
1538 Waterschap Slobbegors, 1648-1880 

 INLEIDING 

 1. INVENTARIS 

INLEIDING 

1538: INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP 
SLOBBEGORS, 1648-1880 

door G.W.G. van Bree. 

Uit: De oude archieven van het waterschap "De Striene". 
(Geïnventariseerd en uitgegeven in opdracht van het Hoogheemraadschap De Brabantsche Bandijk, 
1969). 

INLEIDING 

De geschiedenis van dit waterschap is beschreven in de Inleiding op de Inventaris van het archief van 
het waterschap Elisabethspolder (Archief 1506). 

Toevoeging 

Als gevolg van een gewijzigd inzicht met betrekking tot het beheer van archieven is door het 
Regionaal Archief West-Brabant aan het einde van de 20e eeuw besloten het 'systeem' van 
verzamelinventarissen (meerdere inventarissen van gelijksoortige archiefvormende instellingen in één 
deel) te verlaten en deze te vervangen door afzonderlijke inventarissen per archiefvormer.  
Bovenstaande inleiding is in detail op deze nieuwe situatie aangepast. 

Zevenbergen, december 2002. 
M.A.M. Voermans 

1. INVENTARIS 

228. Acte waarbij Elisabeth, markiezin van Bergen op Zoom, de slijken en gorzen te zuidwesten van 
de Jufvrouwenpolder, genaamd het Slobbegors, onder de jurisdictie van Fijnaart, ter bedijking uitgeeft 
onder nader in de acte gestelde voorwaarden, 1648, met relaas van aanbesteding d.d. 1649.  1 
omslag 

N.B.: 18e en 19e eeuwse copieën. 

229. Stukken betreffende het bijzonder reglement van het waterschap, 1869, 1880.  2 stukken 
 
p.m. Notulen van stemgerechtigde ingelanden en het dagelijks bestuur van het waterschap 
Slobbegors, alsmede processenverbaal van schouwvoering, 1814, 1869-1880. 

N.B.: Zie Archief 1506: waterschap Elisabethpolder inv. nrs. 10 en 12. 

230. Inventaris van het archief van het waterschap Slobbegors, opgemaakt 1848, aangevuld tot 1880.  
1 deeltje 

231. Stukken betreffende de verpachting van de Slobbegorsedijk, 1827-1828.  2 stukken 

http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/archieven/archievenoverzicht/Waterschap/148-1538%20Waterschap%20Slobbegors%20%201648-1880#chapter_3966
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/archieven/archievenoverzicht/Waterschap/148-1538%20Waterschap%20Slobbegors%20%201648-1880#chapter_3967


232. Rekeningen en verantwoording van de penningmeester A.J.J.C. van der Poest Clement, 1877-
1880.  4 stukken 

233. Bestek en voorwaarden voor het verbeteren van een dijksloot, z.d. (ca. 1800).  1 katern 

234. Rekening van de polder over 1816/17.  1 katern 

 


