadpensionaris d.d. 10 juni 1805 (nr. 17) waarbij de Commissie van Superintendentie over de 
Waterstaat werd geautoriseerd 'om het archief van 's Lands Waterstaat van den Directeur-generaal 
bij voortduring te completeeren met alle zoodanige stukken en besluiten als weleer aan denzelven 
gezonden wierden; het voors. archief bij voorraad stellende onder de bewaring van den Inspecteur 
F.W. Conrad en zulks ten einde hetzelve archief zoude kunnen gebezigd worden door zoodanige 
persoon of personen als welke de commissie voornoemd eventueel zoude noodig oordeelen in 
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belangrijke gevallen in plaats van den Directeur-generaal te raadplegen en ten einde deze hierdoor 
in staat gesteld worden om gereedelijk kennis te krijgen aan al hetgeen in een gegeven materie 
voorheen is gebeurd en besloten.'
Voor het raadplegen dezer verzameling, waarop geen klappers zijn, zal het aanbeveling verdienen, 
daarbij gebruik te maken van de indices op de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland of voor de latere jaren van de Indices der Centrale Besturen.
Aan de boven beschreven verzameling zijn vele stukken toegevoegd uit andere verzamelingen. Deze 
zijn naar de onderwerpen beschreven. De indeling van de inventaris spreekt voor zich zelf. Achter de 
ambtelijke stukken zijn geplaatst de particuliere stukken van Chr. Brunings en F.W. Conrad, die in 
1907 zijn geschonken door mej. C.L.A. Conrad.

01.1 Ambtelijke stukken

01.1 AMBTELIJKE STUKKEN
01.1.1 Betreffende algemene zaken

01.1.1 BETREFFENDE ALGEMENE ZAKEN
Zie ook inv.nrs. 1175-1178.

1-50A Verzameling gedrukte resoluties enz. van de Staten van Holland en West-Friesland 
en de Staten-Generaal, betreffende de Waterstaat, 1591-1794, aangevuld met 
allerlei gedrukte en geschreven rapporten, memories, bestekken enz., afkomstig 
van N.S. Cruquius, J. Noppen, F. van Doeveren, Chr. Brunings, F. W. Conrad enz. 
1730-1808.
1591-1808 34 delen, 15 pakken en 2 omslagen
Na 1794 vrijwel uitsluitend archief van Brunings en Conrad als directeur en inspecteurs betreffende 
algemene waterstaatsaanlegenheden.
1 1591 - 1599, 1 pak
2 1600 - 1619, 1 pak
3 1620 - 1648, 1 pak
4 1649 - 1672, 1 pak
5 1673 - 1686, 1 pak
6 1687 - 1699, 1 pak
7 1700 - 1712, 1 deel
8 1713 - 1719, 1 deel
9 1720 - 1726, 1 deel
10 1727 - 1736, 1 deel

Hierin originele verhandelingen over Delfland van Cruquius.
11 1737 - 1744, 1 deel
12 1745 - 1748, 1 deel
13 1749 - 1751, 1 deel
14 1752 - 1753, 1 deel
15 1754, 1 deel
16 1755 - 1756, 1 deel
17 1757 - 1758, 1 deel
18 1759 - 1760, 1 deel
19 1761 - 1762, 1 deel
20 1763 - 1764, 1 deel
21 1765, 1 deel
22 1766, 1 deel
23 1767, 1 deel
24 1768 - 1769, 1 deel
25 1770, 1 deel
26 1771, 1 deel
27 1772 - 1773, 1 deel
28 1774, 1 deel
29 1775 - 1776, 1 deel
30 1777, 1 deel
31 1778 - 1779, 1 deel
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32 1780 - 1781, 1 deel
33 1782 - 1784, 1 deel
34 1785 - 1786, 1 deel
35 1787 - 1788, 1 deel
36 1789 - 1790, 1 deel
37 1791 - 1792, 1 deel
38 1793 - 1794, 1 deel
39 1795 - 1796, 1 deel
40 1797 - 1798, 1 deel
41 1799, 1 pak
42 1800, 1 pak
43 1801, 1 pak
44 1802, 1 pak
45 1803, 1 pak
46 1804, 1 pak
47 1805, 1 pak
48 1806, 1 pak
49 1807, 1 pak
50 1808, 1 omslag
50A 1754 - 1854, 1 omslag

51 Index op een verzameling resoluties, plakkaten, brieven, rapporten, adviezen enz.
17e eeuw - 1772 1 deel
Dit is blijkbaar een index op tien delen, die vele de in de hiervoor gaande verzameling stukken 
vermeldt, doch niet zo volledig is geweest. De tien delen zijn niet teruggevonden; ze hebben 
behoord tot de nalatenschap van P. Steijn, raadpensionaris van Holland ca. 1772. Aanwinsten 1903 
XVIII, 5.

52 Register van Chr. Brunings wegens 'vacatiën en verschotten gedaan als inspecteur-
generaal'.
1772 mrt. 1 - 1805 mrt. 27 1 deel

53 'Notitie van het verrichten van F.W. Conrad als Commies tot adsistentie van de 
President van 's Landswaterstaat etc.'.
1798 mei 26 - 1800 juli 29 1 deel
Achterin aantekeningen van vacaties en reiskosten, hoofdzakelijk gemaakt tot executie van de sluis- 
en dokwerken te Hellevoetsluis. 1799-1800.

54 Stukken over het verval, de snelheden enz. der boven-rivieren, peilingen der 
gemiddelde diepte, breedte en inhoud der rivieren.
1772-1794, 1806 1 pak

55 Verslagen betreffende de werken tot verbetering der rivieren, gedrukt.
1784 2 stukken

56 Rapport over het verrichte tot herstel der doorbraken in de dijken door C. Brunings, 
A.J. de Bock en D. G. Dalhoff, gedrukt.
1795-1796 1 stuk

57 Stukken omtrent de organisatie, het beheer en het personeel van de waterstaat.
1795-1807

58 Consideraties nopens de algemene verbetering der hoofdrivieren binnen de 
Bataafse Republiek, met een tekening in triplo, gedrukt.
1804 mrt. 28 4 stukken
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59 Rapporten omtrent te verrichten zee- en rivierwerken.
1804 1 omslag

60 Agenda's voor de vergaderingen van de Commissie van Superintendentie (klad van 
C. Brunings).
1805 1 omslag

61 Inspectie-rapporten van 's lands zeehavens en zeegaten in het 2e en 4e district.
1806 1 omslag

62 Rapporten wegens de storm van 16 en 15 januari 1808.
1808 1 omslag

63 Rapporten, memorie enz. betreffende werken aan de Lek.
1740-1801 1 pak

64 Memorie van alle visserijen onder het kantoor-generaal van Zuid-Holland en 
Heusden.
1806 1 stuk

65 Stukken betreffende het formeren van een algemeen waterrecht.
1805 1 omslag

66 Rapport van F. Beyerinck, C. Wisboom en Goudriaan over de Maas, de landen 
tussen Maas en Waal en van Heusden en Altena. Met kaarten, kopie.
1801 sep. 8 2 delen, in 1 band

67 Rapporten enz. over de gesteldheid van de Merwede en de Oude en Nieuwe Maas.
1749-1793 1 pak

68 Uitwateringsplannen der Vijfheerenlanden en de gesteldheid van de Merwede, 
Oude Wiel en Killem.
1757-1797 1 omslag

69 Rapporten en plannen voor de verbetering van de waterlinie door de Neder-
Betuwe, ter ontlasting van de Over-Betuwe. Met een kaart.
1803-1804 1 omslag

01.1.2 Betreffende bijzondere zaken

01.1.2 BETREFFENDE BIJZONDERE ZAKEN
01.1.2.01 Friesland

01.1.2.01 FRIESLAND

70 'Journaal van de werkzaamheden der Commissie belast met de inspectie van alle de
binnenvaarwaters van Friesland', met kaarten en register.
1804-1806 1 deel
Het journaal is gehouden door 's lands architect J. W. Karsten, die met de bouwmeester der stad 
Harlingen Jelle Jacobi en de strandmeester Simon Miedema op 6 september 1804 waren benoemd. 
Er is een rapport van prof. N. Ypey c.s. d.d. 1774 aan toegevoegd.

71 'Historisch berigt met alle de stukken betrekkelijk het repareeren van de zeesluis te 
Workum, geëxecuteerd in de jaren 1807 en 1808', opgemaakt door de inspecteur in 
het 4e district.
ongedateerd (1808) 1 deel
Zie ook inv.nr. 72.
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72 Stukken betreffende de Friese zeeweringen.
1803-1807 1 omslag

01.1.2.02 Groningen

01.1.2.02 GRONINGEN

73 Stukken betreffende zeeweringen en verdere waterstaatswerken in Groningen.
1799-1807 1 omslag

01.1.2.03 Drenthe

01.1.2.03 DRENTHE

74 Stukken betreffende rivier- en kanaalwerken in Drenthe.
1806-1808 1 omslag

01.1.2.04 Overijssel

01.1.2.04 OVERIJSSEL

75 Stukken betreffende zeeweringen op het eiland Schokland en langs de Overijsselse 
kust.
1799-1807 1 pak
Zie ook inv.nr. 86.

76 Rapporten over de gesteldheid van de Regge en de Vecht.
1805 1 omslag

77 Merktekens langs de kust der Zuiderzee en peilingen langs de dijken van Overijssel.
ongedateerd (± 1808) 1 omslag

01.1.2.05 Gelderland

01.1.2.05 GELDERLAND

78 Stukken betreffende algemene rivier-, kanaal- en polderwerken in Gelderland.
1767-1807 1 pak
Met twee kaartjes.

79 Stukken betreffende het afsluiten van de Oude Rijnmond.
1805, 1807 1 omslag

80 Stukken betreffende de verbetering van de Bylandse Waard en het Bylands kanaal. 
Met een tekening.
1772-1801 1 pak

01.1.2.06 Utrecht

01.1.2.06 UTRECHT

81 Stukken betreffende polderwerken in Utrecht.
1799-1806 1 omslag

82 Reglement op de schouw van de weg door Vreeland.
1801 1 stuk

83 Bestekken, rapporten enz. betreffende de Mijdrechtse Droogmakerij.
1801-1807 1 omslag

84 Rapport betreffende de aanleg van een straatweg van Utrecht naar het Loo.
1807 1 stuk
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85 Resolutie van de Staten van Utrecht omtrent het weiden van beesten en 
beschadigen aan de Vechtdijk, 23 sept. 1781. Met kopie-schouwbrief, 20 okt. 1680.
1680-1781 1 katern

01.1.2.07 Noord-Holland

01.1.2.07 NOORD-HOLLAND

86 Stukken betreffende zeeweringen en verdere waterstaatswerken in Noord- 
Holland.
1750-1808 1 pak
Zie ook de notulen van de conferentie over de Waterstaat in Noord-Holland gehouden 6 januari 
1796, ingevolge decreet van 27 oktober 1795 te Amsterdam in inv.nr. 40 hiervoor.

87 'Korte aantekeningen van ontvangen en verzonden stukken bij commissarissen, 
inspecteurs over 's lands waterstaat en waterwerken der Bataafse Republiek in de 
Departementen van de Amstel en Texel'.
1800 aug. 1 - 1801 aug. 30 1 deel

88 Register van ontvangen en afgezonden missives, rapporten enz. betrekkelijk het 
tweede district der zeehavens en zeegaten (Nieuwe Diep, Den Helder en 
Medemblik).
1804-1807 1 deel

89 Stukken betreffende polderwerken, verveningen enz. in geheel Noord- Holland.
1680, 1777 - 1808 1 pak

90 Stukken betreffende verveningen in de Holendrechter- en Bullewijker polders onder
Ouder Amstel.
1801-1808 1 omslag
Met een kaart van de polders.

91 Aanmerkingen op het bericht van de contrarolleur-generaal De Bock over de 
gesteldheid der westelijke sluis te Halfweg door Brunings. Sept. 1788. Met proeven 
over het opwinden der valdeuren, 1800.
1788-1800 1 omslag

92 Stukken betreffende de sluis aan de Overtoom te Amsterdam.
1800-1802 1 dossier

93 Stukken betreffende de Slaperdijk te Spaarndam.
1732, 1801 - 1807 1 pak

94 Inspectie-rapport omtrent St. Aachten- en Assendelverdijken en de daar tussen 
gemaakte nieuwe overdijking, gedrukt.
1733 jan. 17 1 stuk

95 Reglement voor de bedijking en droogmaking van de Zuiderpolder onder 
Assendelf.
1804 1 stuk

96 Inventaris van goederen, welke in de dijksmagazijnen in Drechterland steeds in 
voorraad moeten zijn, vastgesteld 29 sept. 1723, met aanvulling, gedrukt.
1776 sep. 30 1 stuk

97 Rapporten over de schouw der dijken in Drechterland.
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1802 1 omslag
Hierbij een resolutie over subsidie voor dijken aldaar en in de Noordercoggen, d.d. 1777.

98 Bestek voor de verbouw 'van eenige gebouwen van de voormalige Oost Indische 
Compagnie te Enkhuizen tot een locaal ter opvoeding van kinderen voor den 
zeedienst bestemd', in duplo.
ongedateerd (1807?) 1 stuk
De verbouwing had in 1807 plaats.

99 Rapport van F. W. Conrad over klachten van de bewoners vaat Marken wegens niet-
ontvangen subsidie voor een aangelegde dijk, remissie van verponding enz., met 
een desbetreffende resolutie van 1738, gedrukt.
1807 1 omslag

100 Bestekken inzake de bouw en herstellingen aan 's lands magazijnen te Medemblik.
1799-1800 1 omslag

101 Resolutie van de Staten van Holland enz. over voorzieningen der dijken om de 
polders de Neck, Wormer en Jisp, met bijlage, gedrukt.
1790 apr. 8 1 omslag

102 Stukken betreffende de droogmaking van het Haarlemmermeer.
1796-1805 1 omslag
Met een berekening van landmeter Bolstra.

103 Resolutie van de Staten van Holland enz. over subsidie voor herstel van dijken te 
Oostzaan en Oostzaandam, met bijlagen.
1738 1 omslag

104 Opgaven van de hoogten van de Oost- en Westzaner zeedijken.
1808 1 omslag

105 Rapporten over de werken aan de Hondsbosse zeeweringen en de duinen te Petten.
1795-1808 1 omslag

106 Stukken betreffende de uitmaling van de Schermerboezem.
1797-1800 1 omslag
Hierbij een tabel van de watermolens, d.d. 1761.

107 Resolutie van de Staten van Holland enz. in verband met de doorbraak in Vlieland, 
gedrukt.
1757 1 omslag

108 Als voren over subsidie voor herstel van de Waterlandse zeedijken, gedrukt.
1738 aug. 21 1 stuk

109 Rapporten over de gesteldheid van het eiland Wieringen, met een desbetreffende 
resolutie, van 1757, gedrukt.
1796-1797 1 omslag

110 Memorie over de inspectie van de kolk of voerboezem aan de oude sluis in de Zijpe,
in duplo.
1797 1 stuk
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01.1.2.08 Zuid-Holland

01.1.2.08 ZUID-HOLLAND

111 Stukken betreffende zeeweringen in Zuid-Holland in het algemeen.
1797-1807 1 pak
Enkele stukken betreffen ook Noord-Holland.

112 Register van peilingen enz. langs de zeekust van Zuid-Holland.
1795-1802 1 deel

113 Stukken betreffende de gesteldheid van de Merwede, Oude Wiel enz. en de 
uitwatering van de Alblasserwaard.
1797, 1806 - 1808 1 pak
Hierbij het deel van de 'natuurkundige redeneringen ter verbetering van Zuid-Hollandse rivieren 
door G.F. Racer, predikant te Delden', aangaande de Merwede, 1743, en een gedrukt reglement 
betreffende hoogwaterrapporten, 1763.

114 Memories enz. betreffende de droogmaking te Bleiswijk en Hillegersberg.
1770-1784 1 pak

115 Memories betreffende de droogmaking te Hazerswoude, Benthuizen, 
Noordwaddinxveen, Hoogeveen, Zoeterwoude en Benthorn.
1759, 1773, 1799 - 1801 1 omslag

116 Rapporten, tekeningen enz. betreffende de Noord en de Pelsert bij Dordrecht.
1738-1780 1 omslag

117 Rapporten, tekeningen enz. betreffende het leggen van stenen hoofden voor Ter 
Heide.
1798 1 omslag

118 Memories enz. betreffende de zee- en doksluis te Hellevoet.
1798-1807 1 pak
Zie ook de notulen der commissie in nr. 40.

119 Stukken betreffende het geschil over het bestuursreglement voor Rijnland.
1796 1 omslag

120 Stukken betreffende de afvoer van boezemwater van Rijnland door aanleg van een 
uitwateringskanaal bij Katwijk aan Zee.
1772-1807 1 pak

121 Stukken betreffende de geoctrooieerde verveningen in Rijnland en de 
Krimpenerwaard, 1797-1807, met retroacta vanaf 1700.
1700-1807 1 omslag

122 Stukken betreffende de Nieuwkoopse Droogmakerij.
1751, 1775, 1777, 1788, 1799 - 1807 1 pak
Hierbij een kaart van de landmeter L. Kraakhorst, gedrukt bij R. en J. Ottens te Amsterdam, 1742. Zie 
ook nr. 40.

123 Losse stukken betreffende polders en verveningen in Holland
1777-1806
- Alkemade (Lijkerpolder onder ...), 1803-1804
- Beijerlandse polder, 1804
- Esselijkerwoude (Vlietpolder onder ...), 1799
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- Lisserpolder, 1804
- Loosdrecht (verveningen in ...), 1777-1802
- Moordrecht (landen benoorden 's-Gravenhage en IJsseldijk bij ...), 1799
- Noordwaddinxveen (Voorofs- of Binnenpolder van ...), 1800-1801
- Rietwijkerpolder, 1801-1806 - Rijnsaterwoudse Veenpolder, 1800
- Schieland (Eendrachtspolder onder ...), 1802
- Schieland (Zuidplas onder ...), 1799
- Spoelwijk (polderwerken te Middelburg en ...), 1802
- Stompwijk (Starrevaart- en Damhouderpolder onder ...), 1799
- Zwijndrechtse Waard (landen in de ...), 1799.

01.1.2.09 Zeeland

01.1.2.09 ZEELAND

124 Stukken betreffende onderhouds- en herstelwerken aan de zeeweringen en verdere
waterstaatswerken in Zeeland.
1799-1807 1 pak

125 Reglementen voor de dijken in Zeeland.
1791-1806 1 omslag

126 Strikken betreffende de Calamiteuze polder in Zeeland.
1801, 1804 - 1808 1 pak

127 Stukken betreffende zee- en havenwerken op Zuid-Beveland.
1799-1807 1 omslag

128 Bestek en condities voor een zeesluis met twee kokers en een stenen beer in de 
Bakkerspolder in het Land van Cadzand.
1783 1 stuk

129 Stukken betreffende havenwerken te Goes.
1790-1807 1 omslag

130 Bestek en condities voor een zeesluis c.a. in de Willem Hendrikspolder, het z.g. 
Boerenmagazijn buiten Hulst.
1783 1 stuk

131 Stukken betreffende herstellingen aan de Flaauwersdijk op het eiland Schouwen.
1805-1807 1 pak

132 Bestek en condities voor een zeesluis c.a. te Sluis.
1756 1 stuk

01.1.2.10 Noord-Brabant

01.1.2.10 NOORD-BRABANT

133 Stukken betreffende werken tot verbetering van Dommel en Aa.
1803-1807 1 katern

134 Rapport over de schut- of sassluis bij de Klundert.
1806 1 omslag

135 Stukken betreffende werken aan rivieren en dijken in het Land van Heusden en 
Altena, Empel en Lith.
1759, 1768, 1791 - 1799, 1804 1 pak

136 Stukken betreffende werken aan Mark en Dintel.
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1804 1 omslag

137 Stukken betreffende de haven-, zee- en waterwerken van Willemstad, 
Carolinapolder, Steenbergse Vliet, Moerdijk enz. behorende tot de domeinen 
afkomstig van de Vorst van Nassau.
1804-1805 1 omslag

01.2 Persoonlijke stukken

01.2 PERSOONLIJKE STUKKEN
01.2.1 Van Chr. Brunings

01.2.1 VAN CHR. BRUNINGS

138 Stukken betreffende aanstellingen en onderscheidingen, aan Brunings verleend.
1765-1805 4 stukken

139 Particuliere en onderhandse ingekomen brieven van de navolgende personen:
1777-1804 1 pak
Aa (C.C.H. van der), Haarlem, 1777, 1781, 1785
Aeneae (H.), Den Haag, 1803
Bentink (J.F.), Amsterdam, 1790
Beijerinck (F.), Schoonlo, 1799, Nijmegen, 1802
Beijerinck (W.), Lent, 1791-1804
Berger (L. den), Texel, 1801
Blanken (A. Jzn.), Amsterdam, Gouda, 1798-1804
Blanken (F. Jzn.), Brielle, 1801
Blanken (J. Jzn.), Brielle en den Haag, 1798-1804
Boetzelaer (D. van), Amsterdam, 1787, den Haag, 1795
Boetzelaer (J.P. van), den Haag, 1776
Bolstra (M.), 1769-1772
Brunings (C.), Alphen, 1798-1803
Brunings (C.L.), Alphen, 1799-1803, Vianen 1804
Conrad (F.W.), Culemborg, 1790-1795, Spaarndam 1798-1804
Conrad (M.J.), 'In de gemeenelandskeet van den Hondsbossche', 1794-1795
Dingmans (A.), Vlissingen, 1798-1804
Duyvesteijn (J.W.), Haarlem, 1799-1804
Engelman (J.), Spaarndam, 1772, Nijmegen, 1787, Culemborg, 1790-1795, Werkendam, 1795, Den 
Haag, 1795, Arnhem 1800,1801, Didam, 1801-1803
Exrik (J.A.), Den Haag, 1801
Fock (Jacob), Amsterdam, 1802
Foreest (C. van), Nijenburg bij Alkmaar, 1798, Den Haag, 1799, 1801
Gael (Johan), Leiden, 1784-1799
Gevers (D.C.), Endegeest, 1804
Glavimans (P.), Den Haag, 1799, Amsterdam, 1802
Goudriaan (A.F.), Alkmaar, 1803
Goudriaan (B.), Amsterdam, 1790, 1795
Gunther (J.G.), Pannerden, 1791, Lobith, 1795-1803
Heijnsius (P.), Den Haag, 1795
Hendorp, Amsterdam, 1787
Hoeufft (David), Haarlem, 1799-1803
Hogendorp (W. van), Rodenrijs, 1794, 1795
Hugenpoth (Alex van), Aerdt 1801, Utrecht, 1803
Hugenpoth van Aerdt (G.F.), Aerdt, 1776-1803
Huychelbos van Liender (J.D.), Rotterdam, 1799-1803
Hurter (Melchior), Schaffhausen, 1781, 1782, 1791
Klinkenberg (R.), Den Haag, 1778
Koopman (C.B.), Alphen, 1800
Krayenhoff (C.R.F.), Den Haag, 1795-1804
Kruysman (J.A.), Halfweg, 1779
Lamsweerde (G.W. van), Zutphen, 1800, 1801
Leemans (J.F.), Den Haag, 1795, 1799
Lelyveld (P. van), Pz., Leiden, 1804
Lespinasse, Amsterdam, 1795
Lobrij (W.), Leerdam, 1795
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Loosjes (A. Pzn.), Haarlem, 1801
Lorentz (P.), Den Haag, 1798-1803
Luytjes (E.C.), Aerdt, 1798, Millingen, 1803 May (W.), Amsterdam, 1791
Maurik (R. van), Den Haag, 1781
Peereboom (J.), Hoorn 1795, den Helder 1800, Alkmaar 1803
Redelijkheid (C.), Den Haag, 1772-1784
Roock (L.A.D.), Zaltbommel, 1784, 1785
Sabrier (J.), Pannerden, 1787, Delf 1791, 1794-1795, Den Haag, 1803
Schilling (J.), Amsterdam, 1790, 1794
Schimmelpenninck (R.J.), Londen, 1803, Amsterdam, 1803
Straalen (H. van), Den Haag, 1798
Swinden (J.H. van), Franeker, 1781, Amsterdam, 1786, 1803, 1803
Twent (J.A.), Den Haag, 1802, 1803
Vatebinder (G.C.C.), Gouda, 1795
Verelst (D.H.), Berlijn, 1772
Vladeraeken (G.C. van), Alkmaar, 1800-1803
Warin, Amsterdam, 1801
Wassenaer (J.J. van), Zuidwijk, 1772, 1778
Widder (F.A.), Groningen, 1763, 1766
Wiebeking, Darmstadt, 1798
Woltman, Cuxhaven, 1802
Zublink, Den Haag, 1803 

140 Familieberichten:
1752-1796 1 omslag
Aan zijn moeder en zuster, 1766, 1782, 1783.
Aan zijn dochter, 1787 en ongedateerd
Aan en van zijn neef, 1752, 1754, 1782.
Aan en van zijn vriend F.A. Widder te Groningen, 1763, 1766.
Van een vriendin Cornelia uit Amsterdam, ongedateerd
Overlijdensberichten van:
J.C. Noppen, echtgenote van Chr. Brunings, 1768.
E.M. Six, moeder van Chr. Brunings, 1772.
W.C. Boey te Haarlem, 1793.
Mr. J. Hubrecht te Leiden, 1794.
Nic. baron van Boetzelaer, te 's-Gravenhage, 1796.

141 Brieven, die door Brunings zijn verzonden, doch weder zijn terugontvangen, aan:
1771-1804 1 omslag
Aa (C.C.H. van der), 1771.
Redelijkheid (C.), Den Haag, 1784.
Straalen (H. van), Den Haag, 1778.
Een der Commissarissen voor het Werk der Rivieren, 1791.
Een lid der Commissie van Superintendentie, 1803, 1804.

142 Correspondentie met geleerden in het buitenland over waterbouwkundige werken.
1774 juni 18 - 1805 mrt. 17 1 band
Grotendeels met Wiebeking en Woltman.

143 Aantekeningen, beoordelingen enz. over waterbouwkundige werken van 
Wiebeking, Woltman en anderen.
1785 en ongedateerd 1 omslag

144 Beoordelingen der 'Beitrage zur hydraulischen Architectur', van R. Woltman, met 
kopie der anti-kritiek door Woltman.
1795 1 omslag

145 Aanmerkingen op Woltman's 'Theorie des Deichbaues'.
dec. 1792 1 omslag

146 Beschouwingen over het beheer van de Waterstaat der Bataafse Republiek.
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1798-1802 1 omslag

147 Beschrijvingen van de manier van bewerking van krib-zink en beslagwerken der 
grote rivieren.

1 omslag

148 Beoordeling van antwoorden op verschillende prijsvragen.
1785, 1793, 1801 1 omslag

149 Aantekeningen op het werk van Geuneté: 'Experiences sur je cours des Gleuves'.
ongedateerd 1 stuk

150 Aanmerkingen wegens de resistentie van het water.
ongedateerd 1 omslag

151 Beschrijving van het werktuig tot meting der stroomsnelheid van de rivieren, 
gedrukt, met bijbehorende tekeningen.
ongedateerd 1 omslag

152 Losse aantekeningen over verschillende technische onderwerpen betreffende de 
waterstaat.
ongedateerd 1 omslag

153 Aantekeningen van zijn vader David Brunings, filosofisch en filologisch student.
1721-1723 1 deel

154 Brieven van Melchior Bolstra, landmeter van Rijnland, aan J. Noppen, toeziener van 
Rijnland.
1739, 1762, 1769, 1772 1 omslag

155 Brief van D. Klinkenberg, landmeter, vermoedelijk aan J. Noppen.
1753 aug. 2 1 stuk

01.2.2 Van F.W. Conrad

01.2.2 VAN F.W. CONRAD

156 Ingekomen brieven over waterstaatsaangelegenheden.
1791-1808 1 pak

157 Minuten van uitgegane brieven door Conrad verzonden, doch weder bij hem 
teruggekomen.
1795-1805 1 omslag

158 Kennisgevingen van het overlijden van Chr. Brunings.
mei 1805 1 omslag

159 Brieven aan J.P. Gildemeester, geboren Brunings, na het overlijden van haar vader, 
afschrifen.
1805 mei 1 omslag

160 Ingekomen brieven bij Conrad, betreffende het overlijden van Chr. Brunings, het 
plaatsen van een monument op zijn graf in de kerk te Haarlem en zijn 
levensbeschrijving.
1805 mei 20 - 1807 dec. 18 1 pak
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161 Concept 'Levensberigt van of lofrede op den heer Chr. Brunings door F.W. Conrad' en
desbetreffende aantekeningen.
1807 1 deel, 1 omslag

162 Stukken betreffende de bekroning der door Conrad ingezonden levensbeschrijving.
1807-1808 1 omslag

163 Concepten van een opschrif voor het huldeblijk, door Dijkgraaf en Heemraden van 
Rijnland aangeboden aan de nagelaten betrekkingen van Chr. Brunings, en 
grafschrifen bij diens overlijden.
1806 1 omslag

164 Staatsbesluit betreffende het plaatsen van een monument op het graf van Chr. 
Brunings, d.d. 10 maart 1806, met daartoe betrekkelijke stukken.
1806 1 omslag

165 Aanstellingen, benoemingen, opdrachten en onderscheidingen, verleend aan F.W. 
Conrad.
1771 juni 10 - 1807 okt. 13 1 omslag

166 Correspondentie betreffende, en diploma's van het lidmaatschap van 
wetenschappelijke genootschappen.
1804-1806 1 omslag

167 Aantekeningen van F.W. Conrad over diverse technische onderwerpen.
ongedateerd 1 omslag

168 Journaal van F.W. Conrad van een reis door Noord-Holland.
1797 okt. 18 - 25 1 katern

169 Journaal van een reis door Noord-Holland, gemaakt door de gebroeders H. en J.P. 
Gildemeester en F.W. Conrad, concept en origineel.
1800 juni 7 - 13 1 omslag

170 Artikel, voorkomende in 'Allgemeine auf Geschichte und Erfahrung gegründete 
theoretisch practische Wasserbaukunst', uitgegeven door Wiebeking en Kröhnke, 
over de methode, waarvan men zich in Holland bedient tot het meten der diepte op
de rivieren, door F.W. Conrad.

1 stuk

171 Lijst van boeken door Chr. Brunings vermaakt aan F.W. Conrad, volgens codicille van
28 december 1797.
ongedateerd 1 stuk

172 Catalogus ener wetenschappelijke bibliotheek, vermoedelijk opgemaakt na het 
overlijden van F.W. Conrad.
ongedateerd 17 vellen

173 Vijf tekeningen van vruchten en bloemen, in rood krijt, potlood en waterverf, 
getekend door J. Scholten, F.W. Conrad en een onbekende.
ongedateerd 5 stukken

174 Ingekomen brieven bij mevrouw Conrad, na het overlijden van haar man.
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1808 apr. 1 omslag

175 Brief van A. Twent, minister van Binnenlandse Zaken, aan de kinderen van de 
overleden inspecteur-generaal F.W. Conrad.
1809 jan. 9 1 stuk

176 Request van M.J. Conrad, gewezen luitenant bij de genie (broeder van F.W. Conrad) 
aan de Commissie van Superintendentie van de Waterstaat om plaatsing bij de 
Waterstaat.
1805 1 stuk



36 Inspecteurs Waterstaat vóór 1850 2.16.06

02 CORNELIS RUDOLPHUS THEODORUS KRAYENHOFF

02 CORNELIS RUDOLPHUS THEODORUS KRAYENHOFF
Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff werd geboren in 1758 en overleed te Nijmegen in 1840. In
1784 vestigde hij zich als geneesheer te Amsterdam, welk hij slechts kort uitoefende, daar hij in 1795 
luitenant-kolonel van de Generale Staf werd en tevens adjunct-contrarolleur der Hollandse 
fortificaties.
In 1796 werd hij directeur der Hollandse fortificaties en adjunct-inspecteur-generaal der rivieren.
In 1798 werd hij luitenant-kolonel, directeur van het Departement van de Krammer en Biesbosch tot 
aan en met het eiland Texel.
In 1803 volgde zijn benoeming tot inspecteur in het 2e district der rivieren (Beneden Rijn, Lek, Waal, 
Merwede, Hollandse IJssel en Maas, de Baartwijkse Overlaat, het Oude Maasje en de Biesbosch).
In 1806 werd hij kolonel-directeur der fortificaties en in 1807 generaal-majoor, waarmede zijn 
bemoeiingen met de Waterstaat eindigden.
Zie verder Nieuw Biografisch Woordenboek.
De hierna beschreven stukken betreffen alleen zijn waterstaatswerken.

02.1 Verschillende waterstaatsfuncties

02.1 VERSCHILLENDE WATERSTAATSFUNCTIES

177 Aanstellingen van Krayenhoff.
1795 mei 26 - 1811 feb. 8 1 omslag

178-181 Ingekomen resoluties van het algemeen bestuur van de Waterstaat.
1798-1807 4 pakken
178 1798-1802
179 1803-1804
180 1805
181 1806-1807

182 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1798-1806 1 pak

183 Stukken betreffende het beheer en de organisatie van de Waterstaat, afschrifen.
1806 juli 12 - nov. 30 1 pak
Krayenhoff was met Twent en Van Stralen bij Koninklijk Besluit van 20 november 1806 inv.nr. 13, 
benoemd om de koning hierover voorstellen te doen. Als lid dier commissie heef hij mede 
afschrifen gemaakt.

184 Rapporten aan de koning betreffende de Waterstaat.
1806 juli 26 - 1808 jan. 4 1 pak

185 Boek van waterpassingen aan de Nederlandse rivieren en zeeën door prof. Lulofs 
met medewerking van de landmeters Bolstra, Klinkenberg e.a., afschrif, in duplo.
1751-1767 1 deel

186 Staten van de waterpassing van de grote rivieren van het Rijk door Krayenhoff.
1797 mei 1 pak
Met afstandstafel en kaart van de hakkel 'bouten', en een kaart, aangevende de waterstanden van 
1751 af door C. Velsen, ongedateerd.

187 'Afbeeldingen der gebouwen en voorwerpen, waarin hakkelbouten zijn geslagen, 
dienende tot verzekeringen of vaste merken der waterpassingen langs de 
hoofdrivieren van het Rijk'.
1797 mei 1 pak
Behoren bij inv.nr. 186.

188 'Geconcateneerde waterpassing van de stand der peilpalen op de Nederrijn te 
Arnhem en de Nederwaal te Nijmegen en langs Nederrijn en Lek van Elden tot 
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Krimpen aan de Lek en van de Nederrijn van Spees tot de Nederwaal bij Ochten', 
met bijlagen.
1804 sep. 15 - okt. 2 1 pak

189 Als in inv.nr. 188 (afschrif van de tekst zonder de daar tussen geschreven staten en 
zonder de bijlagen).

1 deel

190 Stukken betreffende de waterhoogten en gesteldheid van de peilpalen en het 
vaarwater alsmede de capaciteit van de Nederrijn en Lek door C.L. Brunings 
(origineel en afschrif).
1804-1805 1 pak

191 Memorie wegens de waarnemingen van de overstromingen bij de rechter 
IJsseloever, afschrif.
1799 feb. - mrt. 1 stuk

192 Geconcateneerde waterpassing van de rivier de IJssel, duplicaat.
1801 juni - aug. 1 stuk
Met bijlagen, houdende o.a. tekeningen van de gebouwen enz. waarin hakkelbouten zijn geplaatst.

193 Stukken betreffende de Baartwijkse Overlaat (met kaart), met inhoudsopgave.
1658, 1758 - 1798 1 pak

194 Memories en andere stukken betreffende een ontworpen kanaal uit het einde van 
de Drecht tot in de Pijnenburger Grif bij de uitwatering daarvan in de Eem, met een
kaart en profieltekeningen van de landmeter A. Blanken Jzn.
1797-1799 1 omslag
Aanwinst 1895 nr. IV 14.

195 Staat van de rivierhoogten omtrent de uitwaterende sluizen der Vijf Heerenlanden 
onder Agthoven gemiddeld over iedere week.
1795-1806 1 omslag

196 Staat van de waterpassing van de Noord tussen Papendrecht en Krimpen aan de 
Lek.
1804 juli 21 - 26 1 omslag

197 Tabellen en kaarten van de waterpassingen van 's-Hertogenbosch tot 
Geertruidenberg door Krayenhoff en F.W. Conrad.
1796 mei 1 pak

198 Aantekeningen betreffende enige waterwerken, waargenomen op een reisje naar 
Brussel.
1797 mei 1 omslag

199 Inhoudsopgave van 'een roode portefeuille gemerkt C met roodledere band van de 
Merwede en killen door heer Kraayenhoff'.
1811 1 stuk

199A Aantekeningen betreffende de waterpassing van de Rijn, Waal en Merwede van 
Millingen tot Dordrecht.
1797 1 deel

199B Aantekeningen aangaande de inspectie tot het project van het graven der kanalen 
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in de Meijerij van Den Bosch, 1798, en betreffende de waterpassing van Den Bosch 
tot aan de Stratumse Molen te Eindhoven.
1800, 1798 - 1800 1 deel
Ontbreekt

199C Kaarten behorend bij de aantekening betreffende het plan tot graven van een 
kanaal van Den Bosch naar Eindhoven.
1800 1 deel
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03 PLEUNUS LORENTZ

03 PLEUNUS LORENTZ
Pleunus Lorentz was sinds 1787 opzichter van de fortificaties te Hinderdam en mede voor de 
waarneming van Muiden, Weesp, Uitermeeren andere posten daaromtrent.
Bij besluit van het Uitvoerend Bewind, d.d. 11 april 1798, werd opgericht het Bureau der 
Zeeweringen, Zeedijken en Waterstaat. Hierbij werden Krayenhoff tot chef van P. Lorentz tot 
commies benoemd.
Ook bij het op 3 juli 1800 opgerichte Bureau voor Dijken, Wegen en Wateren, bleef hij 1e commies. In
deze functie werd hij 3 oktober 1803 opnieuw aangesteld om de algemene secretaris en de griffier 
van het Staatsbewind in alle zaken, 's Lands Waterstaat concernerende, te assisteren.
13 mei 1808 (inv.nr. 159) werd hij bevorderd tot generale chef van de Algemene Secretarie van de 
Waterstaat.
1 januari 1809 stelde koning Lodewijk hem aan tot archivist en directeur der plannen bij het Comité 
Centraal van de Waterstaat, terwijl 16 februari 1811 zijn benoeming volgde tot chef van het Bureau 
van de Achterstand, waarmede dus zijn bemoeiingen met de Waterstaat een einde namen.
In 1815 werd hij, naar aanleiding van een verzoek om een post bij de Waterstaat in Oost-Indië te 
mogen krijgen, benoemd tot civiel ambtenaar der 2e klasse, welke benoeming in 1816 werd 
ingetrokken.

03.1 Opzichter van de fortificaties en commies

03.1 OPZICHTER VAN DE FORTIFICATIES EN COMMIES

200 Minuten van uitgegane brieven betreffende fortificatiewerken te Hinderdam, 
Muiden, Weesp, Uitermeer en omgeving.
1796 juli 16 - 1797 nov. 1 pak

201 Ingekomen stukken.
1787-1798 feb. 1 pak

202 Ingekomen resoluties en orders betreffende algemene 
waterstaatsaangelegenheden.
1798 sep. 14 - 1799 nov. 1 omslag

203 Opgaven van waterstaatsbesturen en ambtenaren.
1798-1801 1 omslag

204 Journaal van ingekomen stukken.
1800-1802 1 omslag

205-208 Ingekomen besluiten van het Staatsbewind en van de Commissie van 
Superintendentie over de Waterstaat, houdende voorschrifen betreffende de 
Waterstaat, voor Lorentz van belang.
1803-1806 4 pakken
205 1803
206 1804
207 1805
208 1806

209 Memories van de directeur-generaal van de Waterstaat, houdende opgaven van de 
te doene betalingen in de volgende maand wegens te verrichten werkzaamheden, 
met bijlagen.
1804 feb. 29 - 1805 mrt. 29 1 pak

210 Onderhandse ingekomen stukken.
1798 sep. 18 - 1810 mrt. 19 1 omslag

211 Staten van waterstaatswerken in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, 1788-
1797, met opgaven der onderhoudskosten over tien jaren.
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ongedateerd (1798) 1 omslag

212 Stukken over de afwatering van de Betuwe.
1800 okt. - dec. 1 omslag

213 Stukken betreffende de verkoop en bedijking van de plaat Flacquee en het graven 
van een haven voor Sommelsdijk.
1803 dec. 22 - 1805 dec. 1 pak

214 Veilingscondities van zalm- en andere platen, hooiwei, en bouwland in en langs de 
Maas bij Hoogvliet en Poortugaal, Sliedrecht, Woudrichem, onder Andel, Dussen 
enz., gedrukt.
1805 okt. 1 stuk

215 Lijst van stukken, over te geven aan de inspecteurs van het 11e district uit het archief
van de gewezen commissaris-inspecteur W. Beyerinck.
1804 1 stuk

216 Rekening van Lorentz aan de weduwe Van Maanen over allerlei ontvangsten en 
uitgaven.
1804 aug. 10 1 stuk
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04 JAN BLANKEN JZN

04 JAN BLANKEN JZN
Jan Blanken Jzn. werd geboren te Bergambacht 15 november 1755 en overleed te Vianen 17 juli 1838.
In 1775 werd hij eerste ordinaris-opzichter van de Hollandse eilanden Voorne, Goeree en 
Overflakkee.
Tijdens de vierde Engelse oorlog (1780-1784) droeg hij bij tot het in orde maken der vestingen Brielle 
en Hellevoetsluis en tot de aanleg van een aantal batterijen langs de gehele Hollandse kust.
In 1785 werd hem als luitenant der artillerie het verkennen van de Schelde opgedragen en het in 
staat van verdediging brengen van de zuidelijke grenzen.
In 1794 tot kapitein der artillerie benoemd, werd hij belast met het organiseren van de artillerie bij 
de 'Landzaten', een korps, dat toen voor de verdediging gevormd werd.
In oktober 1794 richtte hij versterkingen op langs de Lekdijk bij Vreeswijk tot aan de Oude Rijn.
In maart 1798 werd hij benoemd tot lid der door de Bataafse Republiek ingestelde Commissie van 
Superintendentie over de Zeedijken, waardoor hij zich meer tot de Waterstaat ging bepalen.
16 juli 1800 werd hij benoemd tot commissaris-inspecteur van het departement Schelde en Maas 
benoorden Krammer en Grevelingen. Na de watersnood van 1803 verkreeg hij de rang van luitenant-
kolonel.
14 oktober 1803 volgde zijn benoeming tot inspecteur in het 1e district, bestaande uit het 
Zuiderkwartier van Holland, hetgeen hij bleef tot hij 21 maart 1808 bevorderd werd tot inspecteur-
generaal, welk ambt hij tot zijn pensionering op 26 november 1826, met ingang van 1 januari 1827 
heef vervuld (zie ook Nieuw Biografisch Woordenboek).
De lotgevallen van de archieven van de inspecteurs-generaal tref men aan in de algemene inleiding.

04.1 Stukken betreffende algemene zaken

04.1 STUKKEN BETREFFENDE ALGEMENE ZAKEN
04.1.1 Persoonlijke aangelegenheden, rapporten, instructies, e.d.

04.1.1 PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN, RAPPORTEN, INSTRUCTIES, E.D.

217-219 Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken.
1800-1818 en 1812 - 1917 3 pakken
Brieven zitten in: Archief Waterstaat, 1798-1813 (2.01.13) 1e t/m 3e bureau.
217 1800 aug. 2 - 1803 nov. 12
218 1803 okt. 14 - 1808 okt. 20
219 1812 jan. 1 - 1817 jan. 10

220 Brievenboek van J. Blanken Jzn., eerst als commissaris-inspecteur over 's 
landswerken in de departementen van de Delf en Dommel, daarna als luitenant-
kolonel en commissaris-inspecteur over 's landswaterwerken, daarna inspecteur 
van het 1e district der zeehavens en zeegaten.
1800 sep. 7 - 1804 jan. 12 1 deel

221 Lijst van alle stukken, in handen gesteld van Blanken ter fine van rapport, 
consideratie en advies van 1 februari 1807 tot 3 april 1808.
1808 mei 31 1 omslag

222 Rapporten, memories, besluiten enz. betreffende de organisatie van de Waterstaat.
1800-1826 1 pak
Met een kaart van de indeling van Zuid-Holland, 1807.

223 Aanstellingen, instructies enz. voor personeel van de Waterstaat.
1783-1835 1 pak

223BIS Acte van aanstelling door het Staatsbewind der Bataafse Republiek van Jan Blanken
Jansz. tot inspecteur over de zeehavens voor het district Holland in het 
Zuiderkwartier.
1803 1 stuk

223TER Diploma voor Jan Blanken, inspecteur-generaal van de Waterstaat, geb. 15 
november 1756 te Bergambacht, op 25 oktober 1811 door keizer Napoleon als ridder
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in de koninklijke orde van het legioen van eer opgenomen en daarin op 6 oktober 
1817 herbevestigd door koning Lodewijk XVIII van Frankrijk.
1817 1 stuk
Afkomstig uit Aanwinsten 1958, XI, 1-2.

224 Besluiten, instructies, reglementen enz. betreffende de organisatie van de 
Waterstaat en het personeel, gedrukt.
1703-1849 1 pak
Deze verzameling is slechts gedeeltelijk van Blanken afkomstig en verder aangevuld met allerlei 
latere gedrukte stukken.

225 Register van orders van J. Blanken Jzn. voor waterstaatswerken ten behoeve van 's 
lands verdediging.
1815 apr. 30 - sep. 10

226 Registers van aanbestede of anderszins uitgevoerde werken en leverancies, door de
Directie van de Waterstaat in het gehele koninkrijk.
1814-1817 1 pak

227 Algemene bepalingen betreffende aanbestedingen.
1815-1826 en ongedateerd 1 omslag

228 'Financiele remissiën, gratiën en subsidiën'. Alfabetische lijsten van plaatsen, 
waaraan ontheffing van belasting enz. is verleend vóór 1800.
1800 1 pak

04.1.2 Zeeweringen en verdedigingswerken

04.1.2 ZEEWERINGEN EN VERDEDIGINGSWERKEN
Zie ook Noord- en Zuid-Holland.

229 Verhandelingen, bestekken enz. tot verbetering der zeehavens en zeegaten mede in
verband met 's lands defensie.
1688, 1748, 1777 - 1824 1 pak

230 Notulen en bijlagen van de commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 29 april 
1807 (inv.nr. 32) tot het vervaardigen van een memorie 'opzichtelijk de phisique en 
maritime staat van het Koninkrijk'.
1807 mei 9 - okt. 8 1 pak
Deze commissie bestond uit de heren: C.H. Verhuell, president, A. Twent, J. Blanken en A.F. 
Goudriaan, leden. Blanken was secretaris.

231 Stukken betreffende zeeweringen langs de Noordzee en uitwatering van Schieland 
en Delfland.
1756-1878 1 pak

232 Rapporten enz. over hoge zeevloeden.
1806 en 1808 1 pak

233 Aantekeningen uit boekwerken, memories enz. over Franse havenwerken.
1653-1791 en ongedateerd 1 pak

234 Beschrijvingen van Franse havens in verband met de aanleg van de zee- en 
marinehaven van Hellevoetsluis, van de hand van Blanken e.a.
1796-1797, 1820 en ongedateerd 1 pak

235 Rapporten, enz. omtrent waterstaatswerken aan de Franse autoriteiten.
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1810-1813 1 pak
04.1.3 Rivieren, dijken, enz. in het algemeen

04.1.3 RIVIEREN, DIJKEN, ENZ. IN HET ALGEMEEN

236 Algemene rapporten over de toestanden der grote rivieren en aangevende de 
middelen tot verbetering.
1748-1809, 1817 en ongedateerd 1 pak

237 Rapporten van inspecteurs betreffende ijsgang, dijkbreuken en overstromingen.
1799-1801 1 pak
Zie ook het archief van de agent van Inwendige Politie.

238-239 Correspondentie als voren.
1809-1896 2 pakken
238 1802-1809
239 1810-1876

240 Rivierberichten inzake overstromingen enz.
1803-1823 1 pak

241 Rivierpeilingen en waarnemingen.
1780, 1802 - 1895 1 pak

242 Register van orders en correspondentie, gesteld en gehouden bij Blankens 
commissie te Gorinchem gedurende de ijsgang en gevaarlijke staat der rivieren.
1803 feb. - mrt. 1 deel

243 Uitgegane orders en ingekomen berichten in verband met de schouw van wegen, 
dijk-, sluis-, krib- en waterwerken in de departementen van de Delf en Dommel en 
een gedeelte van de Schelde en Maas.
1800-1802 1 pak
Ontbreekt

244-248 Stukken betreffende de Ringcommissies, belast met het toezicht op de dijkringen.
1809-1813 5 pakken
Op 7 april 1807 stelde koning Lodewijk een reglement op de beheersing der dijken binnen het Rijk 
vast, waarbij de onderscheidene dijkbesturen in dijkringen werden verenigd. Die dijkringen zouden 
worden bestuurd door ringcommissies, bestaande uit niet meer dan zeven en niet minder dan drie 
personen. Dit reglement is echter niet toegepast, doch eerst nadat bij de wet van 31 januari 1810 het 
beheer van de Waterstaat was geregeld, werd bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1810 (inv.nr. 1) een 
nieuw reglement vastgesteld, waarbij het algemeen toezicht over de dijkringen werd gebracht onder
ringcommissies als boven, Deze commissies moesten hun rapporten inzenden aan de minister 
(directeur des Ponts et Chaussées) die ze aan Blanken zond om advies.
244 'Pieces relatives aux limites des arrondisselents des diques en 

Hollande'.
a. Stukken betreffende de voorbereiding van de invoering der 
ringcommissies, 1809-1810
b. Brief van de directeur des Ponts et Chaussées betreffende de 
herziening der ringverdeling, van 5 februari 1813, met tweeëntwintig 
bijlagen van 1812 en 1813, 1812 - 1813

245 Correspondentie met de requestmeester over de rapporten der 
ringcommissies, 1811

246 Correspondentie met de directeur des Ponts et Chaussées, waarbij 
ook afschrifen der rapporten, 1812

247 Als inv.nr. 246, 1813
248 Ingekomen brieven van de requestmeester en de directeur des Ponts
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et Chaussées, 1812 - 1813

249 Bestekken enz. voor herstellingen aan bruggen, dijken, kribben enz. in de Waal, 
Maas en Merwede.
1702, 1807 - 1808 1 omslag

250 Rapporten van de inspecteurs van 's lands boven- en middenrivieren aangaande de 
overlaten tot beveiliging tegen overstroming.
1803 1 pak

251 Groot plan voor een overlaat door het land van Altena.
1809 1 pak

252 Stukken betreffende van het land van Maas en Waal.
1802, 1817 - 1828 1 pak

253 Stukken betreffende de waterafvoer van de Nederrijn, IJssel en Lek, met retro-acta 
d.d. 1651 en 1754.
1810-1811 1 pak

254 Generale tableaux van de waterstand in de Rijn, Lek, Waal en Merwede.
1812-1814 1 pak

255 Wekelijkse rapporten omtrent de bouwing der defensive inundatiesluizen en 
werken tussen de rivieren de Linge, de Lek, de Waal, de Maas en de Bakkerskil of de 
Biesbosch.
1815 mei 28 - nov. 9 2 delen

256 Rapporten omtrent waterpassingen in de Nederrijn, Lek en Waal.
1817 1 pak

257 Orders, door Blanken gegeven in verband met de overstromingen van december 
1813, afschrifen.
1813 1 pak

258 Verbaal van J. Ant. Blanken der gedane peilingen en opnemingen in en langs de 
hoofdrivieren.
1814 apr. - juni 1 omslag

259 Algemeen rapport wegens ijsbijzetting en waterstanden in de hoofdrivieren.
1815-1816 1 deel
Ontbreekt

260 Pro-memorie van Blanken tot de conferentie met gecommitteerden van de 1e 
klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut te Amsterdam over een verhandeling
van Goudriaan over zijdelingse afleidingen tot ontlasting van door ijs belemmerd 
rivierwater.
1816 1 omslag

261 Opgaven omtrent de zomerpeilen van de grote rivieren gedaan door de 
polderbesturen tussen die rivieren.
1816 1 omslag

262 Algemene regelingen der peilschalen langs de grote rivieren.
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1815-1818 1 omslag

263 'Riviercommissies'. Besluiten enz. ontvangen als lid der commissies, ingesteld bij 
Koninklijk Besluit d.d. 15 maart 1821 (inv.nr. 105) en 7 juli 1828 (inv.nr. 47) voor de 
rivierafleidingen.
1821-1829 1 pak
Hierbij ook de plannen van C. Vetloop te Utrecht strekkende ter voorkoming van overstromingen.

264 Stukken betreffende overstromingen in 1820 en 1825, met kaarten.
1820-1825 1 omslag

265 Placaten, publicaties en waarschuwingen omtrent het vissen op de rivieren. Met 
inhoudsopgave.
1551-1771 1 omslag

04.1.4 Wegen in het algemeen

04.1.4 WEGEN IN HET ALGEMEEN

266 Afstandtafels van Parijs naar de Hollandse hoofdsteden.
1811 1 omslag

267 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van wegen in het algemeen.
1811-1813 1 pak

268 Stukken inzake breedte der vellingen van diligences.
1811, 1822 1 omslag

269 Administratieve verordeningen omtrent het beheer der grote wegen.
1816-1821 1 pak

04.2 Stukken betreffende bijzondere zaken

04.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ZAKEN
04.2.1 Waterstaat

04.2.1 WATERSTAAT
04.2.1.1 Friesland, Groningen en Drenthe

04.2.1.1 FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE

270 Stukken betreffende polders en verveningen in Friesland.
1774, 1822 - 1823 1 omslag

271 Stukken betreffende Groningse en Friese zeedijken.
1801, 1806 1 pak

272 Stukken betreffende waterstaatswerken in Groningen.
1808, 1817 - 1824, 1826 1 pak

273 Stukken betreffende diverse waterstaatswerken in Drenthe.
1817-1820, 1826 1 pak

04.2.1.2 Overijssel

04.2.1.2 OVERIJSSEL

274 Ontwerp-reglement voor het bestuur van de polder Mastenbroek.
1795 1 omslag

275 Rapport van J. E. Wildeman over de bevaarbaarmaking van de Vecht, Regge en 
Schipbeek.
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1809 1 stuk

276-277 Bestekken en verdere stukken betreffende wegen en dijken in Overijssel.
1803-1809, 1817 - 1826 2 pakken
276 1803, 1809, 1817 - 1819
277 1820-1826

04.2.1.3 Gelderland (en Duitsland)

04.2.1.3 GELDERLAND (EN DUITSLAND)

278-282 Ingekomen stukken betreffende wegen, dijken en rivieren in Gelderland.
1808-1827 5 pakken
Hierbij ook enkele minuten van uitgegane stukken.
278 1808-1812
279 1813-1816
280 1817-1818
281 1819-1821
282 1822-1827

283 Stukken betreffende de uitwatering van de Tielerwaard.
1809, 1818 - 1819 1 omslag

284 Stukken betreffende de aanleg en opruiming van kribwerken in Gelderland.
1767, 1775, 1800 - 1824

285 Kaart van het dijk- en riviervak onder Altfort en Apeltern.
1819 mrt. 1 kaart

286 Stukken betrekkelijk de bouw van sluizen en bruggen in de Berkel.
1788, 1814 - 1819 1 pak

287 Plan voor een pontveer over de Maas bij Alphen in Gelderland, 1808, met een kaart 
van de Maas bij Alphen, in verband met het bouwen van een steenoven, door W. 
van Ommeren, 1816.
1808-1916 1 omslag

288 Stukken, afkomstig van J. Blanken Jzn. als commissaris der Nederlandse regering 
voor de grensscheiding tussen Nederland en Duitsland aan de Beneden Rijn 
(Lobitse en Bijlandse Waard), met retroacta d.d. 1745-1777.
1745-1777, 1814 - 1822 1 pak
Zie het traktaat gesloten te Kleef 7 oktober 1816.

289 Herstellingen en versterkingen van de Rijndijken van Culemburg tot de Grebbe.
1800-1820 1 pak

290 Geschiedenis van de doorbraak van de Nederrijn in de Waal bij 'Schenkenschans'.
1 omslag

291 Memorie over de scheepvaart door het Munsters kanaal.
ca. 1808 1 omslag

292 Stukken over de afsluiting van de Nederrijn en Lek.
1807-1809 1 pak

293 Plannen van Van Ommeren over waterbouwkundige werken in de Rijn in het 
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arrondissement Rees in Duitsland.
1811 1 omslag

294 Verhandelingen en memories over de Rijn in Duitsland en maatregelen tegen 
overstromingen.
1822-1830 1 pak

295 Peilingen van de Rijn in Duitsland.
1829 1 omslag

296 Stukken betreffende werken aan de Oude Rijn en het Spijk in Gelderland en 
Duitsland.
1799-1812 1 pak

297 Stukken betreffende het veer over de Oude Rijn bij Aerdt.
1817-1819 1 omslag

298 Stukken betreffende de Lijmerse Overlaat.
1809-1825 1 pak

299 Stukken betreffende de schipbrug over de Rijn bij Arnhem.
1826 1 omslag

300 Stukken en kaarten betreffende waterstaatswerken aan de Waal.
1802-1809, 1814 - 1816 1 omslag

301 Memories over de trekpaden langs de Waal van Gorinchem tot Nijmegen.
1816, 1822 1 omslag

302 Stukken betreffende kribben en dammen in de Waal bij het fort St. Andries.
1809 1 omslag
Met een kaart d.d. 1816.

303 Stukken betreffende de Meijdijk in de Bommelerwaard. 1759.
1809-1810 1 omslag

304 Stukken betreffende de Dalemse dijken, sluizen en overlaten.
1809-1825 1 pak

305 Stukken betreffende werken aan de oevers van de Gentse-, Bemmelse en Ooijense 
buitenpolder.
1811-1826 1 pak

306 Stukken betreffende middelen tot voorkoming van de schade door water van Maas 
en Waal voor de polder Heerewaarden.
1802 1 omslag
Ontbreekt

307 Stukken betreffende herstellingen aan de Hellouwse schaardijken.
1824 1 omslag

308 Memorie over de dijk de Hortenberg in het Ambt van Overbetuwe door Van Lijnden 
van Hemmen.
ongedateerd (1824?) 1 omslag



48 Inspecteurs Waterstaat vóór 1850 2.16.06

309 Stukken betreffende de schipbrug te Nijmegen.
1815, 1819, 1821 1 pak

310 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de Waaldijk tussen de 
vestingwerken van Nijmegen en het fort Batavia bij Hees. Met een kaartje.
1816 1 omslag

311 Peilschaal van de stand van het water bij Tiel, gedurende de overstroming van 
februari 1823. Met een tekening van de Maas en Waal.
1823 feb. 1 omslag

312 Stukken betreffende werken aan de Varikse, Lugtenburgse, Herwijnse en Opijnense 
schaardijken en de Waal bij Ennewijnen in de Tielerwaard.
1807-1822 1 pak

313 Stukken betreffende de doorbraak van de Waaldijk bij Weurt.
1805 1 omslag

314 Plannen voor een nieuwe haven bij Zaltbommel en een gierpont over de Waal.
1808 1 omslag

315 Stukken betreffende algemene verbeteringen van de Gelderse IJssel.
1799-1809 1 pak

316 Stukken betreffende de Latumse, Ellecomse en Bingerdense dijk.
1814, 1820 1 omslag

317 Kaart van de grote wegen door de provincie Gelderland.
1816 1 kaart

318 Stukken betreffende de Baakse weg en Warnsveldse overlaat bij Zutphen.
1811, 1818 - 1825 1 pak

319 Stukken betreffende de weg en overlaat tussen Zutphen en Warnsveld.
1814-1824 1 pak

320 Stukken betreffende de postweg van Wezel naar Munster.
1811 1 omslag

321 Proces-verbaal betreffende een gedeelte van de grote weg 1e klasse inv.nr. 6 van de 
Grebbe tot Wageningen.
1826 1 stuk

04.2.1.4 Utrecht

04.2.1.4 UTRECHT

322 Stukken betreffende aanbestedingen van werken in de provincie Utrecht.
1814-1819 1 omslag

323 Stukken betreffende de sluizen bij Vreeswijk.
1807-1833 1 pak

324 Stukken betreffende het brak worden van het water in de Vecht.
1798, 1817 - 1825 1 pak
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325 Stukken betreffende de vereniging van de Vecht, de Lek en Nederrijn met de Eem.
1803, 1824 - 1829 1 pak

326 Stukken betreffende de Mijdrechtse Droogmakerij, met vier kaarten.
1784-1834 1 pak
Enkele stukken betreffen ook de Haarlemmermeer en de Waverveense Plassen.

327 Stukken betreffende de schutsluis in de Lek bij IJsselstein.
1808 1 omslag

328 Stukken betreffende de droogmaking van de Waverveense Plassen.
1812-1821 1 omslag

329 Stukken en kaarten betreffende de grote weg inv.nr. 11 van Utrecht naar 
Zaltbommel.
1816-1819 1 pak

04.2.1.5 Noord-Holland

04.2.1.5 NOORD-HOLLAND
Zie ook zeeweringen algemeen.

330 Geschiedkundige aantekeningen omtrent Noordhollands oudste waterstaat.
1823 1 omslag

331 Aantekeningen uit Wagenaar's beschrijving van Amsterdam.
1823-1824 1 omslag

332 Stukken betreffende het beheer der duinen in Noord-Holland.
1796-1819 1 omslag

333 Staat der waterstaats- en defensiewerken in de arrondissementen Amsterdam en 
Naarden.
1811 1 omslag

334 Stukken betreffende overstromingen in Noord-Holland.
1825 1 omslag

335 Stukken betreffende beveiliging door stenen beren in de Noord-Hollandse, 
Rijnlandse en Amstellandse Zee- en IJdijken.
1825 1 omslag

336 Stukken betreffende het onderhoud der zeeweringen van den Helder, Texel, 
Vlieland en Terschelling, met een kaart.
1751-1754, 1793 - 1796, 1806, 1816 1 pak

337 Stukken betreffende grondboringen langs de kusten der Zuiderzee in Noord-
Holland.
1825 1 omslag

338 Rapport over de toestand der dijken langs de Zuiderzee en het IJ overeenkomstig 
de tien jaarlijkse waterpassing van 1797 door A.F. Goudriaan en C. de Haas.
1798 1 deel

339 Stukken betreffende het onderhoud enz. der Hondsbosse Zeewering.
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1754-1802 1 pak

340 Stukken betreffende de bevaarbaarmaking van de Amstel.
1808-1819 1 omslag

341 Stukken betreffende de drinkwatervoorziening en waterverversing van Amsterdam.
1687-1818

342 Stukken betreffende de omdijking van het IJ.
1680-1828 1 pak

343 'Nota betrekkelijk de beantwoordingen der vraag omtrent de afdamming van het 
IJ'.
1823 1 pak

344 Staten van peilingen in het IJ.
1770-1828 1 omslag

345 Stukken betreffende reparatie en inspectie van de sluizen te Halfweg.
1788-1791 1 omslag

346 Stukken betreffende de schutsluis aan de Overtoom te Amsterdam en de Slaperdijk 
bij Spaarndam.
1800-1803 1 pak

347-348 Stukken betreffende de haven-, dijk- en defensiewerken te Den Helder, 
Nieuwediep.
ca. 1781 - 1827 2 pakken
347 1781-1813
348 1814-1827

349 Stukken betreffende de zeesluis te Muiden.
1799-1826 1 pak

350 Stukken betreffende de havenwerken te Medemblik.
1804 1 pak

351 Stukken betreffende de aanleg enz. van het Groot Noord-Hollandskanaal, met 
tekeningen en kaarten.
1818-1828 1 pak

352 Stukken betreffende werken aan de Weespersluis.
1798, 1817 - 1822 1 omslag

353 Stukken betreffende zeeweringen enz. op het eiland Wieringen.
1795, 1819, 1826 1 omslag

354 Bestekken enz. voor dijkwerken aan de Zaan.
1789 1 omslag

355 Stukken betreffende seinmolens in Noord-Holland.
1795 1 omslag

356 Stukken betreffende de weg van Amsterdam-Utrecht-Vreeswijk-Gorinchem.
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1811-1812 1 pak
Zie ook inv.nr. 703.

357 Stukken betreffende vernieuwingen aan de brug voor de Gravelandse Poort te 
Weesp.
1784 1 omslag
Ontbreekt

358 Stukken betreffende vernieuwingen en herstellingen van drie bruggen te Naarden.
1771 1 omslag

359 Stukken betreffende remissie van belasting aan polderbesturen in Noord-Holland.
1801 1 omslag
Ontbreekt

360 Stukken betreffende verveningen in de omgeving van Hoorn.
1792 1 omslag

361 Lijst van landen gelegen in de geoctroyeerde Veenpolder onder Assendelf.
1806 1 deel

362 Stukken betreffende vervening in de Amstelveenpolder.
1813-1814 1 omslag

363 Stukken betreffende werken aan de oever van het Legmeer.
1791 1 omslag

364 Stukken betreffende de droogmaking van het Haarlemmermeer.
1800-1824 1 pak

365 Stukken betreffende wegen tussen Amstelveen en Gouda.
1811 1 omslag

366 Stukken betreffende de weg van Hoorn naar Enkhuizen.
1813 1 omslag

367 Diverse stukken van minder belang.
1814-1896 1 omslag

04.2.1.6 Zuid-Holland

04.2.1.6 ZUID-HOLLAND
04.2.1.6.1 Algemeen

04.2.1.6.1 Algemeen

368-374 Stukken betreffende grote sluis- en dokwerken te Hellevoetsluis, door Blanken als 
directeur nagelaten.
1798-1808 3 delen, 4 pakken
368 Register houdende voordrachten, officiële rapporten enz, 1798 aug. 

28 - 1799 juni 15

369-370 Register houdende officiële correspondentie, orders, instructies enz.,
1798 - 1808
369 1798 juni 21 - 1801 feb. 23, 1 deel
370 1801 feb. 28 - 1808 aug. 11, 1 deel

371-372 Officiële correspondentie, orders, instructies enz, met retro-acta d.d.
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1604, 1791 - 1807
371 1604, 1791 - 1802
372 1803-1807

373 Journalen. 'Aantekeningen' van dagelijkse werkzaamheden, 1796 juli 
18 - 1808 dec. 31

374 Bestekken, rekeningen enz, 1688 - 1813

375 Stukken betreffende peilingen.
1775-1808 1 pak

376 Correspondentie memories enz. betreffende de kaaimuren der oude en nieuwe 
sluis en de nieuwe straatweg tussen Brielle en Hellevoetsluis. Correspondentie 
memories enz. betreffende de kaaimuren der oude en nieuwe straatweg tussen 
Brielle en Hellevoetsluis.
1804-1818 2 delen

377 Memoriaal van uitgaven wegens de maritieme sluis- en dokwerken te 
Hellevoetsluis.
1799-1807 1 deel

378-380 Stukken betreffende zee- en rivierwerken op Goederee en Overflakkee.
1728-1819 2 pakken, 1 band
Hierbij ook stukken betreffende Voorne en Hoek van Holland.
378 1728-1793
379 1732-1796

Met een kaart van het Haringvleet, 1781.
380 1797-1819

381 Protocol van alle schouwbare weg- en waterwerken op Goeree en Overflakkee, 
opgenomen door C. Goekoop, in duplo.
1801 1 deel

382 Lijst van polders en polderbesturen op Goeree en Overflakkee.
1801 1 stuk

383 Peilboek van Goeree en Overflakkee.
1795 1 deel

384 Stukken betreffende de zeedijken om de polder Oud-Herkingen op Overflakkee.
1775-1804 1 pak

385 Rapporten over alle zee- en rivierwerken langs het Haringvliet, het Hollands Diep, 
de Merwede tot Dordrecht, de Oude Maas, 't Spuy, de Noord tot Krimpen aan de 
Lek, de Nieuwe Maas met het Scheur tot aan zee.
1802, 1804, 1806 1 omslag

386 Stukken betreffende zeeweringen op de eilanden Voorne en Rozenburg.
1761-1826 1 pak

387 Stukken betreffende fortificatiewerken op het eiland Voorne.
1780-1792 1 pak
Zie ook Goeree en Overflakkee.

388 Stukken betreffende zee- en rivierwerken op Voorne.
1800-1805 1 omslag
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389 Brieven- en orderboek van J. Blanken Jzn. betreffende de quarantaineplaats op het 
eiland Tien Gemeten, met inhoudsopgave.
1804 okt. 20 - 1808 jan. 27 1 deel

390 Brieven- en orderboek betreffende het invalidenhuis te Delfshaven, met 
inhoudsopgave.
1806 jan. 25 - 1808 apr. 22 1 deel

04.2.1.6.2 Rivierwerken

04.2.1.6.2 Rivierwerken

391 Stukken betreffende herstellingen aan Lekdijken enz. in de Krimpenerwaard.
1747-1829 1 pak

392 Stukken en tekeningen betreffende de kettingbrug bij Vianen over de Lek.
1825-1828 1 pak

393 Stukken betreffende verbeteringen aan de bemaling van de polders van het 
Ambacht Lekkerkerk.
1818 1 omslag

394 Stukken betreffende de Lek bij Schoonhoven en Nieuwpoort.
1802-1808 1 omslag

395-399 Stukken betreffende Lingewerken, ook in Gelderland, en de Diefdijken.
1809-1829 5 pakken
395 1809

Met een wachtreglement d.d. 1799.
396 1810
397 1811
398 1812-1820
399 1821-1829

400 Bestekken en processen-verbaal.
1809-1811, 1820 1 pak

401 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe sluis te Rotterdam.
1773 1 omslag

402 Stukken betreffende herstellingen aan en peilingen in de Nieuwe Maas boven en 
beneden Rotterdam.
1695, 1771 - 1827 1 pak

403 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe sluis in de haven te Schiedam.
1778 1 omslag

404 Stukken betreffende de aanleg van de haven te Vlaardingen.
1800-1803 1 pak

405 Ontwerp tot verbetering van de scheepvaart tussen de Maas en 's-Gravenhage.
1834 1 omslag

406 Voorstellen en adviezen omtrent herstellingen en andere werken aan de Merwede 
en killen.
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1730-1789, 1809-1810 1 pak

407 Stukken betreffende verbetering der afwatering door de Nieuwe Merwede, 1818-
1819, met enige aantekeningen d.d. 1814-1816 en een kaart.
1814-1819 1 pak

408 Stukken betreffende de bouw van een grote sluis in de IJssel te Gouda.
1763 1 pak

409 Peilingen van de Hollandse IJssel van Montfoort tot de Maas.
1792 1 pak

410 Plan van kanalisatie en bemaling van de Hollandse IJssel.
1811 1 omslag

411 Bestek en conditie voor een brug over de vestinggracht van Oudewater.
1784 1 stuk

412 Rapport over de waterpassing in verband met de verbetering van de dijk langs de 
Vlist van Schoonhoven tot Haastrecht.
1758 1 omslag

04.2.1.6.3 Kanalen

04.2.1.6.3 Kanalen

413 Kostenberekening van het uitwateringskanaal te Katwijk.
1804-1808 1 pak

414 Plan voor een 'kanaal van Moordhoek' in de Alblasserwaard, met een kaart.
1817 1 omslag

415 Stukken betreffende drinkwatervoorziening en waterverversing in de grachten en 
vijvers te 's-Gravenhage.
1751-1828 1 pak

416-419 Stukken betreffende het Kanaal van Steenenhoek.
1804-1824 4 pakken
Meerder rapporten zijn in duplo aanwezig.
416 1804-1810
417 1811-1817
418 1818-1819
419 1820-1824

420 Weekjournalen van de verrichtingen en verdere gebeurtenissen betrekkelijk het 
Kanaal van Steenenhoek.
1818 juni 7 - okt. 17

421 Financiële stukken betreffende het Kanaal van Steenenhoek.
1818-1821 1 pak

422 Stukken betreffende de aanleg van het Zederikkanaal.
1818-1835 1 pak
Hierbij enige stukken over stoomwatermolens, schepraderen enz. bij de Arkelse dam gebruikt.

423 Stukken betreffende de tolbrug over het Zederikkanaal te Meerkerk en de 
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korenbrug te Gorinchem.
1809, 1824 - 1825 1 omslag

424 Stukken betreffende de aanleg van het Voornse kanaal.
1822-1831 1 pak

04.2.1.6.4 Polders, droogmakerijen en veenderijen

04.2.1.6.4 Polders, droogmakerijen en veenderijen

425 Stukken betreffende de afscheiding van Delfshaven van Delf.
1795 1 omslag

426 Statisitieke opgaven omtrent de droogmakerijen in Delfland, Rijnland en het 
waterschap Woerden.
1798, 1814 1 pak

427 Lijsten van de polders en polderbesturen op de eilanden Goederede en Overflakkee,
Voorne en Putten.
1801-1802 1 omslag

428 Stukken betreffende verveningen in de Krimpenerwaard.
1762-1817 1 omslag

1188 Adviezen over de vervening in de Krimpenerwaard van P. Verhoeff (1776), C. 
Brunings (1784) en C. Redelijkheid (1786). Afschrifen en gedrukt.
1776-1786 1 omslag
Voorheen Handschrifen 3.22.01.01, inv.nr. 1343.

429 Advies over de dijken enz. in de Krimpenerwaard.
1791 1 katern

430 Stukken betreffende de verhoging van een heuvel, genaamd 'de Koijerij de 
Kijfhoek'.
1802 1 omslag

431 Adressen aan de koning van de polderbesturen van Asperen, Heukelom en Vianen 
over vrijdom van verpanding.
1807 1 omslag

432 Adviezen over een molen en een stoom- of vuurmachine bij de Nieuwkoopse 
Droogmakerij.
1789-1790, 1808, 1810 1 omslag

433 Stukken betreffende het onderhoud van dijken enz. in de Zuidoordse polder in 
Zuidland.
1798 1 omslag

434 Stukken betreffende de droogmakerij de Zuidplas in Schieland.
1808-1835 1 pak

435 Stukken betreffende de uitwatering van de Vijfheerenlanden door de 
Alblasserwaard.
1712, 1774-1834 1 pak
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04.2.1.6.5 Wegen en tollen

04.2.1.6.5 Wegen en tollen

436 Stukken betreffende verschillende nieuwe wegen in Zuid-Holland.
1811-1819 1 omslag

437 Tekening van een dwarsprofiel van de weg 'entre Rotterdam et Gouda', door J. van 
Lakerveld Blanken.
ongedateerd (1812) 1 stuk

438 Stukken betreffende de tol op de weg van Meerkerk naar Ameide.
1819 1 stuk
Ontbreekt

04.2.1.7 Zeeland

04.2.1.7 ZEELAND

439 Rapport aan de directeur-generaal over aanbestedingen van waterstaatswerken in 
Zeeland.
1808 mei 13 1 stuk

440 Inspectie-rapport van de Noorderstranden van Walcheren door Goudriaan, 
Dingmans, Schraver en Blanken.
1808 1 omslag
Met een schets over het gebruik der paalhoofden voor de defensie, ongedateerd.

441 Inspectie-rapport over de werken in Zeeuws-Vlaanderen.
1805 1 stuk

442 Stukken betreffende de duinen van Burgh en Westland.
1808 1 omslag

443 Aanbeveling van de inspecteur C. van Delen voor zijn commies in Zeeland.
1809 1 stuk

444 Rapport over de zeewering van Bovendam.
1808 1 omslag

445 Stukken betreffende dichting van de polder Oost-Beveland (Sluis).
1808 1 omslag

446 Stukken betreffende het kanaal van Zijpe bij de polder van Bruinisse.
1807 1 omslag

447 Stukken betreffende de Flauwers zeedijk.
1806-1809 1 pak

448 Stukken betreffende de haven van Goes.
1793-1815 1 pak

449 Stukken betreffende zeedijken en verdere werken te Kruiningen.
1808 1 omslag

450 Stuk betreffende de aanleg van de sluis bij Luntershoek onder Hulst.
1787 1 stuk
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451 Stukken betreffende de haven van Middelburg.
1809, 1814 - 1816 1 pak

452 Stuk betreffende de polder Nieuwlande en de Molenpolder.
1810 1 stuk

453 Stukken betreffende Stavenisse, de Marie- en Margarethapolder.
1808 1 omslag

454 Stukken betreffende de bedijking van Stroodorp.
1808 1 omslag

455 Stukken betreffende de haven van Veere.
1808 1 omslag

456 Stukken betreffende de haven- en sluiswerken van Vlissingen.
1783-1808 1 omslag

457 Tekeningen van de Wilhelminapolder.
1823 1 omslag

458 Stukken betreffende de Zuid-Kraaienpolder.
1813 1 pak

04.2.1.8 Noord-Brabant

04.2.1.8 NOORD-BRABANT

459-463 Stukken betreffende waterstaatswerken in het algemeen.
1784, 1801 - 1826 5 pakken
459 1801-1813

Met een tekening van de sluis in de Donge, 1784.
460 1814
461 1815
462 1816-1817
463 1824-1826

464 Stukken betreffende de kanalisatie van de Aa.
1801-1809 1 pak

465 Bestekken enz. betreffende herstellingen aan bruggen, dijken, sluizen enz. in het 
land van Altena, Heusden en Dussen.
1702-1828 1 pak

466 Stukken betreffende kribben in de Maas bij Andel.
1802-1810 1 omslag

467 Stukken betreffende de Baardwijkse Overlaat.
1754-1810 1 pak

468 Stukken betreffende de haven van Bergen op Zoom.
1806 1 pak

469 Stukken betreffende dijken onder de domeinen van Breda.
1801 1 omslag
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470 Stukken betreffende de Groenendijkse haven onder Dongen.
1801 1 omslag

471 Stukken betreffende de doorbraak van de dijk bij Dungen.
1800 1 omslag

472 Stukken betreffende de polder Empel en Meerwijk.
1778-1810 1 pak

473 Stukken betreffende de polder Engelen, Vlijmen en Hedikhuizen.
1801 1 omslag

474 Stukken betreffende de bedijking van de Ferdinandspolder onder Steenbergen.
1807-1810 1 omslag

475 Stukken betreffende de nieuwe weg van het veer over de Maas bij Hedel tot 
Zaltbommel.
1808 1 omslag

476 Stukken betreffende de Zonzeelse polder onder Ter Heyden.
1800-1801 1 omslag

477 Stukken betreffende de polder van de Achterste Distelberg onder Helvoirt.
1801 1 omslag

478 Stukken betreffende de polder Hinkelenoord.
1801 1 omslag

479 Stukken betreffende de polder Kievitswaard.
1800 1 omslag

480 Stukken betreffende de communicatiedam te Maren.
1801 1 omslag
Met een schetstekening van de doorbraak van de Maasdijk, 1824.

481-482 Stukken betreffende waterstaatswerken aan de Mark en Dintel.
1800-1828 2 pakken
481 1800-1805
482 1808-1828

483 Klachten van landeigenaren te Mill, Gassel en Escharen en het Land van Cuyk over 
uitwatering, met een kaartje.
1801-1802 1 omslag

484 Stukken betreffende de polder Nieuwgastel.
1800-1801 1 omslag

485 Stukken betreffende sluis- en kanaalwerken aan de Noordschans.
1806-1808 1 omslag

486 Stukken betreffende het aanlegveer bij Lith en verbetering van de weg tussen 
Ooyen en Os.
1809 1 omslag
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487 Stukken betreffende de bedijking van de Zuidpolder van Ossendrecht.
1809 1 omslag

488 Stukken betreffende de Maasdijk in het Land van Ravestein.
1801 1 omslag

489 Stukken betreffende de haven van Roosendaal.
1800 1 omslag

490 Stukken betreffende de aanleg van kribwerken in de dijken te Sleeuwijk.
1802-1803 1 omslag

491 Stukken betreffende de Steenbergse en Roosendaalse vlieten.
1801, 1810 1 omslag

492 Stukken betreffende de Bolspolder onder Steenbergen.
1799-1801 1 omslag

493 Stukken betreffende ontginningen van grond onder Veghel.
1801 1 omslag

494 Stukken inzake subsidie voor de Vervoornepolder in het Land van Altena.
1802 1 omslag

495 Stukken betreffende de havenwerken te Willemstad.
1801-1810 1 pak

496 Stukken betreffende herstel van de Kraandijk bij Zegge.
1801 1 omslag

497 Stukken betreffende de zeedijk van Zuidewijn-Capellen.
1799-1801 1 omslag

498 Stukken betreffende wegen onder Klein-Zundert.
1801 1 omslag

04.2.1.9 Limburg en Luik

04.2.1.9 LIMBURG EN LUIK

499 Rapporten, voordrachten, consideraties en adviezen betreffende 
waterstaatswerken in het 16e district.
1817 1 pak

04.2.2 Miltaire zaken

04.2.2 MILTAIRE ZAKEN

500 Bestekken van militaire werken te Venlo.
1747 -1787 1 omslag
Ontbreekt

501 Memorie van luitenant-admiraal Van Wassenaer over het verval van de zeemacht 
der republiek.
1777 1 stuk

502 Rapporten over de organisatie van het beheer der fortificatiewerken in Holland.
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1786 en ongedateerd (± 1808) 1 omslag

503 Gedenkschrif over de tegenwoordige inrichting en gebreken der Koninklijke 
Artillerie-, Genie- en Marineschool te Delf van 1814-1818, door de hoogleraar Jacob
de Gelder, in duplo.
1818 okt. 1 deel
Zie ook het archief van de in 1819 benoemde Commissie voor een studieplan van de Artillerie- en 
Genieschool waarvan J. Blanken Jr., lid is geweest.

504 Rapport betreffende de overname van waterbouwkundige werken van het 
Ministerie van Oorlog.
1810 1 omslag

04.2.3 Uitvindingen enz.

04.2.3 UITVINDINGEN ENZ.

505 Advies van C. Brunings over het middel van O.N. Degerman tot het doen springen 
van ijsdammen.
1771 1 stuk
Hierbij een relaas over proeven om het ijs te doen springen door middel van bommen of mijnen, d.d.
1785.

506 Advies van P. Heijnsius te 's-Gravenhage op het request van J. Kops c.s. omtrent het 
gebruik en de vruchtbaarheid der duinen.
1796 sep. 1 stuk

507 Memorie over de uitvinding van de opziener Kros 'om de vijzel op verschillende 
hoogte te doen opmaken'.
1800 1 stuk

508 Tekening en beschrijving van een model van een machine, dienende om aan te 
geven op welke diepte is gelegen de onderstroom van een rivier, die uitmondt in de 
zee; uitgevonden door Le Sage te Parijs.
1803 juni 17 1 omslag

509 Rapport over een nieuwe constructie van sluisdeuren door mr. J.W. van 
Vreedenburch, 17 november 1808, met een desbetreffende memorie.
ongedateerd 1 omslag

510 Rapporten, berekening enz. van molens en andere machines voor bemaling.
1711-1835 1 pak

511 Stukken betreffende het gebruik van Amsterdamse kunstcement.
1810-1824 1 omslag
Bevat ook stukken van A. Blanken Jzn

512 Stukken betreffende kraanduikers en verdere middelen ter voorkoming van 
dijkbreuken en overstromingen der rivieren.
1811-1812, 1816 1 omslag
Uitvindingen van C. Zillesen te Utrecht, lid van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen.
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05 ADRIANUS FRANÇOIS GOUDRIAAN

05 ADRIANUS FRANÇOIS GOUDRIAAN
Adrianus François Goudriaan werd geboren te Ameide 1 augustus 1768 en is 1 juni 1829 te Rijswijk 
overleden.
In 1786 werd hij aangesteld als waterbouwkundig ambtenaar van Amsterdam en in 1788 als 
opzichter bij het indijken van de polders Riet en Wulfdijk, beoosten Blij- en Kanisvliet in Oostelijk 
Staats-Vlaanderen.
In 1790 werd hij onder Chr. Brunings geëmployeerde bij de toen in aanbouw zijnde haven van 
Nieuwediep; van 1795 af was hij belast met de marine- en waterstaatswerken in het noordelijk deel 
van Holland met als standplaats Alkmaar. Als zodanig werden van 1797-1800 onder zijn directie de 
havenwerken en magazijnen te Medemblik uitgevoerd.
In 1798 werd hij lid van de Commissie voor de Mijdrechtse Droogmakerij.
In 1800 volgde zijn benoeming tot commissaris-inspecteur van de Waterstaat voor een deel van het 
departement Texel, in 1803 tot inspecteur in Noord-Holland, hetgeen hij bij de organisatie onder 
koning Lodewijk d.d. 21 januari 1807 bleef (het 1e district).
21 maart 1808 werd hij met J. Blanken Jzn. benoemd tot inspecteur-generaal ter standplaats 
Amsterdam.
Op 22 januari 1809 volgde zijn benoeming tot lid van het Comité Centraal.
3 februari 1811 werd hij inspecteur-général des Ponts et Chaussées in een deel der 6e inspectie 
bestaande uit de departementen Bouches de l'IJssel, Prise, l'Ems Occidental et l'Ems Oriental. Hij 
kreeg Kampen als standplaats.
Bij de organisatie van 1 januari 1817 verkreeg Goudriaan het inspecteur-generaalschap over de 
Zuidelijke Inspectie, zijnde Zeeland en de zuidelijke provincies behalve Limburg en Luik, en tevens 
het inspecteurschap in de 2e divisie, zijnde Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Hij 
vestigde zich te Princenhage, doch zijn standplaats was Breda.
Met 1 september 1817 werden hem nog toegevoegd Noord-Brabant, Limburg en Luik, terwijl na het 
overlijden van de inspecteur in de 3e divisie op 27 mei 1821 hem ook de dienst in de provincies Zuid-
Brabant, (is opgedragen aan Bouesnel!) Henegouwen, Namen en Luxemburg werd opgedragen.
Bij Ministeriële Beschikking d.d. 16 mei 1822 werd bepaald, dat de inspecteurs-generaal na 1 juni 
daaraanvolgend geen vaste directie meer zouden hebben, maar dat zij zich overeenkomstig het 
Koninklijk Besluit van 11 april 1822 zouden begeven ter plaatse waar hunne tegenwoordigheid zou 
worden vereist.
Het Koninklijk Besluit van 28 september 1823, inv.nr. 10, benoemde hem met ingang van 15 oktober 
daaraanvolgend tot administrateur van het Departement van Binnenlandse Zaken, waaronder de 
Waterstaat ressorteerde. Hoewel hij de titel van inspecteur-generaal bleef behouden, liet hij 
gedurende die tijd de inspectie hoofdzakelijk aan zijn ambtgenoot over.
Na het ontslag van J. Blanken Jzn. werd hij met ingang van 1 januari 1827 weder inspecteur-generaal 
van de Waterstaat in het gehele Rijk, hetgeen hij tot zijn dood bleef.
In 1931 zijn de hierna beschreven archieven van Goudriaan aan het Algemeen Rijksarchief 
overgedragen. De archieven als inspecteur-generaal en inspecteur der 2e divisie lagen door elkaar. 
Zij zijn van elkaar gescheiden en onderverdeeld naar de provincies en verder naar onderwerpen.

05.1 Inspecteur-generaal

05.1 INSPECTEUR-GENERAAL

513-540 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1807-1829
513 Friesland, 1808 - 1817, 1827 - 1829, 1 pak
514 Groningen, 1808 - 1813, 1 pak
515 Groningen, 1814 - 1817, 1826 - 1829, 1 pak
516 Drenthe, 1808 - 1819, 1821 - 1823, 1827, 1829, 1 pak
517 Overijssel, 1808 - 1813, 1 pak
518 Overijssel, 1814 - 1817, 1822 - 1823, 1 pak
519 Overijssel, 1826 - 1829, 1 pak
520 Gelderland, 1808 - 1814, 1816, 1817, 1 pak
521 Gelderland, 1826 - 1829, 1 pak
522 Noord-Holland, 1807 - 1808, 1828, 1 pak
523 Zuid-Holland, 1823 - 1829, 1 pak
524 Zeeland, 1817 - 1818, 1820, 1826, 1 pak
525 Noord-Brabant, 1817 okt. - 1818, 1 pak
526 Noord-Brabant, 1819, 1 pak
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527 Noord-Brabant, 1820, 1 pak
528 Noord-Brabant, 1821, 1 pak
529 Noord-Brabant, 1822, 1823 jan.-okt., 1 pak
530 Noord-Brabant, 1826 - 1827, 1 pak
531 Noord-Brabant, 1828 - 1829, 1 pak
532 Limburg, 1816 - 1823, 1826 - 1828, 1 pak
533 Zuid-Willemsvaart, 1822 - 1829, 1 pak
534 Antwerpen, 1816 - 1819, 1 pak
535 Antwerpen, 1820 - 1829, 1 pak
536 Oost-Vlaanderen, 1817 - 1828, 1 pak
537 West-Vlaanderen, 1816 - 1818, 1 pak
538 West-Vlaanderen, 1819 - 1820, 1 pak
539 West-Vlaanderen, 1821 - 1823, 1 pak
540 West-Vlaanderen, 1826 - 1829, 1 pak

Met een kaart.
05.2 Inspecteur der 2e divisie

05.2 INSPECTEUR DER 2E DIVISIE

541-554 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1817-1822
541 Noord-Brabant, 1817 - 1818, 1 pak
542 Noord-Brabant, 1819, 1 pak
543 Noord-Brabant, 1820, 1 pak
544 Noord-Brabant, 1821, 1822 jan. - juni, 1 pak
545 Limburg, 1817 okt. - 1822 mei, 1 pak
546 Zuid-Willemsvaart, 1818 - 1822, 1 pak
547 Antwerpen, 1817 - 1819, 1 pak
548 Antwerpen, 1820 - 1822, 1 pak
549 Oost-Vlaanderen, 1817 - 1822, 1 pak
550 West-Vlaanderen, 1817, 1 pak
551 West-Vlaanderen, 1818, 1 pak
552 West-Vlaanderen, 1819, 1 pak
553 West-Vlaanderen, 1820, 1 pak
554 West-Vlaanderen, 1821 - 1822, 1 pak

05.3 Dossiers en bundels

05.3 DOSSIERS EN BUNDELS

555 'Profielen en schetsen gehoorende tot de voordragt van werken aan 's 
landszeeweringen in het noorder gedeelte van het departement Holland'.
ongedateerd (1807) 1 deel

556 Plannen om Amsterdam van vers water te voorzien.
1808-1814 1 pak

557 Rapport van D. Mentz en C. van der Meer omtrent de tienjaarlijkse waterpassing 
van de zeedijken langs de Zuiderzee.
1809 mrt. 31 1 deel

558 Stukken rakende het beheer van herstellingen aan de zeedijken van Vollenhove in 
Overijssel.
1803-1807 1 omslag

559 Consideratie over een ontwerp tot een algemene regeling der peilschalen langs de 
rivieren.
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1815-1827 1 omslag

560 Stukken betreffende de schouw der dijken langs de hoofdrivieren.
1809-1810 1 omslag

561 Advies over de Pruisische eis tot betaling der kosten van verhoging der Kleefse 
Rijndijken door Nederlandse belanghebbenden.
1815 1 omslag

562 Algemene correspondentie betreffende de organisatie en het personeel van de 
Waterstaat.
1797, 1808 - 1829 1 omslag

563 'Cahier strekkende voor het opmaken eener algemene statistiek der groote 
communiatiën van het Rijk op den 1 januari 1829'.

1 pak
Aanwezig zijn gegevens over:
a. Wegen in Gelderland door M. Beijerink. Hierbij een 'tableau van de groote Heerenwegen of 
Heerbanen', gedrukt, ongedateerd
b. Wegen en wateren in Noord-Brabant, door ingr, A. de Geus. (afschrif).
c. Wegen in Limburg, door hoofdingr. Sermoise.
d. Kanalen in Limburg en Brabant en de Zuid-Willemsvaart, door B.H. Goudriaan.
e. Wegen en wateren in Antwerpen.

564 Correspondentie betreffende waterstaatsbegrotingen.
1814-1816 1 omslag

565 Verdediging van Goudriaan van het Corps Ingenieurs tegen beschuldigingen, 
uitgebracht door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Oost- en West-
Vlaanderen.
1821 1 omslag

566 Rapport over de kanalen en hun verbetering.
1811 1 stuk

567 Advies over een weegbrug op de weg tussen Amsterdam en Utrecht bij Abcoude.
1815 1 omslag

568 Ontwerpen voor een hydraulische weegbak voor het ijken van steenladingen en van
verplaatsbare weegbruggen.
1817 1 stuk

569 Rapport betreffende de aanleg van een kanaal Brussel-Gorinchem over Lier, 
Hoogstraten en Breda.
1828 1 stuk

570 Plannen voor de aanleg van het Maas-Moezel kanaal door de Sociëteit tot 
Ontginning van Mijnen en Steengroeven in Luxemburg.
1826 1 omslag

571 Rapport wegens de samenstelling van de droogdokken te Portsmouth.
1819 1 stuk

572 Rapport over het plan van nieuwe samenstelling van sluisdeuren van J.W. van 
Vredenburch.
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1808 1 stuk

573 Advies over een hydraulische molen van A.H. Hiemke.
1809 1 stuk

574 Vergelijking van de voordelen van wind- en stoomwatermolens.
1821 1 stuk

575 Advies over het scheprad, uitgevonden door Theville en Poncelet.
1826 1 stuk

576 Rapport over het gebruik van ijsselsteen voor de wegen.
1826 1 stuk

577 Rapport over het voordeel van macadamwegen.
1828 1 stuk

578 Stukken betreffende het gebruik van kunstcement.
1813-1828 1 omslag

579 Algemene riviercorrespondentie bij ijsgang.
1812-1828 1 omslag

580 Correspondentie met de eerste commissie, belast met het onderzoek naar de beste 
rivierafleidingen en daarop betrekkelijke stukken.
1821-1827 1 pak
Zie ook het archief van de tweede commissie (rubriek 18.2 van deze inventaris).

581 Mededeling van het Koninklijk Besluit tot instelling der tweede Commissie tot 
Onderzoek naar de Beste Rivierafleidingen.
1828 juli 7 1 omslag

582 Circulaire aan de ingenieurs in verband met het bezoek van Napoleon aan Holland.
1811 1 stuk

583 Circulaire betreffende uit te voeren grote land- en watercommunicaties.
1827 1 omslag

584 Rapport over het uitvoeren van plaveiselwerk in eigen beheer of bij aanbesteding.
1818 1 omslag

585 Rapport over nadere regeling van aanbestedingen.
1826 1 stuk
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06 ARIE BLANKEN JZN

06 ARIE BLANKEN JZN
1. Arie Blanken Jzn. werd 11 juli 1766 geboren te Haastrecht; hij overleed te Gouda de 3e mei 1824. Hij 
trad in 1779 in militaire dienst bij het Wapen der Genie, voerde de directie over de vestingwerken van
de waterlinie en werkte ná 1795 aan de herstelling van de zeesluis te Muiden.
Nadat de werkzaamheden van Arie Blanken Jzn. bij de fortificaties waren beëindigd vond hij een 
nieuwe functie bij de door het Provinciaal Bestuur van Holland op 23 juni 1797 geoctroyeerde 
vervening van landen, gelegen in het Ambacht van Berkenwoude in het Beneden Kerkgedeelte van 
Stolwijk in de Krimpenerwaard.
In de eerste vergadering der Commissie tot Beneficiering dier Vervening, gehouden te Haarlem de 14
november 1798, werd hij door de president Chr. Brunings voorgedragen tot directeur en opziener, 
daar hij 'reeds vele blijken van zijn kunde in dat vak getoond had' en in diezelfde vergadering werd 
hij als zodanig benoemd. Hij vestigde zich te Gouda.
Na beëindiging van dit werk werd hem bij besluit van het Wetgevend Lichaam, d.d. 4 mei 1804, 
weder een belangrijke commissie opgedragen. Bepaald werd, dat ten behoeve van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland een uitwatering zou worden gemaakt te Katwijk aan Zee, 
conform het rapport van F.W. Conrad, A. Blanken Jzn. en S. Kros. De genoemde drie ontwerpers 
werden daarop blijkens de notulen der vergadering van de Commissie uit Hoogheemraden van 
Rijnland tot executie der uitwatering te Katwijk van 25 juli 1804 benoemd tot directeuren om met 
overleg van de directeur-generaal van de Waterstaat, Chr. Brunings, die werken ten uitvoer te doen 
brengen.
Naast de werken aan het Katwijks kanaal had Blanken van 1807 af ook veel bemoeienis met de 
droogmaking van de Zuidplas van Schieland, die hem later werd opgedragen bij missive van de 
minister van Waterstaat en van Publieke Werken, d.d. 17 januari 1816.
Bij de reorganisatie van de Waterstaat bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1808 (inv.nr. 47) werd hij 
benoemd tot inspecteur van het 9e district. Tengevolge van de benoeming van zijn broeder J. 
Blanken Jzn. tot inspecteur-generaal werd bij besluit van 7 mei 1808 de inspectie van het 10e district 
ook aan Arie Blanken opgedragen.
Deze twee districten omvatten volgens het besluit van 30 maart 1808 geheel Zuid-Holland, een deel 
van Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Ook werd bij dat besluit de instructie voor de 
inspecteurs vastgesteld alsmede voor alle overige waterstaatsambtenaren.
Bij Koninklijk Besluit van 22 januari 1809 (nr. 1), werd Blanken bovendien benoemd tot lid van het 
Comité Centraal, waarin hij zitting had niettegenstaande zijn broeder Jan ook lid daarvan was (2 febr.
1809 nr. 5).
Daarna werd hij bij Keizerlijk Decreet d.d. 20 februari 1811 benoemd tot ingenieur en chef du Corps 
Imperial des Ponts et Chaussées. Hij deed als zodanig dienst in het departement 'des Bouches de la 
Meuse'.
Bij besluit van de commissaris-generaal van Binnenlandse Zaken, d.d. 10 december 1813 inv.nr. 2417, 
werd hem de titel van hoofdingenieur der 1e klasse verleend.
De provisionele verdeling der Nederlanden in districten d.d. 6 mei 1814 veranderde slechts het 
Departement van de Monden van de Maas in het 2e district, hetgeen bij de definitieve organisatie bij
Koninklijk Besluit van 25 juli 1816 La. X ook gehandhaafd bleef. Blanken ontving daarna tevens de 
honoraire titel en rang van inspecteur van de Waterstaat (Koninklijk Besluit van 3 juli 1817).
Bij de overdracht van het beheer en de bekostiging van waterstaatswerken van het Rijk aan de 
Provincies bij Koninklijk Besluit van 17 december 1819, (nr. 2) werd Blanken ter beschikking van de 
gouverneur en de Provinciale Staten van Zuid-Holland gesteld. Van deze functies is hij geschorst, 
voorlopig door de Staten op 16 mei 1823, definitief bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1823 (nr. 10). 
Spoedig daarop 21 juli (nr. 19) volgde zijn eervol ontslag met ingang van 1 augustus 1823. Hij overleed
3 mei 1824.
Blanken heef de archieven, die hij in bovengenoemde functies ambtshalve heef gevormd, blijkbaar
niet overgedragen aan de besturen waaronder ze zijn ontstaan, of aan zijn opvolgers. In 1886 
werden ze door Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage in publieke veiling gebracht; deze verkoping is 
echter niet doorgegaan. De regering heef op de stukken beslag gelegd en daarna aangekocht. Het 
blijkt niet hoe Nijhoff ze heef verkregen. Volgens de tegenwoordige directie zou de verzameling in 
Delf zijn aangekocht als oud papier.
Het gedeelte van voor 1813 is direct in het Rijksarchief geplaatst, het gedeelte na 1813 is eerst naar 
het Departement van Waterstaat gegaan en in 1908 met het Departementsarchief over 1813-1829 
aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. Het eerste gedeelte was niet geïnventariseerd, de 
stukken van ná 1813 zijn beschreven in de 'Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven' over 1908. 
Deze splitsing was echter kunstmatig, want bij de vorming der dossiers was daarmede geen 
rekening gehouden, evenmin met de verschillende titulaturen.
De dossiers of bundels bestaan uit originele correspondentie, dikwijls aangevuld met afschrifen en 
gedrukte stukken.
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2. Inv.nrs. 587-596, 598-600, 603-604, 609-611, 613-620, 624-626, 627, 628, 630, 633, 636, 639, 641-
643, 648-652, 657-661, 644-667, 668A, 670-677, 679-680, 682-686, 699-702, 704-705, 707 en 754-
773 zijn (soms voor een gedeelte) onderdeel geworden van de archieven van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 1808-1849, 3.07.01.

06.1 In algemene dienst

06.1 IN ALGEMENE DIENST
06.1.1 Persoonlijke aangelegenheden, organisatie enz.

06.1.1 PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN, ORGANISATIE ENZ.

586 Stukken in verband met de sollicitatie van Blanken's zwager Hanegraaff als 
opzichter en landmeter van Schieland.
1802 1 omslag

590 Stukken betreffende particuliere aangelegenheden, het personeel en de 
organisatie, 1805-1817, Blanken's verdediging tegen klachten bij de kroonprins, 
1822, en zijn schorsing en eervol ontslag, 1823.
1805-1823 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

06.1.2 Zee-, rivier- en polderwerken

06.1.2 ZEE-, RIVIER- EN POLDERWERKEN
06.1.2.1 Algemeen

06.1.2.1 ALGEMEEN
06.1.2.2 Oost-Friesland

06.1.2.2 OOST-FRIESLAND

597 Ingekomen brieven bij, concept-memoires van A. Blanken Jzn. betreffende dijken 
en waterwerken in Oost-Friesland.
1806-1807 1 omslag
De brieven zijn grotendeels van zijn broeder W. Blanken te Emden.

06.1.2.3 Friesland en Drenthe

06.1.2.3 FRIESLAND EN DRENTHE
06.1.2.4 Gelderland

06.1.2.4 GELDERLAND

601 Klacht van geërfden in de Tielse polder over het onderhoud van de Waaldijk, met 
rapport van Krayenhoff en C.L. Brunings.
1804 1 omslag
Ontbreekt
Ontbreekt.

602 Voorstel van mr. N.W. Ardesch tot verbetering van de landbouw in de Arkemeense 
polder onder Nijkerk en Putten door betere regeling van het peil van het water.
1820 1 katern
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

06.1.2.5 Utrecht

06.1.2.5 UTRECHT

604 Stukken betreffende de Mijdrechtse droogmakerij.
1805, 1808 - 1810 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

605 Aantekenboekje en stukken betreffende brug- en sluiswerken in de Pijnenburgse 
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Grif of Praamgracht in de omgeving van Den Dolder, Veenhuizen en Soestdijk.
ongedateerd en 1819 1 omslag
Ontbreekt.

606 Memories, rapporten, tekeningen enz. betreffende het project voor een kanaal 
tussen de Vecht en de Eem.
1797 1 dossier

607 Inspectie-rapporten enz. over het Volmolens of Drostengat aan de Vaart te 
Vreeswijk.
1800-1801 1 omslag

06.1.2.6 Noord-Holland

06.1.2.6 NOORD-HOLLAND

608 Stukken betreffende het vervenen, bedijken en droogmaken van landen onder 
Aalsmeer.
1817 1 omslag

612 Reglement en adressen betreffende het vervenen, bedijken en droogmaken van 
een gedeelte van de Hollendrechter en Bulwijker polders onder Ouder-Amstel.
1801 1 omslag
Afschrifen verzameld door A. Blanken Jzn.

615 Stukken betreffende het plan om Amsterdam van vers water te voorzien.
1808-1813 1 dossier
1. Ingevolge art. 9 van het Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811, benoemde de minister van 
Binnenlandse Zaken een commissie voor deze voorziening, waarin onder andere Blanken zitting 
kreeg.
2. Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

618-619 Stukken betreffende de droogmaking van het Haarlemmermeer, 1803-1822, net 
retroacta 1735-1800.
1735-1822 2 pakken
618 1735-1811

Hierbij een register van de waterhoogten in Holland van 1570-1735.
619 1812-1822

621 Stukken betreffende de Legmeerdijk, de Legmeersluis en de postweg Alphen-
Amsterdam.
1804-1809 1 dossier
Met een staat der dijkplichtingen d.d. 1792 (gedrukt).

622 Stukken betreffende werken aan de Noordpolder bij Muiden.
1789-1795 1 dossier

623 Stukken en tekeningen betreffende de Muider en Naarder zeedijken.
1737, 1785 - 1798, 1808 2 dossiers
Hierbij een inspectie-rapport over de dijken beoosten Muiden benevens die der Arkemeense polder 
onder Nijkerk en Putten in Gelderland en van de Bunschoterveen- en veldendijk onder Utrecht, 1818.

624 Stukken betreffende de zeesluis te Muiden, hoofdzakelijk betrekkelijk de 
herstellingen in 1810.
1740-1811 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.
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626 Stukken betreffende de bedijking, droogmaking en vervening van het Naardermeer,
c.a.
1793-1810 1 pak
1. Met retroacta d.d. 1633 en memories en historische aantekeningen en een afschrif Koninklijk 
Besluit van 1829, houdende verlenging van octrooi van vervening.
2. Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

628 Stukken betreffende de verbetering van de waterstand in Rijnland door water uit de
IJssel, het IJ enz.
1801-1810 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

629 Rapport over de vraag of Rijnland onder Maasland of Amstelland zal behoren.
1808 1 omslag

631 Advies van D. Mentz betreffende de inpoldering van de Schinkelpolder onder 
Aalsmeer, twee ex.
1817 juli 31 1 omslag
Ontbreekt
Ontbreekt.

632 Stukken betreffende de grote sluis te Spaarndam; met een kaart.
1796-1806 1 pak

06.1.2.7 Zuid-Holland

06.1.2.7 ZUID-HOLLAND

634 Bestekken en condities van aanbestedingen van zeeweringen enz. in Holland, 
gedrukt.
1763, 1799 - 1809, 1818 - 1819, 1823 1 pak
Ontbreekt.

635 Stukken en tekeningen betreffende de inundaties in de Alblasserwaard.
1820 1 omslag
1. Zie ook de Lek.
2. Ontbreekt.

637 Brief betreffende herstellingen aan de sluis in de Zederik onder Ameide.
1815 okt. 1 stuk
Ontbreekt.

638 Verkoopcondities van domeinen van Voorne en de Beijerlanden, gedrukt.
1808 1 deel

640 Memorie, rapporten en reglementen betreffende de Bleijswijkse droogmakerij en 
een gedeelte van Hilligersberg, gedrukt.
1770-1772 1 pak

644 Bestek en condities van aanbesteding voor een sluis in de haven van Dirksland.
1790 1 stuk

645 'Memorie en profil-tekening weegens verrigte waterpassinge van de situatie 
tusschen het eind van de Dreght bij of in de Loosdreghte tot aan de uitwateringe 
van de Peijenborger grif in de rivier de Eem betrekkelijk een project-canaal', door 
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A. Blanken en P. Lorentz.
1797 sep. 21 1 katern

646 Rapport betreffende de verzoeken om subsidie voor herstel der schade aan de 
Eendrachtspolder onder Zevenhuizen en onder Nieuwerkerk aan de IJssel wegens 
overstromingen.
1802 1 stuk

647 Lijsten enz. van de grootte der polders onder Goederede en Ouddorp en de aanslag 
in de verponding tot onderhoud der zeewerken, met desbetreffende resoluties van 
1768-1805.
1811 okt. 1 omslag
Ontbreekt
Ontbreekt.

648 Stukken betreffende haven-, zee-, rivier- en polderwerken op het eiland 
Goederede.
1799-1815 1 pak
1. Met een tekening van een sluis in de haven.
2. Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

653 Stukken betreffende de toestand van de Moordrechtse sluis Reewijkse verlaten en 
het peil van het water in de Gouwe tussen Gouda en de Gouwe sluis aan de Rijn.
1802 1 pak

654 Stukken betreffende de waarnemingen van de hoeveelheid IJsselwater, dat door de 
beuk- en volmolens in de Gouwe wordt gebracht in verband met het peil van het 
water te Gouda, met retroacta, d.d. 1597 en 1630.
1801-1808 1 omslag

655 Stukken betreffende het geschil tussen het waterschap Bloemendaal bij Gouda en 
de stad Gouda over het onderhoud van een duiker in de Karnemelksloot te Gouda.
1801-1802 1 omslag

656 Stukken betreffende Blanken's verplichting, als eigenaar van een huis aan de 
Westhaven te Gouda, tot reparatie van de schutsluis aldaar en het met de stad 
Gouda daarover gevoerd proces.
1816-1820 1 pak
Hierbij tekeningen, kopies van handvesten enz. Zie waterstaatskaarten nr. 940X.

659 Plannen voor waterverversing te 's-Gravenhage en het maken van een schuif- of 
schofgebint en beschoeiingen enz. in de landscheiding tussen Delfland en Rijnland,
genaamd de Zijde.
1808-1813 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

661 Stukken betreffende de havenwerken te Hellevoetsluis, met een kaart.
1808-1810 1 pak
1. Voorin bestekken d.d. 1799 (gedrukt in meerdere exemplaren).
2. Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de Hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 -172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

662 'Dijkbrieven' van de Bisschop van Utrecht betreffende de IJssel en Lekdijken in de 
Lopikerwaard. 1434, 1440, 1454, afschrifen.
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19e eeuw 1 katern

663 Stukken betreffende de ontwerpen van een reglement voor een nieuwe 
administratie voor de Lekdijk-benedendams of Lopikerwaard, met oude keuren en 
reglementen, 1682-1779.
1797 1 omslag
Door Holland en Utrecht waren gezamenlijk gecommitteerden gesteld voor dit doel.

664 Memories, rapporten, tekeningen enz. betreffende de gesteldheid van de rivieren 
de Lek, IJssel, Merwede enz. in verband met de uitwatering van de Alblasserwaard, 
Krimpenerwaard en Lopikerwaard enz. 1800-1812, met retroacta van 1774-1792.
1774-1792, 1800 - 1812 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

665 Memories, rapporten, kaarten, bestekken enz. betreffende de aanleg en het 
onderhoud van de Linge.
1772-1820 1 omslag
1. Hierbij stukken van de Commissie voor het Kanaal van Steenenhoek, benoemd 2 december 1816 
nr. 10755, waarvan A. Blanken voorzitter was.
2. Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

668 Stukken betreffende de polder Honderd Morgen of Wildevenen te Moerkapelle.
1794-1802 1 omslag

669 Stukken betreffende herstellingen aan de Oude Hoornse zeedijk.
1823 1 omslag
Ontbreekt
Ontbreekt.

673 Stukken betreffende molens bij Kortenoord en Zuid-Waddinxveen en de 
droogmakerij van de Zuidplas in Schieland.
1807-1811, 1815 - 1817 juni 1 pak
Een gedeelte van deze stukken is overgebracht naar het archief van de hoofdingenieur van 
Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, 3.07.01, inv.nrs. 1 - 172, zie voor concordanties inventaris 3.07.01.

678 Consideraties betreffende het inpolderen van de kleine Starrevaartpolder achter 
Leidschendam onder Stompwijk.
ongedateerd (1817?) 1 stuk

681 Bestekken van het zesjarig onderhoud van de Oudenhoornse en Zwartewaalse 
zeedijken op het eiland Voorne; met stukken betreffende herstellingen van die 
dijken.
1823 1 pak
Slechts een gedeelte van de hier beschreven stukken bevindt zich in inv.nr. 681; de rest ontbreekt.

06.1.2.8 Noord-Brabant

06.1.2.8 NOORD-BRABANT
06.1.2.9 Limburg

06.1.2.9 LIMBURG

687 Rapport over de schipbrug te Venlo.
1815 mei 1 stuk
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06.1.3 Molens

06.1.3 MOLENS

688 Bestekken, brochures, correspondentie enz. betreffende water- en korenmolens in 
het algemeen.
1717, 1776 - 1806 1 pak

689 Correspondentie, beschouwingen enz. over de door Cornelis Zillissen uitgevonden 
schepradmolen.
1798-1799 1 omslag
Blanken was met Chr. Brunings en A.F. Goudriaan door de Agent van Politie enz. gecommitteerd om 
deze plannen te onderzoeken.

690 Verhandelingen enz. van B.J. Douwes en de Gebrs. Eckhardt over watermolens met 
hellende schepraderen.
1799, 1808 - 1816 1 omslag

691 Verhandelingen, memories enz. van A. Blanken Jzn. over een door hem 
uitgevonden watermolen.
1816-1821 1 pak

692 Correspondentie met de gouverneur van Zuid-Holland en H. Visser te Sliedrecht 
over diens uitgevonden machine voor droogmaling van polders door paardekracht.
1820 1 omslag

693 Stukken betreffende proefnemingen met een 'Konisch hefrad', naar een uitvinding 
van wijlen H.W. Kool te Amsterdam.
1820-1821 1 omslag

694 Bestekken, begrotingen enz. voor watermolens in de polder Honkoop.
1798 1 omslag

695 Rapport over een tekening van een watermolen, uitgevonden door F. Bijl te 
Heukelom, en correspondentie over daarmede genomen proeven.
1819-1821 1 omslag

696 Memorie van F.G. van Lijnden van Hemmen betreffende het veranderen der 
schepraden van de voormolens te Achthoven en Ameide, gedrukt.
1817 mrt. 14 1 stuk

697 Rapport over de bemaling van Amstelland door de Bijleveldse molens.
1809 okt. 9 1 stuk

698 Stukken betreffende de vernieuwing van de watermolen van de Oost- 
Eskamppolder onder Loosduinen.
1818-1819 1 pak

06.1.4 Wegen

06.1.4 WEGEN

703 Plan voor de weg van Amsterdam naar Gorinchem.
1811 mei 1 stuk
Zie ook inv.nr. 356.

706 Staten, houdende specifieke opgaven van de ten laste van het Rijk onderhouden 
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wordende wegen en andere objecten in Gorinchem en Dordrecht, april 1815. Met 
een desbetreffende aanschrijving, d.d. 1815 mrt.
1815 1 omslag
Ontbreekt.

708 Stukken betreffende de aanleg enz. van een straatweg met bijbehorende werken 
tussen Vianen en Gorinchem.
1811-1821 1 pak
Ontbreekt.

709 Reglement betreffende het onderhoud van de weg tussen Weesp en Muiden 
beoosten de Vecht.
1810 juli 21 1 stuk
Ontbreekt
Ontbreekt.

06.2 In bijzondere diensten

06.2 IN BIJZONDERE DIENSTEN
06.2.1 Directeur commissie Krimpenerwaard

06.2.1 DIRECTEUR COMMISSIE KRIMPENERWAARD
Deze commissie was opvolgster van de Commissie van Superintendentie over de vervening in de 
Krimpenerwaard, benoemd door en uit het Provinciaal Bestuur van Holland, bestaande uit de 
burgers A. van der Dussen te Haastrecht, D. Hoitsema te Amsterdam en C. Spanjaard te 
Zwammerdam ingevolge decreet d.d. 22 juni 1797, waarbij het octrooi werd verleed.
Deze commissie is op 30 juli 1797 met haar werkzaamheden begonnen en op 26 maart 1798 door het
Administratief Bestuur van Holland ontbonden. In haar plaats stelde de agent van Inwendige Politie 
enz. op 2 augustus een nieuwe commissie in. Deze bestond bij de oprichting uit Chr. Brunings, 
president, Krayenhoff, Huichelbos van Liender en F.W. Conrad, leden. Zij vergaderden met 
commissarissen wegens de geïnteresseerden dier vervening, bestaande uit de heren: Willink, Berg 
en Helmers. Tot directeur werd in de eerste vergadering benoemd A. Blanken Jzn., die dit archief 
bijeengehouden heef.
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de 'Historische aantekeningen' van A. Blanken Jzn., doch 
in het archief van Holland is omtrent die benoemingen en dat octrooi niets aangetroffen. De 
'papieren en charters' dezer commissie, die het Administratief Bestuur van Holland 29 mei 1797 aan 
de agent zond, en op 30 mei aan de chef de Bureau zijn doorgezonden, werden evenmin 
teruggevonden.
Alleen de notulen van de vergadering van 20 augustus 1797 zijn nog bewaard. (zie Verz. Brunings nr. 
40).

710-711 Notulen en bijlagen van de commissie en van de commissarissen der 
geïnteresseerden.
1798-1803 2 pakken
710 1e-19e vergadering, 1798 nov. 14 - 1801 feb. 13

De notulen van 29 september 1800 ontbreken.
711 20e-29e vergadering, 1801 apr. 13 - 1803 juni 16

Hierbij enige klad-notulen van Blanken over 25 maart 1807 - 4 september 1808, 23 
maart, 26 okt 1810 en 26 juli 1813.

712 Rapporten, voorstellen, besluiten, requesten, berichten enz. betreffende de 
vervening in het algemeen, met retroacta, kaarten enz. vanaf 1691.
1791-1800 1 pak
Ontbreekt.

713 Resolutie enz. betreffende benoeming en ontslag van commissarissen en 
personeel.
1799-1809 1 pak
Ontbreekt
Ontbreekt.

714 'Qualificatien'. Stukken betreffende benoemingen van gekwalificeerden om te 
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stemmen op vergaderingen enz.
1799-1803 1 pak

715 Brieven ingekomen van leden der commissie F.W. Conrad, 1800, J.D. Huichelbosch 
van Liender, 1804, Chr. Brunings 1799, 1800, C.B. Koopman, 1803.
1799-1804 1 pak
Ontbreekt
Ontbreekt.

716 Brieven van verschillende geïnteresseerden bij de vervening van de 
Krimpenerwaard.
1802-1806 1 omslag

717 Koopcontracten, transportbrieven, huurcontracten enz. betreffende de landen voor
de Ringdijk en de Noksloot.
1799-1810 1 pak

718 Stukken betreffende geschillen met eigenaars van landen, benodigd voor de aanleg 
van de Noksloot, Ringdijk enz. waarmede de commissie niet tot overeenstemming 
is kunnen komen, doch die moesten worden onteigend.
1800-1807 1 omslag
Ontbreekt
Ontbreekt.

719 Rapporten, werkregister, transportbrieven, contracten enz. betreffende de aanleg 
van een noodsluis.
1798-1807 1 pak

720 Bestekken, memories enz. betreffende de aanleg van de Ringdijk.
1799-1807, 1812 1 pak

721 Bestekken, condities en begrotingen voor een 'dam of Vingerling' voor de Sassluis 
nabij de Stolwijkersluis tegenover Gouda en vóór die Sassluis.
1799-1802 1 pak
De bestekken zijn in meerdere exemplaren aanwezig.

722 Bestekken, condities, correspondentie enz. betreffende het graven van de 
Noksloot.
1800-1808 1 pak

723 Bestekken, condities enz. betreffende het graven van een sloot langs de Reekkade.
1804-1805 1 pak

724 Bestekken, condities, begrotingen enz. voor wachtheulen, duikers, waterkerende 
binten enz. bij Berkenwoude en Stolwijk.
1806-1809 1 pak

725 Bestekken, condities, notities enz. betreffende leveranties van materialen voor 
bruggen.
1801-1805 1 pak

726 Memories, lijsten enz. betreffende de molens, de bemaling en de waterhoogten in 
de IJssel.
1802-1809 en ongedateerd 1 pak
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727 Rapporten van de opziener B. Soeteman over de aardewerken in de vervening.
1801-1803 1 omslag

728 Stukken betreffende het bouwen enz. van een stoommachine en een sluis onder 
Ouderkerk aan de IJssel.
1802-1809 1 pak
Met inhoudsopgave.

729 Rapporten van de opziener en machinist Hendrik Lonus aan de directeur over de 
werking der stoommachine. Met stukken betreffende leveranties van materialen.
1806-1811 1 pak

730 Stukken betreffende de loting, waardoor de door het lot aangewezen eigenaren 
verplicht werden tot vervening van vijf morgen land en tot het brengen van specie 
voor de dijk.
1804-1806 1 pak
Deze loting werd gehouden ingevolge art. 11 van het reglement.

731 Begrotingen.
1808-1813 1 omslag

732 Stukken betreffende de gerechtelijke actie van Jan Polijn c.s. tegen A. Blanken Jzn. 
als directeur der vervening voor de politiekamer te Gouda, wegens een geschil over 
schrijflonen en vacatiegeld.
1801 1 omslag
Polijn was secretaris van 't College van Dijkrichter en Heemraden in het Land van Stein.

733 Aantekenboekje met vele losse aantekeningen over 'riviere, dijken, sluysen, molens 
etc. in 't land van IJsselsteyn, in de Lekdijke en IJsseldijke gelegen', grotendeels 
verband houdende met de uitwatering van de Krimpenerwaard.
1800 1 deel

734 'Historische aanteekeningen' inzake de vervening van landen in Stolwijk en 
Berkenwoude, geformeerd volgens het 10e artikel der instructie van de directeur, 
afschrif, met een afschrif van het gedeelte over 1799.
1799-1802 1 omslag

06.2.2 Mede-directeur Katwijkse uitwatering

06.2.2 MEDE-DIRECTEUR KATWIJKSE UITWATERING
Bij besluit van het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek van 4 mei 1804, werd bepaald, dat 
ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Rijnland een uitwatering te Katwijk aan Zee zou 
gemaakt worden, conform het rapport van F.W. Conrad, A. Blanken Jzn. en S. Kros.
Deze ontwerpers werden daarop blijkens de notulen der vergadering van de Commissie uit 
Hoogheemraden van Rijnland tot executie der uitwatering te Katwijk van 25 juli 1804 benoemd tot 
directeuren, om met overleg van de directeur-generaal Brunings die werken ten uitvoer te doen 
brengen.
Toen in 1808 Blanken inspecteur van het 9e en van het 10e district werd, verminderden zijn 
bemoeiingen met de Katwijkse uitwatering, doch in 1813, na het overlijden van ingenieur Kros, heef 
hij weder zijn medewerking verleend. Directeur is hij echter niet weder geworden, aangezien de 
geldmiddelen dit niet toelieten.

735 'Kopiën of extracten van memoriën, adviesen etc. relatief vroegere gedane 
onderzoekingen tot het effectueeren ener uitwatering van Rijnlands boesem'.
1570-1769 1 omslag

736 Agenda's en aantekeningen van de vergaderingen van commissarissen en van 
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directeuren der uitwatering.
1805-1808 1 pak

737 Aanstellingen, instructies enz. voor directeuren, opzichters enz.
1802-1805 en ongedateerd 1 omslag

738 Consideraties, adviezen, requesten, memories enz. betreffende de kanalisatie in het
algemeen.
1803-1809 en ongedateerd 1 pak
Ontbreekt.

739 Voordrachten van directeuren omtrent sluiswerken, strandhoofden enz.
1805-1808 1 pak

740 Rapporten van directeuren.
1802-1808 1 pak

741 Koopakten, condities van aanbesteding enz.
1804-1805 1 omslag
Ontbreekt.

742-743 Lijsten van waarnemingen van de waterstanden van de Rijn en de Noordzee.
1802-1809 2 pakken
742 1802-1807
743 1807-1809

Over 1813 - 1817 zie nr. 750.

744 Bestekken enz. van aan te besteden werken.
1804-1808, 1812 1 pak

745 Begrotingen en notities enz. van gedane uitgaven.
1804-1808 1 pak

746 Journalen, gehouden bij het graven van het kanaal en het bouwen van sluizen en 
bruggen.
1804-1806 1 pak

747 Stukken betreffende het daarstellen van een stoommachine in het 
uitwateringskanaal te Katwijk.
1806-1808 1 pak

748 'Varia'. Gedicht bij de eerste steenlegging van de sluis, met een afbeelding der sluis, 
1805, met enkele ingekomen brieven, 1806-1811.
1805-1811 1 omslag

749 'Register van de papieren betrekkelijk de executie ener uitwatering te Katwijk'. 
Inventarissen en lijsten van stukken, kaarten en tekeningen.
ongedateerd 1 omslag

750 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken, met lijsten van waarnemingen van 
waterhoogten.
1813-1820 1 omslag

751 'Verhandeling over de proefnemingen enz. nopens de snelheid en het vermogen der
uitwatering van het Katwijkse kanaal door A.B.'.
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ongedateerd 1 omslag

752 Nota's en brieven betreffende het bezoek van de Russische keizer en de soevereine 
vorst met gevolg aan de sluizen te Katwijk op 2 juli 1814.
1814 1 omslag

753 Waterloopkundige proeven, gegrond op waarnemingen van de stroomsnelheid en 
berekening van het vermogen der uitwatering van de boezem van Rijnland door het
kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januari 1808 door F.W. Conrad, A. 
Blanken Jzn. en S. Kros, en nader ontwikkeld door A. Blanken Jzn., gedrukt, in 
duplo.
1823 1 deel

06.2.3 Lid van het comité centraal

06.2.3 LID VAN HET COMITÉ CENTRAAL
Dit comité werd ingesteld bij Koninklijk Decreet van 21 januari 1809, nr. 1, met het doel de minister 
van Binnenlandse Zaken voor te lichten over alle waterstaatsaangelegenheden.
Tot leden werden bij Koninklijk Decreet van 22 januari 1809 nr. 1 benoemd: A. Blanken Jzn., C.L. 
Brunings, A.F. Goudriaan, baron Krayenhoff, Raven, Van Swinden, en P. Lorentz als archivist en 
directeur des plans. Bovendien had de inspecteur-generaal J. Blanken Jzn. in dit comité zitting.
Het comité heef onder andere veel beraadslaagd over een groot plan tot algemene verbetering van 
de 'phisique'gesteldheid van de waterstaat der grote rivieren.
4 februari 1811 ontving het comité bericht, dat het wegens het inwerking treden van het Keizerlijk 
Decreet van 14 december 1810 zich van die dag af als ontbonden moest beschouwen, waarvan A. 
Blanken op 8 februari mededeling ontving van de voorzitter met dank voor de bewezen diensten.

06.2.4 Bemoeienis met de ringcommissies

06.2.4 BEMOEIENIS MET DE RINGCOMMISSIES
Op 7 april 1809 stelde koning Lodewijk Napoleon een reglement op de behering der dijken binnen 
het Rijk vast, waarbij de onderscheidene dijkbesturen in dijkringen werden verenigd. Die dijkringen 
zouden worden bestuurd door ringcommissies, bestaande uit niet meer dan zeven en niet minder 
dan drie personen.
Dit reglement is niet toegepast, doch bij de wet van 31 januari 1810 werd geregeld de wijze waarop 
en de fondsen waaruit voortaan de dijken zouden worden onderhouden. Daarbij werden de zee- en 
rivierwaterkerende dijken gesteld onder het oppertoezicht van daartoe door de koning te benoemen
ringcommissies. Tevens werd onder meer het dijksonderhoud in natura door hoefslagplichtigen 
omgezet in door dezen op te brengen bijdragen in geld, volgens een schattingsstelsel, waarvoor 
nauwkeurige voorschrifen gegeven werden. Als uitvloeisel van die wet werden bij Koninklijk Besluit 
van 15 juni 1810 nr. 1, vastgesteld een reglement op de behering der dijken binnen het Koninkrijk en 
een instructie voor de leden der ringcommissies in de onderscheidene dijksringen, bij voorschreven 
reglement bepaald, en werden tevens de leden dier ringcommissies benoemd.
De inspecteurs kregen opdracht die ringcommissies zoveel mogelijk hun medewerking te verlenen.
De ringcommissies hebben niet lang na de Franse overheersing meer bestaan; reeds bij Soeverein 
Besluit van 8 maart 1814, nr. 5 werden zij ontbonden.
Blanken heef zeer veel bemoeienis met de ringcommissies in zijn district gehad en heef de 
correspondentie afzonderlijk bewaard, zoals ze hierna is beschreven.

06.2.5 Voorzitter van de commissie ter verlenging van de rivier de Linge aan Steenenhoek

06.2.5 VOORZITTER VAN DE COMMISSIE TER VERLENGING VAN DE RIVIER DE 
LINGE AAN STEENENHOEK
Deze commissie, benoemd door de minister van Waterstaat en Publieke Werken bestond uit: A. 
Blanken Jzn., voorzitter; W. van Ommeren en A. Goekoop, leden; C.A. Pijl, commissaris benoemd 
door het College van de Alblasserwaard; N. Lageveld, idem door het college van Arkel beneden de 
Zouwe.

06.2.6 Lid der commissie tot het ontwerpen van een studieplan voor de Artillerie- en Genieschool te Delft

06.2.6 LID DER COMMISSIE TOT HET ONTWERPEN VAN EEN STUDIEPLAN VOOR 
DE ARTILLERIE- EN GENIESCHOOL TE DELFT
Deze commissie werd benoemd bij Koninklijk Besluit van 31 mei 1819 nr. 1 en bestond uit de heren: 
J.H. Voet, directeur der school, commandant-president en de leden: H. van Hoey van Ortie, M.J. de 
Man, J.L. May, A. Blanken Jzn., H. Detmers.
Deze commissie heef twaalf vergaderingen gehouden en werd 2 december 1820 ontbonden.
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06.2.7 Deelnemer aan de vergadering van de Algemene Raad van de Waterstaat

06.2.7 DEELNEMER AAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE RAAD VAN DE 
WATERSTAAT
Deze raad is ingesteld bij art. 13 van het Reglement van Organisatie d.d. 15 juli 1816 en werd bij 
Ministerieel Besluit van 25 augustus 1817 inv.nr. 9862 in buitengewone zitting bijeengeroepen te 
Brussel. Hij bestond uit de inspecteurs-generaal, de inspecteurs der 3e en 4e afdeling en de 
hoofdingenieurs in de 5e, 12e en 15e districten.
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07 CONRAD LUDWIG BRUNINGS

07 CONRAD LUDWIG BRUNINGS
Conrad Ludwig Brunings werd 15 juli 1775 te Heidelberg geboren en overleed te Nijmegen 15 
augustus 1816.
Na afgestudeerd te zijn, werd hij benoemd tot Amanuensis der Commissie voor de Droogmakerij der
Nieuwkoopse en Zevenhovense Plassen.
30 juli 1800 werd hij een der vier commissarissen-inspecteur in de departementen van de Amstel en 
Texel, en tevens belast met de dienst in de departementen van de Rijn en de Dommel.
14 oktober 1803 volgde zijn aanstelling door het Staatsbewind tot inspecteur voor de 
benedenrivieren.
21 januari 1807 werd hij benoemd tot inspecteur in het 8e district, zijnde het departement van de 
Dommel, bestaande uit het grootste deel van Noord-Brabant.
22 januari 1809 werd hij bovendien benoemd tot lid van het Comité Centraal van de Waterstaat.
20 februari 1811 kreeg hij de titel van ingenieur en chef en bij Ministerieel Besluit d.d. 12 maart 1811 
werd hem tevens de dienst in het departement Bouches de la Meuse, bestaande uit de afgestane 
gedeelten zonder het arrondissement Breda, opgedragen.
Bij besluit van 8 februari 1814 werd bepaald, dat zijn dienstkring zou bestaan uit de provincie Noord-
Brabant in haar tegenwoordige vorm.

07.1 Stukken voor 1813

07.1 STUKKEN VOOR 1813
07.1.1 Algemeen

07.1.1 ALGEMEEN

774 Aanschrijvingen enz. omtrent de organisatie van de Waterstaat, het personeel, 
comptabiliteit enz.
1800-1810 1 pak

775-776 Rapporten enz. omtrent de werken aan de grote rivieren, 1800-1810, met retroacta 
1752-1798.
1752-1810 2 pakken
Verschillende rapporten zijn uitgebracht in samenwerking met andere inspecteurs.
775 1752-1801
776 1802-1810

777-778 Rapporten, staten enz. over peilingen, waterpassingen en waterhoogten in de grote
rivieren, gedrukt.
1794-1810 2 pakken
Verschillende staten geven vergelijkingen met waterstanden van 1778 af.
777 1794-1801
778 1802-1810

779 Voorschrifen inzake riviercorrespondentie, noodmaatregelen en verdere 
maatregelen bij overstromingen.
1803-1810 1 pak
Hierbij een kaart houdende een tabel van de standplaatsen der geëmployeerden bij ijsgang.

780 Lijsten enz. van kaarten van rivieren en andere waterstaatswerken.
1805-1806 en ongedateerd 1 omslag

781 Notulen van bijeenkomsten van inspecteurs der rivieren, zeehavens en zeegaten.
1804-1806 1 omslag

782 Correspondentie als lid van het Comité Centraal.
1809-1810 1 pak

783 'Index'.
ongedateerd 1 deel
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Het is niet gebleken waar deze 'index' op slaat. Het is meer een inventaris, die verwijst naar dossiers 
van ± 1682-1813, alsmede naar registers gemerkt: A (noodmaterialen); B. (onderhoud van dijken 
enz.); C. (waterpassingen). Achterin lijsten van door Brunings uitgebrachte adviezen van 1805-1806.

07.1.2 Gelderland

07.1.2 GELDERLAND

784 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken betreffende rivier- en 
waterstaatswerken in Gelderland.
1800-1810 1 pak

785 Stukken betreffende waterstaatswerken in de Waal.
1800-1814 1 pak
Ontbreekt.
De stukken zijn als volgt onderverdeeld:
1. Algemeen, peilingen enz.;
2. Fort St. Andries,
3. Riviervak aan de Pan onder Zaltbommel;
4. Nieuwe Waalse Schaardijk;
5. Ontbreekt;
6. Haven van Zaltbommel;
7. Ontbreekt;
8. Rossumse Schaardijk;
9. Ontbreekt;
10. Rivierwerken bij Loevestein;
11. Ontbreekt;
12. Varikse en Opijnense Schaardijk;
13. Het Weurtse Riviervak;
14. De Tielse polder;
15. Kribben onder Ochten;
16. Vorense dam.

07.1.3 Utrecht

07.1.3 UTRECHT

786 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken betreffende waterstaatswerken in 
Utrecht.
1809-1810 1 omslag

07.1.4 Noord-Holland

07.1.4 NOORD-HOLLAND

787 Rapporten over de hoge vloed op het IJ en verbetering van het IJ voor Amsterdam.
1806, 1809 - 1810 1 omslag

788 'Aantekeningen nopens het project ter droogmakinge van de Haarlemmermeer', 
door A. Blanken Jzn.
ongedateerd 1 omslag

07.1.5 Zuid-Holland

07.1.5 ZUID-HOLLAND

789 Stukken betreffende waterstaatswerken in het algemeen.
1804-1810 1 omslag

790 Stukken betreffende de Droogmakerij der Nieuwkoopse en Zevenhovense Plassen, 
met gedrukte memories, resoluties enz.
1765-1790, 1765 - 1801 1 pak

791 Rapporten en correspondentie over de afwatering van de Vijfheerenlanden door de 
Alblasserwaard enz.
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1804-1809 1 pak
Voorin een rapport van D. Klinkenberg, M. Bolstra, B. Goudriaan en Huyb van Straalen d.d. 9 mei 
1774, en enige gedrukte resoluties enz. betreffende die afwatering.

792 Rapporten enz. over rivierwerken aan de Lek.
1805-1810 1 pak
Hierbij enige historische bedenkingen enz.

793 Rapporten en briefwisseling over de Lingewerken.
1809-1810 1 pak

794 Stukken betreffende de aanleg van de polder De Louw Simonswaard, gemeente 
Sliedrecht.
1806 1 omslag

795 Rapporten enz. over werken aan de Merwede en killen.
1804-1809 1 omslag

796 'Memorie inzake het oponthoud door het stichten van twee schutsluizen voor de 
scheepvaart langs de Schelluinse vliet op de wekelijkse marktdagen te Gorinchem 
veroorzaakt wordende'.
ongedateerd 1 omslag

797 Stukken betreffende de doorbraak van de Zederikkade van de polder Lakerveld.
1810 1 omslag

07.1.6 Noord-Brabant

07.1.6 NOORD-BRABANT

798-799 Stukken betreffende waterstaatswerken in Noord-Brabant.
1800-1810 2 pakken
798 1800-1808
799 1809-1810

07.1.7 Verhandelingen enz.

07.1.7 VERHANDELINGEN ENZ.

800 Beknopte beschrijving van een door F. Bijl te Heukelom uitgevonden diepmachine, 
geschikt om op stromen de nadelige randen op te ruimen.
ongedateerd 1 stuk

801 Rapport aan de minister over een op de werf te Rotterdam gebouwde romp van 
een ijsschuit volgens de uitvinding van F. Romberg te Bordeaux.
1809 1 omslag

802 Bijvoegsel tot het 'Vertoog nopens de ijswording en het ontdooijen van het 
gevormde ijs, naar mate van de temperatuur welke door den thermometer 
aangewezen wordt'. Met een profieltekening.
1810 1 omslag

803 'Verhandeling over de verspreiding der vloed uit zee opwaards langs de 
onderscheidene rivieren en riviervakken'. Met correspondentie daarover met Jacob 
Florijn.
1810 1 omslag

804 'Esquisse d'un tableau historique des fleuves de la Hollande, adressé à M. Finot... 
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membre du conseil-général des ponts et chaussées en ce moment en mission pres 
le Prince Architresorier de l'Empire'.
1810 1 stuk

07.2 Stukken na 1813

07.2 STUKKEN NA 1813

805 Ingekomen stukken als ingenieur en chef.
1814 1 omslag

806 Agenda van ingekomen en uitgegane stukken.
1814 apr. 11 - 1816 aug. 11 1 omslag
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08 WALRAVEN VAN OMMEREN

08 WALRAVEN VAN OMMEREN
Walraven van Ommeren werd 8 oktober 1753 geboren; hij overleed 17 januari 1834. Hij was beëdigd 
landmeter in dienst der provincie Gelderland van 1776-1800 en belast met een deel van het beheer 
der grote rivieren in die provincie. 26 juli 1800 werd hij tesamen met W. Beijerinck benoemd tot 
commissaris-inspecteur van de Waterstaat in het departement van de Rijn, dat wil zeggen 
Gelderland (behalve de noordelijke punt en het deel bezuiden de Waal) en een deel van Utrecht.
14 oktober 1803 werd hij inspecteur der bovenrivieren in Gelderland en Utrecht.
21 maart 1808 volgde zijn benoeming tot inspecteur in het 7e district, alleen Gelderland, wederom 
tesamen met W. Beijerinck. Na diens overlijden op 6 december 1808 bleef Van Ommeren alleen.
20 februari 1811 veranderde zijn titel in ingenieur en Chef des Ponts et Chaussées in het Departement
de l'Issel Superieur (Gelderland benoorden de Waal).
25 december 1816 werd hij benoemd met ingang van 1 januari 1817 tot inspecteur der 4e afdeling 
(divisie), bestaande uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De 4e divisie werd 
na 1 juni 1822 1e district geheten.
Na zijn dood in 1834 werd de inspecteur van het 2e district A. Goekoop met de waarneming van het 
1e district belast.
Van Ommeren's archief is, met uitzondering van een drietal portefeuilles, welke in 1860 
overkwamen, geheel in 1931 overgenomen. Het is met de bijbehorende agenda's volledig te achten, 
voorzover het betref zijn werkzaamheid als inspecteur der 4e divisie en het 1e district; slechts 
ontbreekt een deel der Friese stukken, dat, blijkens aantekeningen op enige der agenda's, aan 
inspecteur Mentz is overgedragen.
De indeling der stukken is vrijwel gelijk als bij A.F. Goudriaan. Voorts heef van Ommeren 
verschillende stukken verzameld, die achteraan geplaatst zijn. De aandacht wordt gevestigd op de 
door Van Ommeren verzamelde collectie verhandelingen over verschillende belangrijke 
onderwerpen.
Zie verder over Van Ommeren: Fijnje, Levensbericht van F.W. Conrad p. 29 volgens en Nieuw 
Nederlands Biografisch Woordenboek, deel V. p. 397.

08.1 Inspecteur 4e divisie en inspecteur 1e district

08.1 INSPECTEUR 4E DIVISIE EN INSPECTEUR 1E DISTRICT

807-819 Ingekomen stukken betreffende Algemene Zaken, comptabiliteit enz.
1817-1833 13 pakken
807 1817 - 1822 mei
808 1822 juni - 1833
809 friesland, 1817 - 1833
810 groningen, 1817 - 1819
811 groningen, 1820 - 1825
812 groningen, 1826 - 1833
813 drenthe, 1817 - 1833
814 overijssel, 1817 - 1818
815 overijssel, 1819 - 1820
816 overijssel, 1821 - 1825
817 overijssel, 1826 - 1829
818 overijssel, 1830 - 1833
819 personeel, 1817 - 1833

820-822 Minuten van uitgegane stukken.
1817-1833 3 pakken
820 1817-1819
821 1820-1827
822 1828-1833

823-834 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende Gelderland en 
riviercorrespondentie.
1817-1833 12 pakken
823 1817
824 1818
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825 1819
826 1820
827 1821
828 1822
829 1823
830 1824-1825
831 1826-1827
832 1828-1929
833 1830-1831
834 1832-1833

835-836 Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken.
1817-1833 2 delen
835 1817-1821
836 1822-1833

08.2 Verzamelde stukken

08.2 VERZAMELDE STUKKEN

837 Staten van de waterhoogten van de Rijn (Pannerdens kanaal), Waal en IJssel.
1772-1773, 1791 - 1793, 1800 - 1813 1 pak

838 Begroting van kosten van de werken in het 7e district.
1811 1 katern

839 Memorie over de overstroming van de IJssel door C.R.Th. Krayenhoff.
1799 1 stuk

840 Stukken betreffende de waterpassing van de IJssel door C.R.Th. Krayenhoff.
1801 1 omslag

841 Tekeningen der huizen, bomen enz., waarin hakkelbouten zijn geslagen bij de 
waterpassing langs de Rijn en de Waal.
ongedateerd 1 omslag

842 Geconcateneerde waterpassing van de peilstenen in de Waal bij Nijmegen tot aan 
die in de Rijn bij Arnhem, tot onderzoek van de waterstand, gedrukt.
ongedateerd 1 deel
Bijlage V behorende tot het 3e, 5e en 7e artikel van de derde afdeling der instructie voor de 
geografische ingenieurs en dienende tot model voor te houden registers bij het doen van 
waterpassingen.

843 'Overslag der revenuen van de Bijlandse waard gemiddeld over reeksen van 10 en 12
jaren' van 1773-1804, door A. Hugenpoth.
1805 1 pak
Met een tekening van de in het Bijlandse kanaal bij Millingen gestationeerde wachtschepen. 
ongedateerd.

844 Staten houdende de hoogte van de kruinen der dijken in het 7e district.
1809 en ongedateerd 1 omslag

845 Stukken betreffende de afvoer van overtollig water en ijs van de Rijn en de Waal.
1809 1 omslag

846 Rapport van de inspecteurs der boven- en middenrivieren betreffende de 
overlaten.
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1803 1 stuk

847 Proeven omtrent de stroomsnelheid der rivieren (Rijn, Waal en IJssel).
1804-1810 1 pak

848 Voorschrifen omtrent riviercorrespondentie bij ijsgang.
1799-1801, 1812 1 omslag

849 Plan om de Nederrijn met de IJssel te verenigen of het water van de Bovenrijn 
uitsluitend over Waal en IJssel te verdelen, door W. Beijerinck.
1808 1 stuk

850 Rapport over een veer over de Oude Rijn bij Aerdt.
1 stuk

851 Bestek inzake de aanleg van een sluis in de Oude Rijn te Pannerden, met een 
tekening.
ongedateerd 1 omslag

852 Bestek voor een sluis bij de Kanonsdijk in de Beek bij Brammersbrug.
1809 1 stuk

853 Rapport omtrent de werken bij het fort Bretagne en het zogenaamde Crochet bij 
Doesburg. Met een kaart.
1814-1817 1 omslag

854 Bestekken voor de bouw van een duikersluisje aan de Zomerkade bij de 
Notenboomse polder (Lijmerse Overlaat).
1809-1810 1 omslag

855 Stukken betreffende afsluiting van de Oude Rijnmond bij Lobith.
1805-1806 1 omslag

856 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de Duffeltse polder.
1785, 1804 - 1822 1 omslag

857 Stukken betreffende voorzieningen aan de Gentse, Bemmelse en Ooyenrijkse 
polder aan de Waal. Met een kaart.
1808-1830 1 omslag

858 Rapport omtrent de inundatie van het Kwartier van Zutphen in januari en februari 
1814.
1814 mrt. 24 1 omslag

859 Memorie van luitenant-kolonel C.R.Th. Krayenhoff betreffende de Hollandse 
Waterlinie, afschrif.
1796 1 deel

860 Uittreksel uit een memorie van J. Blanken Jzn. over de Haarlemmermeer.
ongedateerd 1 stuk

861 Beschouwingen over maatregelen tegen inundatie van het Land van Heusden en 
Altena, gedrukt.
1795-1798 1 omslag
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862 Dijk-, schouw-, gracht- en sluisreglement voor het Hertogdom Kleef.
1767 1 stuk

863 Stukken betreffende weg- en rivierwerken in het departement van de Lippe.
1810-1811 1 omslag

864 Stukken betreffende hellende scheprad- en vijzelmolens ten behoeve van de 
Nieuwkoopse Droogmakerij.
1800-1806 1 omslag

865 Advies van J. Blanken Jzn. op de requesten van de steenbakkers Mijnlieff en 
IJzerman over het gebruik van ijsselsteen.
1814 1 stuk

866 Besluiten van het Staatsbewind inzake de organisatie van de Waterstaat en het 
Corps Ingenieurs, gedrukt.
1803 1 deel

867 Hoofdstukken uit de staatsbegroting betreffende de Waterstaat.
1803-1806 1 pak

868 Diverse rapporten over bruggen en wegen in Gelderland.
1814-1815 1 omslag

869 'Instructie voor de geographische Ingenieurs bij het Depot-generaal van Oorlog het 
Koninkrijk Holland' (gedrukt).
1808 1 deel

870 Memorie en voorstel betreffende de ontwerpen tot het bouwen van 
inundatiesluizen bij het afleiden van de opperwateren bij het zetten van 
ijsdammen, door J. Blanken Jzn. Met vervolg.
1816 1 omslag

871 Verhandeling over de memories van J. Blanken Jzn., door A.F. Goudriaan. Met 
aanhangsel.
1816 1 omslag

872 Verhandeling over de mogelijkheid van zijdelingse afleiding ter ontlasting van door 
ijsafvoer belemmerde rivieren, door A. F. Goudriaan.
1816 1 stuk

873 Verhandeling over afstroming der Merwede en middelen ter beveiliging tegen 
dijkbreuken bij ijsgang op de Nederlandse rivieren, door A.F. Goudriaan.
1820 1 stuk

874 Verhandeling over het systeem van rivierafleidingen door overstrijkende overlaten, 
door A. F. Goudriaan.
1823 1 stuk

875 Verhandelingen over de Lijmerse Overlaat, door A.F. Goudriaan en J. Blanken Jzn.
1820-1821 1 omslag

876 Memorie over de bedijking van het Bergse Veld of de Biesbosch, door Fannius 
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Scholten.
1818 1 stuk

877 Memorie over de dam in de Merwede nabij Giesendam door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.
1818 1 stuk

878 Stukken betreffende maatregelen tegen overstromingen, die de landen aan de 
grote rivieren te lijden hebben, door Ridder Van Wiebeking. Met consideraties van 
G. Vrolik, Krayenhoff, G. Moll en A. Blanken Jzn.
1820-1821 1 omslag

879 Memories als voren door J. Engelman.
1814-1821

880 Memories over de loop en de afleidingen van de Rijn, de Maas, de Waal enz. door 
Flevius e.a.
1809-1821 1 omslag
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09 ADRIANUS GOEKOOP

09 ADRIANUS GOEKOOP
Adrianus Goekoop werd 9 november 1783 geboren te Goederede en overleed te 's-Gravenhage 6 
april 1865.
1 april 1800 werd hij benoemd tot opziener over het maken van drie nieuwe dammen aan de 
noordzijde van Goederede en 23 april 1802 tot opziener bij de dokwerken te Hellevoetsluis.
10 september 1804 keerde hij terug als opziener bij de werken op Goederede en werd in 1808 
overopziener.
22 mei 1809 werd hij belast met het toezicht over de Lingewerken en 22 februari 1811 volgde zijn 
benoeming tot ingenieur des Ponts et Chaussées; hij werd 12 maart daaropvolgend ingenieur 1e 
klasse op Goederede en Overflakkee.
1 februari 1812 werd hij overgeplaatst naar Gorinchem.
21 augustus 1816 werd hij tijdelijk belast met de dienst van ingenieur en chef in Noord-Brabant en 1 
januari 1817 werd hij definitief tot hoofdingenieur benoemd; als zodanig had hij zitting in de beide 
riviercommissies, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 15 maart 1821 en 7 juli 1828.
1 oktober 1829 werd hij aangesteld tot inspecteur in het 3e district bestaande uit Noord-Brabant, 
Limburg, Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen.
Na het overlijden van zijn ambtgenoot W. van Ommeren op 17 januari 1834 werd hij tevens belast 
met de dienst in het 1e district, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
1 februari 1835 werd het Rijk in twee provisionele districten verdeeld. Het 1e district waarin Goekoop 
inspecteur werd, bestond uit bovengenoemde vijf provincies, behalve Friesland, maar met Noord-
Brabant en sedert 1839 ook met Limburg.
Na het overlijden van zijn ambtgenoot D. Mentz op 23 februari 1847 werd aan Goekoop ook de 
waarneming van diens district opgedragen, zodat hij sedert dien de enige inspecteur in het gehele 
Rijk was.
Met ingang van 1 april 1849 werd hij eervol ontslagen.
Het archief van inspecteur Goekoop is in 1931 aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. Het is 
zeer onvolledig, onder andere ontbreken de stukken over Friesland geheel voor 1847, evenals 
verschillende indices.

09.1 Inspecteur van het 3e district na 1834 ook van het 1e district en na 1847 van het gehele rijk

09.1 INSPECTEUR VAN HET 3E DISTRICT NA 1834 OOK VAN HET 1E DISTRICT EN NA 1847 
VAN HET GEHELE RIJK

881-924 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken.
1829-1849 41 pakken, 3 omslagen
881 Algemene dienst, 1829 - 1833
882 Algemene dienst, 1834 - 1837
883 Algemene dienst, 1838 - 1840
884 Algemene dienst, 1841
885 Algemene dienst, 1842 - 1844
886 Algemene dienst, 1845 - 1849
887 Friesland, 1847 - 1849
888 Groningen, 1834 - 1838
889 Groningen, 1839 - 1844
890 Groningen, 1845 - 1849
891 Drenthe, 1834 - 1849
892 Overijssel, 1834 - 1835
893 Overijssel, 1836 - 1838
894 Overijssel, 1839 - 1840
895 Overijssel, 1841 - 1845
896 Overijssel, 1846 - 1849
897 Gelderland, 1834 - 1836
898 Gelderland, 1837
899 Gelderland, 1838
900 Gelderland, 1839
901 Gelderland, 1840
902 Gelderland, 1841
903 Gelderland, 1842
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904 Gelderland, 1843
905 Gelderland, 1844 - 1845
906 Gelderland, 1846
907 Gelderland, 1847
908 Gelderland, 1848 - 1849
909 Noord-Brabant, 1829 - 1830
910 Noord-Brabant, 1831 - 1832
911 Noord-Brabant, 1833
912 Noord-Brabant, 1834 - 1836
913 Noord-Brabant, 1837 - 1838
914 Noord-Brabant, 1839 - 1840
915 Noord-Brabant, 1841 - 1842
916 Noord-Brabant, 1843 - 1844
917 Noord-Brabant, 1845 - 1846
918 Noord-Brabant, 1847 - 1849
919 Limburg, 1829 - 1831, 1833, 1840 - 1842
920 Limburg, 1843 - 1846
921 Limburg, 1847 - 1849
922 Antwerpen , 1829 - 1830, 1 omslag
923 Oost-Vlaanderen , 1829 - 1830, 1 omslag
924 West-Vlaanderen , 1829 - 1830, 1 omslag

925-931 'Register van de correspondentie'. Alfabetische indices.
1834-1849 7 delen
925 Algemene dienst, 1839 - 1841
926 Friesland, 1847 - 1849
927 Groningen, 1834 - 1835
928 Groningen, 1846 - 1849
929 Overijssel, 1836 - 1838
930 Overijssel, 1839 - 1841
931 Gelderland, 1839 - 1841

932 Register der bestaande communicaties te land en de daarbij behorende veren in 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
1842-1844 1 deel

933 Waarnemingen van waterhoogten te Bommel, Hellouw, Herwijnen, Vuren en 
Gorinchem.
1835 1 katern

934 Bestekken, voorwaarden en tekeningen van dijk-, sluis- en dokwerken voor de 
omdijking van Amsterdam.
1828 1 omslag

935 Aantekeningen betreffende de rivieren en grote wegen in de provincie Antwerpen.
1829 1 omslag

936 Stukken en tekeningen van de werkzaamheden aan de Donge, Diese en het Oude 
Maasje.
1830-1838, 1840 1 pak

937 'Verzameling van rapporten, verbalen en verdere stukken betreffende de 
doorsnijdingen en werken, welke sedert de conventie van den jare 1771 Op de 
bovenrivieren tussen Emmerik en Arnhem zijn aangelegd', uitgegeven op last van 
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het Provinciaal Comité van Holland, gedrukt.
1798 2 delen
Buitenop staat: '2e Arch. Goekoop Verb. 1835 inv.nr. 1510'. Dit verbaal ontbreekt.



90 Inspecteurs Waterstaat vóór 1850 2.16.06

10 DIRK MENTZ

10 DIRK MENTZ
Dirk Mentz werd 17 maart 1785 geboren te Utrecht; hij overleed te 's-Gravenhage 25 februari 1847.
In 1802 werd hij benoemd tot landmeter in het departement Utrecht, van waar hij in 1804 als 
zodanig naar Holland is overgeggaan.
In 1806 werd hij opziener bij de Mijdrechtse Droogmakerij en 30 maart 1808 aangesteld als 
assistent-landmeter in het 5e district en tevens belast met de dienst in het 1e district.
Bij Keizerlijk Decreet van 20 februari 1811 volgde zijn benoeming tot ingenieur des Ponts et 
Chaussées en 12 maart daaropvolgend zijn bevordering tot ingenieur 1e klasse in de 
arrondissementen Alkmaar en Hoorn van het departement van de Zuiderzee.
In 1814 werd hij belast met de waarneming van de dienst van zijn chef A.H.J. van der Plaat als 
ingenieur en chef in het departement van de Zuiderzee te Amsterdam.
Met ingang van 1 januari 1817 werd hij als hoofdingenieur te werk gesteld in het 1e district, dat 
bestond uit de provincies Noord-Holland en Utrecht. 1 juli 1822 werd Utrecht aan zijn bemoeiingen 
onttrokken en ging hij als hoofdingenieur van Amsterdam naar Haarlem.
1 oktober 1829 werd hij benoemd tot inspecteur in het 2e district te 's-Gravenhage. Dit district 
bestond uit Noord- en Zuidholland, Zeeland, Utrecht en sedert 1 februari 1835 bovendien Friesland; 
Mentz vervulde deze betrekking tot zijn dood.
Het archief van Mentz is zeer onvolledig overgekomen.

10.1 Inspecteur 2e district

10.1 INSPECTEUR 2E DISTRICT

938 Agenda's van ingekomen stukken.
1829 juni 30 - 1847 feb. 1 pak

939 Agenda's van uitgegane stukken.
1834 feb. 4 - 1847 feb. 22 1 pak

940 Rapportenboek 'Register van uitgegane brieven'.
1829 juli 3 - 1831 sep. 7 1 deel

941-943 Minuten en uitgegane brieven en stukken.
1835-1842 3 pakken
941 1835-1836
942 1839-1840
943 1841-1842

944-945 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken.
1844-1846 2 pakken
944 1844-1845
945 1846

10.2 Dossiers en bundels

10.2 DOSSIERS EN BUNDELS

946 Rede van de minister van Binnenlandse Zaken als voorzitter van de Commissie tot 
Overweging der Ontwerpen van de Voormalige Commissie belast met het 
Onderzoek der Beste Rivierafleidingen, met verdere ingekomen stukken bij Mentz 
als lid dier commissie.
1829-1837 1 omslag
Ontbreekt
Deze commissie was ingesteld bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1828 inv.nr. 47, doch Mentz is pas na 
het overlijden van A.F. Goudriaan bij Koninklijk Besluit van 8 november 1829 daarin benoemd.

947 Memories, nota's, peillijsten en aantekeningen betreffende waterhoogten in de 
rivieren.
1829-1836 en ongedateerd 1 omslag
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948 Stukken betreffende de Dalemse Overlaten.
1829-1830 1 omslag

949 Stukken betreffende het uitwateringskanaal van Grave langs 's-Hertogenbosch.
1824-1830 1 omslag

950 Minuut-rapport der Commissie, ingesteld voor de droogmaking van het 
Haarlemmermeer, met daarop betrekkelijke stukken.
1837-1839 1 omslag
Mentz was lid van deze bij Koninklijk Besluit van 7 augustus 1837 inv.nr. 51 benoemde commissie.

951 Afschrifen, welke Mentz heef doen vervaardigen voor de voornoemde commissie 
van: het ontwerp van A. Blanken Jzn., d.d. 1808-1809; het advies van C. Brunings en 
D. Mentz over het ontwerp van baron Van Lynden van Hemmen, met een kaart. 30 
maart 1823; Bericht van de inspecteur Mentz over die droogmaking. Met een kaart 
d.d. 31 december 1829.
1837 3 delen
Ontbreekt

952 'Memorie over de Naardermeer', door F.W. Conrad.
1831 sep. 1 stuk
Het blijkt niet hoe Mentz dit stuk verkregen heef.

953 Stukken en tekeningen betreffende het maken van een Entrepôt of vrijhaven voor 
de handel aan de westzijde van Rotterdam en Dordrecht.
1838-1839 1 omslag

954 Stukken, nota's enz. betreffende een te graven kanaal naar Scheveningen ten 
behoeve van de uitwatering van Delfland.
1835-1836 1 omslag

955 Condities van aanbesteding enz. van het kanaal Gent-Terneuzen, gedrukt en 
afschrifen.
1824-1844 1 pak

956 Bestekken voor fortificatiewerken te Terneuzen, gedrukte.
1844-1845 1 band
Ontbreekt.

957 Tekening van de polders op Zeeuws-Vlaanderen tussen Terneuzen en Axel.
ongedateerd 1 kaart
Ontbreekt.

958 Begrotingen voor havenwerken te Vlissingen.
1831-1833 1 omslag
Ontbreekt.

959 Verbaal van het verhandelde op de conferentie van de Raad van de Waterstaat te 
Zwolle over de herstellingen der Vollenhovense zeedijken en in het bijzonder over 
de verandering van een deel van die zeeweringen in een overlaat. Met begroting en 
tekening, afschrif.
1834 1 omslag
Ontbreekt.



92 Inspecteurs Waterstaat vóór 1850 2.16.06

960 Berekeningen van W.A. Bake voor de spoorweg Amsterdam-Keulen, afschrif.
ongedateerd (1834?) 1 stuk
Ontbreekt.

961 Stukken betreffende proefnemingen met schulpkalk en Amsterdams kunstcement.
1831 1 omslag
Ontbreekt.

962 'Verhandeling over het maken van fundamenten onder gebouwen op allerhande 
soorten gronden, over het optrekken der grondmuren, het maken van kelders enz.'.
ongedateerd 1 stuk
Ontbreekt.

963 'Verhandeling over het besturen en opwerpen van allerhande soorten van 
aardewerk en het berekenen der kosten van dezelve ingevolge de manier welke hier
te lande in gebruik is.' Met een tekening.
ongedateerd 1 stuk
Ontbreekt.

964 Tekening van een schepradmolen.
ongedateerd 1 blad
Ontbreekt.

965 Varia. Allerlei nota's, aantekeningen en gedrukte stukken.
1833-1843 en ongedateerd 1 omslag
Ontbreekt.
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11 BERNARDUS HERMANUS GOUDRIAAN

11 BERNARDUS HERMANUS GOUDRIAAN
Bernardus Hermanus Goudriaan, zoon van A.E. Goudriaan, werd geboren te Alkmaar 5 januari 1796; 
hij overleed te 's-Gravenhage 13 mei 1842.
Hij werd in het vak van zijn vader opgeleid en in 1815 tijdelijk opzichter in het westelijk deel van 
Staats-Vlaanderen, ter standplaats Breskens. Hij nam daar de dienst waar van arrondissement-
ingenieur tot 1 april 1817.
Bij de 7e organisatie van de Waterstaat op 1 januari 1817 werd hij ingenieur 2e klasse en 1 april 
daaropvolgend aan zijn vader toegevoegd, die de inspectie had gekregen in zuidelijk Nederland met 
standplaats Breda.
1 januari 1814 werd hij benoemd tot ingenieur 1e klasse ter standplaats 's-Hertogenbosch en tevens 
waarnemend hoofdingenieur en definitief met de aanleg van de Zuid-Willemsvaart belast.
1 oktober 1825 volgde zijn benoeming tot hoofdingenieur te Maastricht.
Nadat de Zuid-Willemsvaart gereed gekomen was, werd hij met ingang van 1 november 1828 bij de 
Algemene Dienst van de Waterstaat geplaatst, in de eerste plaats om een kanaal te ontwerpen van 
Brussel langs Antwerpen en Breda naar Sleeuwijk tegenover Gorinchem, dat echter tengevolge van 
de Belgische opstand niet uitgevoerd is.
1 april 1829 keerde hij naar 's-Gravenhage terug en werd hij belast met het stellen van militaire 
inundaties in Noord-Brabant, tot hij 1 april 1834 als enige hoofdingenieur in algemene dienst belast 
werd met de spoorwegaanleg, waaraan hij zich tot zijn dood heef gewijd, terwijl hij zich van 1839 af 
tevens verdienstelijk heef gemaakt inzake het vervaardigen van een rivierkaart.
Zie verder Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek.
De overname van dit archief had plaats in 1931.

11.1 Ingenieur en hoofdingenieur

11.1 INGENIEUR EN HOOFDINGENIEUR

966-982 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1823-1842 18 pakken
966 De Zuid-Willemsvaart, 1823 - 1827

Met een kaart.
967 De Algemene Dienst, 1828 - 1829
968 De Algemene Dienst, 1830
969 De Algemene Dienst, 1831 - 1832

In 1832 begint de correspondentie die voordien uitsluitend 
waterstaatsaangelegenheden betrof over te gaan in stukken betreffende de 
spoorwegen.

970 De Algemene Dienst. Spoorwegen, 1833 - 1834
971 De Algemene Dienst. Spoorwegen, 1835 - 1836
972 De Algemene Dienst. Spoorwegen, 1837
973 De Algemene Dienst. Spoorwegen en rivierkaart, 1838
974 Ingekomen stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen 

en rivierkaart, 1839
975 Uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen en

rivierkaart, 1839
976 Ingekomen stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen 

en rivierkaart, 1840
977 Uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen en

rivierkaart, 1840 jan. - juli
978 Uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen en

rivierkaart, 1840 aug. - dec.
979 Ingekomen stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen 

en rivierkaart, 1841
980 Uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen en

rivierkaart, 1841 feb. 25 - juni
981 Uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst, Spoorwegen en

rivierkaart, 1841 juli - dec.
982 Ingekomen en uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst, 

Spoorwegen en rivierkaart, 1842 jan. - apr.
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983-984 Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken betreffende de Algemene Dienst.
1823-1842 2 pakken
983 1823-1827
984 1828 - 1842 apr. 24

Van een gedeelte dezer agenda's zijn ook nog 'klaslijsten' en 'minuutregisters' 
aanwezig.

985 Agenda's betreffende spoorwegen.
1832-1838 1 omslag

986 Agenda's betreffende de rivierkaart.
1839-1841 1 omslag

987 Indices.
1826-1827, 1841 - 1842 1 pak

988 Lijst van onafgedane stukken.
1838-1841 1 omslag

989 Uitreksel uit de lijst van onafgedane stukken.
1838-1841 1 omslag

990 Lijst van ontbrekende stukken.
1841-1842 1 omslag

991 Aantekeningen, begrotingen, kostenberekeningen enz, betreffende spoorwegen.
(ongedateerd) 1 omslag

992 Memories enz. betreffende waterstanden etc. in de hoofdrivieren.
ongedateerd 1 omslag

993 Stukken betreffende de inundaties in Noord-Brabant en Zeeland ter verdediging 
der zuidelijke grenzen.
1830-1832 1 omslag

994 Verslag betreffende het onderzoek der antwoorden op de prijsvraag aangaande het
ontwerp ener Nederlandse Hervormde Kerk te Apeldoorn.
1837 1 omslag
De jury bestond uit de heren Goudriaan, Ferrand, Z. Reijers en J. Cramer.

995 'Rapport sur la situation des conduites d'eau des fontaines de Grenoble par une 
commission d'ingenieurs'.
1837 1 deel
Deze commissie bestond uit de heren: Croset, Chaper, Vivet, Gueymard en Breton, ingenieurs enz. in 
Frankrijk.
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12 LEOPOLD JOHANNES ANTONIUS VAN DER KUN

12 LEOPOLD JOHANNES ANTONIUS VAN DER KUN
Leopold Johannes Antonius van der Kun werd 21 september 1801 geboren te Utrecht en overleed te 
's-Gravenhage 26 januari 1864.
In 1820 werd hij als cadet-éleve bij de werken van het Noord-Hollandskanaal geplaatst en in 1821 
belast met opnemingen voor de Keulse Vaart.
1 mei 1822 werd hij arrondissements-ingenieur te Utrecht, waar hij vooral werkte aan de verbetering 
van de Keulse Vaart.
1 oktober 1825 werd hij benoemd tot ingenieur 2e klasse te Brugge, waar hij bleef tot de Belgische 
opstand; in september 1830 begaf hij zich naar Maastricht van waar hij 1 maart 1831 toegevoegd 
werd aan B.H. Goudriaan.
1 april 1835 werd hij aangewezen tot provinciaal ingenieur in Friesland en 1 juli 1837 werd hij weder 
bij de Algemene Dienst geplaatst.
21 april 1842 kreeg hij de leiding over de Rijnspoorweg en 12 mei daaropvolgend volgde hij B.H. 
Goudriaan op als hoofdingenieur.
1 april 1849, bij de nieuwe organisatie, werd hij inspecteur in algemene dienst en belast met de 2e 
inspectie, bestaande uit de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Met ingang van 1
januari 1858 werd hij bevorderd tot hoofdinspecteur en 30 juli 1863 om gezondheidsredenen 
ontslagen.
De archieven van Van der Kun zijn in 1931 overgenomen.

12.1 Ingenieur en hoofdingenieur in algemene dienst

12.1 INGENIEUR EN HOOFDINGENIEUR IN ALGEMENE DIENST

996 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken, grotendeels betreffende 
opmetingen voor het vervaardigen van algemene kaarten van de hoofdrivieren.
1831-1835 1 pak

997-1031 Ingekomen, en minuten van uitgegane stukken betreffende de aanleg van 
spoorwegen.
1837-1849 35 pakken
997 1837
998 1838
999 1839 juli - dec., agendanummers 61-125
1000 1840, agendanummers 129-340
1001 1841, agendanummers 341-755
1002 1842 jan. - juni 8, agendanummers 756-1046
1003 1842 juni 9 - aug. 28, agendanummers 1047-1470
1004 1842 aug. 28 - okt. 28, agendanummers 1471-1814
1005 1842 okt. 28 - dec. 31, agendanummers 1815-2115
1006 1843 jan. 1 - mrt. 1, agendanummers 2116-2449
1007 1843 mrt. 3 - mei 9, agendanummers 2450-2922
1008 1843 mei 9 - juli 3, agendanummers 2923-3268
1009 1843 juli 3 - aug. 26, agendanummers 3269-3684
1010 1843 aug. 26 - nov. 1, agendanummers 3685-4071
1011 1843 nov. 1 - dec. 31, agendanummers 4072-4475
1012 1844 jan. 1 - feb. 25, agendanummers 1-500
1013 1844 feb. 25 - apr. 29, agendanummers 501-1000
1014 1844 apr. 29 - juni 14, agendanummers 1001-1400
1015 1844 juni 14 - juli 26, agendanummers 1401-1800
1016 1844 juli 26 - sept. 16, agendanummers 1801-2300
1017 1844 sept. 16 - nov. 1, agendanummers 2301-2800
1018 1844 nov. 1 - dec. 31, agendanummers 2801-3333
1019 1845 jan. 1 - feb. 24, agendanummers 1-300
1020 1845 feb. 24 - apr. 15, agendanummers 301-700
1021 1845 apr. 15 - mei 30, agendanummers 701-1080
1022 1845 mei 30 - juli 10, agendanummers 1081-1400
1023 1845 juli 10 - aug. 30, agendanummers 1401-1800
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1024 1845 aug. 30 - dec. 31, agendanummers 1801-2107
1025 1846 jan. 1 - aug. 6, agendanummers 1-286
1026 1846 aug. 6 - dec. 31, agendanummers 287-469
1027 1847 jan. 2 - juni 16, agendanummers 1-218
1028 1847 juni 16 - dec. 31, agendanummers 219-456
1029 1848 jan. 1 - juli 25, agendanummers 1-341
1030 1848 juli 26 - dec. 30, agendanummers 343-632
1031 1849 jan. 1 - mrt. 31, agendanummers 1-221

1032-1036 Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken.
1843-1848 5 delen
1032 1843 jan. 1 - 1844 jan. 6, agendanummers 2116-4475, 1-75
1033 1844 jan. 1 - aug. 13, agendanummers 1-1977
1034 1844 aug. 14 - 1845 mei 17, agendanummers 1978-3333, 1-925
1035 1845 mei 17 - 1847 mei 1, agendanummers 926-2107, 1-469, 1-156
1036 1847 mei 2 - 1848 aug. 17, agendanummers 157-456, 1-392

1037 Stukken betreffende de organisatie van de Waterstaat.
1847-1849 1 pak

1038 Begrotingen van kosten voor waterstaatswerken, met berekeningen, nota's en 
aantekeningen.
1823-1849 1 pak

1039 Lijsten van rijkswerken in 1819 en 1821 aan de provincies in beheer overgegeven.
ongedateerd 1 omslag

1040 Stukken betreffende wegen en waterstaatswerken, bevattende:
1833-1849 5 omslagen, 1 deel
a Weg van Nijmegen-Limburgse grens, 1844
b Indijking van het IJ. 1848 en 1849 en aantekeningen uit oudere stukken.
c 'Lingewerken, sluizen', ongedateerd, met tekeningen van sluizen in Zuid Holland
d Concept reglement van het waterschap Steenenhoek met staat van 

contribuabelen1833
e Ziekenhuis te Rotterdam 1846-1848
f Kanaal door Zuid Beveland en het afdammen van de Ooster Schelde. Met een 

tekening. 1848

1041 Instructies voor sluiswachters in Friesland.
1828-1834 1 omslag

1042 Algemeen verslag betreffende de Rijnspoorweg over 1844.
1845 1 deel

1043 Correspondentie met prof. L. Bisschoff te Keulen over spoorwegen.
1844-1845 1 omslag

1044 Ingekomen brieven met aanbiedingen van materialen enz.
1846-1851 1 omslag

1045 'Verslag wegens genomen proeven omtrent de deugdelijkheid van tras van St. 
Eustatius', uitgebracht door A.H. van der Boon-Mesch en W.N. Rose in de 
vergadering van het Koninklijk Nederlands Instituut van Ingenieurs, 30 oktober 
1847; met een brief van de secretaris van het instituut aan de minister, afschrifen.
1847 1 omslag
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1046 Correspondentie van J. Lebret, adspirant-ingenieur bij de Waterstaat met ingenieur 
Van der Kun, waaronder hij werkzaam was, als belast met de riviercorrespondentie-
post bij de Grebbe, waterpassingen der rivieren enz.
1846-1849 1 omslag
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13 JAN WILLEM CONRAD

13 JAN WILLEM CONRAD
Jan Willem Conrad, zoon van F.W. Conrad, geboren te 's-Gravenhage 1 oktober 1795, overleed te 
Zwolle 4 april 1853.
Hij begon 17 maart 1815 zijn loopbaan als tekenaar op het bureau van de Waterstaat en werd in 1816 
bevorderd tot ingenieur 2e klasse. 15 april 1817 werd hij werkzaam gesteld te Mons onder de bevelen
van inspecteur C. van Delen, tot hij in 1822 provinciaal- en in 1823 rijksingenieur in Limburg werd.
In 1837 werd hij verplaatst naar het Arrondissement Schouwen en Duiveland en in 1839 als 
hoofdingenieur naar Maastricht tot hij 2 april 1851 werd belast met de Algemene Dienst te 's-
Gravenhage.
Van 11 januari 1852 af tot zijn dood was hij hoofdingenieur 1e klasse in Overijssel te Zwolle.
Zie verder Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel II 314 vlg.

13.1 Ingenieur en hoofdingenieur enz.

13.1 INGENIEUR EN HOOFDINGENIEUR ENZ.

1047 Aanstellingen, benoemingen, opdrachten en onderscheidingen enz.
1810-1852 1 omslag

1048 Brieven over bevordering van hem en ander personeel.
1825 aug. 26 - 1851 sep. 29 1 omslag

1049 Minuut-staat van dienst tot 12 augstus 1816 door hem ingezonden aan de 
inspecteur-generaal van de Waterstaat.
1816 1 stuk

1050 Stukken betreffende zijn reis met inspecteur C. van Delen naar Engeland.
1818 1 omslag

1051 Overzicht van zijn werkzaamheden tot daarstelling, uitbreiding of verbetering der 
land- en watercommunicatie in Limburg van 1822-1827.
1827 apr. 14 1 omslag

1052 Stukken betreffende de aanleg van de straatweg van Maastricht naar Aken.
1823-1826 1 omslag

1053 Brieven betreffende de Zuid-Willemsvaart.
1830-1831 1 omslag

1054 Ingekomen brieven betreffende particuliere aangelegenheden.
1815-1839 en ongedateerd 1 omslag

1055 Declaraties voor reizen, gemaakt ten behoeve van de aanleg van de Nederlands-
Belgische spoorweg.
1842-1846, 1851 1 omslag

1056 Huurcontract, kwitanties en correspondentie van het huis op de Nieuwe Haven te 
's-Gravenhage.
1851-1852 1 omslag

1057 Correspondentie en aantekeningen betreffende de levensbeschrijving van zijn 
vader F.W. Conrad tot 1818.
1818 1 omslag
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14 FREDERIK WILLEM CONRAD

14 FREDERIK WILLEM CONRAD
Frederik Willem Conrad was de derde zoon van F.W. Conrad; hij werd 15 februari 1800 geboren te 
Spaarndam en overleed 1 februari 1870 te München.
8 september 1817 werd hij adspirant-ingenieur en 4 augustus 1825 ingenieur 2e klasse in Noord-
Brabant.
Bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1829 werd hij overgeplaatst naar Zuid-Holland en 28 januari 
1834 bevorderd tot ingenieur 1e klasse.
In 1839 werd hij aangewezen als ingenieur bij de werken voor de droogmaking van het 
Haarlemmermeer en door zijn benoeming tot ingenieur-directeur van de Hollandse IJzeren 
Spoorweg Mij. ging hij 1 oktober 1840 met onbepaald verlof uit 's rijks dienst.
In 1845 werd hij rijkscommissaris bij die spoorweg mij. en in 1847 bovendien president der Eerste 
Telegraafmaatschappij in ons land.
1 mei 1852 volgde zijn bevordering tot hoofdingenieur, hoewel zijn verlof gehandhaafd bleef. In dat 
jaar werd hij tevens benoemd tot lid der Commissie van Beheer en Toezicht over de Droogmaking 
van het Haarlemmermeer.
Zie verder Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek.

14.1 Stukken betreffende algemene zaken

14.1 STUKKEN BETREFFENDE ALGEMENE ZAKEN

1058 Stukken betreffende de organisatie van de Waterstaat, gedrukt en afschrifen.
1811-1822 1 omslag

1059 Aanschrijvingen en opdrachten van de inspecteur-generaal J. Blanken Jzn.
1820 mei 23 - 1825 mrt. 14 1 omslag

1060 Minuten van uitgegane brieven, memories enz. betreffende het gebruik van 
schulpkalk in plaats van steenkalk.
1831 1 omslag

1061 Aantekeningen betreffende waterstaatswerken, voor het merendeel uit de 
resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland.
1672-1815 1 omslag

1062 Aantekeningen over de staat der rivieren over 1400-1810.
1835 1 omslag
Hierbij een kaart van de Merwede of Nieuwe Maas van Rotterdam tot Schiedam waarop enige 
projecten tot verbetering van het vaarwater op Delfshaven, ongedateerd.

1062A 'Vlugtige gedagten over de aloude staat der rivieren in de Nederlanden', artikel van 
M.G. Beijerink in de Vaderlandse Letteroefeningen, februari 1831, Doorschoten 
exemplaar met aantekeningen van Conrad.
ongedateerd

14.2 Stukken betreffende bijzondere stukken

14.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE STUKKEN
14.2.1 Gelderland

14.2.1 GELDERLAND

1063 Ingekomen stukken betreffende wegen in Gelderland.
1843-1844 1 omslag

14.2.2 Noord-Holland

14.2.2 NOORD-HOLLAND

1064 Stukken betreffende bemoeiingen van Conrad met de bouw van de nieuwe Beurs te
Amsterdam.
1839-1843, 1846 - 1847 2 omslagen, 1 pak
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Burgemeester en wethouders van Amsterdam hadden 18 maart 1839 Conrad benoemd tot een der 
leden der commissie, die te onderzoeken had, of op de fundering der oude Beurs de nieuwe zou 
kunnen worden opgetrokken, dan wel of nieuwe funderingen nodig waren. Conrad heef 20 maart 
1843 zijn rapport uitgebracht en werd in mei 1846 weder benoemd tot lid der nieuwe commissie tot 
onderzoek van de ontworpen overdekking.

1065 Stukken betreffende de arbitrage in het geschil tussen een Belgisch-Franse 
verzekeringsmaatschappij en J.H. Rupe en Zn. te Amsterdam inzake geleden 
brandschade voor een aan Rupe toebehorende suikerraffinaderij aan de 
Keizersgracht te Amsterdam.

1 pak
Conrad was een der scheidslieden.

1066 Nota's, correspondentie enz. betreffende het bouwen van een brug over het IJ en 
de afdamming daarvan.
1847-1848 1 omslag

1067 Stukken betreffende het Haarlemmermeer, afkomstig van Chr. Brunings, F.W. 
Conrad sr., Crucquius, M. Bolstra e.a., verzameld door F. W. Conrad jr.
1740-1852 2 pakken

1068 Geschiedkundige aantekeningen van Conrad betreffende het Haarlemmermeer, 
1200-1841.
ongedateerd 1 omslag
Ontbreekt.
Vele der hierin genoemde stukken bevinden zich in inv. nr. 1067.

1069 Bestekken, pacht- en koopcontracten enz., betrekking hebbende op de 
drooglegging van het Haarlemmermeer.
1840-1851 1 pak

1070 Gelegenheidsgedichten, betrekking hebbende op de droogmaking van het 
Haarlemmermeer.
1838-1853 1 omslag

1071 Correspondentie betreffende de droogmaking van het Naardermeer.
1827-1831 1 omslag

1072 'Memorie over de Naardermeer', klad en net.
1831 sep. 1 omslag

1073 Stukken betreffende de aanleg van de Prins Hendrikpolder.
1848-1850 1 omslag

1074 Stukken betreffende de droogmaking van de Buiksloter Ham.
1850-1851 1 omslag

1075 Stukken betreffende veranderingen aan de buitenplaats Leeuwenberg, eigendom 
van Viruly van Vuren en Dalem.
ongedateerd 1 omslag

14.2.3 Zuid-Holland

14.2.3 ZUID-HOLLAND

1076 Verhandelingen enz. betreffende de geschiedenis van het zeegat en de zeewerken 
van Goedereede van de vroegste tijden tot 1800.
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1832-1836 1 omslag

1077 Plannen voor de verbetering van de scheepvaart tussen 's-Gravenhage en de Maas.
1833-1834 1 omslag

1078 Correspondentie en lijsten van waarnemingen der waterstanden in verband met de 
aanleg van een kanaal van 's-Gravenhage naar Scheveningen.
1835-1837
De waarnemingen zijn gedaan te 's-Gravenhage, Scheveningen, Katwijk en omgeving.

1079 Aantekeningen en correspondentie met N.J. Steengracht van Duivenvoorde 
betreffende de vernieuwing van de ophaalbrug aan het Haagse en Duivenvoordse 
Schouw.
1833-1834 1 omslag

1080 Stukken betreffende de straatweg van Katendrecht naar Numansdorp.
1833, 1836 - 1837 1 omslag

1081 Geschiedkundige aantekeningen omtrent het Katwijkse kanaal.
1404-1823 1 deel

1082 'Memoire presenté à l'Institution of Civil Engenéers à London' betreffende het 
kanaal van Katwijk. Met aantekeningen van 1572-1823.
ongedateerd (ca. 1848) 1 omslag

1083 Plannen voor een nieuwe lantaarnstelling aan de Dordse Kil over Willemsdorp.
1833 1 omslag

1084 Stukken betreffende het plaatsen van een stoommachine van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij op het stationsterrein te Rotterdam ten dienste der
bemaling van de polders Cool, Schoonderloo en Beukelsdijk.
1847 1 omslag

1085 Memorie over de uitwatering van het Katwijkse kanaal.
1838 aug. 1 deel

1086 Berekeningen voor het Entrepôt te Rotterdam.
ongedateerd 1 omslag

1087 Stukken betreffende bruggen over het Zederikkanaal te Gorinchem.
1824 1 omslag

14.2.4 Noord-Brabant

14.2.4 NOORD-BRABANT

1088 Stukken betreffende de verbeterde afwatering der Maaspolders tussen Grave en 
Geertruidenberg.
1829-1847 1 pak
Met een tekening der profielen van het kanaal van 's-Hertogenbosch naar de Amer. 31 december 
1850 (kopie).

1089 Bestek en voorwaarden voor houten bruggen over de Zuid-Willemsvaart, gedrukt.
1823
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14.3 Diverse stukken

14.3 DIVERSE STUKKEN

1090 Ontwerpen voor atmosferische spoorwegen van Haarlem naar Zandvoort en van 's-
Gravenhage naar Scheveningen, met begrotingen.
1844-1845 1 pak
Hierbij een gekleurde kaart van de omstreken der stad Haarlem van Beverwijk tot Hillegom door Gt. 
van der Paauw Azn. 1805.

1091 Nota omtrent de in Engeland aangewende stoomkracht tot het drooghouden van 
lage landen.
1840 1 omslag

1092 'Iets omtrent het bouwen met Santorin Mortel', overgenomen uit een rapport van 
Von Korber, majoor in K.K. Oostenrijkse dienst.
1847 1 omslag

1093 Aantekeningen voor een advies aan de prins van Oranje betreffende een brochure 
van W.C. Magnenat over stoom, scheepvaart en spoorwegen.
1848 1 omslag

1094 Bijdragen en mededelingen door F.W. Conrad bevattende:
a. Recensie over de Nederlandse rivieren en de middelen tot haar verbetering, door 
H.J. van der Wijk, geschreven naar aanleiding van een over dit onderwerp aan de 
regering uitgebracht rapport. 1832.
b. Aanbeveling van de 'Beschrijving van gegoten ijzeren molenassen met 
gekoppelde roeden', door J.A. Scholten Hzn. 1833.
c. Bespreking van een werkje van P. van Griethuizen over voorbehoedmiddelen tot 
beveiliging onzer zeedijken en golfslagen. 1834.
d. Notitie betreffende verschillende waterbouwkundigen en uittreksel uit de 
levensbeschrijving van Chr. Brunings, ter plaatsing in het woordenboek voor Kunst 
en Wetenschappen.
e. Open brief aan Hildebrand, naar aanleiding van een uitdrukking in diens 'Proza en
Poëzie' betreffende het plaatsen van monumenten in kerken (geschreven en 
afgedrukt). 1840.
1832-1840 1 omslag

1095 Opstellen en aantekeningen betreffende wetenschappelijke onderwerpen.
1 omslag

1096 Artikelen over het verdiepen van de IJssel voor de uitwatering van de Lopiker- en 
Krimpenerwaard.
1827
Uit Algemeen Nieuws- en Advertentieblad van 1 en 6 juni 1827.

1097 Brochures en verslagen enz. van Conrad over:
a. De verzakking te Nijmegen. 1858, 1861-1862.
b. De Nieuwe Merwede. 1865.
c. Landbouw en Waterstand. 1870.
d. Leversbericht van L.J.A. van der Kun. 1864.
1858-1870
Afkomstig van J.C. Augier, hoofdingenieur.

1098 Stukken betreffende de benoeming van F.W. Conrad, F.J. Stamkart en J.P. Delprat 
door de Koninklijke Academie van Wetenschappen tot lid ener commissie.
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1853 1 omslag

1099 Brieven, telegrammen en couranten-artikelen ontvangen door J.E. Augier bij het 
overlijden van F.W. Conrad.
1870 1 omslag

1099A Ingekomen brief van D.J. van Ewijck, gouverneur van Noord-Holland, houdende 
terugzending van het verslag omtrent de werkzaamheden aan de spoorweg in 1841.
1842 jan. 15 1 stuk
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15 CHRISTIAAN BRUNINGS JR.

15 CHRISTIAAN BRUNINGS JR.
Christiaan Brunings jr. werd 13 augstus 1756 geboren te Homburg auf der Höhe; hij overleed te 
Leiden 30 maart 1826.
Op 9 maart 1782 werd hij benoemd tot toeziener van Rijnland, op 13 februari 1797 tot directeur-
generaal der Droogmakerijen van Nieuwkoop en Zevenhoven en in 1800 tevens tot commissaris-
inspecteur van de Waterstaat.
In 1811 werd hij ingenieur en chef en 25 december 1816 hoofdingenieur der 1e klasse.
In al deze functies bleef hij belast met de droogmakerijen tot hij in 1824 werd gepensioneerd.

15.1 Stukken betreffende droogmakerijen

15.1 STUKKEN BETREFFENDE DROOGMAKERIJEN
15.1.1 Haarlemmermeer

15.1.1 HAARLEMMERMEER

1100 'Afbeeldinge van Rhijnlands Waterstaat ten opzigte van 't vergrooten der 
Haarlemmer of Leydse meer met de bijna gecombineerde omleggende veenplassen
op ordre van de WelEdele Heeren Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rhijnland door 
dezelve ordinaris landmeter Melchior Bolstra' 1740. Met een raming van Koster, 
door M. Bolstra, 1741.
1740-1741 1 kaart en 1 omslag

1101 'Project droogmaking van het Haarlemmermeer'. Extract resolutie van de Staten 
van Holland en West-Friesland over de Haarlemmermeer, gedrukt.
1766-1781 1 pak

1102 Stukken betreffende de plannen van de heer Van Lynden van Hemmen, met een 
tekening.
1819-1841 1 pak

15.1.2 Zuidplas in Schieland

15.1.2 ZUIDPLAS IN SCHIELAND

1103 Plan van bedijking en droogmaking der Zuidplas in Schieland. 1808, met adviezen 
van Blanken en Goudriaan.
1808-1810 1 pak

1104 Correspondentie met A. Blanken Jzn.
1818 1 omslag

1105 Ontwerp van bedijking en droogmaking van de Zuidplas van C. Brunings, met 
aantekeningen, peilstaten enz.
1816-1818 1 pak

1106 Rapporten van de opzichters enz. over de molens bij Cortenoord en Zuid- 
Waddinxveen.
1816-1890 1 omslag

15.1.3 Nieuwkoopse en Zevenhovense droogmakerij

15.1.3 NIEUWKOOPSE EN ZEVENHOVENSE DROOGMAKERIJ
Op 27 december 1796 deed de burger Stoop in de vergadering van het Provinciaal Bestuur van 
Holland het voorstel tot droogmaking van de plassen onder Nieuwkoop en Noorden en op 29 
december daaropvolgend werd de volstrekte noodzakelijkheid aangenomen om een vereniging van 
die plassen met het Haarlemmermeer te voorkomen. Tevens werd besloten het werk ten koste van 
het land te doen uitvoeren, welke kosten zouden gevonden worden uit de opbrengt der 
drooggemaakte landen.
Bij resolutie van het Provinciaal Comité van Holland van 27 januari 1797 werd een Commissie van 
Superintendentie over de droogmakerijen van Nieuwkoop en Zevenhoven benoemd. Tot generaal-
directeur en tot opzichter werd 13 februari 1797 aangesteld C. Brunings jr.
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1107 Notulen en bijlagen Commissie van Superintendentie, in duplo en triplo.
1797 apr. 25 - dec. 27, 1798 aug. 7 1 pak

1108 Brieven en extract-resolutie van het Provinciaal Comité van Holland.
1796-1797 1 omslag

1109 Rapporten van de directeur, instructies, contracten enz.
1797, 1801 - 1802 1 omslag

1110 Octrooien en resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende 
de Droogmakerijen te Nieuwkoop, Eendrachtspolder enz., gedrukt en afschrifen.
1762-1794 1 pak

1111 Rapporten van Klaas Vis, Jan Switser en J. Blanken van hun inspectie en ontwerp-
ciering van kosten der droog te maken Nieuwkoopse Plas; met drie kaarten.
1788-1789 1 omslag

1112 Bestekken, contracten, tekeningen enz. betreffende de molens enz. ten behoeve 
van de droogmaking.
1797-1813 en ongedateerd 1 pak

1189 Bestekken van werken ten behoeve van de Nieuwkoopse droogmakerij. Gedrukt.
1806-1808 1 omslag
Voorheen Handschrifen 3.22.01.01, inv.nr. 284.

15.1.4 Bleiswijk en Hilligersberg

15.1.4 BLEISWIJK EN HILLIGERSBERG

1113 Memories, bestekken, resoluties enz., enz. betreffende de droogmaking van de 
plassen gelegen onder de Ambachten van Bleiswijk en Hilligersberg, volgens 
octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland van 14 januari 1769, gedrukt.
1770-1784 1 pak
Met lijsten van desbetreffende stukken. Zie ook de verzameling J. van Lakerveld Blanken nr. 4b, 
Hoogheemraad enz. van Schiedam; 3e afdeling, Algemeen Rijksarchief.

15.1.5 Mijdrechtse droogmakerij

15.1.5 MIJDRECHTSE DROOGMAKERIJ

1114 Contracten tussen het bestuur van de polder benoorden de Zuwe met dat van de 
polder en het gerecht van Waverveen over de droogmaking van hun uitgeveende 
landen onder Mijdrecht, met de resoluties van de Staten van Holland, waarbij die 
contracten zijn geapprobeerd.
1783-1784 1 omslag

1115 Request van het Oppercollege der Acht Stichtse Polders, in de Rondeveense Kring 
gelegen, aan het Provinciaal Bestuur van Utrecht over ampliatie van het reglement 
of plan ter onderlinge en algemene bestiering dier polders van 12 juni 1795.
1797 1 omslag

1116 Rapporten van schout en directeuren der Mijdrechtse Droogmakerij betreffende de 
toestand der werken en een daarbij in gebruik zijnde stoommachine.
1798 1 pak

1117 Rapport van de Raad van Binnenlandse Zaken aan het Staatsbewind betreffende de
tegenwoordige staat der droogmakerij.
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1804 nov. 30 1 katern

1118 Begrotingen, nota's, kwitanties enz. betreffende de droogmakerij.
1800-1807, 1812 1 omslag

1119 'Rapport de l'Ingenieur-ordinaire J.H. Ferrand à l'Ingenieur en Chef, concernant les 
relations des trois endiquements des lacs de Mijdrecht'.
1813 okt. 23 1 katern

1120 Bestek van aanbesteding en instructie en rapporten voor en van de opzichter F. 
Ernstein van het verdiepen van de achterboezem van molen nr. 5 in de Mijdrechtse 
Droogmakerij.
1822 1 omslag

15.2 Stukken betreffende proeven

15.2 STUKKEN BETREFFENDE PROEVEN

1121 Correspondentie en adviezen van C. Brunings jr. over proeven, genomen met 
schepradmolens met horizontale wieken, uitgevonden door W.F. Dorn Seiffen; met 
tekeningen.
1822-1823 1 pak
De uitvinder ontving hiervoor de prijs van ? 9000.

1122 Correspondentie, adviezen, tekeningen enz. over proeven, genomen met molens 
met een conisch rad, uitgevonden door H.W. Kool.
1821-1823 1 pak

1123 Correspondentie, adviezen, tekeningen enz. over proeven, genomen met een 
verbeterde kuipschepradmolen, uitgevonden door P. van den Bosch.
1820-1823 1 pak

1124 Correspondentie, adviezen, tekeningen enz. betreffende een watermolen, 
uitgevonden door Jan en Pieter Valkenier te Rotterdam.
1821 1 omslag

1125 Advies over een prijsvraag van het Provinciaal Utrechts Genootschap over de 
middelen, aan te wenden bij het bezwijken van sluisdeuren.
1825 1 omslag



2.16.06 Inspecteurs Waterstaat vóór 1850 107

16 DANIËL JAN SAUTIJN SCHOVEL

16 DANIËL JAN SAUTIJN SCHOVEL
Daniël Jan Sautijn Schovel zoon van Louis Henricus Elias Schovel, werd 25 december 1810 te 
Amsterdam geboren. Hij kwam in 1825 voor het vak van de waterstaat op de artillerie- en 
genieschool te Delf, studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en werd in 1829 
benoemd tot cadet-éleve met standplaats 's-Gravenhage. In 1838 werd hij bevorderd tot ingenieur 
der 2e klasse en geplaatst in Zeeland met standplaats Breskens.
In 1829 werd hij overgeplaatst naar Noord-Brabant.

16.1 Ingenieur in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant

16.1 INGENIEUR IN ZUID-HOLLAND, ZEELAND EN NOORD-BRABANT

1126 Benoemingen, eedsafleggingen enz.
1825-1842 1 omslag

1127 Stukken betreffende herstelwerkzaamheden enz. aan de kademuren langs de oude 
zeehaven te Hellevoetsluis.
1834 1 omslag

1128 Rivier-correspondentie.
1829-1838 1 omslag

1129 Stukken betreffende gebouwen, te weten:
a. Gerechtshof te Arnhem;
b. Gevangenissen te Leiden, Dordrecht en Brielle;
c. Kerken te Brielle, Zegwaard, Sas van Gent, Breda en Chaam;
d. School te Maasdam en Westmaas.
1834-1837 1 omslag

1130 Stukken betreffende wegen, te weten:
a. Gouda-Bodegraven;
b. Zegwaard-Moerkapelle;
c. Leiden-Haarlem.
1835-1838 1 omslag
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17 PIBO STEENSTRA

17 PIBO STEENSTRA
Pibo Steenstra werd in 1758 benoemd tot lector in de wiskunde te Leiden en in 1763 te Amsterdam.
Hij schreef onder andere 'Aanmerkingen op de verbetering der ontlasting van 
Rijnlandsboezemwater op het IJ en het project van doorgraverij uit het Wijkermeer naar de 
Noordzee'.
Hij overleed 21 juli 1788.

1131 Brieven, aantekeningen enz. waarschijnlijk gemaakt in verband met 
bovengenoemde 'Aanmerkingen'.
1776 en ongedateerd 1 omslag
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18 ALGEMENE COMMISSIES

18 ALGEMENE COMMISSIES
18.1 Commissie sluis- en dokwerken Hellevoetsluis

18.1 COMMISSIE SLUIS- EN DOKWERKEN HELLEVOETSLUIS
Deze commissie werd benoemd bij Besluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind d.d. 18 juli 1798 
nr. 12. Daarin hadden zitting: voor de Marine: S. Glavimans, constructeur-generaal; voor de 
fortificaties: C.F.Th. Krayenhoff, luitenant-kolonel; voor de Waterstaat: C. Brunings, president van de 
Waterstaat en J. D. Huichelbos van Liender, lid der Commissie tot de Zeedijken en Zeeweringen, 
terwijl J. Blanken Jzn. tot directeur werd aangesteld.

1132 Notulen van het verhandelde in de vergaderingen.
1798 okt. 2 - 1807 feb. 14 1 pak
De notulen der 1e, 19e, 21e, 24e en 39e-41e vergadering ontbreken. De verdere stukken over deze 
werken zijn te vinden bij Jan Blanken Jzn., inv.nrs 368-374.

18.2 Tweede commissie onderzoek beste rivierafleiding

18.2 TWEEDE COMMISSIE ONDERZOEK BESTE RIVIERAFLEIDING
1. De eerste commissie werd benoemd bij Koninklijk Besluit van 15 maart 1821 nr. 105 'daar de staat 
der rivieren de Rijn, Lek, Waal en Maas van tijd tot tijd zodanig verslimmert, dat de aan dezelve 
grenzende streken meer en meer bedreigd worden en ene onherstelbare ramp op enig punt derzelve
vroeg of laat te duchten is.'
Zij bestond uit: Jhr. O. Repelaer van Driel, minister van Staat, president en jonkheer F. van Leyden 
van West-Barendrecht; J.H. van Swinden, G. Moll, M. van Marum, W. van Ommeren, A. Goekoop, C. 
Pijl, W.G. Versteegh, leden, terwijl jonkheer E. van Vredenburch tot secretaris werd benoemd.
21 december 1821 werd jonkheer van Leyden vervangen door J.J. Cambier.
13 september 1822 werd de secretaris vervangen door jonkheer J.J. Quarles van Ufford.
16 september 1823 werd wijlen J.H. van Swinden vervangen door jonkheer van Vredenburch.
Deze commissie bracht 13 september 1825 rapport uit aan de koning, die daarop op 9 december 1825
(nr. 111) een besluit nam 'waarbij uit aanmerking, dat dezelve met den loffelijksten ijver aan het doel 
harer instelling had beantwoord, en in de volbrenging harer taak, aan de daaraan verbonden 
werkzaamheden, die grondige en doordachte ontwikkeling had gegeven, welke voor de bevordering 
van hoogst aangelegen onderwerp, waarvan het onderzoek aan haar was opgedragen, wenselijk 
was, aan den President, de leden en de secretaris der Commissie, Zijner Majesteits bijzondere 
tevredenheid en dank betuigd wegens de goede en ijverige dienst, door hen in die betrekking aan 
den lande bewezen, en dezelve als zodanig gehouden voor eervol ontslagen, terwijl wijders door 
Zijne Majesteit werd besloten, het rapport der Commissie door den druk bekend te maken en de 
daartoe behoorende kaarten en plans in steendruk te doen brengen'.
Dientengevolge verscheen het rapport in 1827 in druk.
Naar aanleiding van dat rapport ontving de koning zoveel adressen, dat bij Koninklijk Besluit van 7 
juli 1828 (nr. 47) een nieuwe commissie werd ingesteld, 'welke die stukken opzettelijk en nauwkeurig 
zal overwegen en daaromtrent hare consideratiën zal indienen, benevens een ontwikkeld en 
bepaald advies omtrent de werking welke op het rapport der Commissie zouden worden uitgevoerd 
in dier voege, dat daarop door Ons eene eindelijke beslissing kunne worden genomen'.
Benoemd werden: mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan, voorzitter; J. Blanken Jzn., H. Ewijk, A. 
Goekoop, A.F. Goudriaan, F.G. baron van Lynden van Hemmen, G. Moll, J.H. graaf van Rechteren, 
jonkheer I.J. Sandberg van Essenburg, J.M.K. baron van Utenhove van Heemstede en J.B. Vifquain, 
leden.
Deze commissie werd herzien bij Koninklijk Besluit van 11 mei 1837 nr. 80, als volgt: In plaats van de 
heren: Van Tets van Goudriaan, A.F. Goudriaan, Baron van Utenhoven van Heemstede en J.B. 
Vifquain, werden benoemd: H. baron Merkus de Kock, voorzitter; Jonkheer mr. H.M.A.I. van Asch 
van Wijck, mr. W.B. Donker Curtius van Tienhoven en I.H. Ferrand.
Deze commissie hield zijn laatste zitting op 21 januari 1840. Zij heef de hierna beschreven 
bescheiden nagelaten.
2. Zie ook inv.nrs. 263, 580-581 en 946.

1133 Rapport aan de koning, gedrukt.
1825 1 deel

1134-1135 Adressen van Waterstaats- en Gemeentebesturen en van particulieren aan de 
koning, gerenvoyeerd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en adressen aan de 
voorzitter der commissie, origineel en afschrifen.
1827-1830 2 pakken
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1134 Nummers 1-9, 12A, 12b, 12C
1135 Nummers 12D, 13, 14, 16-24, 26, 29-39

Hierbij tekeningen van sluizen.

1136 Ingekomen brieven bij de administrateur voor de Waterstaat H.E. Wijn, als lid van 
de commissie.
1828 juli 14 - 1830 apr. 27 1 omslag

1137 Notulen van de vergaderingen der in 1828 herziene commissie met bijlagen, 1 
september 1828, 8 juni 1837 - 15 november 1839 en 15 en 21 januari 1840.
1828-1840 1 pak

1138 Rapport aan de koning, uitgedacht in januari 1840. Net-exemplaar (niet 
ondertekend).

1 deel
18.3 Hoofdcommissie tot regeling van de opbrengst der collecte bevolen bij Koninklijk Besluit van 9 februari 1825, nr. 22

18.3 HOOFDCOMMISSIE TOT REGELING VAN DE OPBRENGST DER COLLECTE BEVOLEN BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 FEBRUARI 1825, NR. 22
Deze commissie werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1825 nr. 146 en bestond uit: J.W. 
Janssens, luitenant-generaal, voorzitter; baron van Brienen van de Groote Lindt, de heer D. 
Olyslagers, baron Sloet van Oldruitenborg, de heer de Wendt, jonkheer Quarles van Ufford, leden.

1139 Notulen van de vergaderingen der commissie.
1825 feb. 20 - juni 27 1 deel

1140 Klapper op het verbaal van het lid der ontbonden Hoofdcommissie tot Onderstand 
der Noodlijdenden door de Watersnood van 3, 4 en 5 februari 1825, de heer D. 
Olyslagers, bij Koninklijk Besluit van 9 augstus 1826 nr. 101, belast met de afdoening
der zaken van die commissie.
ongedateerd 1 deel

1141 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de minister van Financiën, mr. 
A.W.N. van Tets van Goudriaan, als voorzitter van de commissie.
1828 juli 10 - 1835 feb. 2 1 pak
Genummerd 1-82, niet compleet.

1142 'Memorie van het Kollegie, van den Lekdijk Bovendams over het rapport (van) de 
Kommissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen', gedrukt.
1828 1 katern

1143 Memorie 'Over de Nederlandsche Rivieren en de middelen tot derselver 
verbetering', door H.J. van der Wijck, afschrif.
(ca. 1830) 1 deel

1144 Memorie van voorlopige aantekeningen (betreffende de Rijn in Duitsland) voor de 
tweede vergadering van de commissie.
1830 1 katern

1145 Afschrifen van nota's van de inspecteur-generaal van de Waterstaat A.F. 
Goudriaan, als lid der commissie, betreffende de waterhoogten te Deventer in 1611 
en 1614 en betreffende de ingezonden ontwerpen voor de verbetering der rivieren.
(ca. 1830) 2 katernen

1146 Stukken betreffende de redactie van het aan de koning uit te brengen rapport.
1840 1 omslag
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1147 Rapport aan de koning, concept (niet ondertekend).
1840 jan. 1 omslag
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19 SUPPLEMENT

19 SUPPLEMENT
19.1 Gedeelte van het archief van de Gemengde Commissie voor de aanleg van het kanaal van Luik naar Maastricht

19.1 GEDEELTE VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMENGDE COMMISSIE VOOR DE AANLEG VAN 
HET KANAAL VAN LUIK NAAR MAASTRICHT

1148 Bijlagen tot de notulen van de vergaderingen der Gemengde Commissie.
1846-1851 1 pak
Van de 12e, 15e, 17e, 20e, 22e-25e, 27e-32e, 34e-37e , 43e-45e, 47e, 53e en 54e zitting.

1149-1154 Ingekomen brieven, met tafels.
1846-1851 6 omslagen
1149 1846
1150 1847
1151 1848
1152 1849
1153 1850
1154 1851

1155 Kadastraal plan der eigendommen te Maastricht, gelegen tussen de Bokstraat en 
de Wal, benevens langs de Visschermaas, welke onteigend moeten worden voor de 
aanleg van het kanaal.
1847 1 kaart
Niet raadpleegbaar
Zwaar beschadigd.

1156 Additioneel contract wegens de aanleg van het gedeelte van het kanaal, lopende 
langs de Lieve Vrouwepoort te Maastricht, als vervolg op het contract van 23 maart 
1848, op 5 augustus 1848 getekend door luitenant-kolonel Kool, maar door de 
aannemers niet getekend, met bijlagen.
1848 1 lias

1157 Ingekomen brief bij de commissaris des konings in het hertogdom Limburg van de 
secretaris van de Gemengde Commissie.
1851 1 stuk

1158 Brief van de burgemeester van de gemeente Sint Pieter betreffende de verkoop van
grond ten behoeve van de aanleg van het kanaal, met bijlagen, afschrif.
1855 jan. 30 3 stukken

19.2 Stukken, afkomstig van A. Goekoop

19.2 STUKKEN, AFKOMSTIG VAN A. GOEKOOP
19.2.1 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

19.2.1 ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN

1159 'Memorie van inondatie'. Beschrijving van de polders die op de Zederik uitmalen, 
met losse notities.
1808 3 stukken

1160 Staten houdende opgave van de waterhoogten in de Merwede bij Steenenhoek en 
bij Gorinchem, in de Linge, in de Alblasserwaard en bij de sluis te Asperen.
1811-1817 en 1841 - 1849 1 omslag

1161 'Tableaux der Molens' in de Alblasserwaard, opgemaakt door de conducteur C.C. de 
Keijzer jr. voor de ingenieur A. Goekoop, met bijlagen.
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1813 4 stukken

1162 Staat houdende opgave van de molens die op de Linge uitwateren.
1813 2 stukken

1163 Bestekken en voorwaarden van waterstaatswerken nabij Steenenhoek en 
Gorinchem, gedrukt.
1818-1821 1 pak

1164 Statistieke opgaven betreffende de Waterstaat van het Hoogheemraadschap van 
de Alblasserwaard en Arkel beneden de Zouwe, alsmede van het 
Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden, opgemaakt door de opzichter bij 's 
Rijks Waterstaat P. van Regenmorter Kzn., afschrif, met bijlagen.
1837 1 omslag

1165 Profieltekeningen van de kanaaldijken te Steenenhoek en te Gorinchem.
ongedateerd 1 omslag

1166 Reglement op de werking en het gebruik der polderwatermolens die op de 
Zederikboezem uitmalen, goedgekeurd door het College van de Lek, afschrif.
1842 1 stuk

1167 Reglement voor de stoomwatermolen aan de Arkelse dam, afschrif.
1843 1 stuk

1168 Aantekeningen betreffende het afmalen van de Zederik door de stoommolen aan 
de Arkelse dam, naar aanleiding van de brief van de minister van 21 mei 1848 en het
advies van 1 september 1848.
1848 2 stukken

19.2.2 Overige waterschappen

19.2.2 OVERIGE WATERSCHAPPEN

1169 Nota betreffende de voorgenomen droogmaking van de Zuidplas, met 
aanbiedingsbrief van E.L.B. van Rappard houdende tevens exploitatiegegevens 
over de stoommolen aan de Arkelse dam.
1837 2 stukken

1170 Beschrijvingen van polders, molens en diverse waterstaatswerken in de 
waterschappen Schieland, Hoeksewaard, IJsselmonde, Krimpenerwaard en 
Lopikkerwaard.
eerste helf 19e eeuw 1 omslag

1171 Statistieke opgaven betreffende de Waterstaat van het Hoogheemraadschap van 
Delfland, met bijlagen.
(ca. 1831) 1 omslag

1172 Ontwerp tot verbetering van de stranden langs de Noordzee nabij Hoek van 
Holland, gedrukt.
1757 1 katern

1173 Verslag van een inspectie van de duinen en zeewering van Terheijde op 6 november 
1847, met bijlagen, waaronder twee kaarten uit 1808.
1847 1 omslag
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1174 Dossier inzake een advies van Chr. Brunings aan de Commissie voor Oost-Indische 
Zaken over Waterstaatsaangelegenheden in Batavia.
1803-1804 1 omslag
In 1882 door het Algemeen Rijksarchief op de veiling van Frederik Muller aangekocht. Afkomstig van 
Aanwinsten, Eerste Afdeling 1882 B XIV (Koloniale Aanwinsten 256).

19.3 Stukken, afkomstig uit de verzameling van Chr. Brunings

19.3 STUKKEN, AFKOMSTIG UIT DE VERZAMELING VAN CHR. BRUNINGS
Deze stukken werden in 1905 door de heer M. Caland te Zutphen aan het Algemeen Rijksarchief 
geschonken.

1175 Verzameling gedrukte resoluties en circulaires en afschrifen van missiven 
betreffende de waterwerken, zeeweringen, wegen, dijken en sluizen op het eiland 
Goederede en Overflakkee.
1714-1805 1 pak

1176 Aantekeningen van Brunings uit de resoluties van de Staten van Holland over 
verbeteringen van enkele gedeelten van de benedenrivieren.
1771-1789 1 stuk

1177 Rekening van opperdijkgraaf en heemraden voor het herstel van de generale 
ringdijken van de Landen van Voorne, afschrif.
1791 1 stuk

1178 Gedrukte resoluties van de Staten van Holland over werken van waterbouwkundige
aard.
1698, 1771 - 1794 1 pak

19.4 Herkomst onbekend

19.4 HERKOMST ONBEKEND

1179 Bericht uit de Haagsche Courant betreffende de verkiezing van de hoofdingelanden 
van Rijnland en de verdeling van het Hoogheemraadschap in vier districten.
1804 1 stuk

1180 Memorie over de verlenging van ’s-Lands Steenweg in de Meierij van Den Bosch.
1803 1 stuk

1181 Lijst van stukken, afkomstig van de Commissie voor de beste rivierafleidingen 
(ingesteld in 1828), welke stukken in 1909 aan het Algemeen Rijksarchief zijn 
overgedragen.
1909 1 stuk

1190 Stukken aangaande de bedreiging van Holland door het water als gevolg van de 
zwakke Rijn- en Lekdijken in Holland en Utrecht, met ingekleurde kaart van Tirion.
1744-1764 1 omslag
Voorheen Handschrifen 3.22.01.01, inv.nr. 554.
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Aanvulling 2009

AANVULLING 2009
19.5 Hendrik Lotsy, P.H. Gilquin, C.J. Kraijenhoff, Mr. W. Doelman

19.5 HENDRIK LOTSY, P.H. GILQUIN, C.J. KRAIJENHOFF, MR. W. DOELMAN

1182-1187 Dagelijkse aantekeningen gehouden te Nijmegen van de peilhoogten en 
merkwaardigste gebeurtenissen op de rivieren de Maas, Rijn, Waal, Nederrijn, 
IJssel, Lek en Merwede. Ontworpen en in orde gebracht door wijlen Hendrik Lotsy, 
Luitenant Kolonel van het Regiment Mineurs en Kapitein Ingenieur in dienst van dit 
land. Vervolgd door P.H. Gilquin, thans Majoor Ingenieur in dienst van de Oost-
Indische Maatschappij van dit land. Alsook door wijlen C.J. Kraijenhoff, Majoor 
Ingenieur in dienst van de Verenigde Nederlanden. En nu door Mr. W. Doelman, 
gemeentefunctionaris in de stad Nijmegen
1770-1853 6 delen
1182 1770-1781
1183 1782-1790
1184 1791-1799
1185 1800-1809
1186 1821-1840
1187 1841-1853
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