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Inventaris van het archief van de Nieuwlandsche polder, 1844-1862, door Mieke 

Canneman 

 

Inleiding 

 

De Nieuwlandsche- en de voormalige 's-Gravenlandsche polder onder de gemeente Schiedam 

beslaan het zuidelijkste gebied van de hoek, die gevormd wordt door de Poldervaart, de 

Delftsche- en de Schiedamsche Schie en de Maasdijk. Over de oorsprong van beide polders 

valt weinig mede te delen. Reeds in 1583 moet de Nieuwlandsche polder hebben bestaan, als 

de naam van de polder voor het eerst in Delflands Oud-archief voorkomt 1). 

De kaart van Floris Balthasars van 1611 vermeldt zowel de "Nieuwlants Mole" als de "Schrave 

Mole". Toch had de 's-Gravenlandsche polder met zijn oppervlakte van 35 ha slechts de functie 

van boezemland 2), hetgeen betekende, dat het hoogheemraadschap van Delfland in tijden 

van waterbezwaar het recht had dit gebied voor berging van water te gebruiken. Sinds een in 

1893 met de Nieuwlandsche polder gesloten overeenkomst loosde de 's-Gravelandsche polder 

zijn water via een schuifduiker op de Nieuwlandsche polder 3). De samenwerking op 

waterstaatkundig gebied leidde in 1918 tot de samenvoeging van beide polders, hetgeen met 

een reglementswijziging voor de Nieruwlandsche polder gepaard ging 4). 

Van 1817 tot 1855 was dit poldergebied gemeente Nieuwland, Kortland en  's-Graveland; in 

laatstgenoemd jaar ging het deel uitmaken van de gemeente Kethel en Spaland. Het gedeelte 

van de polder bezuiden de Oudendijk werd in 1868 gemeente Schiedam. 

Door de opheffing van Kethel en Spaland in 1941 werd het gehele gebied in dat jaar bij 

Schiedam gevoegd 5). De polder wordt begrensd aan de westzijde door de Poldervaart, aan de 

noord- en noordoostzijde door de Kethelweg, de Potenkade en de Oudendijk, aan de oostzijde 

door de Schiedamsche Schie en aan de zuidzijde door de Vlaardingerdijk (Maasdijk), de  

Noord-Vest- en de Velle-Vestsingel te Schiedam. 

 

De bemaling van de polder vond plaats door een schepradwatermolen op de Poldervaart. Deze 

werd in 1888 vernieuwd 6). In 1944 viel een bom op de molen; door de West- en Oost-

Abtspolder werd in een tijdelijke bemaling voorzien 7). Na de oorlog vond de bemaling plaats 

door een dieselgemaal met centrifugaalpomp 8). Het bestuur van de 's-Gravelandsche polder 

werd uitgeoefend door de gezamenlijke stemgerechtigde ingelanden; in de perioden dat het 

aantal ingelanden onder de zeven gedaald was, door een door gedeputeerde staten 

aangewezen vertegenwoordiger 9). De Nieuwlandsche polder werd bestuurd door een 

voorzitter en twee leden. De sedert de jaren vijftig van deze eeuw voortgaande ontpoldering 

ten behoeve van de uitbreiding van de gemeente Schiedam deed het aantal ingelanden niet 

meer dan zes bedragen, hetgeen de aanwijzing van een vertegenwoordiger door gedeputeerde 

staten vereiste. Dit geschiedde in 1960 10). Sedertdien werd de opheffing van de polder 

voorbereid, die tot op heden nog niet haar beslag heeft gekregen. 

Het archief 

Het archief van de Nieuwlandsche polder werd op 16 augustus 1967 door het 

hoogheemraadschap van Delfland in bewaring genomen. Bij de beschrijving en ordening van 

de stukken, waarmee in 1972 werd begonnen, kwamen archivalia van de 's-Gravenlandsche 

polder van vóór de samenvoeging met de Nieuwlandsche polder van 1918 te voorschijn. Zij 

zijn apart beschreven. 

Ook werden twee dossiers, thuishorend in het archief van de gemeente Schiedam 

aangetroffen. Anderzijds bevond zich in het gemeente-archief van Schiedam een aantal 

stukken, dat tot de archieven van de Nieuwlandsche- en de 's-Gravenlandsche polder behoort. 

De vermenging van de stukken was vermoedelijk een gevolg van het feit dat het hoofd van de 

afdeling algemene zaken ter secretarie van Schiedam, Jac. van der Graaf, tevens secretaris-

penningmeester van de polder was van 1949 tot 1969 11). In maart 1973 vond overdracht 

van de twee dossiers aan het gemeentebestuur van Schiedam en van de stukken van 

het gemeente-archief van Schiedam aan de bewaarnemer. Deze stukken (nos. 20, 67-69, 77-

81, 87, 90, 92, 185, 197, 206, 209 en 210) zijn in deze inventaris opgenomen. 



 

Noten 

1. OAD. inv.no. 36, fol. XXXVII.    

2. L.F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van 

Zuid-Holland II, ’s-Gravenhage, 1908, p. 395. 

   

3. Inv.no. 200.    

4. Inv.nos. 17 en 18.    

5. Mededeling van A.C. de Voogd van der Straaten van het gemeente-archief van 

Schiedam. 

   

6. Inv. nos. 170-176.    

7. Inv.nos. 185 en 203.    

8. Inv.no. 190.    

9. Teixeira de Mattos, p. 396 en 397.    

10. Inv.no. 34.    

11. Met ingang van 1 december 1959 werd Jac. van der Graaf eervol ontslag 

verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In afwachting 

van de opheffing van de polder bleef hij aan als secretaris-penningmeester op 

basis van arbeidsovereenkomst - blijkens opgave van de provinciale almanakken 

van die jaren tot 1969 (zie inv.no. 54).  

   

  

 

Inventaris 

 

Stukken van algemene aard 

 

 1-3 Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1880-1948. 3 delen 
 1 1880-1887 
 2 1887-1948 
 3 1889 

N.B. Bij inv.no. 3 zijn de bijlagen ingenaaid. 

 

 4 Bijlagen van de notulen van de vergaderingen van de stemgerechtigde 

ingelanden, 1941, 1944-1951.  1 omslag 

 

 5 Notulen van bestuursvergaderingen, 1920, 1922.  1 omslag 

 

 6 Bijlagen van de notulen van de bestuursvergaderingen, 1927.  1 omslag 

 

 7 Register van ingekomen stukken voor de bestuursvergaderingen van 17 mei 

1935 1 stuk 

 

 8-12 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1852-1950.  5 omslagen 
 8 1852, 1854, 1861, 1881, 1883, 1885, 1887-1899 
 9 1900-1909 
 10 1910-1919 
 11 1920-1929 
 12 1930-1947, 1950 

 

 13 Minuten van uitgaande stukken, 1897-1922.  1 band 

 

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 



 Bestuursinrichting 

 

 Algemeen Polderreglement 

 

 14 Stukken betreffende aanvullingen en wijzigingen van het Algemeen 

Polderreglement, 1938-1941, 1943, 1944, 1946, 1947, 1949, 1951-1954. 1 omslag 

 

 15 Stukken betreffende een ontwerp-besluit tot aanvulling van het Algemeen 

Polderreglement, 1942, 1943.  1 omslag 

 

 Buitengewoon Waterschapsreglement 1953 

 

 16 Stukken betreffende de vaststelling van het Buitengewoon 

Waterschapsreglement 1953 door Provinciale Staten, 1953.  1 omslag 

 

 Bijzonder reglement en schetskaart 

 

 17 Stukken betreffende de vereniging van de polder met de 's-Gravelandsche- en 

de Klein Babberspolder, met kaarten, 1914-1918.  1 omslag 
N.B. De vereniging met de Klein-Babberspolder is niet doorgegaan. 

 

 18 "Besluit van den 25 december 1918, no. 56, ter afkondiging van het Staten-

besluit tot intrekking van het Bijzonder Reglement voor den 's-Gravelandsche 

polder (gemeente Schiedam), tot vereeniging van deze polder met den 

Nieuwlandschen polder (gemeente Schiedam) en tot wijziging van het Bijzonder 

Reglement voor laatstgenoemde polder", 25 december 1918. In Buitengewoon 

Provinciaal Blad van Zuid-Holland 1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 19 Stukken betreffende de door Gedeputeerde Staten gewaarmerkte schetskaart 

van de polder, met kaart, 1918.  1 omslag 

 

 20 Overeenkomst tussen het bestuur van de polder en de gemeente Schiedam 

inzake de ontpoldering, 1959. Ontwerp.  1 stuk 

 

 Bestuur 

 

  Algemeen 

 

 21 Besluiten van Gedeputeerde Staten, houdende vaststelling van de jaarwedden 

van bestuursleden en de secretaris-penningmeester, 1918, 1946.  1 omslag 

 

 22 Stukken betreffende de herziening van de salariëring van bestuursleden en 

ambtenaren, 1935, 1945-1948, 1962.  1 omslag 

 

 23 Stukken betreffende de zuivering van bestuursleden en ambtenaren, 1945. 1 omslag 

 

 24 Aantekeningen betreffende de salariëring van bestuursleden en ambtenaren, 

z.d.  1 stuk 

 

  Verkiezingen 

 

 25 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de stembriefjes voor de 

verkiezing van bestuursleden, 1890, 1892, 1894, 1898, 1900, 1902-1904, 1906, 

1907, 1910, 1912, 1916, 1920, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 

1938, 1942, 1944-1948, 1950, 1952-1954, 1956.  1 omslag 



 

 26 Naamlijsten van de ingelanden die aan de stemming hebben deelgenomen, 

1890, 1892, 1898, 1900, 1902-1904, 1908, 1920, 1922, 1936, 1938, 1940, 

1942-1948, 1950, 1952-1954, 1956.  1 omslag 

 

 27 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1891-1894, 1897, 1901, 1902, 1940-

1942, 1944, 1948-1964.  1 omslag 

 

 28 Stukken betreffende de vaststelling van lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 

1938-1965.  1 omslag 

 

 29 Stukken betreffende gehouden verkiezingen, 1898, 1934, 1936, 1938, 1940, 

1943-1948.  1 omslag 

 

  Benoeming en ontslag 

 

 30 Rooster van het aan- en aftreden, 1864-1962.  1 deel 

 

 31 Processen-verbaal van eedsaflegging, 1906, 1912, 1916, 1920, 1924, 1945, 

1948, 1953.  1 omslag 

 

 32 Stukken betreffende verkiezingen van de voorzitter, 1920, 1922, 1947.  1 omslag 

 

 33 Stukken betreffende benoeming en ontslag, 1940, 1945, 1948-1956.  1 omslag 

 

 34 Stukken betreffende de benoeming van een vertegenwoordiger, 1958-1960. 1 omslag 
Ingevolge art. 179a van het Algemeen Polderreglement wordt door Gedeputeerde Staten een 
vertegenwoordiger aangewezen als het aantal stemgerechtigde ingelanden beneden het aantal van 
zeven is gedaald. 

 

 Ambtenaren 

 
  N.B. Zie ook inv.nos. 22-24. 

 

  Algemeen 

 

 35 Stukken betreffende de opgave van de bezoldiging en de pensioengrondslag aan 

het provinciaal bestuur en de pensioenraad, 1922, 1924, 1929, 1932, 1936, 

1947, 1948, 1950.  1 omslag 

 

 36 Stukken betreffende de pensioenbijdragen, 1936-1941, 1947-1949, 1950, 1952, 

1954-1955.  1 omslag 

 

 37 Stukken betreffende de salariëring, 1953-1956.  1 omslag 

 

  Reglementen en verordeningen 

 

 38 Ambtenarenreglement, z.d.  1 deel 

 

 39 Stukken betreffende de uitvoering van de Ambtenarenwet, 1929, 1935-1938. 1 omslag 

 

  Secretaris en penningmeester 

 
  N.B. Zie ook inv.nr. 21. 

 

 40 Voordracht voor de functie van secretaris en penningmeester, 1866.  1 stuk 

 



 41 Besluit van het bestuur, houdende de benoeming van A.H.W. van Luik tot 

tijdelijk waarnemer van de secretaris-penningmeester, 29 mei 1894.  1 stuk 

 

 42 Proces-verbaal van de eedsaflegging door de waarnemend secretaris-

penningmeester A.H.W. van Luik, 29 mei 1894.  1 stuk 

 

 43 Stukken betreffende de zekerheidstelling, 1921.  1 omslag 

 

 44 Akte van aanstelling van J.N. Post, 24 juni 1921.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 45 Stukken betreffende de benoeming van J.N. Post, 1921.  1 omslag 

 

 46 Proces-verbaal van de eedsaflegging door J.N. Post, 6 oktober 1921.  1 stuk 

 

 47 Polis van borgverzekering, 1923.  1 stuk 

 

 48 Stukken betreffende de borgverzekering, 1923-1937, 1943, 1949, 1958, 1961. 1 omslag 

 

 49 Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende vaststelling van de jaarwedde en 

bepaling van de pensioengrondslag, 7/13 oktober 1924.  1 stuk 

 

 50 Stukken betreffende de opneming van de kas en de boeken, 1939, 1943, 1944. 1 omslag 

 

 51 Instructie voor de secretaris, 1940.  1 deeltje 

 

 52 Instructie voor de penningmeester, met wijzigingen, 1940, 1943.  1 deeltje 

 

 53 Akten van aanstelling van Jac. van der Graaf, 22 december 1949.  2 stukken 

 

 54 Stukken betreffende de benoeming, salariëring en ontslag van Jac. van der 

Graaf, 1949-1960. Met retroacta, 1922.  1 omslag 
N.B. Zie inleiding p. 3. 

 

 55 Akten van ontslag van Jac. van der Graaf, 15 september 1959.  2 stukken 

 

  Bode 

 

 56 Stukken betreffende de aanstelling en bezoldiging van M.J. Tempelaars, 1935, 

1947.  1 omslag 

 

Molenaar/machinist 

 

 57 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden, houdende verlening van eervol 

ontslag en toekenning van pensioen aan C. Post, 13 maart 1928.  1 stuk 

 

 58 Akte van aanstelling van A. Post, 1 april 1928.  1 stuk 

 

 59 Besluit van het bestuur, houdende vaststelling van de jaarwedde van A. Post, 26 

mei 1936.  1 stuk 

 

 60 Stukken betreffende de inrichting van een schuur tot noodwoning van de 

molenaar, 1945-1946.  1 omslag 

 

 61 Stukken betreffende de herziening van de jaarwedde en de pensioengrondslag 

van A. Post, 1946-1947.  1 omslag 

 



 62 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, houdende 

vaststelling van de jaarwedde van A. Post, 9 oktober 1947.  1 stuk 

 

 63 Stukken betreffende het jubileum e.d. van A. Post, 1955, 1960 en z.d.  1 omslag 

 

Gebouwen 

 
  N.B. Zie ook inv.nr. 60. 

 

 64 Tekening van een loods, z.d.  1 stuk 

 

Archief 

 

 65 Stukken betreffende opgave van de archiefbewaring aan Gedeputeerde Staten, 

1920.  1 omslag 

 

 66 Stukken betreffende het toezicht van de provinciale archiefinspectie, 1955, 

1957, 1959-1961.  1 omslag 

 

Financiën 

 

Algemeen 

 

 67-70 Kasboeken, 1919-1939.  4 delen 
 67 1919 
 68 1920 
 69 1921-1931 
 70 1932-1939 

 

 71-75 Journalen, 1922-1934.  5 delen 
 71 1922-1924 
 72 1925-1927 

 73 1929-1930 
 74 1931-1933 
 75 1934 

 

 76 Rekening-courant over het tijdvak 21 december-31 december 1922, 1923. 1 katern 

 

 77-82 Grootboeken, 1935-1944.  6 delen 
 77 1935 en 1936 
 78 1937 en 1938 
 79 1939 en 1940 
 80 1941 en 1942 
 81 1943 
 82 1944 

 

Omslag 

 

 83 Gaarderboek, c. 1879. Bijgewerkt tot 1938.  1 deel 

 

 84-85 Kohieren, 1889-1957.  2 omslagen 
 84 1889, 1893-1895, 1903, 1913, 1914, 1916, 1918 

 85 1920-1923, 1937-1943, 1946, 1947, 1953-1957 

 

 86 Uittreksels uit de kadastrale leggers van de gemeenten Schiedam en Kethel, 

1890.  1 omslag 



 

 87 Stukken betreffende het bijwerken van het gaarderboek, 1941, 1943, 1945-

1949.  1 omslag 

 

 88 Stukken betreffende het verzoek om ontheffing van de polderlasten door H. van 

Schie, 1941, 1942.  1 omslag 

 

 89 Stukken betreffende de opgave van kadastrale percelen aan de Nederlandse 

Spoorwegen naar aanleiding van de aanslag, 1944, 1949.  1 omslag 

 

 90 Verzamelleggers van de totalen van de artikelen uit het gaarderboek, 1948-

1955.  1 omslag 

 

 91 Stukken betreffende de aanslag voor A. van der Berg, 1950.  1 omslag 

 

 92 Stukken betreffende de inning en de retributie van de omslag, 1952-1954. 1 omslag 

 

 93 Alfabetische naamlijst van eigenaren van de polder, z.d.  1 stuk 

 

Eigendommen 

 

 94 Stukken betreffende de verkoop van grond te Overschie aan de Coöperatieve 

Brandwaarborg Maatschappij Overschie, 1940, 1941.  1 omslag 

 

 95 Akte van verkoop ten overstaan van notaris J.F.W. Meijer te Schiedam door het 

polderbestuur aan de Coöperatieve Brandwaarborg Maatschappij Overschie van 

19 ca grond te Schiedam, sectie H nrs. 949 en 952, 1941. Concept.  1 stuk 

 

 

Zegelrecht 

 

 96 Repertoires van geregistreerde gezegelde akten, 1844-1860.  1 omslag 

 

Begrotingen 

 

 97-102 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 1888-1963.  6 omslagen 
 97 1888-1895, 1898, 1899, 1902 
 98 1915-1924 
 99 1925-1934 
 100 1935-1944 

 101 1945-1954 
 102 1956-1963 

 

 103 Stukken betreffende de begroting en de rekening, 1916, 1920, 1921, 1950-

1958.  1 omslag 

 

Rekeningen 

 
  N.B. Zie ook inv.no. 103. 

 

 104-109 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1887-1962.  6 omslagen 
 104 1887-1894, 1900, 1913-1914 
 105 1915-1924 
 106 1925-1934 
 107 1935-1944 
 108 1945-1954 
 109 1955-1962 

 

Bijlagen van de rekeningen 

 



 110-115 bijlagen van de rekening, 1887-1961.  6 omslagen 
 110 1887, 1889-1893, 1897, 1898, 1900, 1903, 1905, 1908, 1911, 1913, 1915, 1917-1920 
 111 1921-1923, 1931 
 112 1943, 1947, 1948 
 113 1953-1954 
 114 1955, 1957 
 115 1958, 1961 

 

Uitvoering van de taak 

 

Toezicht 

 

Keuren 

 

Keur van Delfland 

 

 116 Stukken betreffende aanvullingen en wijzigingen van de Algemene Keur van het 

hoogheemraadschap van Delfland, 1920, 1938-1940, 1943, 1944, 1945, 1948, 

1949.  1 omslag 

 

Algemene Keur 

 

 117 "Verordening, regelende de huishoudelijke belangen van den Nieuwlandschen 

polder in den gemeenten Schiedam en Kethel", vastgesteld 25 juli 1903. 

Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Gedrukt 1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

 118 Algemene Keur, 1938. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Gedrukt 1 deel 

 

 119 "Algemeene Keur van den Nieuwlandschen polder onder de gemeenten 

Schiedam en Kethel", 1939. Gedrukt.  1 deel 

 

 120 Algemene Keur, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, 1947.  1 katern 

 

 121 Algemene Keur, 1947. Gedrukt.  1 deel 

 

 122 Stukken betreffende de herziening van de Algemene Keur, 1934, 1937-1939, 

1943, 1946, 1947, 1956-1959.  1 omslag 

 

Schouw 

 

Algemeen 

 

 123 Stukken betreffende voorbereidingen voor te houden schouwen, 1917, 1949-

1958, z.d.  1 omslag 

 

 124 Aanschrijvingen naar aanleiding van gehouden schouwen, 1941-1943, 1946, 

1948.  1 omslag 

 

Boezemkaden 

 

 125 Aanschrijvingen naar aanleiding van gehouden schouwen door dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland, 1952-1958.  1 omslag 

 

Vergunningen 

 

Algemeen 



 

 126-127 Vergunningen verleend door het bestuur van de polder, 1880-1962.  2 omslagen 
 126 1880, 1906, 1908, 1909, 1912-1914, 1918, 1921, 1928-1930, 1937-1949 
 127 1950-1962 

 

 128 Vergunningen verleend door het hoogheemraadschap van Delfland, 1893-1900, 

1905, 1908, 1918, 1922, 1923, 1925, 1927-1930, 1933, 1934, 1936, 1938, 

1946, 1952, 1956, 1959, 1961, 1965. Afschriften.  1 omslag 

 

 129 Vergunning verleend door Gedeputeerde Staten voor het dempen van een sloot 

te Kethel, sectie B, no. 2152 23 juli/2 augustus 1940 1 stuk 

 

 130-138 Stukken betreffende aanvragen om vergunningen en verleningen daarvan door 

het hoogheemraadschap van Delfland en het bestuur van de polder, 1893-1962. 

 9 omslagen 
 130 1893, 1905, 1908, 1909, 1913, 1914, 1918, 1920-1929 
 131 1930-1939 
 132 1940-1949 
 133 1950-1951 
 134 1952-1954 
 135 1955 
 136 1956 
 137 1957, 1958 
 138 1959-1962 

 

Poldervaart 

 

 139 Stukken betreffende de afwijzing van aanvragen om vergunningen tot 

zwemmen, baden, varen en ligplaats hebben met kano's en roeiboten, 1936, 

1952, 1955.  1 omslag 

 

Spoorlijnen 

 

 140 Overeenkomst, gesloten tussen de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 

en het bestuur van de polder betreffende de aanleg van de spoorlijn Schiedam-

's-Gravenhage, met kaart, 20 mei 1846.  1 omslag 

 

 141 Stukken betreffende bezwaren, ingebracht door het bestuur van de polder tegen 

de voorgenomen onteigening te behoeve van de aanleg van de spoorlijn 

Rotterdam-Maassluis, 1882.  1 omslag 

 

 142 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de 

verkoop aan de Staat der Nederlanden van 6a en 56 ca grond te Schiedam, 

sectie B no. 1054, voor de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Maassluis, 29 

januari 1886. Ontwerp.  1 stuk 

 

 143 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, houdende 

machtiging aan het bestuur van de polder een overeenkomst aan te gaan ter 

zake van de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Maassluis, 10 april 1887. 

Afschrift.  1 stuk 

 

 144 Akte van aankoop door de Staat der Nederlanden van 6 a. en 56 ca. grond te 

Schiedam, sectie B no. 1054, 19 juli 1887.  1 stuk 

 

 145 Overeenkomst gesloten tussen het ministerie van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid en het bestuur van de polder, betreffende de aanleg van de spoorlijn 

Rotterdam-Maassluis, z.d.  1 stuk 

 

 



 

Beheer en onderhoud waterstaatswerken 

 

Bijzondere werken 

 

Bruggen 

 

 146 Stukken betreffende de vervanging van de balkijzeren bruggen door betonnen 

bruggen in de spoorlijn Amsterdam-Rotterdam, 1921.  1 omslag 

 

 147 Stukken betreffende het herstel van de brug in de Kethelweg, 1936.  1 omslag 

 

 148 Stukken betreffende het onderhoud van de brug in de Oudendijk, 1944, 1945. 1 omslag 

 

Kaden 

 
  N.B. Zie ook inv.no. 125. 

 

 149 Hoefslagboek voor de boezemkade van de Velle Vestsingel en de Noord 

Vestsingel te Schiedam, c. 1892. Bijgewerkt tot 1912.  1 deel 

 

 150 Staten van de hoefslagen van de polder in de gemeenten Schiedam en Kethel, c. 

1897 en z.d.  1 deel 

 

 151 Preadvies aan de ingelanden van de polder op het voorstel van de ingeland J.M. 

van der Schalk tot het overnemen van het onderhoud van de polderkaden door 

de polder, met kaart, 1903.  1 omslag 

 

 152 "Staat van waardeering van het onderhoud der kadevakken tot afkoop der 

diensten in natura door uitkeeringen in geld" (waardebepaling van de Zuidkade, 

van de Kolk en de 's-Gravelandsche kade ten behoeve van de afkoop van de 

onderhoudsplicht), 1905.  1 stuk 

 

 153 Proces-verbaal van het drijven van de schouw op de polderkaden, 8 november 

1907.  1 omslag 
N.B. In duplo. 
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