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1. OUDE BROEKPOLDER (OF 
SCHAAPPOLDER/SCHAPENPOLDER), 1616-1877 
 
oprichting: 2e helft 15e eeuw; opheffing: 1877; opvolger: Broekpolder; grootte: 
250.54.44 ha.; ligging: binnen de gemeenten Rijswijk en Vrijenban; begrenzing: 
- ten oosten: Stoffelenkade, polderkade; onderhoud door polder en Nieuwe 
Broekpolder - ten zuiden: kade van voorboezem, boezemkade, onderhoud door 
aangelanden; Brasserskade (Henricuskade), polderkade, onderhoud als kade door 
aangelanden, onderhoud als weg door gemeente Delft - ten westen: Delftse Vliet 
en boezemkade, onderhoud als kade door aangelanden en polder, onderhoud als 
weg door Commissie tot Beheer van de Straatweg (Binnenweg) Rijswijk - De Vink 
- ten noorden: als voren; bemaling: uitslaand op de Delftse Vliet - Oude 
Broekmolen (Schaapmolen, Schapenmolen): 1872 afgebroken - stoomgemaal: 
1871 (nabij afgebroken molen) 
 

1.1. Stukken van algemene aard 

 

1.1.1. Notulen 

 
 109 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

1849, 1853, 1859-1866, 1868- 1870, 1872-1873, 1875-1876, 1849 
- 1876.  1 omslag 

 
 110-112 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

tevens houdende presentie- en (tot 1859) besluitenlijsten, 1837-
1876.  1 omslag, 1 deel en 1 stuk 

 110 1837-1858, 1837 - 1858 1 omslag 
 111 1859-1875, 1859 - 1875 1 deel 
 112 1876, 1876 1 stuk 
 
 113 Convocaties voor vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1859-

1862, 1864-1866, 1869, 1873, 1859 - 1873.  1 omslag 
 
 114 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1859-1877.  1 omslag 
 

1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 115 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging/intrekking van het 

bijzonder reglement; met 1 tekening, 1856-1858, 1875-1876.  1 omslag 
N.B. De tekening bij het reglement van 1858 ontbreekt 

 
 116 Staat houdende opgave van de algemene inrichting en toestand 

van de polder; met bijho- rende circulaire van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland, 1867.  2 stukken 

 
 117 Besluit , tevens machtiging door ingelanden der verveende, droog 

te maken gebieden aan het bestuur van de Oude Broekpolder tot: - 
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het onder een gemeenschappelijke bemaling en onder één bestuur 
brengen van de Oude Broekpolder en de Nieuwe Broekpolder, als 
gevolg van een koninklijke concessie aan genoemde ingelanden tot 
droogmaking van veenplassen in die polders;- het daartoe wijzigen 
van de bemalingsfaciliteiten; - de overdracht aan de Commissie tot 
Droogmaking van de Oude Broekmolen en een deel van de 
Stoffelenkade; met later afschrift (19e eeuw) en overige stukken 
betreffende het besluit, 1869.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 12-13 

 

1.2.2. Bestuur 

 

1.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 .-- Aantekeningen van de verkiezing en benoeming van een 

molenmeester, sedert 1689 periodiek ook van zijn (op)volger,1617, 
1681, 1708, 1710-1714, 1716, 1719, 1756-1801, 1803-1811, 
1813-1816, 1818-1823, 1825-1832, 1834-1847, 1617 - 1847.  
N.B. Zie inv.nrs. 139, 141-143, 146-150, afwisselend in de rekeningen, begrotingen, 
begrotingen of kohieren 

 
 118 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van bestuursleden 

(sedert 1858 "molenmeesters" genoemd), 1858-1859, 1861-1863, 
1867, 1869, 1873, 1858 - 1873.  1 omslag 

 
 119 Brieven van G. Boelen houdende aanvraag van zijn ontslag als 

voorzitter, 1861.  3 stukken 
 
 120 Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van een 

voorzitter, 1861-1862, 1865, 1871.  1 omslag 
 

1.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 121 Verzoekschrift van notaris J.S. van Vrijberghe de Coningh te Delft 

om op de naamlijst van stemgerechtigde ingelanden te worden 
geplaatst wegens verwerving van eigendom in de polder, 1858.  1 stuk 

 
 122 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van de 

hoeveelheid land waarvoor zij worden aangeslagen en het naar 
aanleiding hiervan uit te brengen aantal stemmen, z.d. [ca. 1860], 
1867, 1873-1876.  1 omslag 

 

1.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

1.2.3.1. Personeel 

 
1.2.3.1.1. Bode 
 
 123 Verzoekschrift van de bode om loonsverhoging, 1813.  1 stuk 
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1.2.3.1.2. Molenaar 
 
 124 Instructies voor de molenaar, 1737, 1741, 1764, z.d. [1853].  4 stukken 
 
 125 Besluiten van het bestuur (molenmeester, kroosheemraden en 

ingelanden) tot het sommeren van de molenaar (door de 
gerechtsbode) om, wegens zijn ontslag, tijdig de molen c.a. te ver- 
laten, 1740, 1760.  2 stukken 

 

1.2.3.2. Financiën 

 
1.2.3.2.1. Belastingen en heffingen 
 
1.2.3.2.1.1. Algemeen 
 
 126 Circulaires van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland inzake 

het gebruik van kadastrale gegevens bij de heffing van 
polderomslag en van Delflands sluisgeld, 1833-1834, 1843.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv. nr. 131 

 
1.2.3.2.1.2. Polderomslag (molengeld) 
 
1.2.3.2.1.2.1. Stukken betreffende de inning/invordering 
 
 .-- Aantekeningen van de vaststelling van de per morgen/bunder te 

innen, sedert 1727 geïnde omslag ("molengeld"),1617, 1624, 
1628-1631, 1633, 1635-1640, 1643-1644, 1646, 1648-1712, 
1714, 1716-1718, 1721-1856, 1617 - 1856.  
N.B. Zie inv.nrs. 139-151, afwisselend in de rekeningen, begrotingen, borderellen of 
kohieren 

 
 127 Staat van de over 1786-1803 per morgen geheven omslag en van 

kosten van onderhoudswerken, z.d. [1804], 1786 - 1804.  1 stuk 
 
 128 Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

verzoek om opgave van de over de jaren 1800-1809 geheven 
polderomslag, 1810.  1 stuk 

 
1.2.3.2.1.2.2. Kohieren 
 
 .-- "Gaarboeken"/ "staten van den omslag van het molengeld.". 

Kohieren van de omslag, 1635, 1643, 1756-1793, 1796-1797, 
1799-1850, 1853, 1855-1856, 1859-1863, 1635 - 1863.  
N.B. Zie inv.nrs. 139-151 

 
 129 Kohieren van de omslag, 1851-1852, 1854, 1857-1858, 1864-

1876.  1 omslag 
 
 130 Staten van eigenaren van landen houdende opgave van 

hoedanigheid en hoeveelheid land waarvoor zij worden 
aangeslagen; met 1 tekening, 1809, 1818, z.d. [ca. 1830].  1 omslag 

 
1.2.3.2.1.2.3. Leggers, plantekeningen 
 
 131 Brief van de provinciale kadasterdienst houdende aanwijzingen voor 

aanvraag van een kadastrale plantekening, 1834.  1 stuk 
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N.B. Zie ook inv.nr. 126 
 
 132 Verzoekschriften van enkele ingelanden tot kadastrale 

tenaamstelling van de molenwerf en de Molenkade, in gebruik bij 
en abusievelijk staande ten name van het polderbestuur ten 
behoeve van respectievelijk de bemaling en het krozen van de 
molenwaterloop; met kadastrale staten van de wijzigingen, 
concepten, 1859, z.d. [1859].  1 omslag 

 
 133 "Gaarderboek". Kadastrale (artikelsgewijze) legger van onroerende 

goederen, met naamsindex (gemeente Rijswijk sectie E, F, 
gemeente Vrijenban sectie A), z.d., [ 1859-ca. 1900].  1 deel 

 
 134 Authentiek uittreksel uit de kadastrale plantekening van de polder, 

kad. gemeente Vrijenban sectie A; schaal 1:2500, 1865.  1 stuk 
N.B. Zie voor volledige plankaart van de polder inv.nr. 35 

 
1.2.3.2.1.3. Verplichtingen 
 
1.2.3.2.1.3.1. Jegens ingelanden (opstalrecht, gebruik van kade) 
 
N.B. Zie inv.nr. 132. 
 
1.2.3.2.1.3.2. Jegens de provincie (grondbelasting, registratierecht) 
 
 135 Circulaire van de gouverneur van Zuid-Holland houdende verzoek 

om inzending van rekeningen van onderhoudskosten betreffende 
onroerend eigendom aan de kadaster- dienst, ter 
vaststelling/registratie van de grondbelasting, 1826.  1 stuk 

 
 136 "Repertoires". Registers van de voor het bestuur gepasseerde en 

door de poldersecretaris opgemaakte akten, geregistreerd en 
ondertekend door de administrateur (ontvanger) der Registratie in 
de provincie, 1827-1860.  4 katernen 

 
1.2.3.2.2. Onroerend eigendom 
 
1.2.3.2.2.1. Algemeen 
 
N.B. Zie inv.nr. 621. 
 
1.2.3.2.2.2. Overdracht, tenaamstelling 
 
N.B. Zie inv.nrs. 117, 132. 
 
1.2.3.2.2.3. Verkoop 
 
N.B. Zie inv.nr. 748. 
 
1.2.3.2.3. Begroting en rekening 
 
1.2.3.2.3.1. Algemeen 
 
 137 Stukken betreffende controle en goedkeuring door Gedeputeerde 

Staten en dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland van de 
rekeningen en begrotingen, 1827-1828, 1830-1845, 1848, 1853, 
1856, 1860, 1870.  1 omslag 
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1.2.3.2.3.2. Begroting 
 
 138 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met over 1828 memorie 

van toelichting en ter goedkeuring mede ondertekend door 
Gedeputeerde Staten, sedert 1864 mede ondertekend door 
dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1828/29, 1864-1876, 
1828 - 1876.  1 omslag 
N.B. Zie voor de periode 1617-1708, 1859-1863 inv.nrs. 139-142, 151 

 
1.2.3.2.3.3. Rekening 
 
N.B. Tot 1758 lopen de boekjaren van mei/juni tot mei/juni, nadien zeer 
onregelmatig. 
 
 139-152 Rekeningen en verantwoordingen; tot 1709 en over 1859-1863 

tevens met begrotingen; over 1670- 1858 met aangehechte of los 
inliggende borderellen; over 1727-1864 met aangehechte bijlagen 
tot de rekeningen; 1616-1876, afgehoord 1617-1877, 1616 - 1877. 
 13 banden en 1 omslag 

 139 rekeningen, 1616/17, 1623-1640, 1642-1654, afgehoord 1617, 
1624-1640, 1643-1654, sedert 1640 niet ondertekend door de 
secretaris; begrotingen, 1617/18, 1624-1641, 1643-1655, 1616 - 
1655 

 140 rekeningen, 1654-1680, afgehoord 1655-1680, tot 1670 niet 
ondertekend door de secretaris; begrotingen, 1655-1681, 1654 - 
1681 

 141 rekeningen, 1680-1697, afgehoord 1698-1712; begrotingen, 1698-
1708, 1680 - 1712 

 142 rekeningen, 1697-1712, afgehoord 1698-1712; begrotingen, 1698-
1708, 1697 - 1712 

 143 rekeningen, 1712-1727, afgehoord 1713-1727 
 144 rekeningen, 1727-1741, afgehoord 1728-1741 
 145 rekeningen, 1741-1755, afgehoord 1742-1755 
 146 rekeningen, 1755-1768, afgehoord 1756-1768 
 147 rekeningen, 1768-1788, afgehoord 1769-1788 
 148 rekeningen, 1788-1809, afgehoord 1789-1809 

N.B. De rekeningen met diverse bijlagen over 1793-1794 ontbreken 
 149 rekeningen, 1809-1828, afgehoord 1810-1828; sedert 1828 ter 

goedkeuring mede ondertekend door Gedeputeerde Staten, 1809 - 
1828 

 150 rekeningen, 1828-1847, afgehoord 1830-1847; tot 1840 ter 
goedkeuring mede ondertekend door Gedeputeerde Staten, 1828 - 
1847 

 151 rekeningen, 1847-1864, afgehoord 1848-1864; sedert 1860 ter 
goedkeuring mede ondertekend door dijkgraaf en secretaris van 
Delfland; begrotingen, 1859-1863; ter goedkeuring mede 
ondertekend door dijkgraaf en secretaris van Delfland, 1847 - 1864 

 152 rekeningen, 1864-1876, afgehoord 1865-1877; ter goedkeuring 
mede ondertekend door dijkgraaf en secretaris van Delfland, 1864 - 
1877 1 omslag 

 
1.2.3.2.3.4. Bijlagen tot de rekening 
 
 153-154 Bijlagen tot de rekeningen, 1629-1876.  1 pak en 1 omslag 

N.B. Zie voor de periode 1727-1864 ook inv.nrs. 144-151 
 153 1629/30, 1633, 1635, 1637, 1680-1727, 1629 - 1727 
 154 1790/91, 1860/61, 1864-1876, 1790 - 1876 1 omslag 
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1.2.4. Uitvoering van de taak 

 

1.2.4.1. Algemeen 

 
N.B. Zie ook inv. nr. 127. 
 
 155 Brief (aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland ?) houdende 

opgave van te onderhouden waterkeringen, wegen en kunstwerken 
in watergangen en hun onderhouds- plichtigen, 1844; concept.  1 stuk 

 
 156 Circulaire van Gedeputeerde Staten houdende verzoek tot 

inzending van sedert 1815 opgestelde keuren, ter vaststelling 
daarvan door G.S, 1849.  1 stuk 

 
 157 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

algemene keur of politie- verordening (op de watergangen, kaden, 
bruggen, duikers etc.), 1859-1862, 1864.  1 omslag 

 

1.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
1.2.4.2.1. Toezicht 
 
1.2.4.2.1.1. Schouwvoering 
 
 158 Akte van verklaring ten overstaan van notaris Gosen de Bije door 

een drietal ingelanden, afgelegd namens de "buuren" (ingelanden), 
betreffende inspectie van een door Willem Janszn. opgeworpen dam 
rond zijn tuin (tot omleiding van lekkagewater, uit een kade, naar 
de molen), 1645.  1 stuk 

 
1.2.4.2.1.2. Verlening van vergunningen 
 
1.2.4.2.1.2.1. Stenen muur 
 
 159 Vergunning verleend aan G. Scheurleer tot het plaatsen op de 

polderkade nabij de buiten- plaats "Rijnevelt" (Reineveld) van een 
stenen muur en tot het daartoe rooien van bomen langs de kade, 
het graven van water, het verleggen van een door de kade gelegen 
inlaat- duiker en andere bijkomende werken, met stukken 
betreffende de vergunning, 1784-1785; afschriften, z.d. [ca. 1790]. 
 1 omslag 

 
1.2.4.2.1.2.2. Schoeien 
 
 160 Vergunning verleend aan L. van Pelt Kzn. tot het maken van een 

schoeiing, 1857.  1 stuk 
 
1.2.4.2.1.2.3. Rooien/planten van bomen 
 
 161 Vergunning verleend aan S. van Schie tot het planten van 100 

boompjes aan de polderkade nabij de Nootdorpse weg, fotokopie; 
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met dito vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
(ter kennisneming ingekomen), 1854. 2 stukken N.B. De originele 
poldervergunning berust in de bijlagen tot de notulen van dijkgraaf 
en hoogheemraden van Delfland d.d, 1 juni 1854.  

 
 162 Beschikking houdende afwijzing van een verzoek van N. Buijteweg 

tot het behouden van boompjes op de kade langs de voorboezem 
(voorkolk) van het stoomgemaal; met gelei- debrief van het 
bestuur en met dito beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland, 1873.  3 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 792 

 
 163 Vergunning verleend aan L.H. Viruly van Keenenburg tot het 

rooien/planten van bomen bij respectievelijk de woning 
"Endelvaart" en de voorboezem van het stoomgemaal; met afschrift 
van het verzoekschrift en met vergunning van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland, 1874.  3 stukken 

 
1.2.4.2.1.2.4. Pijpleidingen 
 
 164 Vergunning verleend aan de suikerfabriek Kraaijenburg tot het 

wijzigen van een pijpleiding door de Delftse straatweg, dienende tot 
inlating van water uit de Delftse Vliet (Delflands boezem) naar de 
fabriek, 1862.  1 stuk 

 
 165 Vergunning verleend aan suikerfabriek Kraaijenburg tot het leggen 

van een pijpleiding door de Delftse straatweg, tot afvoer van water 
naar de Delftse Vliet (trekvaart); met verzoekschriften en met dito 
vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1873.  4 stukken 

 
1.2.4.2.2. Beheer en onderhoud 
 
1.2.4.2.2.1. Kade de Hoorn-Nieuwe Tolbrug 
 
N.B. Zie inv.nr. 73. 
 
1.2.4.2.2.2. Postenkade 
 
N.B. Zie inv.nr. 57, jr. 1780/81, 74. 
 
1.2.4.2.2.3. Stoffelenkade 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 75, 117. 
 
 166 Exploot van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland voor hun 

bode, tot sommering van de schout van Rijswijk en de 
molenmeester van de Oude en van de Nieuwe Broekpolder om de 
Stoffelenkade tijdig te verhogen, te verbreden en boomwortels 
daaruit te verwijderen, tevens houdende proces-verbaal door de 
bode van afgifte van het exploot, 1712.  1 stuk 

 
 .-- Akte van aanbesteding van de verhoging van een gedeelte van de 

Stoffelenkade (grensscheiding met de Nieuwe Broekpolder), tevens 
akte van borgstelling door C. de Roij, 1780.  
N.B. Zie inv.nr. 147, jr. 1780/81 
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 167 Bevelschrift van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot 
verzwaring van de Stoffe- lenkade, tevens houdende proces-
verbaal door Delflands bode van afgifte van het bevel- schrift; met 
positieve beschikking van Delfland op een verzoek om uitstel van 
verzwaring, 1853.  2 stukken 

 
 168 Akte van aanbesteding van de verhoging van de Stoffelenkade voor 

rekening van de Oude Broekpolder en van de Nieuwe Broekpolder; 
met inschrijvingsbiljetten, 1853.  4 stukken 

 
1.2.4.2.2.4. Vlietkade 
 
 169 Aanschrijving van de magistraat van Delft tot reparatie van een gat 

in de kade langs de Vliet/Delftweg, nabij huize Reineveld, 1712.  1 stuk 
 

1.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
1.2.4.3.1. Toezicht 
 
1.2.4.3.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 170 Bekendmaking van ingelanden houdende verbod op het vissen in de 

Nieuwe Kulck of Nieuwe Molensloot, 1677; afschrift, z.d. [ca. 
1678].  1 stuk 

 
 171 Keur van molenmeester en kroosheemraden op het onderhoud van 

de watergangen, 1814; gedrukte afschriften.  3 katernen 
 
1.2.4.3.1.2. Schouwvoering 
 
 172 Verzoekschriften van ingelanden en molenmeester aan dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland om eigenaren van bomen bij de 
molen gerechtelijk te sommeren deze te kappen, wegens 
belemmering van de windvang, tevens houdende kanttekeningen 
van Delflands secretaris en relazen van Delflands bode; met 
verzoekschriften van twee eigenaren om handhaving van enkele 
bomen, 1641, z.d. [1642].  4 stukken 

 
 173 Verzoekschrift van molenmeester en kroosheemraden aan dijkgraaf 

en hoogheemraden van Delfland om de schout van Rijswijk te 
verbieden het recht van schouw over de watergangen uit te 
oefenen, tevens houdende dagvaarding door de hoogheemraden 
voor de partijen, 1681; afschrift.  1 stuk 

 
 174 Verzoekschrift van de molenmeester aan de magistraat van Delft 

tot verwijdering van bomen nabij de molen wegens belemmering 
van de windvang, 1697.  1 stuk 

 
 .-- Bevelschrift van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland voor 

molenmeester en kroosheemraden tot het jaarlijks drijven van 
schouw over de sloten, 1785.  
N.B. Zie inv.nr. 147, jr. 1785/86 

 
 175 Bevelschrift voor D. Upon tot het uitdiepen van de molenkolk, 

1854.  1 stuk 
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1.2.4.3.1.3. Verlening van vergunningen 
 
1.2.4.3.1.3.1. Bouwen/planten binnen de verboden kring van de molen- 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 182. 
 
 176 Vergunning van schout, molenmeester en schouwers verleend aan 

L.E. van Eck tot planten binnen de verboden kring; met 1 tekening 
en afschrift van het verzoekschrift en 1 tekening, 1791.  3 stukken 

 
 177 Beschikkingen houdende afwijzing van verzoeken van particulieren 

en de gemeente Delft tot het planten of bouwen binnen de 
verboden kring, wegens belemmering van de windvang; met 
bijbehorende stukken, gedeeltelijk in afschrift, 1837, 1842, 1857, 
1861-1862, 1868, 1870.  1 omslag 

 
1.2.4.3.1.3.2. Dempen en vergraven 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 159 
 
 178 Verzoekschrift van de suikerfabriek Kraaijenburg tot het dempen en 

vergraven van sloten, 1864.  1 stuk 
 
1.2.4.3.1.3.3. Dam met duiker 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 159. 
 
 179 Vergunning verleend aan J. Boon tot het leggen van een dam met 

duiker in een sloot naast de Delftse straatweg; met stukken 
betreffende de vergunning, 1872.  3 stukken 

 
1.2.4.3.1.3.4. Lozen van afvalwater 
 
 .-- Vergunning verleend aan L. van Pelt Kzn. tot het leggen van een 

waterafvoerleiding tot in de Kolkwatering, 1856.  1 stuk 
 
 .-- Verzoekschriften van de suikerfabriek Kraaijenburg tot het sluiten 

van een overeenkomst inzake lozing van overtollig fabriekswater in 
de polder; met convocatie van de poldervoorzitter voor een 
ingelandenvergadering terzake, 1862.  4 stukken 

 
1.2.4.3.1.4. Bemoeienis met vergunningen te verlenen door dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland aan derden 
 
 182 Vergunning verleend door de hoogheemraden van Delfland aan mr. 

Dirck Schoudt tot het behouden van bomen op zekere afstand van 
de molen, met latere kanttekeningen van de poldersecretaris 
betreffende een klacht van de molenaar inzake de windvang, 1598; 
afschriften, 1767.  2 stukken 

 
 183 Bevelschrift door de hoogheemraden van Delfland voor hun bode 

tot het afficheren van een verzoekschrift van de regenten van het 
gasthuis te Schiedam en van Anna van Bleyswijck tot het leggen 
van een inlaatduiker door de Haag(se)weg naar enkele sloten in de 
polder tot drenking van vee, tevens houdende proces- verbaal door 
de bode van de bekendmaking, 1680; afschrift.  1 stuk 
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 184 Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland aan verveners en aan regenten van het weeshuis te Delft 
tot het maken van een verlaat bij de molen ten behoeve van de 
doorvoer van turf en tot het uitdiepen en verbreden van de 
molentocht; met verzoekschrift; gedeeltelijk afschriften, 1769. 1 katern en 1 stuk 

 
 185 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland aan verveners tot het tijdelijk handhaven en repareren van 
het polderverlaat bij de molen, met stukken betreffende de 
vergunning, 1853.  1 omslag 

 
 186 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende de aanbesteding door Delfland van de afbraak van het 
verlaat, 1861.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 199, 204 

 
1.2.4.3.2. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden; uitdieping 
van de ringvaart (machinetocht) 
 
 187 Verzoekschrift aan het bestuur van de droogmaking in de polder tot 

het uitdiepen van de ringvaart, ter verbetering van de watertoevoer 
naar het gemaal, 1873.  1 stuk 

 
 188 Akte van aanbesteding van het uitdiepen van de ringvaart; met 

bekendmaking van de aanbesteding, 1873.  2 stukken 
 
1.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
1.2.4.3.3.1. Algemeen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 85, 117, 132. 
 
 189 Bevelschrift van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het 

aanbrengen van een peilmarkering aan de achterwaterloop van de 
molen; met antwoordbrief, 1847.  2 stukken 

 
 190 Verzoekschrift van de ingelanden aan dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland tot het boven maalpeil uitslaan van water uit de 
Nieuwe Broekpolder op Delflands boezem, wegens uitval van de 
Nieuwe Broekpolder-molen door brand, z.d., [1849].  1 stuk 
N.B. Zie voor beschikking Delfland OAD inv.nr. 146 d.d. 6 sept. 1849 nr. 5 

 
 191 Verzoekschrift van C. Buijsen tot verlaging van het waterpeil, 1866. 

 1 stuk 
 
1.2.4.3.3.2. Vernieuwing/onderhoud van de molen c.a. (de zgn. 
Schaapmolen/Schapenmolen) 
 
 192 Bestek en voorwaarden van het maken van een nieuwe kap en 

staart aan de molen, tevens houdende kwitanties van de 
aannemers, 1708.  1 katern 

 
 193 Vergunning verleend door de hoogheemraden van Delfland tot het 

leggen van een tijdelijke afdamming in Delflands boezemwater vóór 
de voorwaterloop, ter reparatie van de krimpmuur; met 
verzoekschrift van molenmeester en slikheemraden 
(kroosheemraden) terzake, 1717, z.d. [1717].  2 stukken 
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 194 Bestek en voorwaarden van het maken van een nieuwe krimpmuur 

aan de voorwaterloop van de molen, tevens houdende kwitantie 
van de aannemer, 1717.  1 stuk 

 
 .-- Vergunning verleend door hoogheemraden van Delfland tot het 

leggen van een tijdelijke afdamming in Delflands boezemwater vóór 
de molenwaterloop, ter reparatie van het daarin gelegen 
wachtdeurkozijn, 1741.  
N.B. Zie inv.nr. 145, jr. 1741/42 

 
 
 195 Akte van schuldbekentenis door de molenmeester en volger aan C. 

van der Sman wegens een lening [als gevolg van extra uitgaven in 
1741 voor reparatie van de molen], tevens houdende aantekening 
van de aflossing, 1742, z.d. [1743].  1 stuk 

 
 196 Stukken betreffende verzekering tegen de financiële gevolgen van 

brand van de molen, 1826, 1866, 1870.  1 omslag 
 
 197 Begrotingen, opgesteld door Delflands fabriek-landmeter J.P. van 

den Berg en molenmakers J. Korevaar en K. Spruijt van de kosten 
van molenreparaties; met incidentele geleidebrieven, 1844, 1849, 
1855, 1859-1864, 1866, 1868, 1870.  1 omslag 

 
 .-- Begrotingen, opgesteld door Delflands fabriek-landmeter J.P. van 

den Berg van de kosten van molenreparaties, 1847-1848, 1850, 
1853.  
N.B. Zie inv.nr. 151, jrn. 1847-1851, 1853/54 

 
 .-- Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het leggen van een tijdelijke afdamming in Delflands 
boezemwater vóór de voorwaterloop, tot reparatie daarvan, 1852.  
N.B. Zie inv.nr. 151, jr. 1852/53 

 
 .-- Akte van garantstelling (garantiecertificaat) van de firma L.I. 

Enthoven & Co. betreffende de levering van een gegoten ijzeren 
molenas, 1858.  
N.B. Zie inv.nr. 151, jr. 1857/58 

 
 198 Brieven van Delflands fabriek-landmeter J.P. van den Berg en van 

ijzergieterij L.I. Enthoven & Co. betreffende de levering van een 
nieuwe molenas, 1858, 1860.  1 omslag 

 
 199 Stukken betreffende: - vervanging van de houten rotatieruimte 

("bak") van het onderwiel in de molen door een stenen;- (om 
praktische redenen gelijktijdig uitgevoerde) reparaties aan de 
waterloop en sloop van het (verveners)verlaat, 1860-1861.  1 omslag 
N.B. Zie voor het verlaat ook inv.nrs. 184-186, 204 
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1.2.4.4. Zorg voor weg en brug 

 
1.2.4.4.1. Beheer en onderhoud 
 
1.2.4.4.1.1. Weg (Brasserskade of Henricuskade)weg 
 
 200 Verzoekschrift van de gemeente Delft om deelname aan een 

bespreking tot overname van het onderhoud van de Brasserskade 
(Henricuskade) als weg, 1872.  1 stuk 
N.B. Blijkens een kanttekening niet beantwoord 

 
1.2.4.4.1.2. Molensloot-brug in de Delftweg 
 
 201 Stukken betreffende de vernieuwing van de brug in de Delftweg 

(nabij herberg "De Goude Koetswagen") over de (naar de Vliet 
lopende) molensloot, 1760-1761; met retroacta, 1736, in afschrift, 
z.d. [1760].  1 lias 

 
 .-- Rekening en verantwoording door de molenmeester aan de 

ingelanden en aan de schout van Rijswijk van ontvangsten en 
uitgaven betreffende reparatie van de brug (nabij herberg "De 
Goude Koetswagen") in de Delftweg, gelegen over de molentocht 
naar de Vliet; met bijlagen, borderel van de rekening en kohier van 
een bijzondere omslag terzake, 1762.  
N.B. Zie inv.nr. 146, na polderrekening van 1761 

 
 202 Bevelschrift van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland voor de 

molenmeesters tot reparatie van de Delftweg-brug, tevens 
houdende proces-verbaal door Delflands bode van afgifte van het 
bevelschrift, 1813.  1 stuk 

 
 203 Rapport betreffende een voorstel door commissarissen van het 

Hoogheemraadschap van Delfland tot overdracht door de polder 
aan de steden Delft en 's-Gravenhage van het brug- onderhoud, 
tegen betaling van een jaarlijkse contributie, z.d., [1830].  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 618 

 
 204 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

voorstel tot afkoop door de polder van een jaarlijkse contributie aan 
de gemeente Delft in het brugonderhoud; met afwijzende 
antwoordbrief, 1861.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nrs. 186, 199 

 

1.2.5. Bijlage 

 
 205 Inventaris van het archief van de Oude Broekpolder (of 

Schaappolder/Schapenpolder) over de periode 1616-1877; 1979, 
1616 - 1979.  1 omslag 

 


