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1. HISTORISCH KADER VAN POLDER HET OUDELAND 
EN DE INVENTARISATIE VAN HET ARCHIEF 
 

1.1. Naamgeving 

 
De naam van polder Het Oudeland is volgens Van der Aa ontleend aan de 
situering van het gebied, namelijk achter het oudste gedeelte van de Maasdijk, 
dat nu de Naaldwijkseweg en ook wel Provinciale weg nr. 12 wordt genoemd.. 
A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 
1846) 660. Op de kaart van Kruikius uit 1712 staat deze waterkering aangegeven 
als de Oude dijk. De benaming Oude dijk verwijst naar de veranderde functie van 
de waterkering. Door nieuwe bedijking verloren sommige dijken hun 
waterkerende functie en werden slaperdijken. Ter aanduiding van de veranderde 
functie kregen deze waterkeringen de naam Oude dijk.. A.A. Beekman, Het dijk- 
en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 II ('s-Gravenhage, 1907) 1256. 
 

1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
Polder Het Oudeland lag op het grondgebied van de plaats 's-Gravenzande. Voor 
het begin van onze jaartelling was 's-Gravenzande een eilandje. Het noordelijk 
deel groeide als eerste vast aan het vasteland. Hoe het proces van verlanding is 
verlopen is echter niet bekend.. J.P. Winsemius, De Zeven Ambachten en het 
Hoogheemraadschap van Delfland (Delft, 1962) 37. 
 
Het ambacht 's-Gravenzande was een zogenaamd geestambacht.. Ibidem, 105 
Een geestambacht was de aanduiding voor een ambacht gelegen op geestgrond. 
Met geestgronden wordt verwezen naar de zandgronden vlak achter de duinen in 
Holland. Door hun hogere ligging ten opzichte van de aangrenzende veengronden 
vond hier aanvankelijk geen poldervorming plaats. De meeste geestgronden 
hadden een uitwatering op de boezems.. Beekman, Dijk- en waterschapsrecht I, 
646. 's-Gravenzande echter loste het water op de Maas.. Winsemius, Zeven 
ambachten, 105. 
 
Door de hogere ligging zijn volgens Winsemius de geestgronden vanaf het begin 
van onze jaartelling permanent bewoond geweest. Er zou zelfs een Romeinse 
nederzetting hebben bestaan met de naam 't Zande, het latere 's- Gravenzande.. 
Ibidem.. De ambachten als rechtsgebied zijn per 1 juli 1858 opgeheven.. 
Provinciaal Blad van Zuid- Holland (PB) 1857 nr. 11. De in 1909 opgerichte polder 
Het Oudeland lag binnen de gemeente 's-Gravenzande. 
 

1.3. Regeling van de waterstand 

 

1.3.1. Bemaling 

 
Binnen de polder was er sprake van een hoogteverschil van twee meter. In het 
gebied rond de Kreek was het bodempeil het laagst, namelijk 0,25 -N.A.P. Het 
hoogste niveau van de polder lag binnen de bebouwde kom van 's- Gravenzande. 
Hier werd een hoogte van 1,75 +N.A.P. gemeten. Dit grote niveauverschil binnen 
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een polder van 165 ha. maakte de regulering van de waterhuishouding 
gecompliceerd. Ook werd de besluitvorming bemoeilijkt door de tegenstrijdige 
belangen van tuinders in het hogergelegen gedeelte en tuinders in het 
lagergelegen gedeelte. 
 
Er zijn onvoldoende gegevens om met zekerheid te zeggen of de polder in het 
verleden bemalen is geweest door watermolens. Door het toenemend aantal 
watermolens binnen het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland werd 
het water steeds hoger opgemalen zodat de sluis in de Hoflaan onbruikbaar was 
geworden. In 1668 richtten de ingelanden en gebruikers uit het Oudeland een 
verzoek tot het hoogheemraadschap om een molen te mogen bouwen. De 
hoogheemraden verleenden hierop consent.. Verzoek en vergunning stichting 
molentje 1668, Oud-Archief Delfland (OAD), inv.nr. 4026. Of de bouw van de 
molen is doorgegaan is niet bekend. Op de gedetailleerde kaart van Kruikius uit 
1712 heeft de Kreek de benaming Oudelandse molensloot. Een molen staat er 
echter niet op aangegeven. 
 
In 1948 is door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en haalbaarheid van de oprichting van 
een bemalingsinstallatie voor polder Het Oudeland. Naar aanleiding van dit 
onderzoek stelde het Bureau voor om in het hooggelegen deel van de polder een 
opmaalinstallatie te plaatsen en een lozingsgemaal in het laaggelegen deel.. 
Polder aan de Cultuurtechnische Dienst 1-1-1949, Archief polder Het Oudeland 
(APO), inv.nr. 133. Door de aanwezigheid van een meerderheid van tuinders uit 
het hooggelegen gebied besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden 
tot stichting van een opmaalinstallatie en tot verwerping van het voorstel tot 
oprichting van een lozingsgemaal.. Notulen vergadering stemgerechtigde 
ingelanden 11-11-1949, APO, inv.nr. 1. Na herroeping van deze besluiten vond 
herstemming plaats en nam de vergadering het voorstel aan tot stichting van 
beide installaties.. Ibidem, 2-6-1950. De provincie bleek echter enkel bereid om 
de opmaalinstallatie te subsidiëren, waardoor de kosten van het lozingsgemaal 
door de ingelanden gedragen zouden moeten worden.. Notulen vergaderingen 
dagelijks bestuur 4-7-1951, APO, inv.nr. 3. De hiervoor noodzakelijke verhoging 
van de omslag deed de belangstelling van de ingelanden voor een 
bemalingsinrichting afnemen. Notulen bespreking dagelijks bestuur met enkele 
ingelanden 2-7-1952, APO, inv.nr. 3., waardoor uiteindelijk werd afgezien van de 
plannen.. Notulen vergadering stemgerechtigde ingelanden 26-6-1953, APO, 
inv.nr. 1. 
 
Het eerste gemaal in polder Het Oudeland kwam tot stand in 1959 op initiatief 
van de gemeente 's-Gravenzande. De installatie verzorgde de bemaling van 
slechts een deel van de polder. Het gemaal was eigendom van de gemeente, die 
het onderhoud en betaling van de energievoorziening voor eigen rekening nam. 
Op verzoek van de gemeente zorgde de polder voor de bediening van het 
gemaaltje.. Polder aan gemeente 's-Gravenzande 10-9-1959, APO, inv.nr. 137. 
 
Op 11 september 1970 besloot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden 
tot stichting van een elektrisch gemaaltje ter verbetering van de waterstand in 
het zuidwestelijk deel van de polder. Het gemaal bracht het water uit de Kreek in 
de omliggende watergangen.. Polder aan Van Bijlandt-Stichting te 's-Gravenhage 
22-9-1970, APO, inv.nr. 134. 
 

1.3.2. Waterinlaat en wateruitlaat 
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In 1909 werd voor het Oudeland een polderbestuur ingesteld ter regeling van de 
waterhuishouding in het gebied. Voorheen was deze taak voorbehouden aan het 
ambachtsbestuur van 's-Gravenzande en Zandambacht. Na de opheffing van de 
ambachten medio 1858. PB 1857 nr. 114. sloten de ingelanden van het Oudeland 
en de gemeente 's- Gravenzande een overeenkomst waarin was bepaald dat het 
college van B en W verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van het 
sluisje in de Hoflaan en de watergangen. De ingelanden betaalden een 
vergoeding voor het onderhoud aan het sluisje.. J.F. Teixeira de Mattos, De 
waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland II Het vasteland ('s-
Gravenhage, 1908) 243. 
 
De ingelanden waren echter niet tevreden over de taakinvulling door de 
gemeente op waterstaatkundig gebied. De watergangen werden niet op diepte 
gehouden zodat de watervoorziening onvoldoende was. Ook de bediening van het 
sluisje liet te wensen over. Daarnaast schoot de belangenbehartiging van de 
ingelanden in hun ogen tekort.. Verslag omtrent den toestand van het 
Hoogheemraadschap Delfland en zijne onderdeelen, over het dienstjaar 1901, 41. 
Om de weg vrij te maken voor de instelling van een gereglementeerd 
polderbestuur richtten de ingelanden in 1903 een verzoek aan de gemeente om 
de overeenkomst van 1858 ontbonden te verklaren. De gemeenteraad ging 
hiermee akkoord.. Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 243. Op 22 juli 1908 
stelde Gedeputeerde Staten het bijzonder reglement van polder Het Oudeland 
vast, dat op 14 september werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit.. Verslag 
Delfland 1908, 46. De oprichting van polder Het Oudeland was hiermee een feit. 
Het polderbestuur kwam op 14 augustus 1909 voor het eerst bijeen.. Notulen 
vergadering dagelijks bestuur 14-8-1909, APO, inv.nr. 2. 
 
Een duiker bij Dijkerwaal in het zuiden van de polder had een inlaatfunctie. Het 
overtollige water verliet de polder via een duiker in de Hoflaan.Teixeira de Mattos, 
Waterkeeringen, 242. De polder had een open verbinding met Delflands wateren, 
zodat de polderwaterstand ongeveer gelijk was aan de boezemwaterstand. Door 
bediening van een sluisje in de Kreek kon de waterstand in geringe mate worden 
gereguleerd. Het hoogteverschil binnen de polder was de oorzaak van de vele 
problemen met de watervoorziening. De ontwatering van de laaggelegen gronden 
langs de Kreek was te gering, terwijl de hooggelegen gronden vaak te kampen 
hadden met een tekort aan water. Om de tuinders in het hoger gelegen deel van 
de polder enigszins tegemoet te komen werd het waterpeil hier hoger gehouden.. 
Rapport wijziging waterhuishouding 1948, blz. 4, APO, inv.nr. 133. 
 

1.4. Wegen 

 
In de polder waren geen wegen aanwezig. Het transport van landbouwproducten 
vond plaats over de Nieuwe vaart.. Formulier voor Hoogheemraadschap van 
Delfland in verband met opheffing polder, 1976. LITERATUUR Aa, A.J. van der, 
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 1846). Beekman, 
A.A., Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 I en II ('s-
Gravenhage, 1907).Teixeira de Mattos, J.F., De waterkeeringen, waterschappen 
en polders van Zuid-Holland II Het vasteland ('s-Gravenhage, 1908).Winsemius, 
J.P., De Zeven Ambachten en het Hoogheemraadschap van Delfland (Delft, 
1962). ARCHIEVEN Vindplaats: Hoogheemraadschap van Delfland. Archief polder 
Het Oudeland. Oud-Archief Delfland 
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2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN 
INVENTARISATIE 
 

2.1. Geschiedenis 

 
Het archief van polder Het Oudeland werd beheerd door de secretaris-
penningmeester. Op welke plaats hij het archief bewaarde is niet bekend. 
Vermoedelijk hield hij het archief thuis in bewaring. Als de functie overging naar 
een andere persoon veranderde dus ook het archief van locatie. 
 
In 1975 gaf de secretaris-penningmeester het grootste gedeelte van het archief 
in bewaring aan het Hoogheemraadschap van Delfland. In 1977 volgde nog een 
drietal dozen en in 1980 twee kaarten. 
 

2.2. Inventarisatie 

 
Op het ongeïnventariseerde archief werd door C.P. Postma, chartermeester van 
het hoogheemraadschap, in 1979 een inventarislijst vervaardigd. Aan de hand 
van een negental alfabetische geordende rubrieken waren de archiefbestanddelen 
op chronologische volgorde gerangschikt. 
 
Door het ontbreken van een oude orde en ter bevordering van een zekere mate 
van uniformiteit binnen de inventarissen van de polderarchieven, is door mij het 
archief herordend volgens het archiefschema van de Provinciale Inspectie van de 
Archieven in Zuid-Holland. In dit schema is een onderscheid gemaakt tussen 
stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De 
stukken van algemene aard zijn de notulen en convocaties van vergaderingen, 
ingekomen en minuten van uitgaande stukken, alsmede bekendmakingen. De 
stukken betreffende bijzondere onderwerpen zijn onderverdeeld in de 
hoofdrubrieken Bestuursinrichting, Bestuur, Hulpmiddelen bij de uitvoering van 
de taak en Uitvoering van de taak. Deze rubrieken zijn afhankelijk van het aantal 
inventarisnummers verder onderverdeeld. Binnen de rubrieken is de ordening 
chronologisch. 
 
De archiefbescheiden van polder Het Oudeland verkeren in goede staat. Zonodig 
zijn de stukken eigenhandig hersteld. 
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3. INVENTARIS 
 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 1 Notulen van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 

met voorin de tekst over het ontstaan van de polder uit "De 
waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland" deel 
II van L.F. Teixeira de Mattos, blz. 241-243, alsmede een lijst 
houdende gegevens van de verkiezing en aftreding van de leden 
van het dagelijks bestuur over de jaren 1909 - 1961, 1909-1959.  1 deel 

 
 2-3 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1909-

1963.  2 delen 
 2 1909-1929, 1909 - 1929 
 3 1930-1963, 1930 - 1963 
 
 4 Convocaties voor de vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1928, 1932, 1949, 1950, 1959- 1976.  1 omslag 
 

3.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 5-6 Registers houdende gegevens van ingekomen stukken, 1909-1934.  2 katernen 
 5 1909-1926, 1930, 1909 - 1930 
 6 1927-1929, 1931-1934, 1927 - 1934 
 
 7-9 "Brievenboek". Registers houdende afschriften van uitgaande 

stukken, 1909-1948.  3 delen 
N.B. Vanaf 19 augustus 1935 lijst houdende gegevens van uitgaande stukken 

 7 1909-1924 juli, 1909 - 1924 
 8 1924 sept.-1933 jan. 7, 1924 - 1933 
 9 1933 jan. 13-1948, 1933 - 1948 
 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

3.2.1. Bestuursinrichting 

 
 10 Bijzonder reglement, met overige stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging van het bijzonder reglement en 2 kaarten, 
1908, 1910, 1960-1962.  1 omslag 
N.B. De schetskaart behorende bij het bijzonder reglement uit 1910 is opgenomen in 
de collectie aanwinsten Het Oudeland nr. 1980/340. De grenskaart behorend bij het 
bijzonder reglement uit 1961 is opgenomen in de collectie "Grens- of schetskaarten 
behorende bij de bijzondere reglementen van polders" Nr. N 81 

 
 11 Brief van Chef Administratieve Dienst van Hoogheemraadschap van 

Delfland waarin wordt medegedeeld dat een verzoek om 
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grenswijziging bij Gedeputeerde Staten kan worden ingediend, 
1927.  1 stuk 

 
 12 Stukken betreffende het inbrengen van bezwaar door 

polderbesturen en ingelanden bij Gedeputeerde Staten tegen de 
polderconcentratie, 1973-1976.  1 omslag 

 
 13 Brieven aan instellingen en bedrijven waarin mededeling wordt 

gedaan van de opheffing van de polder en de overname van de 
taken door Hoogheemraadschap van Delfland, 1976. Afschriften en 
doorslagen, 1976.  1 omslag 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 14 Stukken betreffende de verkiezing, toelating, beëdiging en 

aftreding van de leden van het dagelijks bestuur, 1909-1971.  1 omslag 
N.B. Zie voor verkiezing en aftreding over de jaren 1909 - 1961 ook inv.nr. 1 

 
 15 Stukken betreffende de verkiezing, toelating, benoeming en 

beëdiging van individuele leden van het dagelijks bestuur, 1909-
1973.  1 omslag 
N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 16 Reglement voor het dagelijks bestuur, [c. 1909].  1 stuk 
 
 17 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de 

stembriefjes van de verkiezing van de leden van het dagelijks 
bestuur, met staten houdende gegevens van de stemgerechtigde 
ingelanden en de uitgebrachte stemmen, 1910-1938.  1 omslag 

 
 18 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de 

leden van het dagelijks bestuur door de stemgerechtigde 
ingelanden en Gedeputeerde Staten, 1946-1973.  1 omslag 

 
 19 Polissen van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid, met overige stukken betreffende het 
afsluiten en opzeggen van de verzekering, 1961-1976.  1 omslag 

 
 20 Brief aan de Hoge Raad van Adel waarin wordt medegedeeld dat de 

polder geen vlag voert en daaraan ook geen behoefte heeft, 1970. 
Doorslag.  1 stuk 

 
 21 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat G.A. de Ruiter is aangewezen als lid van het 
voorlopig districtsbestuur en C. Camfferman als zijn 
plaatsvervanger, 1976. Doorslag.  1 stuk 

 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
 22 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1909-1963.  1 pak 

N.B. Met hiaten 
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 23-25 Presentielijsten van de vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1909-1970.  3 delen 
 23 1909-1928, 1909 - 1928 
 24 1929-1949, 1929 - 1949 
 25 1950-1970, 1950 - 1970 
 
 26 Rondschrijven aan ingelanden die niet stemgerechtigd zijn, 

houdende voorstel tot het verenigen van hun stemmen om zo 
stembevoegdheid te krijgen, 1966. Gedrukt.  1 stuk 

 

3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Algemeen 
 
 27 Stukken betreffende de uitbetaling van de bezoldiging, sociale 

verzekeringspremies, loonbelasting en het pensioen van de 
personeelsleden, 1923-1976.  1 omslag 

 
3.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 
 
 28 Stukken betreffende de benoeming, ontslag en uitbetaling van het 

pensioen van de individuele secretarissen-penningmeester B.A.E. 
van Dijk, J. van der Meer, Chr. Mondt jr. en G.A. van der Poel, 
1934-1975.  1 omslag 

 
 29 Polis van de verzekering tegen fraude en schade voortvloeiend uit 

handelingen en nalatigheden van de penningmeester, met overige 
stukken betreffende de zekerheidstelling, 1938- 1970.  1 omslag 

 
 30 Instructie voor de penningmeester, met bijlage, 1942, 1960.  1 katern en 1 stuk 
 
 31 Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldiging voor de 

secretaris-penningmeester door de stemgerechtigde ingelanden en 
Gedeputeerde Staten, 1947-1973.  1 omslag 

 
 32 Instructie voor de secretaris, 1960.  1 katern 
 
3.2.3.1.3. Machinist 
 
 33 Brief aan L.A. Quartel waarin wordt medegedeeld dat zijn 

dienstbetrekking bij de polder per 1 januari 1977 vervalt en hij op 
die datum in dienst treedt bij het Hoogheemraadschap van 
Delfland, 1976. Afschrift.  1 stuk 

 

3.2.3.2. Archief 

 
 34 Brieven van de provinciaal archiefinspecteur waarin wordt verzocht 

te voldoen aan de bepaling onder art. 69 lid 1 van het Algemeen 
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Polderreglement om een inventaris op het polderarchief te 
vervaardigen, 1962, 1963.  2 stukken 

 
 35 Brief van de provinciaal archiefinspecteur waarin wordt 

medegedeeld dat het polderbestuur verplicht is inspectie van het 
archief toe te staan, 1975.  1 stuk 

 

3.2.3.3. Financiën 

 
3.2.3.3.1. Belastingen en heffingen 
 
3.2.3.3.1.1. Vaststelling en heffing omslag 
 
3.2.3.3.1.1.1. Leggers 
 
 36-40 "Gaarderboek". Kadastrale artikelsgewijze legger van onroerende 

goederen, 1909-[c. 1961].  5 delen 
N.B. Het gaarderboek van het jaar 1913, art. 1 t/m 67, en 1962 - 1976 ontbreekt 

 36 1909, 1909 
 37 [c. 1913] art. 68 t/m 137, 1913 
 38 [c. 1913] art. 138 t/m 180, 1913 
 39 1935-[c. 1961] art. 1 t/m 304, 1935 - 1961 
 40 [c. 1954]-[c. 1961] art. 306 t/m 412, 1954 - 1961 
 
 41-45 Naamindex op de kadastrale artikelsgewijze legger van onroerende 

goederen, 1912-[c. 1976].  1 deel, 2 katernen en 2 pakken 
 41 1912-1933 (deel), 1912 - 1933 
 42 [c. 1913]-[c. 1933], 1913 - 1933 
 43 [c. 1935]-[c. 1961], 1935 - 1961 
 44 [c. 1962]-[1976] A t/m K (pak), 1962 - 1976 
 45 [c. 1962]-[1976] L t/m Z (pak), 1962 - 1976 
 
 46 Kadastrale kaart van de polder, 1925.  1 stuk 

N.B. Ook exemplaar in kaartencollectie aanwinsten Het Oudeland nr. 1980/340 
 
 47-49 Index op de artikelen van de kadastrale artikelsgewijze legger van 

onroerende goederen, [c. 1935]-[c. 1976].  3 katernen 
 47 [c. 1935]-[c. 1961] sectie J, 1935 - 1961 
 48 [c. 1935]-[c. 1961] sectie K en L, 1935 - 1961 
 49 [c. 1962]-[c. 1976], 1962 - 1976 
 
3.2.3.3.1.1.2. Kohieren 
 
 50-54 Kohieren van omslag, 1910-1976.  5 pakken 

N.B. Omslag ook bundergeld genoemd 
 50 1910-1959, 1910 - 1959 
 51 1960-1965, 1960 - 1965 

N.B. Met aanvullend kohier van de laatste omslag wegens gedeeltelijke ontpoldering 
over 1961, met bijlagen 

 52 1966-1970, 1966 - 1970 
 53 1971-1973, 1971 - 1973 
 54 1974-1976, 1974 - 1976 
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3.2.3.3.1.1.3. Inning en invordering 
 
 55 Registers houdende gegevens van de hoeveelheid grondbezit van 

ingelanden over de jaren 1927 - 1936, 1927-1936.  5 katernen 
 
 56 Register houdende gegevens inzake belastbaarheid van en 

omslagheffing op individuele ingelanden, [c. 1935].  1 katern 
 
 57 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat het niet is toegestaan om een aanslag op te 
leggen voor lozing van rioolwater op het polderwater, 1946.  1 stuk 

 
 58 Stukken betreffende de berekening van de aanslag van de laatste 

omslag wegens gedeeltelijke ontpoldering, te betalen door de 
provincie, 1962, 1963.  1 omslag 

 
 59 Stukken betreffende de bezwaarmaking tegen de voorgenomen 

verhoging door Gedeputeerde Staten van de minimum-omslag ten 
behoeve van de dekking van de kosten van de omslaginning, 1964, 
1965, 1970.  1 katern en 3 stukken 

 
3.2.3.3.2. Eigendom 
 
3.2.3.3.2.1. Onroerende goederen 
 
 60 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

mededeling wordt gedaan van de samenstelling van de 
Taxatiecommissie Poldereigendommen, alsmede van de taxatie van 
onroerende goederen, 1976.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.2. Begroting en rekening 
 
3.2.3.3.2.2.1. Begroting 
 
 61-64 Begrotingen over de jaren 1909 - 1964, met stukken betreffende 

de goedkeuring van de begrotingen door Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland en besluiten van stemgerechtigde 
ingelanden tot wijziging van de begrotingen, 1909-1964.  4 pakken 
N.B. Voor begrotingen over de jaren 1965 - 1976 zie inv.nrs. 69 en 70 

 61 1909-1925, 1909 - 1925 
 62 1926-1939, 1926 - 1939 
 63 1940-1955, 1940 - 1955 
 64 1956-1964, 1956 - 1964 
 
3.2.3.3.2.2.2. Rekening 
 
 65-70 Rekeningen over de jaren 1909 - 1975, met begrotingen over de 

jaren 1965 - 1976, stukken betreffende de goedkeuring van de 
rekeningen, begrotingen en kohieren van omslag door Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland, alsmede besluiten van 
stemgerechtigde ingelanden tot wijziging van de begrotingen, 
1910-1977.  6 pakken 

 65 1909-1925, 1909 - 1925 
 66 1926-1939, 1926 - 1939 
 67 1940-1955, 1940 - 1955 
 68 1956-1963, 1956 - 1963 
 69 1964-1969, 1964 - 1969 
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 70 1970-1976, 1970 - 1976 
 
3.2.3.3.2.2.3. Bijlagen tot de rekening 
 
 71 Bijlagen tot de rekening, 1909, 1912, 1953-1976.  1 omslag 

N.B. Met hiaten 
 
 72 Grootboeken van uitgaven, [1929]-[1934].  2 katernen 
 
 73-75 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1934-1968.  3 delen 
 73 1934-1948, 1934 - 1948 
 74 1948-1956, 1948 - 1956 
 75 1957-1968, 1957 - 1968 
 
 76 Besluit van stemgerechtigde ingelanden tot schenking van het batig 

slot van de jaarrekening van 1976 aan de Stichting 
Tuinbouwhistorie te Naaldwijk ten behoeve van de aanleg en 
exploitatie van een historische tuin, 1976.  1 stuk 

 

3.2.4. Uitvoering van de taak 

 

3.2.4.1. Algemeen 

 
 77 Algemene keur, met concepten en overige stukken betreffende de 

vaststelling en wijziging van de keur en 1 tekening, 1923-1975.  1 omslag 
 
 78 Staat houdende gegevens inzake verleende vergunningen over de 

jaren 1960 - 1971, [c. 1960]-[c. 1971].  1 stuk 
 

3.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
3.2.4.2.1. Toezicht 
 
3.2.4.2.2. Schouwvoering 
 
 79 Staat van Hoogheemraadschap van Delfland houdende gegevens 

inzake de vereiste afmetingen van de polderkade in de gemeente 
's-Gravenzande, sectie K nr. 61, [c. 1921].  1 stuk 

 
 80 Stukken betreffende de bevindingen tijdens de schouw van de 

boezemkade langs de Nieuwe vaart door het polderbestuur, 1935-
1976.  1 omslag 

 
 81 Circulaires van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 

wordt verzocht om waakzaamheid in verband met de aanwezigheid 
van muskusratten en woelratten in het gebied, 1951, 1958.  2 stukken 

 
3.2.4.2.3. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.2.3.1. Bebouwing 
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 82 Kaartje van de geplande locatie van een nieuw te bouwen schuur 
langs de Nieuwe vaart in de gemeente 's-Gravenzande, sectie K nr. 
121, [1e helft 20e eeuw].  1 stuk 

 
3.2.4.2.3.2. Dempen, graven en verbreden van watergangen 
 
 83 Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Nieuwe vaart en polderkade ten behoeve van 
het graven en verbreden van watergangen, het verwijderen van 
een dam en het leggen van een brug, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1926-1931.  1 omslag 

 
 84 Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Nieuwe vaart ten behoeve van het 
uitvoeren van werken, zoals het dempen en graven van 
watergangen, alsmede het leggen van buizen en afvoergoten ter 
verbetering van de weg Westerlee-'s-Gravenzande, ofwel de 
Provinciale weg nr. 16, tussen het Galgeblok en de Heenweg, met 1 
tekening, 1933, 1934.  5 stukken 

 
3.2.4.2.3.3. Sluis, schoeiing, dammen, bruggen 
 
 85 Vergunningen verleend aan de gemeente 's-Gravenzande tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Nieuwe vaart ter 
uitvoering van werken ten behoeve van het verplaatsen van het 
sluisje in de Hoflaan naar de Kreek door de gemeente 's-
Gravenzande, met stukken betreffende de vergunningverlening, de 
uitvoering van de werken, alsmede de betaling van een financiële 
bijdrage door de polder en 1 tekening, 1924-1928.  1 omslag 

 
 .-- Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Nieuwe vaart en polderkade ten behoeve van 
het verwijderen van een dam en het leggen van een brug, 1926-
1931.  
N.B. Zie inv.nr. 83 

 
 86 Vergunning verleend aan T.S. Rijpma tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Nieuwe vaart ten behoeve van het plaatsen 
van een schoeiing in de gemeente 's-Gravenzande, sectie K nr. 
1369, 1936.  1 stuk 

 
 87 
Vergunningen verleend aan particulieren en de gemeente 's-Gravenzande tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Nieuwe vaart ten 
behoeve van het leggen van bruggen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1956, 1960, 
1968.  1 omslag 

 
3.2.4.2.3.4. Kabels, buizen, riolering 
 
 88 Vergunningen verleend aan gemeenten, de PTT en 

Elektriciteitsbedrijf "Delfland" tot grondroering aan de boezemkade 
langs de Nieuwe vaart ten behoeve van het leggen van kabels, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 7 
tekeningen, 1924-1966.  1 omslag 
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 89 Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Nieuwe vaart ten behoeve van het leggen 
van buizen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1927-1961.  1 omslag 

 
 90 Vergunningen verleend aan de gemeente 's-Gravenzande en J. van 

Velden tot grondroering aan de boezemkade langs de Nieuwe vaart 
en polderkade ten behoeve van het leggen van een riolering, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 3 
tekeningen, 1927, 1947, 1962.  1 omslag 

 
 .-- Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

verzocht maatregelen te nemen ter verbetering van de 
waterhuishouding om het aantal particuliere buizen in de kade ter 
onttrekking van boezemwater te beperken, 1960.  
N.B. Zie inv.nr. 95 

 
3.2.4.2.3.5. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 91 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan A.P. Backer te Honselersdijk en L.A. Duijndam te 's-
Gravenzande tot het plaatsen van een filterbak en een pompje 
langs de Nieuwe vaart in de gemeente 's-Gravenzande, sectie K nr. 
1716 en 2207, met 1 tekening 

, 1961, 1962. Afschriften.  3 stukken 
 
 92 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan Elektriciteitsbedrijf "Delfland" te Delft tot het leggen 
van kabels in de boezemkade langs de Nieuwe vaart en door de 
Nieuwe vaart, 1969-1976.  1 omslag 

 
 93 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan J. Voogd tot het bouwen van een woonhuis op de 
boezemkade langs de Nieuwe vaart in de gemeente 's-
Gravenzande, sectie K nr. 1878, alsmede tot het leggen van een 
leiding door de kade aldaar, 1975. Afschrift.  1 stuk 

 

3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.4.3.1. Algemeen 
 
 94 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

medegedeeld dat de polder geen bemaling heeft, de uitwatering 
geschiedt door twee sluisjes en de Kreek zich in goede staat 
bevind, 1939. Doorslag.  1 stuk 

 
 95 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin wordt 

verzocht maatregelen te nemen ter verbetering van de 
waterhuishouding om het aantal particuliere buizen in de kade ter 
onttrekking van boezemwater te beperken, met 1 tekening, 1960.  2 stukken 

 
 96 Brief aan P. 't Hart waarin wordt medegedeeld dat het niet mogelijk 

is om in het betreffend gedeelte van de polder de watervoorziening 
te verbeteren, met aanvraag, 1960. Afschrift.  2 stukken 
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3.2.4.3.2. Toezicht 
 
3.2.4.3.2.1. Bijzondere keuren 
 
 97 Keur op de watergangen, met concept, 1914.  2 katernen 
 
3.2.4.3.2.2. Schouwvoering 
 
 98 Brieven van de Gezondheidscommissie te Naaldwijk waarin wordt 

gewezen op de vervuiling van watergangen en wordt verzocht 
hiertegen maatregelen te treffen, 1922, 1929.  4 stukken 

 
 99 Stukken betreffende de bevindingen tijdens de schouw van de 

watergangen door het polderbestuur, 1935-1976.  1 omslag 
 
 100 Correspondentie met overheden inzake de geconstateerde 

verontreinging van het polderwater als gevolg van de lozing van de 
gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie in 's-Gravenzande op 
de boezem, 1956, 1959.  5 stukken 

 
 101 Circulaire waarin ingelanden worden gesommeerd de watergangen 

in overeenstemming met de keur te onderhouden, 1957.  1 stuk 
 
 
 102 Brief aan F.F. de Haan te Loosduinen waarin wordt verzocht de 

onkosten voor het uitdiepen van de Kreek te verhalen op de 
onderhoudsplichtige pachter J. van Staalduinen of op de 
eigenaresse M.A.O.C. Gravin van Bijlandt, 1960. Doorslag.  1 stuk 

 
 103 Verslagen van de besprekingen met de gemeente 's-Gravenzande 

ter verbetering van de watervoorziening, met overige stukken 
betreffende de geconstateerde vervuiling en verzilting van het 
polderwater als gevolg van beperkte waterdoorstroming en 1 
tekening, 1967.  1 omslag 

 
 104 Brief aan C. van der Sar Gzn. waarin wordt medegedeeld dat het 

vervoer van bagger door de Nieuwe vaart twee maanden wordt 
stilgelegd, met overige stukken betreffende de behandeling van de 
klacht van ingelanden over de vervuiling van het gietwater als 
gevolg van het baggertransport, 1968. Doorslag.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2.3. Verlening van vergunningen 
 
3.2.4.3.2.3.1. Dempen, graven, duikers, dammen, schut, sluisjes, bemaling, 
bruggen 
 
 .-- Vergunningen verleend aan particulieren tot grondroering aan de 

boezemkade langs de Nieuwe vaart en polderkade ten behoeve van 
het graven en verbreden van watergangen, het verwijderen van 
een dam en het leggen van een brug, 1926-1931.  
N.B. Zie inv.nr. 83 

 
 105 Vergunningen verleend aan particulieren en de gemeente 's-

Gravenzande tot het graven, dempen en verbreden van 
watergangen, alsmede het leggen van dammen en duikers, met 
overige stukken betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 
1926-1976.  1 omslag 
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 106 Vergunningen verleend aan particulieren en de Maatschappij tot 

Exploitatie van Onroerende Goederen "Schaarsbergen II" en de 
gemeente 's-Gravenzande tot het dempen van watergangen, 1927-
1976.  1 omslag 

 
 107 Vergunningen verleend aan particulieren, de 's-Gravenzandse 

Sportvereniging, het Rooms-Katholiek Kerkbestuur en de gemeente 
's-Gravenzande tot het leggen van bruggen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 4 tekeningen, 1930-1970.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Nieuwe vaart ten behoeve van het 
dempen en graven van watergangen ter verbetering van de weg 
Westerlee-'s- Gravenzande, ofwel de Provinciale weg nr. 16, tussen 
het Galgeblok en de Heenweg, 1933, 1934.  
N.B. Zie inv.nr. 84 

 
 108 Vergunning verleend aan J. van Antwerpen tot het plaatsen van een 

onderbemalingsinstallatie, het leggen van een dam in de gemeente 
's-Gravenzande, sectie K nr. 69, alsmede het bevaren van de 
Kreek, 1936.  1 stuk 

 
 109 Vergunningen verleend aan J. Beekenkamp en W. van Vliet tot het 

plaatsen van een schut in een watergang, met 
vergunningaanvraag, 1939-1941.  3 stukken 

 
 110 Vergunningen verleend aan particulieren tot het plaatsen van een 

watermolen of pomp ter onderbemaling van percelen, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening, 1940-1964.  1 omslag 

 
 111 Brief van P. van der Sar Hzn. waarin wordt verzocht de watergang 

tussen de percelen in de gemeente 's- Gravenzande, sectie K nrs. 
205 en 206, gedempt te mogen houden, 1948.  1 stuk 
N.B. Dit verzoek is ingewilligd 

 
 112 Vergunning verleend aan de provincie tot het plaatsen van een 

pompinstallatie in een watergang langs de Naaldwijkseweg ter 
afvoer van rioolwater naar het gemeenteriool, alsmede het dempen 
van een gedeelte watergang, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1961.  5 stukken 

 
 113 Vergunning verleend aan de gemeente 's-Gravenzande tot graven, 

dempen, verbreden en uitdiepen van watergangen, het leggen van 
dammen en sluisjes ten behoeve van het doortrekken van de 
Koningin Julianaweg, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1963.  1 omslag 

 
 114 Vergunning verleend aan de gemeente 's-Gravenzande tot het 

uitvoeren van werken, zoals het omleggen van een gedeelte van de 
Kreek, het leggen van een brug, het dempen van watergangen en 
het leggen van duikers, als onderdeel van het uitbreidingsplan 
"Industrieterrein", met bijlage en 1 tekening, 1964.  3 stukken 

 
 115 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 's-

Gravenzande tot het dempen van watergangen in het 
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bestemmingsplan "Oudeland", met 6 tekeningen behorend bij het 
bestemmingsplan, 1970- 1975.  1 omslag 

 
 116 Brief aan de gemeente 's-Gravenzande waarin wordt medegedeeld 

dat indien bij de uitvoering van de bestemmingsplannen 
"Edisonstraat" en "Sport- en industrieterrein" watergangen 
gedempt moeten worden, er elders watergangen gegraven dienen 
te worden en in de hoofdwatergangen geen duikers mogen worden 
aangebracht, met bestemmingsplannen en 5 tekeningen, 1971. 
Doorslag.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2.3.2. Buizen, leidingen, kabels, zinkers, filters 
 
 .-- Vergunning verleend aan Gedeputeerde Staten tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Nieuwe vaart ten behoeve van het 
leggen van buizen en afvoergoten ter verbetering van de weg 
Westerlee-'s- Gravenzande, ofwel de Provinciale weg nr. 16, tussen 
het Galgeblok en de Heenweg, 1933, 1934.  
N.B. Zie nv.nr. 84 

 
 
 117 Vergunning verleend aan G.A. de Ruiter tot het plaatsen van twee 

filters in een watergang in de gemeente 's-Gravenzande tussen de 
percelen sectie J nr. 997 en sectie K nr. 800, 1940.  1 stuk 

 
 118 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de gemeente 's-

Gravenzande tot het leggen van buizen en zinkers als onderdeel 
van de werken ter de uitvoering van bestemmingsplan 
"Zuijdwindt", met 1 tekening, 1966.  4 stukken 
N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 119 Vergunningen verleend aan het Gemeentelijk Energiebedrijf 's-

Gravenhage tot het leggen van gasleidingen door watergangen, 
met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 2 
tekeningen, 1971, 1975.  1 omslag 

 
 120 Vergunning verleend aan Elektriciteitsbedrijf "Delfland" te Delft tot 

het leggen van kabels door watergangen en het plaatsen van een 
zinker, met overige stukken betreffende de vergunningverlening en 
2 tekeningen, 1973.  5 stukken 

 
3.2.4.3.2.3.3. Brongasinstallaties, pompinstallatie, lozing van afvalstoffen 
 
 121 Vergunningen verleend aan particulieren tot lozing van afvalwater 

via een septictank, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 3 tekeningen, 1925-1967.  1 omslag 
N.B. Met inliggende lijst van verleende lozingsvergunningen 1935-1963. Kopie van 
inv.nr. 123 

 
 122 Brief aan A.C. Peters te Monster, technisch ambtenaar van 

Hoogheemraadschap van Delfland, waarin wordt medegedeeld dat 
de polder geen vergunningen heeft verleend tot het hebben van 
een brongasinstallatie, 1938. Doorslag.  1 stuk 

 
 .-- Vergunning verleend aan de provincie tot het plaatsen van een 

pompinstallatie in een watergang langs de Naaldwijkseweg ter 
afvoer van rioolwater naar het gemeenteriool, 1961.  
N.B. Zie inv.nr. 112 
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 123 Lijst van verleende lozingsvergunningen over de jaren 1935 - 1963, 

met bijlagen, 1965, 1935 - 1965.  3 stukken 
 
3.2.4.3.2.3.4. Schoeiing, stoep, fuiken, onderhoudswerkzaamheden, varen 
 
 124 Vergunningen verleend aan J. Boekestein Gzn. en G. van Geest tot 

het plaatsen van fuiken in watergangen, met vergunningaanvragen, 
1929-1932.  1 omslag 

 
 .-- Vergunning verleend aan J. van Antwerpen tot het bevaren van de 

Kreek, 1936.  
N.B. Zie inv.nr. 108 

 
 125 
Brief aan Ph.J. Visser waarin toestemming wordt verleend tot het aanbrengen van 

een stoep in de kade langs de Kreek, 1936. Doorslag.  1 stuk 
 
 126 Vergunning verleend aan J. Hylarides en G.J.W. Lantink tot het 

plaatsen van een schoeiing aan een watergang in de gemeente 's-
Gravenzande sectie K nrs. 1955 en 1956, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1961, 1962.  3 stukken 

 
 127 Vergunning verleend aan Elektriciteitsbedrijf "Delfland" tot het 

uitvoeren van onderhoud aan de kabels in de Kreek, met 
vergunningaanvraag, 1974.  2 stukken 

 
3.2.4.3.2.3.5. Bemoeienis met vergunningverlening door andere overheden 
 
 128 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan Elektriciteitsbedrijf "Delfland" en PTT tot het leggen 
van kabels door de Nieuwe vaart, met overige stukken betreffende 
de vergunningverlening en 3 tekeningen, 1960-1965. Afschriften.  1 omslag 

 
 129 Vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten aan de 

gemeente 's-Gravenzande tot het leggen van bruggen, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening, 1962, 1971, 1974. 
Afschriften.  1 omslag 

 
 130 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan D.A. van Oosten en L. van Staalduinen Mzn. tot het 
lozen van afvalwater via een septictank, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 1967-1970. 
Doorslagen.  4 stukken 

 
 .-- Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan Elektriciteitsbedrijf "Delfland" te Delft tot het leggen 
van kabels door de Nieuwe vaart, 1969-1976.  
N.B. Zie inv.nr. 92 

 
 131 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland aan het Gemeentelijk Energiebedrijf 's-Gravenhage tot het 
leggen van een aardgasleiding door de Nieuwe vaart, 1975. 
Afschrift.  1 stuk 
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3.2.4.3.2.4. Beheer en onderhoud 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 136. 
 
 132 Brief aan G. van der Sar Hzn. waarin wordt medegedeeld dat niet 

de polder maar de gemeente 's- Gravenzande aansprakelijk is voor 
de dood van twee koeien als gevolg van vervuilde bagger uit de 
Kreek, met overige stukken betreffende de aansprakelijkstelling, 
1961. Afschrift.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2.5. Regeling van de waterstand 
 
3.2.4.3.2.5.1. Gemaal 
 
 133 Stukken betreffende de uitwerking van het plan tot stichting van 

een opmaalinstallatie en een lozingsgemaal, met 9 kaarten en 
tekeningen, 1947-1951.  1 pak 
N.B. De stichting van een gemaal is niet uitgevoerd 

 
 134 Stukken betreffende de stichting van een elektrisch gemaaltje in 

het zuidwestelijk gedeelte van de polder ter verbetering van de 
waterstand in die omgeving, 1970.  1 omslag 

 
3.2.4.3.2.5.2. Kunstwerken 
 
 135 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het dichten van de duiker in de inrijdam van de 
voormalige woning "Dijkerwaal" bij het perceel in de gemeente 's-
Gravenzande, sectie K nr. 711, met stukken betreffende de 
wijziging van de vergunning, 1924. Afschrift.  4 stukken 

 
 136 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland tot het plaatsen van een sluis in een te graven watergang 
in de gemeente 's-Gravenzande, sectie K nr. 890, en in sectie K 
nrs. 971 en 972, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en het aangaan van een geldlening en 1 
tekening, 1926-1931. Afschriften.  5 stukken 

 
3.2.4.3.2.5.3. Bemaling door derden 
 
 137 Brief aan de gemeente 's-Gravenzande waarin wordt medegedeeld 

dat het polderbestuur akkoord gaat met het voorstel de 
bemalingsinstallatie van de gemeente te bedienen, met bijlage, 
1959. Doorslag.  2 stukken 

 

3.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
3.2.4.4.1. Toezicht 
 
 138 Vergunning verleend aan de PTT tot het leggen van kabels door en 

langs wegen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1946.  5 stukken 

 
3.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 
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 139 Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Delfland tot het maken van een voetbrug over de Nieuwe vaart ter 
verbinding van de percelen in de gemeente 's-Gravenzande, sectie 
K nrs. 122 en 1370, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 1 tekening, 1943. Afschrift.  5 stukken 

 
 140 Brieven aan ingelanden waarin mededelingen worden gedaan 

inzake de bouw van een nieuwe brug over de Kreek, 1948. 
Doorslagen.  4 stukken 

 

3.2.5. Bijlage 

 
 141 Inventaris van het archief van polder Het Oudeland, (1908) 1909-

1976 (1977), met supplement, 1980, [1981], 1908 - 1981.  2 stukken 
 


