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De Secretarie van de Polders van Steenbergen, 1802-1836
Van de polders:

Kruisland, Oudland en de beide Cromwielen;
Oost en West Graaf Hendrikspolder;
Westland en St. Ontcommerspolder;
De Heen

Inleiding1
In de vergadering van het polderbestuur van Kruisland, Oudland en de beide Cromwielen d.d. 1
september 1802 werd, op voorstel van de secretaris Pieter Carel van Wijnmalen, besloten, “te moogen
aanleggen en vervolgens onderhouden een generaal register, waarin allen het geresolveerd en van de
gezamentlijke ingelanden en dijkcollegien van Steenbergen behoorlijk worden geregistreert, tot welk
register dan ook alle de dijkcollegien int bijzonder ten allen tijden toegang souden hebben”. Het
generaal register, aangelegd en begonnen in 1802, is voortgezet tot 1837.
Het bevat de notulen van de vergaderingen van de gecombineerde dijkcolleges, waarin de zaken
geregistreerd zijn, die op alle polders betrekking hebben. De administratieve zelfstandigheid van de
polders bleef onaangetast.
In het jaar 1804 ontwierp Pieter Carel van Wijnmalen een “Reglement en ordonnantie op de regeeringe
en directie” van de polders, waarin gestreefd werd naar een nauwere organisatorische band tussen de
diverse polders. Dit ontwerp is evenwel door de ingelanden niet aangenomen.
Na het jaar 1836 is het “generaal register” niet verder bijgehouden.

Voor informatie over archiefbeheer en verantwoording van de inventarisatie zie de algemene inleiding in de gedrukte
versie van de inventaris van de IVe afd. Gedeponeerde archieven
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Inventaris
1–3

“Generaal register”, bevattende de notulen der vergaderingen van de gecombineerde
dijkcolleges, 1802-1836
3 delen
1
2
3

4–7

Ingekomen en verzonden stukken, (1802) – 1838
4
5
6
7

8–9

1802, augustus 21 – 1812, december 21
1813, maart 2 – 1833, september 26
1833, november 18 – 1836, november 17
4 pakken

(1802) – 1809
1810 – 1817
1821 – 1829
1830 – 1838

Registers van dijkschot of waterschapslasten en erfpachten, tevens gehouden als
ontvangstboek, 1813-1834
2 delen
N.B. De delen bevatten de polders:
West Graaf Hendrik
Oost Graaf Hendrik
Westland (St. Ontcommer)
De Heen
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