Nummer Toegang: SAGV134.5

Plaatsingslijst van het archief van
het Droogmakingsfonds SchtsAnkeveense polder, 1952-1981.

Inhoudsopgave

Plaatsingslijst.................................................................................................................................................4

Pagina 2

Pagina 3

Plaatsingslijst
86

"Ankeveen register der beleggelden en renten" ,

87

"Register van het fonds der bevordering van droogmaking van den Schts Ankeveenschen
polder. Verveening toegestaan bij 's Konings besluit van den 28 Junij 1859 No. 119", met
alfabesche lijst van eigenaren ,

88

Lijsten van de ontvangen gelden voor het Slikfonds te Ankeveen ,

89

"Ankeveen register fonds droogmaking" ,

90

Staat houdende gegevens betreﬀende grondboringen, met wijzigingen ,

91

"Register van het fonds tot waarborg der Polder, Zeedijk en grondlasten wegens de nadere
verveening te Ankeveen. Toegestaan bij Koninglijk besluit van den 28 Junij 1859 No.
119." ,

92

"Kaart van de door de wed. Blarcum c.s. tot verveening aangevraagde percelen land
beoosten den Heerenweg in den Schtsch- Ankeveenschen polder, waarop in rood de
gedane grondboringen zijn aangetoond", met aantekening welke gronden onverveend zijn
in 1893 ,

93

Rekening en verantwoording over de jaren 1873-1970 van de burgemeester van de
gemeente Ankeveen, later gemeente 's-Graveland, betreﬀende de ingeschreven
kapitalen en de daarop verschenen rente van het Fonds tot waarborg der polder-,
zeedijk- en grondlasten over de landen ter vervening in de Schts-Ankeveensche Polder,
beoosten de Herenweg gelegen, met extract uit het grootboek der Naonale Schuld 2,5%
inschrijvingen en eindafrekening in 1970 ,

94

Lijst van stemgerechgde ingelanden van de Schtsch- Ankeveensche Polder, afschri

95

Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan het gemeentebestuur van
Ankeveen betreﬀende instemming met een verzoek, gedaan door de weduwe H. van
Blarcum, tot vervening van een deel van de Ankeveense Polder oostelijk van de Herenweg
met conceptreglement op het vervenen van landen in het oostelijk gedeelte van de
gemeente Ankeveen ,

96

Notariële akte van vaststelling van de grondslag van de berekening van kapitaal en rente
in het waarborgfonds, afschri ,

97

Instemming met en verkrijging van het besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland tot opheﬃng van het Fonds tot waarborg der polder-, zeedijks- en grondlasten
wegens de nadere vervening onder de gemeente Ankeveen (ten oosten van de
Herenweg), met afschrien ,

98

Rekening en verantwoording over de jaren 1891-1970 van de burgemeester van de
gemeente Ankeveen, later gemeente 's-Graveland, betreﬀende de Waarborgpenningen
van de geïnteresseerde veenlieden te Schtsch Ankeveen, met extract uit het Grootboek
der Naonale Schuld 2,5% inschrijvingen en eindafrekening in 1970 ,

99

Instemming met en verkrijging van het besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland tot opheﬃng van het Fonds der waarborgpenningen van de geïnteresseerde
Veenlieden te Schtsch Ankeveen (Schtsch- Ankeveensche Polder bewesten de
Herenweg) ,

Pagina 4

100

Rekening en verantwoording over de jaren 1913-1981 van de burgemeester van de
gemeente Ankeveen, later gemeente 's-Graveland, betreﬀende het Fonds ter bevordering
der droogmaking van de Schtsch- Ankeveensche Polder ,

101

Besluit van Gedeputeerde Staten betreﬀende de benoeming van mr. D.J.A. Baron
van Harinxma Thoe Slooten, burgemeester van de gemeente Ankeveen, tot lid der
Commissie van beheer en toezicht over de vervening in het oostelijk deel van de
gemeente Ankeveen ,

102

Verkrijging van het Koninklijk besluit van 10 mei 1937 nummer 35 houdende
toestemming voor het doen van vier jaarlijkse uitkeringen van ﬂ 5000,00 uit de rente
van het Droogmakingsfonds van de Schtsch- Ankeveensche Polder aan de SchtschAnkeveensche Polder ten behoeve van de verbetering van de Herenweg als waterkering ,

103

Lijst van de ingelanden van de Schtsch- Ankeveensche Polder en de grooe van ieders
grondbezit

104

Proces-verbaal van de schouw, gehouden door de burgemeester van Ankeveen, over de
in het jaar 1890 plaats gehad hebbende verveningen, met aantekeningen over in de jaren
1905-1909 gedane inschrijvingen in het Grootboek Naonale Schuld 2,5% ,

105

Stukken betreﬀende het verzoek van de Hoofdingenieur- Directeur van de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland om toezending van de reglementen van de twee
waarborgfondsen en het droogmakerijfonds ten behoeve van de verbetering van de
Herenweg te Ankeveen, met "reglement op het verveenen van eenige landen in het
oostelijk gedeelte van de gemeente Ankeveen" van 1859 ,

106

Uireksel uit de Generale Ordonnane op de ontgronding der Veenlanden , vastgesteld
door de Staten van Utrecht op 29 juli 1767

107

Stukken betreﬀende toezending van een afschri van het besluit van Provinciale Staten
van 12 november 1851 (prov. blad 124 van 1851) en het provinciaal blad van NoordHolland 1875 no. 67 betreﬀende vaststelling respecevelijk wijziging van de bepalingen
omtrent de verveningen en ontgrondingen in sommige gemeenten van Noord- Holland ,

108

Stukken betreﬀende het vernieuwen van een procurae tot renteontvangst Grootboek
Naonale Schuld wegens overlijden van de gemachgde ,

109

Verzoeken aan de burgemeester van Ankeveen om consent om tot vervening te mogen
overgaan in de Schts-Ankeveense Polder, met staat van benamingen van maten en
gewichten volgens de wet van 7 april 1869 (Staatsblad no. 57) ,

110

Aantekeningen van hetgeen een ieder voornemens is te gaan vervenen in de SchtsAnkeveense polder te Ankeveen ,

111

Rekening en verantwoording over de jaren 1860-1912 van de burgemeester van Ankeveen
betreﬀende het Fonds ter bevordering der droogmaking van de Schtsch-Ankeveensche
Polder, met extracten uit het Grootboek der Naonale Schuld ,

112

Rekening en verantwoording der Verwaarborgspenningen van de veenderij in den SchtsAnkeveensche polder over de jaren 1851-1891 door de burgemeester van Ankeveen ,

113

Staten van aan veenlieden op hun waarborgsommen over de jaren 1860-1891 uitbetaalde
rente ,

114

Ingekomen en afschrien van uitgaande brieven van de Commissie van Toezicht over de
vervening van enige landen ten oosten van de Herenweg onder Ankeveen ,
Pagina 5

115

Ingekomen en afschrien van uitgaande brieven van de Commissie van Toezicht over de
vervening van enige landen ten oosten van de Herenweg onder Ankeveen ,

116

Ingekomen en afschrien van uitgaande brieven van de Commissie van Toezicht over de
vervening van enige landen ten oosten van de Herenweg onder Ankeveen ,

117

Verzoek om inlichngen, gericht aan de burgemeester van 's- Graveland c.a., over het jaar
1862 ten aanzien van de verveningen in Ankeveen ten behoeve van het jaarverslag van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, met antwoord ,

118

Formulier van de Provinciale Griﬃe van Noord-Holland houdende verzoek tot aanvulling
van enkele gegevens ten aanzien van de Commissie van Toezicht ten behoeve van een ter
genoemde griﬃe bijgehouden register ,

119

"Kort overzigt van de uitgaande en ingekomen brieven betreﬀende de verveening der
landen in het oostelijk gedeelte van de gemeente Ankeveen", brievenboek van de
Commissie van Toezicht over de vervening van enige landen ten oosten van de Herenweg
onder Ankeveen ,

120

Correspondene inzake procurae tot renteontvangst bij de Grootboeken der Naonale
Schuld ,

121

Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Toezicht ,

122

Kasboek Droogmakingsfonds 1954-1981, Fonds geïnteresseerde veenlieden 1954-1970,
Fonds tot waarborg polder-, zeedijk- en grondlasten 1954, met stand aankopen Grootboek
Naonale Schuld van Droogmakingsfonds ,

123

Ingekomen en afschrien van uitgaande brieven van de Commissie van Toezicht over de
vervening van enige landen ten oosten van de Herenweg onder Ankeveen ,

124

Overleg van de Commissie van Toezicht met de gemeente 's- Graveland, Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten inzake de
liquidae van het droogmakingsfonds van de Schtsch-Ankeveensche polder beoosten de
Herenweg ,

Pagina 6

