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Inleiding 

N.B. Uit: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de 
gemeente 's-Gravenhage. Z.p. j. (1956). Gest.  III ESKAMP 
 
De Eskamp 1) strekte zich uit van de Westerbeek tot de Loozerlaan (oudtijds Loosduinerlaan) en van de 
broeklanden en geestgronden langs de Loosduinse weg tot de Korte Laak en de Riethovense kade. De 
broeklanden en geestgronden hadden door hun hogere ligging natuurlijke afwatering; er bestond daar 
geen behoefte aan georganiseerde waterkering. Niettemin hebben de ingelanden van de Eskamp weten 

te bereiken dat zij mede de polderlasten droegen. Hoogheemraden van Delfland bepaalden in 1465, in 
hun uitspraak in een geschil tussen Oost-Eskamp en West-Eskamp : dat men die hoge landen ende 
clingen verhoefslagen sal"2). 
Ook op de Mient ten noorden van de Loosduinse weg zijn later polderlasten gelegd. Uit de rekening van 
Haagambacht van 1562/63 3) blijk dat de polder genaamd "die gemeente tot Eyckenduynen" daarin 
bijdroeg voor 60 morgen. 

De stand van de bemalingstechniek heeft het noodzakelijk gemaakt de Eskamp te splitsen in twee 
polders, de Oost-Eskamppolder en de West-Eskamppolder. Zodanige splitsing is een verschijnsel dat zich 
toen veel voordeed 4). Dolk meent als datum 5 augustus 1465 te moeten aannemen. Hij beroept zich op 

de bovenaangehaalde uitspraak van Hoogheemraden van Delfland van die dag. De pachters van de 
"westpolre" van Eskamp beklaagden zich dat één molen - die in de Oost-Eskamp stond - niet voldoende 
was om het water uit te slaan; zij wensten daarom een eigen molen te hebben. De ingelanden van de 
Oost-Escamp verzetten zich daartegen uit vrees dar daardoor het boezemwater zover zou stijgen dat 

kostbare voorziening aan de kaden nodig zouden zijn. Hoogheemraden gaven toestemming om de molen 
te bouwen doch onder voorwaarde "beyde die polren mit malckanderen gemeen te wesen ende tot 
eeuwigen dagen te blijven onverscheyden". Het tegendeel van splitsing dus! Niettemin zijn de polders op 
de duur uit elkaar gegaan, tot een nieuwe wijziging van de techniek hen noopte de banden weer aan te 
knopen! 
 
In 1516 worden zij nog samen genoemd in de rekening van de heemraadspenning 5) doch spoedig 

daarna worden zij afzonderlijk vermeld. 
De Eskamp behoorde, het bleek reeds, tot het hoogheemraadschap Delfland. Nog niet tot de Zeven 
Ambachten, de kern van het latere hoogheemraadschap. Eerst toen het baljuwschap Rijnland reeds 
stevig georganiseerd was - de Eskamp behoorde daartoe - is de Eskamp onder het hoogheemraadschap 
Delfland gekomen, waardoor een uitzondering ontstond op de regel dat de grenzen van baljuwschap en 
waterschap samenvallen. Het ambacht van Eskamp onderhield met de ambachten van Naaldwijk en van 

De Lier de Naaldwijkersluis. Bovendien droeg de Eskamp bij in het onderhoud van de Maasdijk en van 

enige bruggen en wateringen. Na de splitsing kwam 60% voor rekening van de West-Eskamppolder en 
40% voor rekening van de Oost-Eskamppolder. 6) 
Politiek behoorde de Eskamp tot het Westambacht van den Haag, ook Eikenduiner- of Mientambacht 
genaamd, tesamen met de Segbroekpolder. Het is aannemelijk dat Eikenduinerambacht oorspronkelijk 
deel uitmaakte van Monsterambacht: het verloop van de perceelscheidingen in de Eskamp wijst op 
ontginning vanuit Poeldijk, en kerkelijk heeft Eikenduinen tot Monster behoord 7). 

Op 8 december 1811 werd de gemeente Loosduinen in het leven geroepen. De Eskamp werd aan het 
grondgebied van de nieuwe gemeente toegevoegd. De rekeningen van 1811-1839 werden afgehoord 
door respectievelijk ten overstaan van de burgemeester van Loosduinen. Bij besluit van Prov. Staten van 
Zuid-Holland van 6 november 1857, goedgekeurd bij K.B. van 4 januari 1858 nr. 40 werden de twee 
polders onder één bijzonder reglement gebracht. Beide delen behielden echter hun eigen naam en eigen 
financiën! Het bestuur bestond uit een voorzitter en vier molenmeesters, waarvan twee uit elk van beide 
polders. Deze wonderlijke situatie bracht complicaties in de administratie: de indeling van het archief in 

4 afdelingen is er het gevolg van. In 1877 ontstonden moeilijkheden. 
 
Vele ingelanden gevoelden behoefte aan een stoomgemaal. De vergadering van ingelanden van de West-
Eskamp stemde vóór, de vergadering van de minder welvarende Oost-Eskamppolder tegen. 

Gedeputeerde Staten bemoeiden zich met de kwestie wat tot gevolg had dat alsnog tot gezamenlijk 
bouwen van een stoomgemaal werd besloten. Bij besluit van Prov. Staten van 9 juli 1878, goedgekeurd 

bij K.B. van 6 september 1878, nr. 15 werd het reglement door een nieuw vervangen, waarbij beide 
polders geheel werden samengesmolten. 
Hierboven werd reeds verhaald hoe in 1645 toestemming voor het bouwen van de West-Eskampmolen 
werd verkregen. Hoelang de molen in de Oost-Eskamp toen reeds bestond is niet bekend; zo heel oud 
zal zij nog niet zijn geweest. In 1588 verleenden Hoogheemraden consent voor het stellen van een 
nieuwe molen in plaats van de oude Oost-Eskampmolen, die vergaan was en op een ongeschikte plaats 
stond, één à twee boogschoten meer noordwaarts aan dezelfde tocht 8). 



Ongetwijfeld zijn beide molens nog wel eens vernieuwd; uit de bewaard gebleven rekeningen blijkt 

daarvan echter niets. 

Na de bouw van het stoomgemaal werd de West-Eskampmolen gesloopt. De Oost-Eskampmolen bleef in 
bedrijf tot 1938. In 1954 kreeg het gemeente-archief van 's-Gravenhage het archief van de 
Eskamppolder in bewaring. Stukken anterieur de 19e eeuw worden daarin vrijwel niet aangetroffen. 
Evenwel bevat het oud-archief van de gemeente bescheiden welke daarin tengevolge van de 
bemoeiingen van de Magistraat met waterstaatszaken zijn gedeponeerd 9). De gaderboeken en andere 
documenten bleven onder de ambachtsbewaarders berusten 10), zij zijn zodoende waarschijnlijk 

verloren gegaan. 
In 1858 werd H.C. Waldeck voorzitter. Hij hervormde de administratie. Sindsdien is het archief goed 
bewaard gebleven. Zijnopvolger, Mr. J. baron de Constant Rebecque, voerde een rubriekenstelsel in, dat 
hij terugwerkte waardoor de ordening van Waldeck geheel verstoord werd.  
 
Zijn opvolgers hebben dat stelsel verlaten om tot een eenvoudiger opzet terug te keren. 

 
De voormalige West-Escamppolder en Oost-Escamppolder werden bij besluit van Provinciale Staten van 
6 november 1857 verenigd onder de naam Oost- en West-Eskamppolder. De naam van deze polder werd 
bij besluit van 9 juli 1878 veranderd in Eskamppolder. In 1971 is de polder met de Uithofspolder 
samengevoegd onder de naam van Eshofpolder 

 



Noten bij de inleiding 

1. Uitvoeriger is de geschiedenis van de Eskamp behandeld in mijn "Geschiedkundige 
aantekeningen betreffende de Eskamp”, m.s. Hist. Top. Bibl. Van ’s-Gravenhage nr. Zq 13 

   

2. D.A. 21, ff. 40v-42.    
3. D.A. 1272    
4. Dolk blz. 79-80    
5. Dolk blz. 52    
6. D.A. 3748    

7. Pabon blz. 205    
8. D.A. 34 ff. 163-163v    
9. Zie bijlage V.    
10. D.A. 3748    
 



Archief afkomstig van de gemeente 's-Gravenhage 1878-1946 

 

I. Agemene zaken 

 
  Notulen van de vergaderingen van ingelanden, 1878-1946.  1 deel 

N.B. Zie Aanwinst 1977/79 inv.nr. 1. 
 

 30 Presentatieboek van de vergadering van ingelanden, 1878-1932.  1 deel 
 

 31 Presentielijsten van de vergaderingen van ingelanden, 1933-1946.  1 omslag 
 
 32 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1878-1909 juni.  1 deel 

N.B. Voorin afschrift van de notulen van de vergadering van 14 oktober 1878 in inv.nr. 23 van het 
archief van De Gecombineerde Oost- en West-Eskamppolders. 

 
 33 Ingekomen brieven, 1876-1885 mei.  1 pak 

N.B. Voorin ligt een agenda gemerkt A. 

 
 34 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1878-1885 oktober.  1 pak 

N.B. Voorin ligt een agenda gemerkt E. 
 

 35 Ingekomen brieven en andere stukken ontvangen van het Provinciaal Bestuur van Zuid-
Holland, 1849, 1857-1885 september.  1 pak 
N.B. Voorin ligt een agenda. 

 
 36 Ingekomen brieven en andere stukken ontvangen van het hoogheemraadschap Delfland, 

1842-1885 oktober.  1 pak 
N.B. Voorin ligt een agenda. 

 

 37-39 Ingekomen brieven en andere stukken, 1885-1926.  3 pakken 
N.B. Deze stukken zijn niet geagendeerd. 

 37 1885-1902 
 38 1903-1916 
 39 1917-1926 
 

 40 Minuten van uitgaande brieven, 1878-1884 mei.  1 pak 
N.B. Voorin ligt een agenda gemerkt D. 

 
 41-43 Copieboeken van uitgaande brieven, 1884 juli-1919 juni.  3 delen 
 41 1884 juli-1893 

N.B. De brieven zijn genummerd 1-77, 1-42 (1888-1890), 1-13 (1891) en 1-38 (1892-1893). 
 42 1894-1914 januari 12 

N.B. De brieven zijn genummerd 1-27 en 1-250 (1896-1914); na nr. 343 (1909) komt weer nr. 144 
e.v.). Achterin een onvolledige index op zaaknamen. 

 43 1914 januari 22-1919 juni 
N.B. De brieven zijn genummerd 251-318. 

 

 44 Minuten van uitgaande brieven en andere stukken, 1919 augustus-1924 april.  1 pak 
N.B. De stukken zijn genummerd 319-459 

 
 45 Afkondigingen en kennisgevingen, 1856-1900.  1 pak 

N.B. Merendeels gedrukt. Voorin ligt een agenda tot augustus 1885 bijgehouden. 

 

 46 Stukken betreffende een geschil met het hoogheemraadschap Delfland betreffende de 
plaats van uitbetaling van de vergoeding voor het gebruik van de poldermolen als 
seinmolen, 1912-1914.  1 dossier 

 
 47 Keuren van de Eskamppolder, 1859-1904.  1 omslag 
 
 48 "Keuren ende Ordonnantien van 't Hoog-Heemraadschap van Delfland", gedrukt, 1754. 

Met supplementen van 1809, 1838 en 1940 1 deel 
 

 49 Keuren van Delfland, 1847-1901.  1 omslag 



 

 50 Provinciale bladen, 1855-1903.  1 pak 

 

II. Verkiezing van het bestuur 

 
 51 Lijsten van de stemgerechtigde ingelanden, 1874, 1877-1902.  1 pak 

N.B. De lijsten van 1880, 1900 en 1901 ontbreken. 

 
 52 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de stembriefjes met bijlagen, 1858-

1926.  1 pak 
N.B. Tot 1876 geagendeerd; zie de aantekening bij inv.nr. 26 van het archief van De Gecombineerde 
Oost- en West-Eskamppolders. 

 

III. Eigendommen 

 
 53 Contracten van verpachting van het grasgewas van de bermen van dijken en wegen 

toebehorende aan de polder, 1881-1926.  1 pak 

 
 54 Stukken betreffende de tol aan de Leyweg, 1883-1930.  1 dossier 
 

IV. Waterstaat 

 
 55 "Register aanwijzende de breedte en diepte der wateringen", 1878.  1 deel 
 

 56 "Register der onderhoudplichtigen, zoo van de wegen, als waterkeeringen", 1879.  1 deel 
 
 57 "Hoefslagboek nr. 1 voor den weg genaamd Leyweg", met bijlage, 1918.  2 stukken 
 
 58-59 Minuten van vergunningen tot het uitvoeren van waterstaatkundige werken door het 

bestuur verleend, met bijlagen, 1889-1926.  1 omslag en 1 pak 
 58 1889-1900 1 omslag 
 59 1910-1926 1 pak 

N.B. De stukken zijn genummerd 1-85. 

V. Financiën 

 
 60 Begrotingen van inkomsten en uitgaven met bijlagen, 1879-1928.  1 pak 
 
 61 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1879-1928.  1 pak 

N.B. Afgehoord door de ingelandenvergadering en goedgekeurd door dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland. 

 

 62-71 Bijlagen van de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1879-1928.  10 pakken 
 62 1879-1883 
 63 1884-1888 
 64 1889-1893 
 65 1894-1898 
 66 1899-1903 
 67 1904-1908 
 68 1909-1913 
 69 1914-1918 
 70 1919-1923 
 71 1924-1928 

 
 72 Journalen van ontvang en uitgaaf, 1909-1928.  1 pak 

N.B. Het journaal van 1911 ontbreekt. 

 
 73 "Gaarderboek", 1879.  1 deel 

N.B. Bijgewerkt tot c. 1910. Voorin een alfab. chronol. index op de namen van de eigenaren. 

 



 74 Register van geldleningen, 1909-1933.  1 deel 

 

 75 Stukken betreffende de geldleningen, 1904, 1909, 1910, 1912, 1913, 1930.  1 omslag 
 
 76 Plakboek voor betaalde coupons van de geldlening, 1877, 1878-1884.  1 deel 
 

VI. Stukken waarvan de herkomst niet gebleken is 

 

 77 Copie van de kaart van Haagambacht van c. 1677, 1776.  1 stuk 
N.B. Schaal 1:12500. Deze copie werd vervaardigd door de landmeter J. Vreeburg; zie de 
aantekening bij inv.nr. 496 in de inventaris van de Oude Rechterlijke Archieven van 's-
Gravenhage 1538-1811. Kaart is bij het gemeentearchief 's-Gravenhage. 

 
 78 "Staat der landerijen gelegen in de polders onder Loosduinen", c. 1817.  1 omslag 

 

VI. Archivalia betreffende de Eskamp in Delflands archief (D.A.) en het oud-archief van 's-

Gravenhage (O.A., H.Z.V.M., O.E.C.P. en W.E.C.P.) 

 

Oost-Eskamp 

 
 - Stukken betreffende het schieten van de derde i.p.v. de vijfde heinsloot, 1629.  

N.B. D.A. inv.nr. 3729. 

 
 - Verzoekschrift van de molenmeesters en buren van de Oost-Eskamp- en Zusterpolders 

betreffende het vernioeuwen van het verlaatje in de Moerwatering, 1630.  
N.B. D.A. inv.nr. 3730. 

 
 - Stukken betreffende een geschil tussen twee personen onder Eikenduinen over het 

verleggen van een dam tussen hun land in Eikenduinen, 1684-1690.  
N.B. D.A. inv.nr. 3731. 

 
 - Verzoekschriften betreffende een overpad over de laan van het huis Vredenburch, 1705, 

1706.  
N.B. D.A. inv.nr. 3732. 

 
 
 - Stukken betreffende de erkenning van een schouwer van de polder in zijn functie, 1780.  

N.B. D.A. inv.nr. 3733. 

 
 - Diverse stukken, 1737, 1746 en z.d.  

N.B. O.E.C.P. 6, O.A. 6293. 
 
 - Rekeningen van de ambachtsbewaarder (molenmeester), 1676-1810.  
  1676/77-1717/18. Afschriften 

N.B. O.E.C.P. 1 
  1718/19-1740/41. Register 

N.B. H.Z.V.M. 2. 
  1741/42-1810 

N.B. O.E.C.P. 2-4. 

 

 - Gaarderboek van 1721. Afschrift 
N.B. O.E.C.P. 5. 

 
 - Gaarderboek van 1722. Afschrift 

N.B. O.A. 6253. 
 



 

West-Eskamp 

 
 - Akte van de uitspraak van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland in het geschil van 

molenmeester en geburen van West-Eskamp met Gerrit Maertensz. Vercorst te Monster 
wegens het ondehoud van een sloot lopende in oostelijke richting door een heul in de 
Loozerlaan, 9 augustus 1612.  
N.B. O.A. 6294. 

 

 - Akte van de uitspraak van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland in het geschil van 
molenmeester en geburen van West-Eskamp met schout en slijkheemraden van 
Wateringen wegens het ophogen van de Rijnhovense kade, 26 september 1612.  
N.B. O.A. 6295. 

 
 - Verzoekschrift en vergunning tot het leggen van een vogelkooi, 1620.  

N.B. D.A. 3734 
 

 - Stukken betreffende het openen van de Loozerlaan en het leggen van een brug ten 

behoeve van het afzanden ten oosten van Loosduinen, 1642.  
N.B. D.A. 3735 

 
 - Stukken betreffende het ontslag van de molenaar, 1652, 1653.  

N.B. D.A. 3736. 
 
 - Stukken betreffende een geschil met de eigenaar van de hofstede Sichtenburch over het 

graven van een sloot waardoor een deel van de polder van de molen zou worden 
afgesloten en het leggen van een verlaat door de Houtweg, 1650-1652.  
N.B. D.A. 3737. 

 
 - Stukken betreffende een verzoek van de ingelanden van de polder tot het maken van een 

duiker door de Loozerlaan, en van de eigenaar van Sichtenburch tot het maken van een 
brug in de Houtweg, 1655-1662.  
N.B. D.A. 3738. 

 

 - Stukken betreffende een geschil tussen de gemene buren en de ingelanden van de polder 

over het benoemen van een ambachtsbewaarder, 1678, 1688.  
N.B. D.A. 3739. 

 

 - Keur op het stellen van hoefslagpalen op de wegen in de polder en het aanleggen van 
een hoefslagboek, 1735.  
N.B. D.A. 3740. 

 
 - Diverse stukken, c. 1690, c. 1723, 1738.  

N.B. O.A. 6296. 

 
 - Verzoekschrift betreffende de molenaar, 1761.  

N.B. D.A. 3741. 

 
 - Stukken betreffende een verzoek van de ambachtsbewaarder en kroosheemraden over 

het ophogen van de Loozerlaan, 1674.  
N.B. D.A. 3742. 

 

 - Rekeningen van de ambachtsbewaarder (molenmeester), 1676-1810.  
  16761/77-1717/18. Merendeels afschriften 

N.B.W.E.C.P. 1. 
  1718/19-1740. Register 

N.B. H.Z.V.M. 2. 
  1741-1810. Register 

N.B. W.E.C.P.  2-4. 

 
 - Bijlagen van de rekening van 1676/77 

N.B. W.E.C.P. 5. 

 



 - Gaderboek van 1722. Afschrift 
N.B. O.A. 6253. 

 
 - Gaderboek van 1745. Afschrift 

N.B. O.A. 6252. 
 

Eskamp 

 
 - Attestaties betreffende het schouwen van wegen en wateren in de polders van Eskamp 

door schout en schepenen van den Haag, 1521.  

N.B. D.A. 3743. 
 
 - Stukken betreffende een proces tussen de dijkgraaf van Delfland en de 

ambachtsbewaarders van Oost- en West-Eskamp wegens het inlaten van water in de 
polder zonder vergunning, 1563-1569.  
N.B. D.A. 345. 

 

 - Stukken betreffende een proces van de dijkgraaf van Delfland, zich voegende als derde 

bij de ambachtsbewaarders van Oost- en West-Eskamp en Segbroek tegen de regering 

van den Haag over de jurisdictie in Haagambacht, 1570, 1571.  
N.B. D.A. 349. 

 
 - Stukken betreffende het verbeteren van de Leyweg, 1651.  

N.B. D.A. 3746. 

 
 - Vergunning aan de molenmeesters van de Oost- en West-Eskamppolders tot het 

aanwijzen van een andere seinmolen, 1684.  
N.B. D.A. 3747. 

 
 - Stukken betreffende een geschil tussen de molenmeesters en kroosheemraden van de 

Oost- en West-Eskamppolders en Mr. A. van Wessele over het betalen van achterstallige 
molengelden, 1752-1753.  
N.B. D.A. 3748. 

 
 - Stukken betreffende het ophogen van de Loozerlaan, de Leyweg en de Riethovensekade, 

1571-c.1783.  
N.B. D.A. 3745. 

 



Aanwinst 1977/79 

 

ALGEMEEN 

 
 1-3 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1909-1970.  2 delen en 1 omslag 
 1 1909-1943 1 deel 
 2 1944-1959 1 deel 
 3 1960-1970 1 omslag 

 
 4-6 Notulen van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1878-1970. 2 delen en 1 omslag 
 4 1878-1946 1 deel 
 5 1947-1967 1 deel 
 6 1963-1970 1 omslag 

 
 7 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1946-1970. 1 omslag 
 

 8 Presentielijsten van vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1928-1956. 1 omslag 
 
 9-11 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, 1885-1970.  3 omslagen 
 9 1885, 1907, 1915, 1917, 1924-1934, 1936-1940 

 10 1941-1954 
 11 1956-1970 

 
 12 Agenda van ingekomen- en uitgaande stukken, 1959-1970.  1 deel 
 
 13 Beschrijving van de Eskamppolder, door jhr. ir. L.F. Teixeira de Mattos, 1908.  1 stuk 

N.B. Uit: L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland. 
's-Gravenhage 1908, p. 206-213. 

 

ARCHIEFBEHEER 

 
 14 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer, 1947-

1967.  1 omslag 

 
 15 Ingekomen brieven betreffende de inbewaargeving van het archief van de polder (1750-

1920) aan het gemeentearchief van 's-Gravenhage, 1952, 1967.  1 omslag 
 

 16 Inventarissen van de archieven van de Oost-Eskamppolder, 1810-1878, en de 
Eskamppolder, 1878-c. 1928 door mr. J.E.J. Geselschap. Z.p. en j. ('s-Gravenhage 
1956). Gest. 1 deel 

 
 17 Inventaris van het archief van de Eskamppolder, 1750-19.., door mr. J.E.J. Geselschap. 

Z.p. en j. ('s-Gravenhage 1956). Gest. 1 stuk 
 

 18 Inventaris van het archief, volgens het decimale stelsel van de Unie van Waterschappen, 
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