
INLEIDING 

Ligging en geschiedenis 

De polders, sedert 1862, waterschappen Gerverskop, Breudijk en Oudeland-en-
Indijk waren gelegen binnen het Groot-Waterschap van Woerden ten noorden van 
de Oude Rijn. Tot 1820 maakten de gehele polder Oudeland-en-Indijk en delen 
van Gerverskop en Breudijk deel uit van Holland; de grootste gedeelten van 
het grondgebied van Breudijk en Gerverskop behoorden tot het Sticht. Vanaf 
1857 waren de drie polders vrijwel volledig gelegen op grondgebied van de 
Utrechtse gemeente Harmeien (in 1857 ontstaan na samenvoeging van de gemeen
ten Harmeien en Gerverskop). 

Het ontstaan van de polders is een gevolg van de middeleeuwse ontginningen. 
De landsheren, in dit geval de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland 
(vertegenwoordigd door de heren van Woerden), gaven stukken veenwildernis, 
zgn. "copes", ter ontginning uit aan derden. Om deze veengronden in cultuur 
te brengen moesten deze ontwaterd worden en hiertoe werden loodrecht op een 
bestaande waterloop (in dit geval de Oude Rijn) sloten gegraven. 
Hoewel exacte datering niet goed mogelijk is ligt het voor de hand dat in 
ieder geval het gebied van de polders Breudijk en Gerverskop rond het jaar 
1000 ontgonnnen is. De naam van de laatste polder duidt inderdaad op een 
"cope"-ontginning: Gerverskop is een verbastering van "Gerwert's cope", het 
stuk grond van de "particuliere ontginner" Gerwert (1). 
In de veertiende en vijftiende eeuw was het land ten gevolge van inklinking 
van de oorspronkelijke veenmoerassen, de stijging van de zeespiegel en later 
ook door het afgraven van klei ten behoeve van de pan- en steen industrie, 
voortdurend lager komen te liggen. De natuurlijke afwatering werd daardoor 
verstoord en men moest andere methoden zoeken om het overtollig water op de 
Rijn af te voeren. Dit geschiedde door het oprichten van molens, die het 
water naar het boezemwater de Oude Rijn uitsloegen, of door het aanleggen van 
sluisjes. Ook werden er dijken en kades aangelegd (zoals de Gerverskopperdijk 
en de Breudijk). Een en ander werd door de ingezetenen zelf georganiseerd 
binnen de dan ontstaande polderbesturen; overkoepelend orgaan boven de 
polders in dit gebied werd het Groot-Waterschap van Woerden. 

Gerverskop was de meest noordelijke van de drie waterschappen. Ten westen 
werd Gerverskop begrensd door het waterschap Klein-Houtdijk, ten zuiden door 
het waterschap Breudijk en ten noorden door de gemeen1andskade of Hollandse 
kade; die ook ten oosten de scheiding vormde met het (later gedempte) kanaal 
de Bijlevelt. De oppervlakte van Gerverskop bedroeg circa 345 hectare. De 
polder werd doorsneden door de Gerverskopperdijk, die begon ten zuiden van 
het buurtje De Putkop; deze dijk (later voor een deel de Gerverskopper 
Buurtweg genoemd) werd door het waterschap onderhouden, evenals de Zijling, 
een pad langs de Gerverskopper molenvliet. 
De polder had een eigen uitwatering op de Oude Rijn. De bemaling geschiedde 
via een wipwatermolen. Deze was in 1674 gebouwd ter vervanging van een door 
de Franse troepen in 1673 verwoeste voorganger. Via de molenvliet werd het 
overtollig water uitgeslagen op de Oude Rijn. De watermolen, die op grondge
bied van het naburige waterschap Klein-Houtdijk stond, is tot 1907 in functie 
gebleven; in dat jaar werd de molen gesloopt en vervangen door een stoomge
maal (2). Dit laatste werd in 1931 omgebouwd tot electrisch gemaal (3). In 
1961 werd met de waterschappen Breudijk, Oudeland-en-Indijk, Groot-Houtdijk 
en Klein-Houtdijk een overeenkomst gesloten, waarbij deze waterschappen 
geheel of gedeeltelijk door het gemaal van Gerverskop bemaald werden. 
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Ten zuiden van Gerverskop lag het waterschap Breudijk. Dit was met een 
oppervlakte van circa A45 ha de grootste van de drie beschreven waterschap
pen. Ten westen werd Breudijk begrensd door de Gerverskopperdijk en de 
Rijndijk en ten oosten door de Hollandse kade en de (gedempte) Bijlevelt. De 
zuidelijke grens met het waterschap Oudeland-en-Indijk werd gevormd door de 
Breudijk, vermoedelijk aangelegd als waterkering tegen de Oude Rijn. De 
Breudijk ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot een vrij belangrijke verbin
dingsroute; het was een onderdeel van de kantonnale weg Zuilen-Harmelen. Het 
waterschap hield dit gedeelte van die weg in beheer en onderhoud en heeft 
daartoe enige tijd tol geheven (4). 
Ook het waterschap Breudijk had een watermolen, gebouwd in 1753; dit was een 
rompwatermolen, die een ouder exemplaar, vermoedelijk een wipmolen, verving. 
De molen van Breudijk werd in 1904 gesloopt en door een stoomgemaal vervangen 
(5). Eerst in 1947-1948 vond ombouw van stoomgemaal tot electrisch gemaal 
plaats (6). Toen Breudijk in 1961 aansloot bij de gemeenschappelijke bema-
lingskring Gerverskop werd het gemaal van Breudijk buiten gebruik gesteld en 
werd het omgebouwd tot woning (7). 

Het waterschap Oudeland-en-Indijk (ook wel Oudeland van de Indijk genoemd) 
was het meest zuidelijke van de drie waterschappen. Gelegen tussen de Breu
dijk, de Oude Rijn en de Bijlevelt lag in deze polder de vruchtbare klei-
grond, waar zich in eerste instantie de nederzetting vormde, die later 
uitgroeide tot het dorp Harmeien (de zuidelijke grens liep op de Dorps
straat) . Oudeland-en-Indijk is derhalve geen cope-ontginning als Gerverskop 
en Breudijk. 
De oppervlakte van dit waterschap bedroeg circa 190 hectare. Het lag niet 
veel lager dan het rivierpeil en tot 1871 vond geen waterbeheersing via een 
eigen molen plaats, maar werd het overtollig water via loossloten in de Oude 
Rijn afgevoerd. In 1871 werd besloten tot het bouwen van een sluisje, dat bij 
hoge waterstand van de Rijn afgesloten kon worden (8). Bij hoge waterstand 
werd Oudeland-en-Indijk mede bemalen door de molen, later het gemaal van 
Breudijk. 
Deze middelen voldeden echter niet geheel, zodat behalve de sluis in 1927 ook 
een electrische pompbemalingsinstallatie werd gebouwd (9). 
In 1961 sloot ook Oudeland-en-Indijk zich voor de bemaling van een deel van 
het waterschap (het stuk tussen Kortjak en de Spijcklaan) bij de gemeenschap
pelijke bemalingskring Gerverskop aan. 

De waterschappen waren tot 1 januari 1975 zelfstandige waterschappen binnen 
het Groot-Waterschap van Woerden; met ingang van die datum werden ze opgehe
ven en nam het Groot-Waterschap de taken van de inliggende waterschappen 
over. 

Bestuursinrichting 

Het bestuur van de polders Breudijk en Gerverskop was tot in het begin van de 
19e eeuw een gecompliceerde zaak. Binnen het grondgebied van de polders waren 
verschillende gerechten te vinden, gedeeltelijk behorend tot het gewest 
Holland en gedeeltelijk tot het gewest Utrecht. De polderbesturen bestonden 
uit een schout, die meestal ook als secretaris optrad, twee heemraden of 
poldermeesters en in Breudijk en Gerverskop ook nog twee molenmeesters, onder 
anderen belast met het opmaken van de molenrekening (10). De archieven maken 
niet duidelijk hoe de vervulling van de schoutsfunctie in Gerverskop (waar
binnen twee Stichtse en een Hollands gerecht bestonden) geschiedde; er zijn 
aanwijzingen dat in Breudijk (waarbinnen een Utrechts en een Hollands gerecht 
bestonden) de functie jaarlijks wisselde, waarbij het ene jaar de Stichtse 
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gerechtsschout als secretaris optrad en zijn collega als polderschout en het 
jaar daarop andersom (11). Goedkeuring van ordonnantien en schouwbrieven vond 
voor Breudijk en Gerverskop zowel door de Staten van Utrecht als die van 
Holland plaats, terwijl het Groot-Waterschap van Woerden de goedkeuring van 
de polderrekeningen en het hoger toezicht op de waterstaatstaken behartigde. 
In Oudeland-en-Indijk, dat tot 1820 geheel Hollands was was dit probleem er 
niet; ook hier bestond het polderbestuur uit schout en heemraden. 

Eerst in 1857 werd in de provincie Utrecht het Algemeen Reglement op de 
Waterschappen vastgesteld. Op basis van dit Algemeen Reglement kregen de 
waterschappen Gerverskop, Breudijk en Oudeland-en-Indijk bij besluit van 
Provinciale Staten van Utrecht d.d. 22 juli 1862 elk hun Bijzonder Reglement 
(12). Gerverskop en Oudeland-en-Indijk kregen een bestuur, bestaand uit een 
voorzitter en twee heemraden; het bestuur van Breudijk zou uit een voorzitter 
en vier heemraden bestaan. De heemraden moesten door de stemgerechtigde 
ingelanden gekozen worden; de voorzitter werd benoemd door Gedeputeerde 
Staten uit een tweetal door de stemgerechtigde ingelanden voor te dragen 
personen. Ook werden in het Bijzonder Reglement regels vastgesteld inzake de 
financiële administratie en het toezicht hierop door het Groot-Waterschap van 
Woerden. Het waterschap Breudijk moest een aparte boekhouding bijhouden van 
het beheer en onderhoud van de molen en van de Breudijk als onderdeel van de 
kantonnale weg, 
De stemgerechtigde ingelanden, wier stemrecht werd gerelateerd aan hun 
hoeveelheid grondbezit binnen het waterschap, beslisten over alle belangrijke 
polderzaken. 
In de jaren '60 vond de Ruilverkaveling Harmeien-Kockengen plaats, waarbij 
bleek dat de versnipperde situatie op waterstaatkundig gebied zijn zwakke 
kanten had (13). Samenwerking bleek op het gebied van de bemaling al mogelijk 
te zijn blijkens de totstandkoming van de gemeenschappelijke bemalingskring 
Gerverskop. De gewenste concentratie van waterschapstaken binnen het gebied 
van het Groot-Waterschap van Woerden kreeg per 1 januari 1975 zijn beslag; 
met ingang van die datum werden de waterschappen Gerverskop, Breudijk en 
Oudeland-en-Indijk opgeheven. 

Archieven 

De zorg voor de archieven lag vanouds in handen van de secretaris, die ze tot 
1931 aan huis bewaarde. Voor de secretarissen van de waterschappen Gervers
kop, Breudijk en Oudeland-en-Indijk gold, dat ze, vooral na 1850, hun func
ties vaak combineerden met andere functies binnen het eigen waterschap, met 
bestuursfuncties in andere waterschappen en met andere functies binnen het 
lokaal bestuur (gemeente) of de particuliere sector (notariaat, administra
tiekantoor). Het is derhalve onvermijdelijk dat vermenging van archieven 
heeft plaatsgevonden. 
Na de opheffing van de drie waterschappen per 1 januari 1975 zijn de archie
ven overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Groot-Waterschap van 
Woerden te Woerden. 
Behoudens enkele globale overzichtslijsten (14), opgemaakt bij secretariaats
wisselingen en een aantal summiere plaatsingslijsten (15) door de Utrechtse 
provinciaal archiefinspecteur waren er geen complete of systematische inven
tarissen van de archieven vervaardigd. 
Een van de eerste taken bij de inventarisatie van de drie waterschapsarchie
ven was dan ook het lokaliseren van afgedwaalde bescheiden en het weer 
terugbrengen van die archiefstukken naar hun oorspronkelijke plaats. In 
eerste instantie werd vooral in het archief van Breudijk een behoorlijk 
aantal stukken, behorend tot de archieven van Gerverskop en Oudeland-en-
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Indijk, aangetroffen (hetgeen overigens al in de dertiger jaren door de 
provinciaal inspecteur Heeringa was geconstateerd). Deze stukken zijn weer in 
hun oospronkelijke verband teruggebracht. 
Daarnaast bevond zich in het archief van de gemeente Harmeien een groot 
aantal waterschapsarchiefbescheiden. Een en ander is kennelijk het gevolg van 
het feit dat het secretariaat van het waterschap aan het begin van deze eeuw 
in handen was van ambtenaren, die eveneens werkzaam waren als ambtenaar ter 
secretarie van Harmeien (16). Een andere mogelijke oorzaak van de aanwezig
heid van deze archiefstukken in het gemeentearchief van Harmeien ligt in het 
feit dat de waterschappen vanaf 1931 tot aan de opheffing van de waterschap
pen in 1974 archiefruimte huurden in het gemeentehuis aldaar. De in Harmeien 
aangetroffen afgedwaalde bescheiden werden in 1987 beschreven door A.H. 
Janssen in de "Inventaris van de archieven van de gemeente Harmeien en van de 
archieven der voormalige polders op grondgebied van de gemeente Harmeien", 
waarin hij in zijn inleiding al vooruitliep op het terugbrengen van deze 
stukken naar de waterschapsarchieven. Een overdracht van deze bescheiden door 
de gemeente Harmeien aan het Groot-Waterschap van Woerden als rechtsopvolger 
van de opgeheven waterschappen heeft op grond van artikel 3 van de Archiefwet 
in 1992 plaatsgevonden. 
Nadat alle nog aanwezige bescheiden bij elkaar gebracht waren, kon geconsta
teerd worden dat de archieven over de periode na 1862 redelijk compleet 
waren. Helaas bleek dat niet iedere secretaris zich bijzonder goed van zijn 
taak met betrekking tot het beheer van het archief gekweten had. Het absolute 
dieptepunt werd in dit kader bereikt onder het secretariaat van D. Bluemink 
in Breudijk en Oudeland-en-Indijk; deze voormalige polderbode bestond het 
bijvoorbeeld tijdens zijn ambtsperiode de waterschapsvergadering niet te 
notuleren en zijn financiële administratie en correspondentie in hoge mate te 
verwaarlozen. Van vele zijden kwam er kritiek op zijn functioneren zodat 
stemgerechtigde ingelanden hem tenslotte dwongen zijn functies neer te 
leggen (17). 
Bluemink's voorgangers en opvolgers hadden kennelijk weinig behoefte om 
ingewikkelde ordeningssystemen in te richten. Er is in de archieven een 
aantal series te onderscheiden (notulen, begrotingen, rekeningen). Daarnaast 
zijn er pakken ingekomen stukken, chronologisch geordend en grotendeels niet 
toegankelijk via agenda's of indices. Voornamelijk wegens het ontbreken van 
goede toegangen is de correspondentie herordend, waarbij een onderwerpsge-
wijze ordening is aangebracht. 
Binnen het archief van het waterschap Breudijk zijn de financiële bescheiden 
m.b.t. het beheer van de kantonnale weg (Breudijk) ondergebracht in de 
rubriek Beheer wegen, terwijl de financiële administratie van het beheer van 
de molen en later het gemaal van dat waterschap ook aldaar zijn onderge
bracht. Alleen voor Breudijk was in het Bijzonder Reglement bepaald dat men 
een aparte financiële administratie van deze twee werken moest houden. 
Het waterschap Oudeland-en-Indijk hield van 1871 tot 1916 een aparte finan
ciële administratie van het aanleggen, beheren en onderhouden van de sluis; 
deze bescheiden zijn in de rubriek Beheer van de sluis ondergebracht. Ook 
werd in dit waterschap gedurende korte perioden in de eerste helft van de 19e 
eeuw een aparte omslag voor het duikergeld en een aparte rekening en omslag 
voor de schouw van de loossloten toegepast; deze stukken zijn eveneens onder 
de specifieke rubrieken in de rubrieken Beheer duikers en Beheer waterlopen 
geplaatst. 

Er is uit deze archieven vernietigd conform de Lijst van voor vernietiging in 
aanmerking komende bescheiden uit de archieven van de organen van waterschap
pen, dagtekenende van na 1850, zoals vastgesteld bij beschikking van de 
Ministers van WVC en Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juli 1984. 
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Behalve het archief van de drie waterschappen is in deze inventaris ook het 
archiefje beschreven van de secretaris-penningmeester van de gemeenschappe
lijke bemalingskring Gerverskop, waarbinnen vanaf 1962 tot 1975 de drie wa
terschappen samenwerkten (met het waterschap Klein-Houtdijk). De secretaris-
penningmeester van Gerverskop trad als secretaris-penningmeester van deze 
gemeenschappelijke bemalingskring op. 

Het archief van het waterschap Breudijk heeft een omvang van bijna twee 
strekkende meter, de archieven van de waterschappen Gerverskop en Oudeland-
en-Indijk elk ongeveer anderhalve strekkende meter. Het archief van de 
gemeenschappelijke bemalingskring beslaat enkele omslagen. 
De materiële staat van de archieven is goed. 

Noten: 

1. Zie hieromtrent o.a.: 
Bemmel, J. van Harmeien: kasteel, kerk, kerspel (Woerden, 1981); 
Linden, H. van der De cope: bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de 
openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen, 1956). 

2. Zie hieromtrent: 
Rooijen, Frank van De Gerverscopper molen, in: Heemtijdinghen, orgaan 
van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, jg. 24 (1988), p. 29-38. 

3. Archief Gerverskop, inv.nr. 49. 
4. Archief Breudijk, inv.nr. 164. 
5. Archief Breudijk, inv.nr. 51. 
6. Archief Breudijk, inv.nr. 58. 
7. Archief Breudijk, inv.nr. 62. 
8. Archief Oudeland-en-Indijk, inv.nr. 35. 
9. Archief Oudeland-en-Indijk, inv.nr. 43. 
10. Archief Gerverskop, inv.nr. 71-74; archief Breudijk, inv.nr. 91. 
11. Archief Gerverskop, inv.nr. 17. 
12. Provinciaal Blad Utrecht 1862, nrs. 129 (Gerverskop), 130 (Breudijk) en 

131 (Oudeland-en-Indijk). 
13. Archief Gerverskop, inv.nr. 99; archief Breudijk, inv.nr. 136; 

archief Oudeland-en-Indijk, inv.nr. 83. 
14. Archief Breudijk, inv.nr. 73; archief Gerverskop, inv.nr. 58. 
15. Archief Breudijk, inv.nr. 74; archief Oudeland-en-Indijk, inv.nr. 48. 
16. Bijvoorbeeld de gemeenteontvanger W.N. de Vrankrijker en de ambtenaar ter 

secretarie A. van Donselaar, die secretaris en/of penningmeester waren 
van de waterschappen Breudijk en Oudeland-en-Indijk aan het begin van de 
twintigste eeuw. 

17. Archief Oudeland-en-Indijk, inv.nr. 3. 
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Breudijk 
Voorzitters 
1863-1875 
1875-1878 
1878-1905 
1906-1920 
1920-1933 
1933-1944 
1944-1970 
1970-1974 

G.A. Buddingh 
G.J. de Joncheere 
J.A. van Miltenburg 
W.Th. Stolwijk 
A. Bosman 
G. van Bemmel 
G.C. van Bemmel 
G.G. van Oosterom 

Secretarissen: 
1863-1875 
1875-1878 
1878-1902 
1902 
1902-1904 
1905-1908 
1908-1919 

G.A. Buddingh 
G.J. de Joncheere 
D. Bluemink 
A. van Donselaar 
W.N. de Vrankrijker 
W.Th. Stolwijk 
W.N. de Vrankrijker 

Penningmeesters: 
1863-1875 
1875-1878 
1878-1905 
1905 
1906-1912 
1912-1913 
1913-1916 
1916-1919 

G.A. Buddingh 
G.J. de Joncheere 
J.A. van Miltenburg 
W.Th. Stolwijk 
A. Bosman 
W.N. de Vrankrijker 
G. van Bemmel 
W.N. de Vrankrijker 

Secretaris-penningmeesters: 
1919-1970 
1970-1971 
1971-1974 

C. van der Poll 
G.C. van Bemmel 
J.M. van Schaik 

Bestuursleden: 
1863-1867 
1863-1864, 
1863-1868, 
1863-1866, 
1864-1870, 
1866-1878 
1868-1869 
1878-1886 
1886-1892 
1892-1893 
1893-1902 
1893-1901 
1898-1912 
1901-1924 
1902-1916 
1910-1922 
1912-1921 
1916-1933 
1921-1928 
1922-1946 
1924-1932 
1928-1940 
1932-1934 
1934-1948 
1934-1942 
1940-1967 
1942-1948 
1947-1974 
1948-1971 
1948-1974 
1967-1974 
1971-1974 

R. Hollaar 
1867-1910 J. Ebskamp jr 
1869-1871 Th. Smoorenburg 
1870-1893 G. van Spanjen 
1871-1898 M. van Bemmel 
J.A. van Miltenburg 
W. Hollaar 
J.T. Verbree 
G. van Leeuwen 
W.C. van Rijn 
H.C. van Rijn 
W. Jansen 
C. van Bemmel 
A. Oostrom 
J.C. van Leeuwen 
A.P. van Miltenburg 
A. Bosman 
G. van Bemmel 
J.A. Ebskamp 
J. Ebskamp Wz. 
J.J. Broekhuizen 
W. van Leeuwen 
J.L. Verlaan 
T. van Oosterom 
C. Verbree 
J.M. Ebskamp 
J.D. Casant 
J.A. de Bruinen 
G.G. van Oosterom 
W. Doornenbal 
J.C. van Leeuwen 
D.J. Lekkerkerker 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET 
WATERSCHAP BREUDIJK 

1640 - 1974 

STOKKEN VAN ALGEMENE AARD 

NOTULEN 

1-4. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met 
stemgerechtigde ingelanden, 1859-1880 en 1902-1974. 

1 omslag en 3 delen 

1. 1859-1862; 1 omslag 
2. 1863-1880 en 1902-1906; 1 deel 
3. 1907-1946; 1 deel 
4. 1947-1974. 1 deel 

N.B. Zie voor de notulen over de periode 1801-1858 inv.nr. 91. 

5. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van het bestuur met 
stemgerechtigde ingelanden, 1964-1969. 
Concepten. 1 katern 

CORRESPONDENTIE 

6. Ingekomen stukken van algemene aard, 1851, 1864, 1869, 1875-1879, 
1886, 1892-1896, 1899 en 1906-1918. 1 omslag 

7. Register van minuten van uitgaande stukken, 1863-1926. 
1 deel 

VERSLAGEN 

8. Verslag, vermoedelijk opgemaakt door de Harmelense waarsman Pieter 
Leechburch, van de gebeurtenissen in de polders van het Groot-
Waterschap van Woerden, voornamelijk in Gerverskop en Breudijk, bij 
de doorbraak van de Muider Zeedijk, 1702. 1 katern 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

O R G A N I S A T I E 

GRONDGEBIED EN BESTUURSINRICHTING 

9. Kaart van het waterschap, behorend bij het Bijzonder Reglement, 
1862. 1 stuk 
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10. Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van een 
wijziging van het Bijzonder Reglement, 1926. 1 omslag 

11. Stukken betreffende de opheffing van het waterschap en de over 
dracht van gelden en eigendommen aan het Groot-Waterschap van 
Woerden, 1972-1974. 1 omslag 

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN 

12. Stukken betreffende de voordracht voor en de verlening van goedkeu
ring door Gedeputeerde Staten van Utrecht van de benoeming van 
bestuursleden, 1850, 1863, 1875, 1886, 1903, 1906 en 1914. 

1 omslag 

13. Besluit tot vaststelling van een rooster van aftreding voor de 
bestuursleden, 1863, met lijst van bestuursleden, bijgehouden tot 
1896. 2 stukken 

14. Processen-verbaal van de verkiezing van bestuursleden, 1863, 1866, 
1868, 1871, 1872, 1874-1876, 1880, 1882, 1886, 1902, 1904-1906, 
1910, 1912-1914, 1916, 1920, 1922, 1924, 1926, 1930, 1932, 1934, 
1972 en 1974. 1 omslag 

15. Besluiten van Gedeputeerde Staten van Utrecht tot benoeming van 
voorzitters, 1863-1908 en 1932-1974. 1 omslag 

16. Akten van volmacht, verleend door stemgerechtigde ingelanden aan 
bestuursleden, om namens hen te stemmen, 1903, 1906, 1910, 1912 en 
1914. 1 omslag 

17. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 1919-1920, 1922, 1924-1926, 
1928, 1930-1934, 1936, 1938-1943, 1946, 1949, 1952, 1957, 1963 en 
1968. 1 omslag 

18. Briefwisseling met Gedeputeerde Staten van Utrecht inzake de uit
voering van verkiezingen van bestuursleden en de hieromtrent inge
komen klachten en bezwaarschriften, 1928, 1932, 1934, 1938 en 1951. 

1 omslag 

19. Besluiten tot vaststelling van de bezoldiging van bestuursleden, 
1933, 1945, 1950, 1964 en 1973. 1 omslag 

PERSONEEL 

Secretaris en penningmeester 

Stuk houdende rooster voor het jaarlijks voeren van de polderadmi
nistratie van Gerverskop, 1705-1788, en Breudijk, 1741-1755, door 
de schouten en secretarissen van de verschillende gerechten binnen 
de polders [aangelegd 1710, aangevuld 1725, 1740, 1760 en 1775]. 

1 stuk 

N.B. Zie archief Gerverskop, inv.nr. 17. 
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20. Instructie voor de secretaris, 1863. 1 stuk 

21. Akten van borgstelling ten behoeve van de penningmeester, later se
cretaris-penningmeester, met stukken inzake de vaststelling van het 
bedrag, 1909, 1911, 1913, 1919 en 1925-1931. 1 omslag 

22. Besluiten tot toekenning van gratificaties aan de secretaris, 1909 
en 1910. 1 omslag 

23. Proces-verbaal van de benoeming van C.H. van der Poll tot secre
taris-penningmeester, 1919. 1 stuk 

24. Besluiten tot inkoop van pensioen ten behoeve van de secretaris-
penningmeester, 1925. 1 omslag 

25. Besluiten tot verhoging van het salaris van de secretaris-penning
meester, 1934 en 1945-1970. 1 omslag 

26. Stukken betreffende het aangaan en onderhouden van een verzekering 
m.b.t. het financieel beheer door de secretaris-penningmeester C.H. 
van der Poll, 1942 en 1971. 1 omslag 

27. Besluit tot verlenging van de ambtsperiode van de secretaris-pen
ningmeester C.H. van der Poll, 1960. 1 stuk 

Bode 

28. Instructies voor de bode, 1868 en 1871. 2 stukken 

29. Stukken betreffende het ontslag en overlijden van de bode A. 
Peters, 1940-1941. 1 omslag 

Molenaar en machinist, vanaf 1942 machinist-bode 

30. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van D. Streefland 
als watermolenaar, 1863 en 1873. 2 stukken 

31. Instructie voor de watermolenaar, 1873. 1 stuk 

32. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van A. Streefland 
als watermolenaar, 1873 en 1904. 2 stukken 

33. Stukken betreffende het salaris van de molenaar, machinist en 
machinist-bode, 1874, 1908, 1918, 1925, 1928, 1933, 1934, 1941, 
1945 en 1948-1965. 1 omslag 

34. Instructies voor de machinist, 1904 en 1924. 2 stukken 

35. Besluiten betreffende de toekenning van gratificaties aan oud-
molenaars en -machinisten, 1904, 1926 en 1934-1941. 

1 omslag 
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De watermolen van Breudijk, in 1888 getekend door W.N. de Vrarikrijker, de 
latere secretaris van het waterschap. 
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36. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van J. Glissenaar 
als machinist en machinist-bode, 1927, 1941 en 1960. 

1 omslag 

37. Instructie voor de machinist-bode, 1941, met besluiten tot aanvul
ling en wijziging, 1941 en 1942. 3 stukken 

38. Stukken betreffende de uitvoering van de werkzaamheden door de 
machinist-bode, 1943, 1946 en 1954. 1 omslag 

39. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van C.M. Glisse-
naar-van Dalen tot machiniste-bode, 1960-1962, en tot bode, 1973. 

1 omslag 

Wegwerker van de kantonnale weg 

40. Instructie voor de wegwerker van de kantonnale weg, 1877. 
1 stuk 

41. Stukken betreffende het ontslag van de wegwerker T. Rietveld, 1929. 
1 omslag 

BEZITTINGEN 

Betnal ingsinstal latjes 

-Watermolen 

42. Polis voor de brandverzekering van de watermolen, 1821. 
1 stuk 

43-44. Begrotingen van de molen-, later stoomgemaallasten, 1868-1962. 
2 omslagen 

43. 1868-1936; 
44. 1937-1962. 

45-46. Rekeningen van de molen-, later stoomgemaallasten, 1867-1962. 
2 pakken 

45. 1867-1936; 
46. 1937-1962. 

47. Lijst van percelen, vrijgesteld van de heffing van stoomgemaallas
ten, [c. 1905]. 1 stuk 

48. Akte van gunning van de leverantie van olie, smeer en kaarsen ten 
behoeve van de watermolen aan de watermolenaar A. Streefland, 1873. 

1 stuk 

-Stoomgemaal met machinistenwoning 

49. Stukken betreffende de voorgenomen bouw van een gemeenschappelijk 
stoomgemaal met de waterschappen Gerverskop, Klein-Houtdijk en 
Teckop, 1871-1873. 1 omslag 
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50. Stukken betreffende de niet gerealiseerde plannen tot de bouw van 
een stoomgemaal, 1882-1885. 1 omslag 

51. Stukken betreffende de sloop van de watermolen en de bouw van het 
stoomgemaal, 1903-1904. 1 omslag 

52. Polis voor de brandverzekering van het stoomgemaal met machinisten
woning, 1904. 1 stuk 

53. Stukken betreffende het onderhoud van het stoomgemaal, 1904-1947. 
1 omslag 

54. Verslagen van de werking van het stoomgemaal, 1910-1920. 
3 katerns 

55. Stukken betreffende de plaatsing van een centrifugaalpomp in het 
stoomgemaal, 1913-1914. 1 omslag 

56. Stukken betreffende de aanleg van voorzieningen in de machinisten
woning, 1937-1949. 1 omslag 

57. Besluit tot de bouw van een kolenloods met afschrift van de aan 
vraag om goedkeuring aan de Algemeen Gemachtigde voor den Wederop 
bouw, 1940-1941. 2 stukken 

-Electrisch gemaal met machinistenwoning 

58. Stukken betreffende de ombouw van het stoomgemaal tot electrisch 
gemaal, 1947-1949. 1 omslag 

59. Stukken betreffende de levering van electriciteit ten behoeve van 
het electrisch gemaal, 1948-1963. 1 omslag 

60. Stukken betreffende de brandverzekering van het electrisch gemaal 
en de machinistenwoning, 1952 en 1954. 2 stukken 

61. Stukken betreffende de aanleg van luchttoelaatkleppen in het elec
trisch gemaal, 1954-1955. 1 omslag 

62. Stukken betreffende de verkoop van het gemaal en de machinistenwo
ning aan G. Glissenaar, 1961-1963. 3 stukken 

Overige onroerende goederen 

63. Akte van verkoop van enige percelen grond aan de Nederlandsche 
Rhijnspoorweg Maatschappij ten behoeve van de aanleg van een zijtak 
van de spoorlijn Rotterdam-Utrecht, 1848, met stuk houdende voor
waarden voor de verkoop van grond, uitgegeven door het Groot-Water
schap van Woerden, [1848]. 2 stukken 

64. Akte van overeenkomst van de gecombineerde polderbesturen van Har-
melen en Breudijk met de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij 
betreffende de onderhoudsplicht voor de door laatstgenoemde aange
kochte en in de toekomst aan te kopen percelen grond, 1852. 

1 stuk 
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65. Stukken betreffende het aangaan en afkopen van een erfpachtovereen
komst met de familie Van Bemmel inzake het molenerf, 1864, 1914 en 
1963. 1 omslag 

66. Stukken betreffende conflicten met de Nederlandsche Rhijnspoorweg 
Maatschappij over het onderhoud van de door haar aangekochte perce
len grond, 1866 en 1871-1872. 1 omslag 

67. Stukken betreffende de verkoop van gedeelten van de Breudijkerwete-
ring en de Hollandse kade en betreffende de verlening van vergun 
ningen aan de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij ten behoeve 
van de aanleg van de spoorlijn Harmelen-Breukelen en de uitbreiding 
van het station Harmeien, 1868. 1 omslag 

68. Stukken betreffende een wijziging van de inschrijving in de kadas 
trale registers met betrekking tot de eigendom van een gedeelte van 
de Gerverskopperweg, 1926. 1 omslag 

69. Stukken betreffende de vestiging van zakelijke rechten op percelen 
grond ten behoeve van kabellegging door de Provinciale Utrechtse 
Electriciteits Maatschappij, 1926, 1973-1974. 1 omslag 

70. Lijst van eigendommen en kunstwerken waarop het waterschap toezicht 
heeft, [c. 1935]. 1 stuk 

71. Akten van verpachting van het grasgewas op de Hollandse kade, 1935-
1940, 1942-1946 en 1948. 1 omslag 

72. Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de Zijling aan 
het waterschap Gerverskop, 1952. 1 omslag 

Archief 

73. Archiefinventaris, 1875, aangevuld,[c. 1905]. 1 katern 

74. Stukken betreffende de zorg voor het archief, 1914-1915, 1931 en 
1934. 1 omslag 

75. Stukken betreffende de bewaring van het archief in de archiefbe
waarplaats van de gemeente Harmeien, 1930 en 1974. 

1 omslag 

FINANCIEN 

Omslag en inning van polder- en waterschaplasten 

76-78. Kohieren van de omslag van de waterschapslasten, 1865-1908, 1912-
1920, 1923-1926, 1928-1962, 1966-1968 en 1970-1974. 

3 omslagen 

76. 1865-1908; 
77. 1912-1920, 1923-1926 en 1928-1962; 
78. 1966-1968 en 1970-1974. 

N.B. Zie voor de kohieren van 1760 en 1800-1857 inv.nr. 91 en voor 
de kohieren van 1858-1864 inv.nr. 86. 
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79-84. Artikelsgewijze leggers van de grondeigenaars, aangelegd ten 
behoeve van de opstelling van de kohieren van de waterschapslasten, 
1866-1869, 1872-1919 en [c. 1960]-1974, gedeeltelijk met alfabeti
sche naamindex. 4 delen, 1 katern en 

1 omslag 

79. 1866-1869; 1 deel 
80. 1872-1880; 1 deel 
81. 1881-1912; 1 deel 
82. 1913-1919; 1 deel 
83. [c. 1960]-1967; 1 katern 
84. 1967-1974. 1 omslag 

Begrotingen 

85. Ingekomen brieven van het Groot-Waterschap van Woerden en Gedepu
teerde Staten van Utrecht inzake het opmaken van de begrotingen en 
rekeningen, 1852, 1858-1859, 1876-1877, 1880, 1883, 1889, 1893, 
1898 en 1909. 1 omslag 

86. Begrotingen met Memories van Toelichting en, tot 1865, kohieren van 
de omslag van de polderlasten, 1858-1867. 1 omslag 

87-90. Begrotingen, 1881-1920, 1923-1926 en 1928-1974. 
3 omslagen en 1 pak 

87. 1881-1920, 1923-1926 en 1928-1937; 1 omslag 
88. 1937-1962; 1 omslag 
89. 1963-1966; 1 omslag 
90. 1967-1974. 1 pak 

Rekeningen 

N.B. Zie ook inv.nr. 85 

91. Rekeningen, 1760 en 1800-1866, met kohieren van de omslag van de 
lasten, 1760, 1800-1857, en notulen van de vergaderingen van het 
bestuur met stemgerechtigde ingelanden, waarin de rekeningen worden 
goedgekeurd en bestuursleden worden benoemd, 1801-1858. 

1 pak 

92-94. Rekeningen, 1881-1907, 1911-1962 en 1967-1973. 3 pakken 

92. 1881-1907 en 1911-1936; 
93. 1937-1962; 
94. 1967-1973. 

95-97. Bijlagen bij de rekeningen, 1865-1974. 3 omslagen 

95. 1865-1890; 
96. 1891-1920; 
97. 1921-1974. 
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Boekhouding 

98-101. Grootboeken, 1863-1880 en 1906-1909. 4 omslagen 

98. Algemene lasten, 1863-1867 en 1906-1909; 

99. Molenlasten, 1868-1880; 
100. Kantonnale wegenlasten, 1868-1880; 
101. Banwerkkosten, 1868-1869. 

102-105. Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1863-1881, 1900, 1903-1906 
en 1912-1919. 4 omslagen 

102. Algemene lasten, 1863-1867, 1881, 1900, 1903-1906 en 1912-
1919; 

103. Molenlasten, 1868-1881; 
104. Kantonnale wegenlasten, 1868-1880; 
105. Banwerkkosten, 1868-1869. 

106-109. Kasboeken, 1925-1974. 4 delen 

106. 1925-1929; 
107. 1929-1945; 
108. 1946-1949; 
109. 1950-1974. 

Leningen en beleggingen 

110. Stukken betreffende het aangaan van een tweetal geldleningen bij de 
NV Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht, 1904 en 1914-1916, met 
stukken betreffende de aflossing, 1927 en 1935-1936. 

1 omslag 

111. Stukken betreffende de aflossing van een door W.T.C. Stolwijk ver
strekte geldlening, 1927-1928 en 1931. 1 omslag 

112. Stukken betreffende het aangaan van een rekening-courantovereen
komst met de Boerenleenbank Harmeien, 1931. 1 omslag 

113. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening bij C. Versteegh 
te Harmeien, 1940-1941. 1 omslag 

114. Stukken betreffende het aangaan van kortlopende kasgeldleningen, 
1940-1948. 1 omslag 

115. Besluit tot het aangaan van een geldlening bij de Boerenleenbank 
Harmeien, 1948. 1 stuk 

VERHOUDING TOT HOGERE ORGANEN 

116. Stuk houdende afschriften van reglementen uit 1649, 1655 en 1656 
betreffende de benoeming en werkzaamheden van de Hoogheemraden van 
het Groot-Waterschap van Woerden, [c. 1660]. 1 katern 
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117. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van reglementen 
van het Groot-Waterschap van Woerden, 1862-1863, 1884 en 1899. 

1 omslag 

T A A K U I T V O E R I N G 

TOEZICHT 

Keuren en schouwreglementen 

118. Reglement voor de schouw in de polders Gerverskop en Breudijk, 
1620. 
Afschrift, [c. 1800]. 1 katern 

119. Reglement op de schouw en het beheer in de polders Breudijk en 
Indijk, voor zover ze gezamenlijk uitwateren op de Rijn bij de 
Putkop, 1821, met twee afschriften [1822]. 3 stukken 

120. Keuren, 1864 en 1865, met stukken betreffende de afkondiging, 1864 
en 1865. 1 omslag 

121. Besluit tot het houden van een jaarlijkse snijschouw in augustus, 
1871. 1 stuk 

122. Keuren, 1903, 1913, 1925, 1936, 1948, 1949 en 1961, met stukken be
treffende de totstandkoming en wijziging, 1903-1974. 

1 omslag 

Uitvoering toezicht 

123. Onderhandse akte van overeenkomst met Adr. Knijff te Woerden, 
waarbij deze toestemming krijgt voor het meren van kleivletten in 
de Breudijker molenvliet, 1818. 1 stuk 

124-133. Stukken betreffende de verlening van vergunningen aan derden, 
1866-1974. 10 omslagen 

124. Vergunningen voor het aanleggen en onderhouden van bruggen, 
1866-1957; 

125. Vergunningen voor het aanleggen en onderhouden van duikers, 
1877-1972; 

126. Vergunningen voor het leggen van buizen en leidingen op, 
onder of nabij wegen en watergangen, 1926 en 1957; 

127. Vergunningen voor het leggen van kabels op, onder of nabij 
wegen en watergangen, 1926-1972; 

128. Vergunningen voor het plaatsen van hekken, borden of palen, 
1927-1954; 

129. Vergunningen voor het leggen en onderhouden van dammen, 
1928-1972; 

130. Vergunningen voor het baggeren in de molenvliet, 1933-1958; 
131. Vergunningen voor het leggen en onderhouden van hoofdeningen, 

1951-1952; 
132. Vergunning voor het plaatsen van een molentje voor onderbema-

ling, 1964-1965; 
133. Vergunning voor het uitvoeren van ontgrondingen, 1973-1974. 
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134. Rapport van de schouw van hoofdeningen in de wetering, [1908]. 
1 stuk 

135. Stukken betreffende een conflict met de Nederlandsche Spoorwegen 
inzake het plaatsen en het onderhouden van een schoeiing, 1929. 

1 omslag 

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATER. WATERLOPEN, WATERSTAATSWERKEN EN WEGEN 

Algemeen 

136. Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling "Har-
melen-Kockengen", 1953-1969. 1 omslag 

Waterkwantiteit en afwatering 

137. Akte van overeenkomst met het polderbestuur van Gerverskop betref
fende de tijdelijke ondersteuning in de bemaling van die polder 
door de Breudijker watermolen, 1855. 1 stuk 

138. Akte van overeenkomst met het bestuur van het waterschap Gerverskop 
betreffende de aanleg en het gezamenlijk onderhoud van een duiker 
in de Gerverskopper Buurtweg, 1904, met onderhandse akte waarin C. 
van Bemmel en G. Verbree-van Gulik toestemming verlenen tot het 
doorlaten van water via sloten in hun eigendom, 1904. 

2 stukken 

139. Akte van overeenkomst met het waterschapsbestuur van Oudeland-en-
Indijk betreffende de aanleg en het onderhoud van een duiker in de 
Breudijk ten behoeve van gezamenlijke uitwatering, 1915. 

1 stuk 

140. Stukken betreffende een overeenkomst met het waterschapsbestuur van 
Oudeland-en-Indijk betreffende tijdelijke onderlinge hulpverlening 
bij de bemaling, 1924-1926. 3 stukken 

141. Stukken betreffende de voorbereiding van een bemalingsovereenkomst 
met het waterschap Gerverskop, 1934, 1947-1952 en 1962. 

1 omslag 

142. Stukken betreffende het afsluiten van bemalingsovereenkomsten voor 
onderbetaal ing met J. Ekelschot, M.W. Ekelschot en H.W. Ekelschot te 
Harmeien, 1944-1973. 1 omslag 

Waterlopen 

143. Stukken betreffende de wijziging van de inschrijving in het hoef-
slagregister van de Leidse Rijn, 1864-1865. 1 omslag 

144. Akten van openbare aanbesteding en gunning van het onderhoud van de 
sloten, behorend aan het waterschap, aan G. de Langen en B. Schrij
vers, 1876 en 1882. 2 stukken 
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145-146. Leggers van onderhoudsplichtigen van watergangen, 1906, aangevuld 
1907-1919. 2 katems 

145. Slagen in de molenvliet en Breudijkerwetering; 
146. Slagen in vaar- en bermsloten langs de spoorlijn. 

147. Akte van overeenkomst met de jonkvrouwen Creutz en Van Lennep be
treffende het uitdiepen van de molenvliet, 1906. 

1 stuk 

148. Stukken betreffende het schoonhouden van de Oude Rijn, 1947-1971. 
1 omslag 

Waterkeringen 

149. Beschikkingen van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Water
schap van Woerden, waarbij de polderbesturen van Breudijk, Haanwijk 
en het Oudeland van Indijk uitstel van betaling krijgen voor het 
onderhoud van de Hollandse kade langs de Bijlevelt, 1727. 

2 stukken 

150. Lijsten van verhoefslaagden op de Hollandse kade binnen de polder 
met vermelding van de nummers der hoefslagen, 1770, 1780 en 1790. 

3 stukken 

151. Stukken betreffende de afkoop van de dijkwachtplicht op de Meern-
dijk, 1864 en 1884. 1 omslag 

152. Begrotingen van de banwerkkosten aan dijken en kaden, 1867-1869. 
3 stukken 

153. Rekeningen van de banwerkkosten aan dijken en kaden, 1867-1869. 
3 stukken 

154. Lijsten van verhoefslaagden op de Hollandse kade tussen Kortjak en 
de Gerverskopperweg, 1873, [c. 1900] en [c. 1920]. 

3 stukken 

155. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met het Groot-
Waterschap van Woerden inzake het onderhoud van de Hollandse kade 
door het waterschap, 1932-1933. 1 omslag 

156. Lijsten van dijkwachtplichtigen, 1933-1943, 1945-1969 en 1971-1973. 
1 omslag 

157. Verslag van een bijeenkomst van dijkgraaf en hoogheemraden van het 
Groot-Waterschap van Woerden met de polder- en waterschapsbesturen 
betreffende de reorganisatie van de aanbesteding van het banwerk 
aan kaden en dijken, 1945. 1 stuk 

158. Stukken betreffende de verkrijging van schadevergoeding voor 
bomschade aan de Hollandse kade, 1945-1953. 1 omslag 
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Wegen 

-Breudijk 

159. Ordonnantie van de Staten van Utrecht betreffende de aanleg en het 
onderhouden van de weg op de Breudijk en van de Kerkweg, met 
akten van approbatie van de ordonnantie door de Staten van Holland, 
1664-1666 en [c. 1670-1675]. 
Deels afschriften. 1 omslag 

160. Akte waarbij deken en kapittel van de Dom te Utrecht verklaren het 
zandpad op de Breudijk, voor zover grenzend aan hun eigendommen, 
te zullen onderhouden, 1667. 1 stuk 

161. Akte van aanbesteding van de aanleg en het gedurende zes jaar 
onderhouden van een deel van het zandpad op de Breudijk aan Egbert 
Jansz van Es, 1667. 1 stuk 

162. Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap 
van Woerden op een verzoek tot beslaglegging op eigendommen van 
Luyt Adriaensz Vogel in verband met het niet voldoen van de door 
hem verschuldigde bijdrage in het onderhoud van het zandpad op de 
Breudijk, 1668, met uittreksel uit het Dingboek van het Groot-
Waterschap van Woerden betreffende de beschikking, 1668. 

2 stukken 

163. Bestek en voorwaarden voor het onderhoud van de kantonnale weg 
Zuilen-Harmelen, waarvan de Breudijk deel uitmaakte, 1829. 
In tweevoud. 2 stukken 

164. Stukken betreffende de heffing van tolgeld en de verpachting van 
de tolheffing tot derving van de kosten van het onderhoud van de 
kantonnale weg Zuilen-Harmelen, waarvan de Breudijk deel uitmaakte, 
1829-1910. 1 omslag 

165. Stukken betreffende de uitvoering van het onderhoud van de 
Breudijk, 1838 en 1860-1955. 1 omslag 

166. Begrotingen van het onderhoud van de "Kantonnale weg" (Breudijk), 
1867-1908. 1 omslag 

167. Rekeningen van het onderhoud van de "Kantonnale weg" (Breudijk), 
1867-1911. 1 omslag 

168. Stukken betreffende de verlening van recht van uitpad op de Breu
dijk, 1933-1935. 1 omslag 

169. Stukken betreffende de verkrijging van subsidie van de provincie 
Utrecht voor het onderhoud van de Breudijk, 1938-1957. 

1 omslag 

170. Stukken inzake de overname van een gedeelte van de Breudijk van 
het Rijk, 1942. 1 omslag 

171. Besluit tot overdracht van een gedeelte van de Breudijk aan de 
gemeente Harmeien, 1957. 1 stuk 
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-Overige wegen 

172. Kohier van de omslag van de onderhoudskosten van het "sandpadt van 
de Haer", 1659-1681, tot 1676 uitgesplitst op eigenaars en 
gebruikers. 1 katern 

173. Akten van aanbesteding van de aanleg en het onderhoud van de Kerk-
laan (Tiendweg), 1668-1670, 1675, 1679 en 1683. 

1 omslag 

174. Kohieren van de omslag met rekeningen van de aanleg en het onder 
houd van zandpaden in de polder, 1671 en 1675-1690. 

1 omslag 

— Rekening van de kosten voor het onderhoud van het zandpad op de 
Hollandse kade langs de Bijlevelt en van de Kerkweg tussen de Breu-
dijk en het land van de heer van Harmeien over het jaar 1676 met 
kohieren van de omslag van de lasten over de ingelanden van Ger-
verskop en Breudijk, 1680. 1 stuk 

N.B. Zie archief Gerverskop, inv.nr. 125. 

175. Rekening van het onderhoud van de Kerklaan of Groene Steegh over de 
periode 1706-1715, met kwitantie, 1716. 2 stukken 

Bruggen 

176. Akte van overeenkomst tussen molenmeesters en buurluiden van de 
polders Breudijk en Oudeland van de Indijk enerzijds en Pieter Ael-
bertsz van Wieringen anderzijds betreffende de vernieuwing van twee 
bruggen over de molenvliet, 1638. 
Afschrift, 1640. 1 stuk 

177. Akte van overeenkomst met het Groot-Waterschap van Woerden betref 
fende de verlaging van de brug over de Breudijker molenvliet nabij 
de Putkop, 1865. 1 stuk 
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