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Voorwoord.
Tot 1879 hebben de Weijlandsohe polder en de polder de Bree een
afzonderlijk bestaan geleid. In dat jaar werden de polders verenigd
tot de polder We ijl and en de Bree.
Het bijzonder reglement voor deze polder werd door de Staten
der provincie Zuid-Holland vastgesteld bij besluit van 9 juli 1878,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 september daaraanvolgend
no. 15.
In de hierachtervolgende inventaris zijn beschreven de archieven van de Weijlandsche polder, de polder de Bree alsmede van
de polder We ijland en de Bree. De archieven van de Weijlandsche
polder en de polder de Bree zijn in 1879 ingevolge de overgangsbepalingen van het
bijzonder reglement voor de polder Weyland en
de Bree aan deze polder overgegaan.
Voor een beschrijving van de polders moge hier verwazen worden
naar Deel II van "De waterkeeringen, waterschappen en polders van
Zuid-Holland" door Jhr. L.F. Teixeira de Mattos.
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WEIJLANDSCHE POLDER TOT 1879.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
Notulen.
1.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden van de Veijlandsche polder,
1871 - 1879, alsmede de notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden van de
polder Weijland en de Bree, 1879 - 1920. 1 deel.
Ingekomen stukken.

2.

Ingekomen stukken, 1806, 1807, 1872 - 1879. 1 omslag.
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
BES TUURSINRICHTING.
ALGEMEEN POLDERREGLEMENT.

3.

Stukken betreffende het algemeen reglement voor de polders in de
provincie Zuid-Holland, 1871. 1 omslag.
BESTUUR.
VOORZITTER EN LEDEN.

4.

Processen-verbaal van eedsaflegging door nieuw benoemde kroosheemraden, 1833 - 1835. 1 omslag.
5. Stukken betreffende de benoeming van voorzitters van de polder,
1870, 1871, 1876. 1 omslag.
HULPMIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TAAK.
AMBTENARM.
Molenaar.
6.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van een watermolenaar van de polder, 1373- 1 omslag.
FINANCIEN.
Omslag en gadering van polderlasten.

7.

Kohieren van omslag, 1810, 1311, 1813 - 1817, 1870 - I876, 1878.
1 omslag.

8.

Verzamelingslegger op het gaarderboek, 18J1, I873 - 1881. 1 deel.
Beleggingen.
Verpachting.

9.

Akte van onderhandse verpachting door J. Overmars, kroosheemraad,
namens het polderbestuur, aan C. Verhoeff van een perceel weiland,
groot 1-g- morgen, voor de tijd van 3 jaar, 1805. 1 stuk.

10.

Akten van openbare verpachting door het polderbestuur van percelen
wei- en hooiland, 1816, 1827 - 1874. 1 omslag.
N.B. Zie voor akten van openbare verpachting van percelen wei- en
hooiland over de jaren 1316, 1817, 1819 - 1826 de inventaris van
de Noordzijderpolder en voor akte van openbare verpachting over het
jaar 1818 de inventaris van de Meijepolder.

11.

Akten van openbare verpachting door het polderbestuur van een perceel grasgewas, genaamd de Weijlandsche kamp, 1818 - 1Ö77- 1 omslag.

12.

Akten van onderhandse verpachting door het polderbestuur van enige
percelen hooiland voor de tijd van 4, 6 en 7 jaar, 1862 - 1677.
1 omslag.
Zegelrecht.
Zie voor repertoire van gezegelde akten van de Weijlandsche polder
over de jaren 1816 - 1820, 1834 - 1877 de inventaris van de Noordzijderpolder.
Begroting.

13.

Begrotingen, 1870 - 1878. 1 omslag.
Rekening.

14.

Rekeningen, 1806, 1810 - 1825, 1869 - 1873. 1 omslag.
Bijlagen tot de rekening.

15.

Bijlagen tot de rekening, 1796, 1807 - 1825, 1369 - 1.878. 1 omslag.
UITVOERING YAN DS TAAK.
TOEZICHT.
Keur voor het Groot-Waterschap van Woerden.

16.

Stukken betreffende de wijziging van de algemene keur voor het
Groot-Waterschap van Woerden op boezemwateren, dijken, kaden, sluxzen,
bruggen, heulen en verdere waterkerende werken, 1873. 2 stukken.
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BEHEER EN ONDERHOUD YAN DE WATERMOLEN.
17.

18.

Akte van openbare aanbesteding door het polderbestuur van de leverantie en het onderhoud van de zeilen van de poldermolen voor de
tijd van 6 jaar, 1867. 1 stuk.

Stukken betreffende de door de Gebroeders B, Pot te Eishout aan de
Kinderdijk geleverde molenroeden ten behoeve van de poldermolen,
1372 - 1874. 1 omslag.

19.

Stukken betreffende de door de Maatschappij Ijzergieterij de Prins
van Oranje te 's-Gravenhage geleverde molen- en waterassen ten
behoeve van de polderraolen, 1875 - 1876; 1 omslag.

20.

Akte van openbare verkoop door het polderbestuur van oud hout, afkomstig van de watermolen, 1876. 1 stuk.
SAMENWERKING MET DE POLDER DE BREE.
Gemeenschappelijke bemaling.

21.

Dossier inzake de stichting van een gemeenschappelijk stoomgemaal
voor de Veylandsche polder en de polder de Bree, 1876 - 1878.
1 omslag.
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FOLDER DE BKEE TOT 1 8 7 9 .
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE, _QNIffiHWERPEN.
BESTUURSINRICHTING.
BIJZONDER REGLEMENT.
22.

Stukken b e t r e f f e n d e

h e t bijzonder r e g l e m e n t ,

1857. 1 o m s l a g .

HULPMIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TAAK.
ARCHIEF.
23.

Inventarissen van het archief van de polder, 1846, 1858. 2 stukken.
FINANCIEN.
Omslag en gadering van polAggjLasten.

24.

Kohieren van omslag, 1851, 1855, 1856, 1378. 1 omslag.

25.

Verzamelingslegger op het gaarderboek, 1862 - 1866, 1872, 1880 1883. 1 deel.
Zegelrecht.

26.

Repertoire van gezegelde akten van Cornelis Zonneveld, polderbode,
1859 - 1876. 1 stuk.
Begroting.

27.

Begroting, 1878. 1 stuk.
Rekening.

28.

Rekening, 1378. 1 stuk.
Bijlagen tot de rekening.

29.

Bijlagen tot de rekening, 1806, 1816 - 1819, 1821, 1878. 1 omslag.
UITVOERING VAN DE TAAK.
TOEZICHT.
Keuren.
Polderkeur.

50.

"Schouwbrief" Keur voor de polder de Bree op het onderhoud van
dijken, kaden, weteringen en daarbij behorende werken, alsmede het
toezicht op de visserij in de weteringen, 1659; met aanvulling,
1667. authentiek afschrift. 1702. 1 stuk.

31.

"Schouwbrief" Keur voor de polder de Bree op het onderhoud van
dijken, kaden, weteringen en daarbij behorende werken, alsmede
het toezicht op de visserij in de weteringen, 1740* eenvoudig
afschrift, zonder jaar (circa 1870). 1 stuk.
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FOLDER WEIJLAND EN DE BREE VANAF 1879.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
Notulen.
32.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1920 - 1953. 1 deel.
N.B. Zie voor de notulen van 1879 - 1920 nummer 1 van deze inventaris.
Ingekomen en uitgaande stukken.

55.

Ingekomen stukken, 1880 - 1957- 1 omslag.

34.

Minuten van uitgaande brieven, 1914 - 1957' 1 omslag.
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
BESTUURSINRICHTING.
ALGEMEEN POLDERREGLEMENT.

35.

Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland, 1916 - 1956. 1 omslag.
BUITENGEWOON WATERSCHAPSREGLEMENT.

36.

Buitengewoon waterschapsreglement voor de polders en andere waterschappen, die geheel binnen de provincie Zuid-Holland zijn gelegen,
1944, 1953. 1 omslag.
BIJZONDER REGLEMENT EN SCHETSKAART.

37.

Stukken betreffende het bijzonder reglement voor de polder; met bijbehorende schetskaart, I878 - 1921, 1954 - 1956. 1 omslag.

BESTUUR.
VERKIEZINGEN.
38.

Lijsten, houdende de namen der stemgerechtigde ingelanden met vermelding van de grootte van hun eigendommen en van het aantal door
hen uit te brengen stemmen, 1880 - 1912, 1919 - 1955» 1 omslag.
N.B. De lijsten over de jaren 1919 - 1955 zijn 2 exemplaren, die
jaarlijks gewijzigd werden.
VOORZITTER EN LEDEN.

39.

Stukken betreffende de benoeming van voorzitters en leden van het
polderbestuur, 1879 - 1905, 1925 - 1951. 1 omslag.

40.

Processen-verbaal van stemmingen ter verkiezing van een voorzitter,
1919, 1955. 2 stukken.
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41. Processen-verbaal van stemmingen ter verkiezing van bestuursleden,
'919 - 1923;. 1951 - 1957. 1 omslag.
42. Proces-verbaal van eedsaflegging door W. van der Wind, voorzitter,
1927. 1 stuk.
43. Processen-verbaal van eedsaflegging door nieuwbenoemde bestuursleden, 1930, 1931? 195L 3 stukken.
HULPMIDDELEN VOOR DE UITVOERING VAN DE TAAK.
AMBTENAREN.
Algemeen.
44. Stukken betreffende de bezoldiging van het bestuur en van het personeel in dienst van de polder, 1915 - 1956. 1 omslag.
45. Stukken betreffende het pensioen van het personeel in dienst van
de polder, 1922 - 1957. 1 omslag.
46. Stukken betreffende de arbeidsinzet, tijdens de duitse bezetting,
van het polderpersoneel, 1943 - 1944» 1 omslag.
Ambtenarenreglement„
47. Stukken betreffende het ambtenarenreglement A en B voor de polder,
1932. 1 omslag.
Seeretaris-penningmeester.
48. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van een penningmeester van de polder, 1940» 1 omslag.
49. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van een secretaris
van de polder, 1954 - 1955» 1 omslag.
Bode.
50. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van een bode

van de polder, 1944. 1 omslag.
Machinist.
51. Instructie voor de machinist van het poldergemaal, 1913? 1915»
1932, 1947. 1 omslag.
52. Stukken betreffende de benoeming van W. de Vries te Streefkerk tot
machinist van de polder, 1932. 1 omslag.
ARCHIEF.
53. Stukken betreffende het arohief van de polder, 1915 - 1957»

1

omslag.

FINANCIEN.
Verplichtingen tegenover hogere besturen.
54. Stukken betreffende de herziening van de belastbare opbrengst van
de ongebouwde eigendommen van de polder, 1884, 1888. 2 stukken.
Omslag en gadering van polderlasten.
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55-56.

Kohieren van omslag, 1879 - 196O. 2 omslagen.
55. 1879 - 1919;
56. 1920 - 1960.
57-58. Verzamelingsleggers op het gaarderboek van het polderdeel Weijland,
1882 - 1899. 2 delen.
57. 1882 - 1891;
58. 1892 - 1899.
N.B. Zie voor de verzamelingsleggers over de jaren 1879 - 1881 nummer 8 van deze inventaris.
59-60. Verzamelingsleggers op het gaarderboek van het polderdeel de Bree,
1884 - 1899, 2 delen.
59. 1884 - 1893;
60. 1894 - 1899.
4)
N.B. Zie voor de verzamelingsleggers over de jaren 1880 - 1883
nummer 25 van deze inventaris.
61. Staten, houdende opgave van de plaats gehad hebbende mutaties in
het gaarderboek, 1919, 1920, 1951 - 1953. 1 omslag.
Kasgeldleningen.
62.
/

63.

Akten van geldlening door het polderbestuur aangegaan, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld, 1902 - 1904, 1906 - 1911, 1940,
1947. 1 omslag.
Stukken betreffende door het polderbestuur met de Coöperatieve
Boerenleenbank "Bodegraven", gevestigd te Bodegraven, aangegane
rekening-courantovereenkomsten ter voorziening in de behoefte aan
kasgeld, 1953, 1955, 1956. 1 omslag.
Beleggingen.

^

Verkoop.
64.

Dossier inzake de verkoop door het polderbestuur aan het Rijk van
een gedeelte watering, kadastraal bekend gemeente Bodegraven,
sectie B nummer 3810, in verband met de vernieuwing van de in de
rijksweg gelegen brug over de Weijlandse Molenvliet, 1931 - 1932.
1 omslag.
Le^es.

65.

Veror sning tot het heffen van rechten voor het verlenen van vergunnin&"*n en andere diensten door het polderbestuur, 1950. 1 omslag.
Begroting \

66-67.

Begrotingen \ 1 8 79 - 1960., 2 omslagen.
66. 1879 - 1919;
67. 1920 - 1960.
Rekening.

68-69.

Rekeningen, 1879 - 1960. 2 omslagen.
68. 1879 - 1919;
69. 1920 - 1960.

!
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Bijlagen tot de rekening.

/

70-71.

Bijlagen tot de rekening, 1879 - 19&0. 2 omslagen.
7'0. 1879 - 1910;
71. 1911 - 1960.
UITVOERING VAN DE TAAK.
TOEZICHT.
Keuren.
Keur voor het Groot-Waterschap van Woerden.

72.

Algemene keur voor het Groot-Waterschap van Woerden op boezemwateren, dijken, kaden, sluizen, bruggen, heulen en verdere waterkerende werken, 1917 - 1926, 1944 - 1956. 1 omslag.

73»

Stukken betreffende de keur op het onderhoud der boezemkaden in
het Groot-Waterschap van V/oerden, welke de geheel binnen de provincie Zuid-Holland gelegen polders tegen boezemwater beschermen,
1920 - 1921. 1 omslag.

\
^P

Polderkeur.
74»

\

Stukken betreffende de keur of politieverordening voor de polder
Weijland en de Bree op het onderhoud van wegen, bruggen, bruggenhoofden, vlieten, weteringen en sloten, 1879 - 1958. 1 omslag.
Vergunningen.

\
<

Buizen, kabels en zinkers.
x

75.

Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van het GrootWaterschap van Woerden aan P. van Dam te Nieuwerbrug, tot het leggen van een buis door de Lage Rijndijk (Rijksstraatweg) voor het
perceel, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B nummer
3282, voor het afvoeren van regenwater van dit perceel, 1926.
1 omslag.

76.

Stukken betreffende de aanduiding van kabels of zinkers bij krui.sing van vaarwaters, 1934. 1 omslag.

i
1
_
^

Duiders.
77.

Vergunningen, v e r l e e n d door de h o o f d i n g e n i e u r - d i r e c t e u r van de
Rijks wat &r s t a a t t o t het gebruik maken van de rijksweg BodegravenHarmeien voor h e t leggen en behouden van d u i k e r s , 1934 - 1943»
1955. 1 oriislag.

78.

Stukken b e t r e f f e n d e een door het p o l d e r b e s t u u r aan H, Koning Fz,
t e Bodegraven v e r l e e n d e vergunning t o t h e t behouden van een d u i k e r

door de Lage\Rijndijk naar de sloot, toebehorende aan J.H. Ruting,
1946. 1 omslj'
*

Dempen en graden van s l o t e n .

11
IS.

Vergunning, verleend door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland
aan D. Versloot te Woerden en H, Verweij te Rietveld, tot het dempen van een gedeelte van de linkerbermsloot, gelegen langs de rijksweg
Leiden - Woerden, 1910. 2 stukken.

80.

Vergunningen, verleend door het polderbestuur aan het Rijk, tot
het dempen van bestaande en het graven van nieuwe sloten ter verbetering van de rijksweg Bodegraven - Harmeien, 1933 - 1934» 1936,
1940, 1950 - 1951. 1 omslag.
Vergunningen, verleend door het polderbestuur aan C. Kok, M.P.A,
van Velsen en J.D. den Hertog, wonende te Bodegraven, tot het dempen van sloten, 1940« 1 omslag.

81.

Leggen van dammen en plaatsen van watermolentjes.
82.

83.

Vergunning, verleend door het polderbestuur en door dijkgraaf en
hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden aan P. den Hertog Czn. te Alphen aan den Rijn, tot het plaatsen van een watermolentje op een binnensloot van de hem in eigendom toebehorende percelen land, 1923. 1 omslag.
Vergunning, verleend door het polderbestuur aan J.M. op 't Landt,
de weduwe Veldhuizen en C.Th. van Veldhuizen te Bodegraven, tot
het leggen van dammen en plaatsen van een watermolentje, 1944*
1 omslag.
Waterinlating en waterlozing.

1

l

84.

V

!

85.

Vergunning, verleend door het polderbestuur aan P. den Hertog
Czn. te Alphen aan den Rijn en J.Th. Koot te Bodegraven, ingelanden
van de p o l d e r Weijland en de Bree, t o t h e t lozen van p o l d e r w a t e r
op de Meijepolder, 1919 - 1920, 1955» 1 omslag.
Vergunning, verleend door h e t p o l d e r b e s t u u r aan de ijsclub "Wintervermaak" t e Nieuwerbruj; aan den Rijn, t o t het i n l a t e n van water
u i t de Rijn i n de polder t e n behoeve van de aanleg van een ijsbaan,
1953. 2 s t u k k e n .
Uitwegen.

86.

Vergunningen, v e r l e e n d door h e t P r o v i n c i a a l Bestuur van Zuid-Holland en de Rijkswaterstaat, t o t het maken en behouden van uitwegen
n a a r de rijksweg Bodegraven - Harmeien, 1896 - 1943. gelijktijdige
a f s c h r i f t e n . 1 omslag.

87.

V e r g u n n i n g e n , v e r l e e n d d o o r de h o o f d i n g e n i e u r - d i r e c t e u r van
R i j k s w a t e r s t a a t i n de d i r e c t i e Z u i d - H o l l a n d , t o t h e t g e b r u i k
v a n de rijksweg Zwammerdam - H a r m e i e n v o o r h e t behouden van
s c h o e i ï n g a n l a n g s - en d r a a i h e k k e n op uitwegdammen, 1955» 2

de
maken
bestukken,

BEHEER EN ONDERHOUD VAN WATERSTAATSWERKEN.

Waterstand»
88.

Stukken betreffende het peil van de waterstand in de polder,
1922, 1939 - 1,947. 1 omslag.
Wateringen.

Zie voor akten van openbare aanbesteding- door het bestuur van de
Weijlandsohe polder van het banwerk in de Rijn over de jaren 1651 1661 de inventaris van de Noordzijderpolder.
Kaden.
0'9. Lijsten, houdende opgave van de namen der dijkwachtplichtige ingelanden, 1935- 1936 - 1942, 194-4 - 1957- 1 omslag.
90, Stukken betreffende het vernieuwen van de beschoeiïng langs de kade
van de voorwaterloop van de polder en in verband daarmede het van
Rijkswege herstellen van de onderloopsheid van de waterkering in
de V/e ijl and sche brug, 1946 - 1947* 1 omslag.
Gemaal.
91 . Voorwaarden van een aanbesteding bij inschrijving door het polderbestuur van het leveren, stellen en in goede werking opleveren van
een stoomketel met toebehoren ten behoeve van het poldergemaal,
1Ö90. 1 stuk.
92. Stukken betreffende oen door het polderbestuur net E.M.S. van
Santen te ' s-C-ravenhage aangegane geldlening groot ƒ 2.000,--, ten
behoeve van de vernieuwing van de stoomketel van het poldergemaal,
1905. 1 omslag.
93» Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het
aangaan van een geldlening groot ƒ 1 5 » 0 0 0 , — , ter financiering van
de kosten van de vervanging van de bestaande stoommachine met
scheprad door een zuiggasmotor met centrifugaalpomp, alsmede van he'
bijbehorende timmer- en metselwerk, 1914- '' omslag.
94» Dossier inzake de vervanging door de N.V. Machine- en Motoronfabriek voorheen Thomassen en Co,, gevestigd te Arnhem,-van de bestaande stoommachine door een zuiggasmotor met centrifugaalpomp,
1914 - 1915. 1 omslag.
95» Stukken betreffende een door het polderbestuur met P.J. Verhoef
te Veldhuizen en A.A. Verheef te Barwoutswaarder aangegane geldlening groot ƒ 4»000,--, ter dekking van de meerdere kosten van de
7ervanging van de bestaande stoommachine mot scheprad dooi' een
zuiggasmotor met centrifugaalpomp en van het bijbehorende timmer- en
me lik. vxwci n,j <J'J*
UlIlblSUi.
96. Tekeningen van de fundering van het machinegebouw van de polder,
1917. 2 tekeningen.
97» Stukken betreffende de door de N.V. Machine- en Motorenfabriek
voorheen Thomassen en Co., gevestigd te De Steeg, geleverde Pierson-generator voor het poldergemaal, 1 9 9 9 - 1 9 3 0 . 1 omslag.
90, Stukken betreffende de schade aan het gemaal van de polder Weijland
en de Bree tengevolge van de uitzanding door de II.V. Aannemers
Maatschappij voorheen J.P. Broekhoven te Nijmegen van enige percelen land in Ie Weijpoortsche polier;) 1958, 1 omslagi
99» i'tukken betreffende ie levering door ie N.V. Machine- en Motorenfabriek voorheen Thomassen en Co., gevestigd te De Steeg, van cer\
buitenketel alsmede van stoomringen 'vocy-;' de generator van het
poldergemaal, 1939*

15
100. Stukken betreffende de vernieuwing door de N.V. Machine- en
Motorenfabriek voorheen Thomassen en Co. te De Steeg van de zuiggasgenerator van het poldergemaal, 1945 - 1944» 1 omslag.
101. Brief van de N.V. Motorenfabriek Thomassen en Go. te De Steeg
aan het polderbestuur, houdende kostenopgave van de revisie van
de motor van het poldergemaal, 1952. 1 stuk.
102. Stukken betreffende een door het Technisch Bureau van de Unie
van Waterschapsbonden te 's-Gravenhage opgesteld rapport, inzake
de vervanging van de bestaande zuiggasinstallatie van het poldergemaal. 1955. 1 omslag.
105. Stukken betreffende de vervanging door de N.V. Motorenfabriek Thomassen te De Steeg van de zuiggasinstallatie van het poldergemaa
door een dieselinstallatie, 1953 - 1956. 1 omslag.
104. Stukken betreffende een door het polderbestuur met de Coöperatieve Boerenleenbank ''Bodegraven", gevestigd te Bodegraven, aangegane geldlening groot ƒ 50.000,—, ten behoeve van de aanschaf
van een dieselmotor voor het poldergemaal, 1953 - 1955» 1 omslag.
105. Stukken betreffende de verkoop door het polderbestuur aan het
Technisch Handelsbureau Coppens! te Rotterdam van de zuiggasmotor
van het poldergemaal, 1954» 2 stukken.
Machinistenwoning.
106. Stukken betreffende de verbetering van de woning van de poldermachinist, 1939» 1 omslag.
Duiker.
107. Stukken betreffende de bouw van. een nieuwe duiker tussen het
polderdeel Weijiand en het polderdeel de Bree door F. Twaalfhoven
te Bodegraven, 1920. 1 omslag.
SAMENWERKING MET A1ÏDERË WATERSCHAPPEN.
Gemeensohappelijke bemaling.
108. Stukken betreffende de tijdelijke bemaling van de polder Weyland en
je Bree door het gemaal van de Merjepolder, 1915? 1952 - '954*
1 omslag,

109. Stukken b e t r e f f e n d e de tijdelijke bemaling van de Meiiepolder door
"an i e polder Weijiand en de Bree, 1955. 1 omslag.

WEITLAND EN DE BREE
Voorlopige summiere alfabetische lijst van de AANVULLING
doos

omschrijving

11
11
11
9
10
12
12
11
11
12
12
12
los
los
12
12
12
12
12
11
11
11
12
11
9
12
los
los
11
11
9
11
11
9
11
11
11
11
11
11

Algemeen polderreglement 1959-1972
Algemene keur GWW 1967-1970
Archiefinventaris 1965
Begroting 1961-1974
Bijlagen bij de rekening 1961-1973
Bijlagen bij de rekening 1974
Buitengewoon reglement 1879-1939
Convocaties voor vergaderingen 1953-1974
Correspondentie 1958-1974
De Bree: Bijlagen polderrekening 1668-1671
De Bree: Ingekomen brief 1673
De Bree: Kaartinventaris van de 17e-eeuwse stukken
De Bree: Legger 1862-1974 artt. 1-77
De Bree: Legger 1862-1974 artt. 78-217
De Bree: Molenrekening met bijlagen 1665-1677
De Bree: Onkostenspecificatie wraakprocedure 1671
De Bree: Schouwbrief 1671
De Bree: Stukken betreffende buurspraken 1671-1676
De Bree: Stukken betreffende de molen 1674-1675
Instructie machinist 1932-1955
Instructie penningmeester 1941
Kaart en profielen van de op te hogen Hollandse Kade 1929 (?)
Kasboek 1966-1974
Keur 1950-1970
Kohier van de omslag 1961-1973
Kohier van de omslag 1974
Legger: alfabetisch register 1862-1974
Legger: verzamelingslegger 1862-1974
Lijsten van dijkwachtplichtigen 1958-1973
Lijsten van stemgerechtigde ingelanden 1955-1974
Notulen 1953-1974
Peilbesluit 1969-1970
Reglement GWW 1958-1961
Rekening 1961-1973
Stukken betreffende archief 1950-1967
Stukken betreffende bestuur (wedde, aanstelling e.d.) 1962-1972
Stukken betreffende geldleningen 1954-1973
Stukken betreffende gemaal en machinistenwoning 1964-1973
Stukken betreffende ontgrondingen 1960-1969
Stukken betreffende pensioenen 1955-1972

11

Stukken betreffende reorganisatie 1972-1974

11
11

Stukken betreffende schouw 1964-1972
Stukken betreffende vaststelling begroting en rekening 1961-1974

WE1TLAND EN DE BREE
doos

omschrijving

11
11
11
11
los
los
11

Stukken betreffende verkiezingen 1959-1969
Stukken betreffende verzekeringen 1960-1970
Stukken betreffende waterstaatswerken 1962-1971
Vergunningen 1959-1970
Weijland: Legger 1873-1974 artt. 1-29
Weijland: Legger 1873-1974 artt. 30-122
Weijland: Rekening 1824-1825

