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1. ARCHIEF DROOGMAKING IN DE NIEUWE 
BROEKPOLDER EN DE OUDE BROEKPOLDER 1864.-
.1876 (- 1877) 
 
oprichting: 1864; opheffing: 1877; opvolger: Broekpolder; grootte: 142.90.37 
ha.; ligging: binnen de gemeente Rijswijk; begrenzing: ringdijk langs Oude 
Broekpolder, Nieuwe Broekpolder en Brasserskade; onderhoud door eigenaren 
van de daarin gelegen drooggemaakte percelen bemaling: uitslaand op de Delftse 
Vliet - stoomgemaal van Nieuwe Broekpolder en Oude Broekpolder 
 

1.1. Stukken van algemene aard 

 

1.1.1. Notulen 

 
 730 Convocaties voor vergaderingen van ingelanden van de 

uitgeveende percelen, 1864-1865, 1867.  1 omslag 
 
 731 Notulen van vergaderingen van ingelanden van de uitgeveende 

percelen, 1864-1865, 1867.  1 omslag 
 
 732 Presentielijst van vergaderingen van ingelanden van uitgeveende 

percelen over de jaren 1864- 1865 en 1867, tevens houdende 
opgave van de door hen verveende percelen, z.d. [1867].  1 stuk 

 
 733 Notulen van vergaderingen van de Commissie tot Droogmaking van 

de veenplassen, van 30 maart 1870 - 18 augustus 1874 Bestuur 
van de Maatschap der Droogmaking genaamd; met los inliggende 
samenvattingen, 1864-1877, 1864 - 1877.  1 pak 

 
 734 Lijsten van stukken en onderwerpen die tijdens de vergaderingen 

van de ingelanden en van de Commissie tot Droogmaking der 
veenplassen, van 30 maart 1870 - 18 augustus 1874 Bestuur van 
de Maatschap der Droogmaking genaamd, zijn behandeld, 1864-
1877.  1 omslag 

 
 735 Verslag van het bestuur van gedenkwaardigheden voorgevallen 

sedert de eerste bijeenkomst (1864) van deelnemers aan het 
droogmakingsproject, 1874.  1 stuk 

 

1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 736 Circulaire van de besturen van de Oude Broekpolder en de Nieuwe 

Broekpolder voor o.a. de ingelanden van de Droogmakerij, 
houdende kennisgeving van het onder één bestuur brengen van 
(o.a. de drooggemaakte gebieden in) deze beide polders, 1876.  1 stuk 
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1.2.2. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak (droogmakingswerken) 

 

1.2.2.1. Personeel 

 
 737 Sollicitatiebrief van H.G. Gesink naar de functie van machinist van 

het stoomgemaal, 1870.  1 stuk 
N.B. Benoeming vond plaats in de bestuursvergadering van de Droogmaking van 15 
april 1871 (zie inv.nr. 733) 

 
 738 Brieven aan ingelanden betreffende het ontslag van werkopzichter 

C. Bazuin, 1871.  1 omslag 
 

1.2.2.2. Financiën 

 
1.2.2.2.1. Belastingheffing (omslag) 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 753, 757, 779. 
 
 739 Briefwisseling met de voorzitter (A.J.G. Bekking) en ingelanden 

betreffende de vaststelling van de omslag, 1870-1872, 1876.  1 omslag 
 
 740 Staten samengesteld uit de artikelsgewijze kadastrale legger van 

de gemeente Rijswijk, afgegeven door de Bewaarder van het 
kadaster te s'-Gravenhage, houdende opgave van de vóór en na 
verkaveling/toewijzing geldende nummers der drooggemaakte 
percelen, met hun belastbare grootte en eigenaren, 1873-1874; 
authentieke uittreksels.  1 omslag 

 
 741 Plantekening van de kadastrale situatie voor de droogmaking (rode 

perceelnummers) en na de droogmaking (blauwe perceelnummers), 
gemeente Rijswijk sectie E en sectie F; schaal 1:2500, z.d. [1875].  1 blad 
N.B. Afzonderlijk geborgen 

 
 742 Staten van de omslagplichtige percelen, 1875-1876.  1 omslag 
 
 743 Aanslagbiljetten voor ingelanden tot betaling van omslag, 1876-

1877; minuten.  1 omslag 
 
1.2.2.2.2. Overige lasten en verplichtingen 
 
 744 Verzoekschrift aan de gemeente 's-Gravenhage om de tiendplicht, 

rustend op de drooggemaakte landen, te mogen afkopen; met 
briefwisseling terzake, z.d., [1872], 1872-1873.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 237 

 
 745 Staat houdende opgave van onroerende eigendommen, opgesteld 

krachtens een wet van 26 mei 1870 (Staatsblad nr. 82) ten 
behoeve van Gedeputeerde Staten, ter verkrijging van vrijstelling 
van grondbelasting; met aantekeningen, 1873, z.d. [1873]. 1 katern en 2 stukken 
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1.2.2.2.3. Eigendom en bezit 
 
1.2.2.2.3.1. Ingebruikgeving 
 
 746 Akte van verklaring van J. de Vreede waarbij hij afstand doet van 

het opstalrecht op een perceel, wegens beëindiging daarvan door 
het bestuur, 1873.  1 stuk 

 
1.2.2.2.3.2. Verkoop, verkaveling en toewijzing van drooggemaakte landen 
 
 747 Stukken betreffende de verkoop van turf, 1870-1871.  1 omslag 
 
 748 Stukken betreffende de verkoop (voor afbraak) van de molen 

(voorheen gelegen in de Oude Broekpolder), 1871-1873.  1 omslag 
 
 749 Stukken betreffende de verkoop aan leden van de Maatschap der 

Droogmaking van veldvruchten, geoogst van de drooggemaakte 
percelen, ter uitvoering van de koninklijke concessie (febr. 1869, 
art. 12 en 13), van de akte van maatschap (mei 1870, art.8) en 
van de akte van verkaveling der drooggemaakte percelen (mei 
1872); met 1 kadastrale tekening, 1871-1874, 1869 - 1874.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 751, 772, 797 

 
 750 Bekendmakingen en briefwisseling met de voorzitter en deelnemers 

van de Maatschap der Droogmaking betreffende de verkaveling, 
toewijzing en verkoop aan hen van percelen land en water, 1871- 
1875.  1 omslag 
N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 751 

 
 751 Akte van akkoordverklaring door de leden van de Maatschap tot 

Droogmaking der Plassen in de Nieuwe en de Oude Broekpolder 
met de voorlopige verkaveling en onderlinge verdeling van landen 
en dijken in de Droogmaking, tevens houdende een staat der 
verkaveling; met 2 tekeningen van de oude en nieuwe kadastrale 
indeling, 1872.  1 omslag 

 
 752 Vergunning verleend door de gemeente Delft tot het leggen van 

drie dammen in een wegsloot en tot het verwijderen van vegetatie, 
ter verkrijging van uitwegen naar de Brasserskade, benodigd voor 
de afvoer van verkochte veldgewassen; met minuut van het 
verzoekschrift en met brief van een bestuurslid terzake, 1872- 
1873.  1 omslag 

 
 753 Staten van drooggemaakte (gedeeltelijk kadastraal aangeduide) 

percelen, opgemaakt in het kader van de verkaveling/toewijzing 
aan leden van de Droogmaking van percelen, houdende gegevens 
omtrent hun grootte, exploitatie, belastbaarheid en 
eigendomstoestand; met circu- laire van het bestuur terzake, 1873-
1874.  1 omslag 

 
 754 Notariële en onderhandse akten van verdeling/toewijzing in 

eigendom en verkoop aan leden der Droog- making van de 
drooggemaakte percelen, tevens houdende vrijstelling van verho- 
ging van grondlasten, verklaring van opheffing van het bestuur van 
de Maatschap der Droog- making en vidimussen van de voorlopige 
onderhandse akte van toewijzing van 19 augustus 1870; met 
uittreksels uit de kadastrale legger van de gemeente Rijswijk en 
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met verklaring van ontvangst door de leden van een uittreksel 
uitgenoemde akten, 1874 (notariële afschriften), 1875-1876.  1 omslag 
N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 751 

 
1.2.2.2.3.3. Overdracht om niet 
 
N.B. Zie inv.nr. 791. 
 
1.2.2.2.4. Rekening en verantwoording 
 
1.2.2.2.4.1. Rekening 
 
 755 Brieven van de voorzitter van de Droogmaking aan de secretaris 

betreffende verantwoording van ontvangsten en uitgaven, 1871-
1872, 1876.  1 omslag 

 
 756 Rekeningen en verantwoordingen door het bestuur aan de 

deelnemers/ingelanden van de Droogmaking over de periode 1864-
1876; 1874, 1876-1877.  1 omslag 

 
 757 Circulaires aan de ingelanden der Droogmaking houdende rekening 

en verantwoording van ontvangsten en uitgaven, tevens 
aanslagbiljetten van de eindkosten der droogmaking en van de 
gewone omslag over 1874, 1876.  1 omslag 

 
1.2.2.2.4.2. Bijlagen 
 
 758 Bijlagen tot de rekeningen, 1870-1877.  1 omslag 
 
 759 Journaal van ontvangsten en uitgaven, 1867-1874.  1 deel 
 
 760 Kasboek van ontvangsten uit de verkoop van turf en gewas en van 

uitgaven ter bekostiging van deze landexploitatie, 1870-1871.  1 deel 
 
 761 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, met voorin index op 

trefwoorden en op persoonsnamen, 1870-1874.  1 deel 
 
 762 Balansen van de slotontvangsten en -uitgaven staande onder de 

hoofden van rekening in het grootboek, 1870-1874.  1 omslag 
 
 763 Exploitatieboek houdende verrekeningen van tweewekelijkse 

ontvangsten en uitgaven, 1870- 1874.  1 band 
 
 764 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1870-1874.  1 band 
 
 765 Hulpkasboek van ontvangsten en uitgaven, 1870-1874.  1 band 
 

1.2.2.3. Uitvoering van droogmakingswerken 

 
1.2.2.3.1. Voorbereiding (plannen, concessie) 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 12-13, 117. 
 
 .-- Adviesnota van H. Scholten en ir. P.A. Korevaar voor de Commissie 

tot droogmaking der veenplassen in de Oude Broekpolder en de 
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Nieuwe Broekpolder betreffende een effectieve realisering van het 
droogmakingsproject, 1865.  1 stuk 

 
 767 Rapporten van adviseur P.A. Korevaar van verrichte metingen van 

percelen, tevens houdende begroting van werken, 1867, z.d. 
[1867].  2 stukken 

 
 768 Plannen opgesteld door technisch adviseur ir. P.A. Korevaar en de 

Commissie tot droogma- king, o.a. houdende voorwaarden van het 
totstandbrengen van de drooglegging van uitge- veende percelen; 
met concepten, memorie van toelichting, memorie van antwoord op 
(minis- teriële) bezwaren en 2 kadastrale plantekeningen, 1867-
1868, z.d. [1867, 1869].  1 omslag 
N.B. Eén plantekening afzonderlijk geborgen. Zie ook inv.nr. 771. Zie voor 
samenvatting van de plannen inv.nr. 775 

 
 769 Staat van enkele administratieve werkzaamheden door de 

secretaris, 1867-1868.  1 stuk 
 
 770 Onderhandse akte van machtiging door de eigenaren der 

uitgeveende percelen van A.J.G. Bek- king en anderen tot het 
aanvragen van een koninklijke concessie tot droogmaking der 
veen- plassen en tot koop en eventuele onteigening van daartoe 
benodigde percelen land en water, 1867; met notarieel afschrift, 
1868.  1 stuk en 1 katern 

 
 771 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en 

Gedeputeerde Staten betreffende administratieve handelingen en 
voorwaarden ter verkrijging van een koninklijke concessie tot 
droogmaking, 1868.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 768 

 
 .-- Koninklijke concessie verleend aan grondeigenaren tot 

droogmaking van de veenplassen, ter grootte van ca. 143 
hectaren; met ministeriële geleidebrief en met minuut van het 
verzoekschrift, 1868-1869.  3 stukken 

 
 773 Staat houdende opgave van kadastrale (al dan niet door hun 

eigenaren afgekochte) percelen, die met inbegrip van ringvaart en 
ringdijk tot de droogmaking behoren, z.d. [1869].  1 katern 

 
 774 Akte van oprichting ten overstaan van notaris E. Campbell van de 

"Burgerlijke Maatschap of Vennootschap tot Droogmaking van de 
uitgeveende landen in de Nieuwe en Oude Broekpolder onder de 
gemeenten Rijswijk en Vrijenban", vormende het bestuur van de 
droogmakerij, 1870; notarieel afschrift.  2 katernen 
N.B. In duplo. Zie voor samenvatting van de akte inv.nr. 775 

 
 775 Aantekeningen houdende samenvatting van: -het in 1867 

opgestelde plan tot droogmaking van de veenplassen; - de in 1870 
opgemaakte akte van oprichting van de Maatschap (het bestuur) 
der droogmakerij, z.d. [1872].  1 stuk 
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1.2.2.3.2. Bekostiging 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 767. 
 
 776 Beschikking van Gedeputeerde Staten en Koninklijk Besluit tot 

terbeschikkingstelling aan dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland van de afkoopkas van grondeigenaar A. Legner te 
Pijnacker (zijnde een voorwaarde voor de start van de 
droogmakingswerken); met circulaire van de Commissie van 
Droogmaking terzake, 1867; authentieke afschriften.  3 stukken 

 
 777 Akten van geldlening ten behoeve van deelnemers in het 

droogmakingsproject, tevens houdende kwitanties van aflossingen: 
met stukken betreffende de leningen, 1870-1873.  1 omslag 

 
 778 Stukken betreffende het gebruik van een gedeelte van de 

afkoopkas ter bekostiging van het laatste stuk van het 
droogmakingsproject, 1870-1875.  1 omslag 

 
1.2.2.3.3. Verwerving van land en water 
 
 779 Staten houdende opgave van (incidenteel kadastraal aangeduide) 

verveende percelen land en water, opgemaakt wegens de koop 
daarvan ten behoeve van de droogmaking, houden- de gegevens 
omtrent hun grootte, exploitatie, belastbaarheid en 
eigendomstoestand, z.d. [1864, 1867], 1869-1973.  1 pak 
N.B. Zie ook inv.nrs. 739, 741-743 

 
 780 Akte van overeenkomst met W. Mooijman tot deelneming door de 

laatste aan het droogma- kingsproject en tot koop van zijn percelen 
terzake, op voorwaarde van gebruiksrecht voor Mooijman van deze 
percelen tot aan de eindfase der droogmaking en van verplichting 
voor hem tot aanleg van een ringdijk daarop, 1867.  1 stuk 

 
 781 Brieven van de voorzitter en anderen betreffende de voorwaarden 

voor het sluiten van een overeenkomst door de Commissie met de 
grondeigenaren inzake de koop van de door hen verveende 
percelen, 1867-1868.  1 omslag 

 
 782 Akten van koop van grondeigenaren van hun percelen, tot 

uitvoering van het droogmakingsproject, 1867-1871.  1 omslag 
 
 783 Akten houdende bewijs van inbreng door grondeigenaren van hun 

verveende percelen land en water ten behoeve van de 
droogmaking; met overige stukken betreffende de inbreng, z.d. 
[1869], 1869-1871.  1 omslag 

 
 784 Exploot door de deurwaarder van het provinciaal gerechtshof 

namens M.F. en J.S. van Hagen voor de Commissie tot 
Droogmaking houdende:1e aanzegging van protest om zonder hun 
medeweten en goedkeuring handelingen te verrichten die hun 
eigendoms- en inspraakrechten aantasten; 2e bevel tot notulering 
van dit protest in de vergadering van deelnemers in het 
droogmakingsproject, 1870.  1 stuk 
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 785 Akte van aangifte ten behoeve van de gemeente Rijswijk van de 
percelen land en water die binnen de ring van het droog te maken 
gebied worden opgenomen, 1870.  1 stuk 

 
1.2.2.3.4. Bedijking 
 
 786-789 Weekstaten houdende opgave door de opzichter van de 

hoeveelheden vergraven grond ten behoeve van de bedijking en 
van uitbetaalde lonen (daggelden) terzake, 1870-1874.  4 delen 

 786 1870. 787. 1871, 23 dec, 1870 - 1871 
 788 1871, 24 dec.- 1872, 28 dec, 1871 - 1872 
 789 1872, 30 dec.- 1874, 1872 - 1874 
 
 790 Rapport van ir. P.A. Korevaar betreffende de 

bedijkingswerkzaamheden van het droog te maken gebied en de 
bekostiging daarvan, 1871.  1 katern 

 
 

1.2.2.4. Zorg voor waterkeringen (toezicht) 

 
1.2.2.4.1. Verlening van vergunningen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 798-799. 
 
 791 Vergunning verleend aan N. Buijteweg tot ophoging van een 

perceel land tot waterkering tus- sen de droog te maken percelen 
en het hoge gedeelte van de Oude Broekpolder en het leggen van 
dammen en duikers in scheidingssloten ter plaatse, tevens akte van 
overeenkomst met Buijteweg inzake overdracht aan hem om niet 
van een aangrenzend perceel Molenkade, 1869.  1 stuk 

 
 792 Briefwisseling met het bestuur van de Oude Broekpolder 

betreffende een illegale beplanting door (N.) Buijteweg van de kade 
langs de voorboezem (voorkolk) van het stoomgemaal, 1873.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 162 

 
 793 Verzoekschrift van L. van der Helm en J. van Schie om veen te 

mogen baggeren uit de ring- vaart tegen de ringdijk en tot het 
weer opvullen van de baggerlokaties met zand, tevens hou- dende 
afwijzende beschikking van de Commissie, 1876.  1 stuk 

 
1.2.2.4.2. Bemoeienis met vergunning te verlenen door Delfland 
 
 794 Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden houdende afwijzing 

van een verzoekschrift van W. Mooijman om wilgenaanplant langs 
de Brasserskade te mogen handhaven; met afschrift van het 
verzoekschrift en brieven van het bestuur van de Maatschap tot 
Droogmaking, 1873.  1 omslag 
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1.2.2.4.3. Onderhoud (schoeiingen) 
 
N.B. Zie inv.nr. 800. 
 

1.2.2.5. Zorg voor water en watergangen 

 
1.2.2.5.1. Toezicht 
 
1.2.2.5.1.1. Schouw 
 
 795 Ingekomen brieven van de voorzitter en minuten van uitgaande 

brieven aan het bestuur van de Oude Broekpolder betreffende 
wateroverlast door onjuist gebruik van duikers, 1871-1872.  1 omslag 

 
1.2.2.5.1.2. Verlening van vergunningen 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 791. 
 
 796 Vergunning verleend aan L.H. Viruly van Keenenburg tot het 

hebben van een loopplank over de voorboezem van het gemaal, 
1873.  1 stuk 

 
 797 Vergunning verleend aan het bestuur van de Oude Broekpolder tot 

het op diepte brengen van de ringboezem (ringvaart); met 
verzoekschrift, 1873.  2 stukken 

 
 798 Vergunning verleend aan B. Groen tot het leggen van een 

inlaatduiker vanuit de ringvaart door de ringdijk (droogmakerijdijk) 
naar een sloot, 1875.  1 stuk 

 
 799 Vergunning verleend aan de erven mevrouw de Drevon tot het 

leggen van een duiker vanuit de ringvaart door de ringdijk 
(droogmakerijdijk) ter bevloeiing van een nog uit te venen perceel, 
1876.  1 stuk 

 
1.2.2.5.3. Beheer en onderhoud 
 
 800 Bestek en voorwaarden van het leggen van bruggen en 

brughoofden, duikers en schoeiingen, concept; met geleidebrief van 
ir. P.A. Korevaar terzake, z.d.[1870], 1870.  2 stukken 
N.B. Zie ook inv.nr. 812, brieven van 19 en 27 juni 1874 

 
 801 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het leggen van een dam in de voorboezem bij de molen 
van de Oude Broekpolder; met verzoekschrift, 1871.  2 stukken 

 
 802 Mandaat van het bestuur van de Oude Broekpolder tot betaling van 

boete wegens het storten van baggerspecie op de kade langs de 
voorboezem van de polder, tevens aanschrijving tot verwijdering 
van de specie, 1872.  1 stuk 

 
 803 Brieven van adviseur ir. P.A. Korevaar betreffende het uitbaggeren 

van de ringvaart, ter verbe- tering van de ontwatering, 1873.  2 stukken 
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1.2.2.5.4. Regeling van de waterstand (stoomgemaal) 
 
 804 Brief van adviseur ir. P.A. Korevaar houdende mededeling inzake 

constructie en capaciteit van een te plaatsen stoomgemaal, 1867.  1 stuk 
 
 805 Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delf- land tot het stichten van een 45 pk. 
stoomgemaal, kadastraal gemeente Rijswijk sectie F nr. 229, nabij 
de af te breken molen van de Oude Broekpolder; met 
verzoekschriften en 1 kadas- trale tekening, 1870.  5 stukken 

 
 806 Akten van aanbesteding van de bouw van een bemalingsinrichting 

en van de levering en inbe- drijfstelling van een stoomgemaal; met 
inschrijvingsbiljetten, lijst van intekenaren, akten van garantstelling 
en 1 tekening, 1870.  1 omslag 
N.B. Tekening afzonderlijk geborgen 

 
 .-- Vergunningen verleend door de Ingenieur voor het Stoomwezen en 

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken) tot 
het in gebruik nemen van de stoomketels in de bemalingsinrichting; 
met een verzoekschrift en een brief van adviseur ir.P.A. Korevaar 
terzake, 1870-1871.  4 stukken 

 
 808 Briefwisseling met de poldervoorzitter, adviseur ir. P.A. Korevaar, 

de aannemer en anderen betreffende de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden en de bekostiging, 1870-1873.  1 omslag 

 
 809 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten tot verlenging van 

de termijn waarbinnen het gemaal in werking moet worden gesteld; 
met verzoekschrift, 1871.  2 stukken 

 
 810 Polissen van verzekering tegen de financiële gevolgen van brand 

van het gemaalgebouw met installatie, machinistenwoning en 
kolenloods; met een brief aan de verzekeraar, 1871, 1873.  3 stukken 

 
 811 Rapport van adviseur ir. P.A. Korevaar van de proefbemaling, 1872. 

 1 stuk 
 
 812 Briefwisseling met de voorzitter en de kolenleverancier betreffende 

de energievoorziening, 1872-1874.  1 omslag 
 

1.2.3. Bijlage 

 
 813 Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oude 

Broekpolder en de Nieuwe Broekpolder over de periode 1864-1876 
(1877), 1864 - 1877.  1 omslag 

 


