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Aanwinst 1979/93. 

Inleiding (door J.P. Rogier) 

Begrensd door de Zweth, het Lots- of Harnaschwater, de Woudeseweg en de Monsterwatering, ligt in de 
gemeente Schipluiden de Woudse polder, circa 405 H.A. groot. 1) Binnen de waterkering van deze polder 
is de ongeveer 90 H.A. grote Woudse droogmakerij begrepen. Deze heeft een eigen bestuur en 
reglement, maar blijft nietteming polderplichtig in de Woudse polder. Over het ontstaan en de lotgevallen 
van de droogmakerij zal hierna in de inleiding tot de inventaris van haar archief het een en ander gezegd 
worden. 2) De samenstelling van het bestuur van deze polder is  geregeld bij het bijzonder Reglement, 
vastgesteld door Prov. Staten 6 november 1857 (K.B. 4 jan. 1858 nr. 40) 3). Het bestaat uit een 
voorzitter (molenmeester) en twee andere leden (schouwers). Gedurende de vorige en deze eeuw traden 
dikwijls voor de polders in dit gebeid dezelfde functionarissen op. Ook in deze polder heeft de familie 
Ammerlaan tot heden een belangrijke rol gespeeld. Ondanks het ontbreken van oude archiefstukken zijn 
wij over de vroegere bestuursinrichting en de selectie in deze polder toch uitzonderlijk goed ingelicht 
dank zij enige processtukken uit de zeventiende en achttiende eeuw, bewaaed in het archief van 
Delfland. 4) In een geschil tussen de erven van heer Lambert d' Overschie en de buren van de Woudse 
polder over het molenmeesterschap, 'of als zij het noemen 't ambachtsbewaarderschap", kwam de 
verkiezingsprocedure en het getal der kiesmanne uitvoerig ter sprake. De erven van de heer Lambert 
beweerden in een verzoekschrift aan dijkgraaf en hoogheemraden dat het ambt van molenmeester of 
ambachtsbewaarder steeds bij toerbeurt moest worden vervuld door de ingelanden of bruikers in de 
polder. Zo had ook vroeger heer Lambert zelf deze functie vervuld. Op dit moment echter trachtte het 
merendeel van de ingelanden niet alleen de bruiker van hun land en woning, Jacob Cornelisz. Storm, te 
weren maar ook drie andere ingelanden werden stelselmatig uitgesloten van deze ambten. 
Hoogheemraden hebben op dot request gereageerd met een sommatie aan de molenmeester Jan Doens 
van Dorp, het oude gebruik in de keuze van de molenmeester of ambachtsbewaarder te blijven volgen. 
De inmiddels - in strijd met dit oude gebruik- gekozen molenmeester Aryen Pouwelsz. (Verspeck) en Jan 
van Dorp antwoordden aan het hoogheemraadschap, "dat syluyden de voorn. persoonen niet conden 
innemen tot de bedieninge vant Ambachtsbewaarderschap alsoo deselve van contrarye Religie waeren: 
ende ingevalle het bij de Heeren soo wierd verstaen, dat sij jegens de gemelte persoonen niet en hadde 
ende te vreden waeren". Maar Jan van Dorp bleek toch niet zo tevreden te zijn, want enige dagen later 
nam hij de pen op om de hoogheemraden eens en vooral duidelijk te maken hoezeer zij met deze 
beschikking op het request van de erven d'Overschie buiten hun boekje waren gegaan. Vooreerst wees 
hij hen op de onjuiste omschrijving van het begeerde ambt. Het bestuur van Delfland diende toch te 
weten dat een molenmeester geen ambachtsbewaarder is. De eerste functie is een ambt van de polder, 
in dit geval de Woudse polder. De tweede heeft betrekking op het ambacht Hoog- en Woudharnas, 
waartoe gedeelten van drie polders behoren. Het is inderdaad ongelofelijk dat de Hoogheemraden dit 
niet geweten zouden hebben, dat hie door de requestranten twee volslagen verschillende ambten -met of 
zonder opzet- dooreen werden gehaald. Maar aan Jan van Dorp zal wel duidelijk geweest zijn, om welke 
reden de heren van Delfland aan deze spraakverwarring aanvankelijk voorbij gegaan zijn. Hij herinnerde 
hen tenminste aan de resolutie van de Staten van Holland van 1654 over het vervullen van ambten door 
paapsgezinden en aan de schriftelijke en mondelinge herhalingen en bevestigingen van dit besluit door 
de baljuw van Delfland tegenover de locale magistraten. En het ging hier in feite over de benoeming van 
een ambachtsbewaarder, d.w.z. een functionaris in het bestuursapparaat van het hoogheemraadschap. 
Het leek de heren in Delft waarschijnlijk veiliger in dit geval over geen religie te reppen en de werkelijk 
begeerde functie maar niet nader te omschrijven of te corrigeren, want het veel minder belangrijke ambt 
van  molenmeester werd nog gewoon ook door de roomse ingelanden en bruikers bij toerbeurt vervuld. 
Dit laatste feit -tevens de verklaring voor de merkwaardige houding van de hoogheemraden in 1660- 
blijkt uit een nieuw proces over een soortgelijke zaak in 1709. Voor ditmaal hebben hoogheemraden, 
toen de kwestie zo duidelijk en bovendien zonder scherpslijperij door Jan van Dorp was gesteld, geen 
pogingen meer ondernomen om de erven d'Overschie in hun rechten te herstellen. Wel kreeg hun 
procureur, Van der Vloet, nog een kans te repliceren, maar diens antwoord is in het archief niet aanwezig 
en daarom kunnen wij veilig aannemen, dat de erven en hun bruiker voorlopig hebben berust in de 
situatie. In 1709 is de religie ogenschijnlijk geen punt van discussie. Jichum Spanjersberg had een klacht 
ingediend bij hoogheemraden, dat hij bij voortduring gepasseerd werd voor het ambt van 
ambachtbewaarder. Hij was wel molenmeester van de Woudse polder geweest en dus moest hij naar zijn 
mening toch ook tot ambachtsbewaarder benoemd worden, want beide ambten werden immers bij 
toerbeurt vervuld door "die gene diewelke op de respective wooningen gelegen in den voorz. ambagt 
woonachtig zijn zonder destinatie ofte onderscheyt van persoonen, mits dat dezelve van de 
gereformeerde religie'. En hij was immers gereformeerd en woonde in het ambacht. Ambachtsbewaarder 
en huislieden van het ambacht Woudharnas en Groeneveld, door Delfland om advies gevraagd, 
antwoordden, dat het een misvatting is te menen dat voor beide ambten dezelfde verkiezingsprocedure 
geldt. Het molenmeesterschap wordt inderdaad bij toerbeurt vervuld door alle ingelanden, eigenaars of 



bruikers en Gereformeerd of Roomsgezind. Het ambachtsbewaarderschap daarentegen hangt samen met 
een klein getal woningen in het  
 
ambacht en dan nog met uitzondering van de door Roomsgezinden en door weduwen beheerde 
woningen. Hoewel deze requestrant bijna 20 jaar op de woning verblijf houdt, is hij steeds zonder 
protest voor dit ambt gepasseerd: hij behoort nl. niet tot de groep van verkiesbaren. Jichum 
Spanjersberg heeft zich bij dit antwoord van zijn buren niet neergelegd. Hij bestreed de opvatting, dat 
slechts enkele woningen de zetels van verkiesbaren konden zijn. Zijn uitsluiting zag hij als een gevolg 
van het feit, dat zijn woning lange tijd door roomsgezinden was bezet geweest. De opvattingen van de 
partijen bleven strijdig tot hoogheemraden hen voor zich daagden. Toen kwam het tot een accoord, 
waarbij bepaald wed, dat Jochum Spanjersberg in 1710 ambachtsbewaarder moest worden. Verkiesbaar 
zouden voortaan zijn alle eigenaars of huurders van tenminste 15 morgen wei- of hooiland in het 
ambacht, mits zijnde van de gereformeerde religie. Spanjersberg had dus de overwinning behaald. En 
wij hebben tot in details de bestuursinrichting van de polder en het ambacht leren kennen. Maar toch 
was het niet alleen Spanjersberg die overwon: de officiële akte van het vergelijk, voor hoogheemraden 
bereikt, leert ons de werkelijk partijen kennen. Jochum blijkt de bruiker te zijn van land en woning van 
Charlo Joseph d' Overschie, heer van Byerges, en de tegenpartij wordt omachreven las "de verdere 
gereformeerde huysluyden mede onder het voorschreven ambagt wonende". De stukken wijzen niet uit 
wanneer de heer van Byerges erin geslaagd is, een roomsgezinde bruiker op zijn woning te handhaven, 
die tevens als ambachtsbewaarder werd toegelaten. Een dergelijk -bijna brutaal te noemen- claim van 
katholieken op openbare ambten in het Holland van de 17e eeuw mag zeker een zeldzaamheid worden 
genoemd. 
Overigens moetn wij ons ervoor wachten deze hele zaak als een religiekwestie te zien. Wel degelijk zat 
hier ook de bedoeling achter, het aantal van electabelen te bevriezen. Als Pieter Arentsz Dijcxhoorn in 
1665 een "schoone ende aenzienlycke woningen" bij zijn 40 morgen land heeft gebouwd, vecht hij jaren 
tevergeefs om toegelaten te worden tot het college van schouwers of kroosheemraden van de Woudse 
polder, die tevens kiesmannen van de molenmeester waren 5). De overige buren houden vast aan het 
principe dat regering en schouw worden vervuld door de "possesseurs van de zes woningen in deselve 
polder gelegen ende dat het molenmeesterschap altijd bij beurten was ommegegaan". Weliswaar waren 
enige jaren geleden Pieter Jans. Post en Baerent Joppen Aent Swedt op last van Dijkgraaf en 
hoogheemraden eveneens toegelaten, maar daarmee was het getal ook definitief op 8 bepaald. De 
jaarlijkse wisseling van het molenmeestersambt was echter eerst in 1665 ingesteld, nadat hierover een 
geschil was ontstaan tussen de zes oude schouwers en de beide op last van Delfland benoemden 5). Zo 
oude kunnen die door het polderbestuur vermelde bepalingen dus  niet zijn geweest. Voor het jaar 1648 
tel ik maar drie kroosheemraden, een molenmeester en een volger 6). De molenmeester, Cornelis, 
Pietersz. Rodenburch werd ook reeds in 1645 als zodanig genoemd en dus zal wel geen jaarlijkse 
wisseling bij toernbeurt plaatsgevonden hebben. De functie van volger. In dit geval waarschijnlijk 
waarnemend molenmeester 7), ben ik in deze polder verder niet tegengekomen. Met deze vermelding in 
1645 zijn wij op een halve eeuw na de uitvaardiging van de algemene keurd van Delfland van 1591 
genaderd, waarbij een geregeld bestuur voor de bemalingspolder werd ingesteld 8). Het is aannemelijk 
dat ook de Woudse polder reeds vroeg een zelfstandige bemalingspolder geweest is. Hiervoor gelden 
dezelfde argumenten als voor de Groeneveldse polder zijn aangevioerd 9). Mr. Willem van der Meer van 
Berendrecht verdeelde  
 
het Harniasamboicht in drie delen: Groenevelt, St. Aechten Harnasch en Hooge Harnasch 10). Dat hij 
met St. Aechten Harnasch dat gedeelte van de Woudse polder bedoelde, dat tot het sluisambacht Hoog- 
en Woudharnas gerekend moet worden volgens de ingekleurde kaart van Cruquius lijkt waarschijnlijk. 
Het werd dan vrijwel zeker zo genoemd naar de grote bezittingen, die het St. Aechten-convent in Delft 
daar had liggen 12). Deze polder is verdeelf in drie gedeelten met verschillend peil. In 1730 wordt 
gesproken over de hoge, middelbare en lage landen van de Woudse polder 13). Officieël zijn er thans -
met uitzondering natuurlijk van de Woudse Droogmakerij- slechts twee bemalingsgedeelten in de polder 
14). Tot 1917 hebben beide gedeelten ieder een eigen windmolen onderhouden, de z.g. Hoge heulmolen 
15) aan de Monsterse Watering en de Nieuwe of Woutharnasmolen aan  het Lots- of Harnaswater. De 
laatste is in 19117 vervangen door een dieselmotorgemaal 16), dat tijdens de tweede wereldoorlog17) 
geëltrificeerd is. Dit gemaal doet thans dienst voor de gehele polder. Voor de verponding van 1632 
werden in Hoog- en Woudharnas opgegeven 4 huizen18). Laten wij aannemen, dat hiermee alleen de 
woningen van de huislieden zijn bedoeld, voorts dat -zoals de Stad- en Dorp-beschrijver schreef- "niet 
gemakkelijk 't Woud, Vrijeban en 't Hof van Delft van elkander onderscheiden kunnen worden" en dat 
tenslotte "ten opzichte van Groeneveld of Klein-Harnas de grootte mede niet zeer stellig (kan) worden 
bepaald"19). Dan nog staat voor ons vast, dat over dat handjevol huizen, tot een kerkdorp verenigd, 
nooit een belangwekkende geschiedenis geschreven kan worden. Over de ontginning van dit gebied is 
reeds gesproken in de inleiding tot het archief van de Groeneveldse polder. Hier dient nog de aandacht 
te worden gevestigd op de familie Van der Burch, wier verleden tot enkele fantastische verhalen 
aanleiding heeft gegeven. Kist rekende in 1842 af met het roerende verhaal van de onbaatzuchtige  



oude 
Aem van der Burch, die de graaf, op doorreis in 't Woud, zijn twaalf zonen aanbood in ruil voor het 
patronaatsrecht van de parochiekerk ten gunste van de dorpelingen20). Hij toonde aan dat dit recht 
reeds in 1277 door graaf Floris V op verzoek van de vorige patroon der Kerk, Bartholomeus van der 
Made, was opgedragen ad opus totius communitatis sive communium parochianorum dictae ecclesiae. 
Kist noemt Bartholomeus van de Made in dit verband "waarschijnlijk ambachts-heer van het Woud: . 
Waarop dit vermoeden steunt schrijft hij niet, maar er is reden voor ons zijn hypothese sterk te achten, 
In de familie van der Burch21) de stichters van 't Woud te blijven zoeken heeft weinig zin, sinds kolonel 
De Man heeft aangetoond, dat de tot voor enkele jaren aanvaarde genealogie Van der Burch voor wat de 
oudste generaties betreft pertinent onjuist is 22). Eerst omstreeks 1550 wordt de naam Van der Burch 
voor dit geslacht uit 't Woud afkomstig in originele akten gebezigd. Op de grafsteen van Aem Hendriksz. 
in de kerk van 's Woud komt trouwens de naam Van der Burch ook niet voor. Een aansluiting bij de oude 
dragers van de naam Van der Burch vond De Man niet. In de registers van de Nassause Domeinraad 
wordt als oudste van het latere Delftse regentengeslacht in 1392 Adam Claes Toudenszoon vermeld23). 
Het daar genoemde leen lag niet in 't Woud. Diens kleinzoon wordt in 1440 geneomd Adam Heyndricksz. 
opt Wout. Hij is die onbaatzuchtige man, die in de kerk van 't Woud zo plechtig begraven ligt. Zijn wapen 
is daar een 'roode gheboghen bande in een gulde velt", precies als Van Gouthoeven vermeldt voor het 
riddermatige geslacht en zoals wij het ook vinden op het zegel van die ouderen24). Dat wijst toch weer 
op een niet toevallige relatie. Het aannemen van de naam en vooral het wapen Van der Burch moet op 
bepaalde gronden rusten. In 1379 heeft Willem van der Burch Simonsz. land in Maasland uit zijn bezit 
met de abdij van Egmond geruild voor 14 hont land van de abdij op 't Woud 
geheten de Hernesse 25). Moet misschien hier de aansluiting worden gezocht tussen de knaap Willem 
van der Burch en de huisman Claes Toudensz.? 26) dat zou mogelijk zijn, maar jongere gegevens 
wekken ook op dit punt twijfel. "Onze goede luyde van den Woude ende van der  Hernesse" hebben in 
december 1419 de graaf van Holland, Jan van Beieren, "clagent getoent", dat enige welgeborenen en 
poorters niet willen meebetalen in het schot. Zij hadden daarbij het oog op land, dat de twee poorters 
van Delft "leggende hebben in Dirc. Aems ambocht, dat heer Aernt van Leydenburch toe plach te 
hoiren". Deze ambachtsheer Dirc Aem had verklaard, die goederen vrij gekocht te hebben en hoewel "die 
gemein gebueren" dat wel wilden  erkennen, hielden zij niettemin vast aan de oude costumen ten 
aanzien van deze landen en concludeerden na een opsomming daarvan: "ende dat en plachmen van 
genen vrij eigen lant te doen". Hertog Jan van Beieren heeft de buren in 1422 gelijk gegeven en de 
nalatigen erop gewezen  'dat die scote ende dyenste voirscr. dairop staen"27). In deze welgeboren Dirc 
aem zullen wij hoogstwaarschijnlijk wel een lid van het latere regentengeslacht Van de Burch moeten 
herkennen, al is deze niet vermeld in de tot dusver gepubliceerde fragment-genealogiën. Het lijkt mij 
niet ongerijmd in hem een zoon te zien van bovengenoemde Adam Claes Toudenszoon en dus een oom 
van Adam heyndricksz. opt Wout. Deze ambachtsheer mag dan wel ondergebracht worden bij de talrijke 
groep van vrije boeren, door Gosses erkend als de nakomelingen van de oude vrije adel 28), maar de 
stichter van 't Woud onder zijn voorvaderen te zoeken is ongerijmd. Als Philips van Polanen, "ballinck ons 
lants van Willem Cusers doot"29), in 1396 weer in genade is aangenomen door graaf Albrecht van 
Beieren, draagt hij 22 juli aan de kapelaan van de Abt van Egmond 14 morgen met ambachtstoebehoren 
in de parochie Wouderambacht en land in de Hof van Delft over 30). 
Bij die overdracht doet zijn moeder Liesbeth van der Made afstand  van haar recht op dat land31). Dat 
suggereert meer dan een eenvoudig transport en omdat de naam van der Made aan dat 
"ambachtstoebehoren" verbonden is, zijn we geneigd ook in dat geslacht ambachtsheren van 't Woud te 
zoeken. Overigens blijft dit slechts een werk-hypothese, want maar al te duidelijk is uit het voorhanden 
bronnenmateriaal geworden, dat de jurisdictiegrenzen van dit gebied chaotisch verstrengeld zijn met de 
soorten van bevoegdheid. Kerkelijke, waterstaatkundige en politiek zeggenschap werden doorkruisd door 
persoonlijk bezitsrecht en de wisselingen van dit laatste -uiteraard veelvuldig- lieten niet na de eerste te 
benvloeden, wat in het feodale tijdperk niet verwonderlijk is. Daarbij is het goed niet alleen op de reeds 
eerder genoemde Groeneveldse tak van de Wassenaars te letten en op de families Van der Burch en Van 
der Made-Polanen, maar zeker ook op de geslachten Warmond en Noordwijk, want in het leenregister 
van graaf Floris van c. 1284 wordt Jan van Nortike genoemd met X lb. ghelts op die Hernesse bi Delft 
32) en Philippus filius Theodorici de Wermonde houdt op dat moment in leen "Die hernesse in 
Delfland"33). Maar ook Didderic van Hoylede moet als leenman van de heer van Teylingen nog genoemd 
worden34). Hij houdt in erfhuur van de kerk 15 morgen  "op die Hernesse..... ende daer ise dese 
Didderic van Hoylede zelf rechtere; dit hilt hi van den Herer van Telingen". Hoe interessant een 
dergelijke figuur van jurisdictie op in erfhuur gehouden land ook is, als candidaat voor de 
ambachtsheerlijkheid kan Didderic niet gelden35). wel echter de heer van Teylingen zelf, de machtigste 
leenman van Holland. Zou de Hernesse één van de heerlijkheden geweest zijn, die deze van de graven 
van Holland in leen hield, dan is dit goed met de dood van heer Willem van Teylingen op 1 januari 1283 
in 's graven boezem teruggekeerd36). Maar ook de canditatuur van de heren van Teylingen is na al het  
voorafgaande uiterst wankel. Een belangrijke, maar even raadselachtige vermelding vinden we nog in 
het archief van de Nassause Domeinraad. Het is een transportakte van een stenen huis met 27 morgen 
land, het rietveld buitensdijks en de meent in het nieuwelant, eigendom van Wouter van Loesdunen, nu 



van Willem van Brawode, geheten van Enghelant, die het overdraagt aan Aernt van Dorpe. Die 
transportaket van 15 augustus 1326 werd verleden voor "schepenen van Woude in het ambacht van Jan 
van Wateringhe"37). Duidelijke taal zou men zeggen, maar wij weten al te veel. Het kost geen moeite 
nog enkele andere beroemde geslachten met 't Woud in relatie te brengen. Met Jan III van Polanen, de 
Lek, Breda en Niervaart eindigen wij de opsomming. Hij was een neef van de bovengenoemde Philips van 
Polanen. Bij zijn dood in 1393 erfde zijn minderjarige dochter Johanna al zijn  lenen in Holland, 
uitgenoemen 44 morgen land bij Delf geheten de Harnasch38). Deze merkwaardige uitzondering bleef 
gehenadhaafd, ook toen de belening met de Hollandse goederen in 1404 na het huwelijk van Johanna 
met Engelbrecht van Nassau werd herhaadl voor beiden39). Na dit alles is het slechts mogelijk van elke 
conclusie af te zien of de probleemstelling onjuist te verklaren. De lage jurisdictie was blijkbaar nog 
weinig  vastomlijnd en sterk onderhevig aan de wisselingen van private eigendommen40). In het gebied 
van de parochie 't Woud -althans in de Woudse en de Harnas polder- lagen ongetwijfeld een beduidend 
aantal vrije hoeven. Een duidelijk voorbeeld daarvan vindt men in het verlij van 1319 op Dirck van 
Groenenouwen van "de vrijhoeve in de Hernesse op 't Woudt bij Delf" door de graaf na opdracht aan 
deze door heer Jacob van Mierlaer. Die vrije hoeve werd genoemd "het geiod van Mierlaer"41). Zes jaar 
later droegen Dirck van Groenouwen en Jacob van Mierlaer het goed Mierlaer opnieuw aan de graaf 
op42). Wellicht staat met de gebleken versnippering van dit gebied ook het voor Holland 
wonderlijke43) gemeenschappelijk patronaatsrecht van 't Woud in verband. De lotgevallen van alle 
bezittingen in 't Woud en de Harnas te volgen, kan niet de opzet zijn. Doel bleef de vorming van dit 
poldergebied -in casu van de Woudse polder- te benaderen. Het is helaas niet gelukt meer bouwstenen 
te verzamelen. Verklaard is wel, waardoor in veel jonger tijd de grenzen van de politieke en van de 
sluisambachten nauwelijks te trekken vielen. Die kwestie werd in de praktijk blijkbaar opgelost door het 
aanstellen van gemeenschappelijke functionarissen voor verschillende ambachten en de gezamenlijke 
verkoop van de heerlijkheden Hof van Delft en Hoog- en Woutharnas44). In 1724 kocht Gijsbert Graaf 
van Hogendorp beide ambachtsheerlijkheden uit de grafelijke domeinen. De stad Delft wist er in 1738 de 
hand op te leggen. Met Groeneveld had Hoog- en Woudharnas in de 18e eeuw een gemeenschappelijk 
ambachtsbestuur, wat duidelijk wijst op de vermenging van het schout- en het sluisambacht. Nadere 
bijzonderheden over die ontwikkeling zijn hier nog niet op hun plaats. 
 
Het archief 
Slechts voor de geschiedenis van de Woudse polder gedurende de laatste hondervijftig jaar vindt men 
bronnen in dit archief. Zelfs een dossier over de vervening van een gedeelte van de polder uit de jaren 
1801-1803 lijkt in deze bijna eigentijdse collectie verdwaald 45). Ook voor andere archiefstukken 
betreffende deze polder moet  volstaan worden met een vage verwijzing naar het archief van het 
hoogheemraadschap Delfland en dat van de voormalige Gemeente Hof van Delft 
In de jaren 1975 en 1979 zijn door de secretaris van de Woudse polder en de gemeentesecretaris van 
Delft archivalia overgedragen. De stukken van de Woudse polder en de Droogmakerij, die in de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Delft berustten, waren reeds geinventariseerd door J.p. Rogier. 
Gezien het gering aantal beschrijvingen (Polder 53 nrs. en Droogmakerij 63 nrs.) 
zijn deze stukken ter, vereenvoudiging van het onderzoek, met die welke van de poldersecretaris zijn 
ontvangen, in de Inventarislijst opgenomen. De archieven zijn apart beschreven en beide fondsen 
beginnen met het inventarisnummer één. 

Noten 

1) Teixeira de Mattos, deel II p.245.  
2) Zie hierna p.   
3) Inv. nr. 12.  
4) Inv. Delfland, nrs. 1210 en 1211.  
5) Idem, nr. 4261.  
6) Idem, nr. 4260.  
7) A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, deel II ’s-Gravenhage  1907, p. 1642   
8) Dolk, Delfland, p. 321.  
9) Zie hiervoor p.   
10) Dolk, Delfland, p. 52.  
11) Zie hiervoor p. noot 30 en 31.  
12) S.W.A Drossaers, De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 's-Gravenhage 1916, p. 176 regest 218, p.   
178 r. 225 en 226, p. 188 r. 275, p. 194 r. 305, p. 198 r. 325, p. 205 r. 357 en 358 p. 206 r. 364, p. 210 r. 383-387.   
13) Inv. Delfland, nr. 4265.  
14) Teixeira de Mattos, deel II p. 246.  
15) Hoge heul lijkt een verbastering -of secularisatie- van Heilige heul te zijn, zie H.J. Hingman, Inventaris van   



het Oud Archief der Gemeente Hof van Delft, hs, nr. 22, waar een akte van een aanbesteding voor het vernieuwen van 
de ambachtsbrug, ''gelegen bij ouwe woutmeulen ontrendt de Lier hant, gelegen over de Monsters-wateringh van outs 
genaemt de Heijlige Heul'', omschreven wordt.    
16) Inv. nr. 25.  
17) Inv. nr. 27.  
18) L. van Ollefen, De Stad-en Dorp-beschrijver, sub verbo Woud p. 3 .  
19) Ibidem, p. 4.  
20) Kist, Patronaat-regt 't Woud, p. 203 v.v.  
21) L. van Ollefen, De Stad- en Dorp-beschrijver a.v, sub verbo Woud p.2 v.  
22) J.P. de Man, De oudste generaties van het geslacht van der Burch, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 63,   
(1945-1946) p. 182 v.v.   
23) De Man, a.v, p. 188.  
24) Gfr. het oorspronkelijke handschrift van mr. Willem van der Lelij Naamen, wapenen en stam-deelen der   
edele agtbare Heeren Veertighraaden en de Vroedschappen der stad Delft ( zie p.     noot 36), in de bibliotheek van het 
G.A. Delft, Van Gouthoeven, p. 159    
25) Meilink, Egmond, tweede stuk, regest 508.  
26) Blijkens een oorkonde van 1429 had Willem van der Burch twee bastaardkinderen. De namen van deze   
kinderen zijn niet bekend en evenmin is zeker, of de hier bedoelde Willem van der Burch dezelfde is als de hierboven 
genoemde Willem Simons, zie Drossaers, Delftsche Statenkloosters, p. 126 inv. nr. 102, supplement St. Agatha, regest 
nr. 84   
27) Th. H.F. van Riemsdijk, De Rechtspraak van den Graaf van Holland, dl. I, Utrecht 1932, p. 97 vv; ofr. I. H.   
Goeses, Welgeborenen en Huislieden, Groningen-Den Haag 1926, p. 182 vv.   
28) D. Th. Enklaar, De Ministerialiteit in het graafschap Holland, Assen 1943, p. 16; Gosses, Welgeborenen en   
Huislieden , p. 110 vv   
29) Dolk, Delfland, p.28.  
30) Meilink, Egmond, eerste stuk, inv. nr. 594; tweede stuk, regest nr. 639.  
31) Ibidem, tweede stuk, regest nr. 640.  
32) De Fremery, p. 187 nr. 228, 196; S. Muller, HZn, Het oude register van graaf Florens , in: Bijdr. en Med.   
van het Hist.Gen, deel 22 (1901), p. 192 nr. 56   
33) De Fremery, p. 178, nr. 228, 56.  
34) De Fremery, p. 292 nalezing nr. 3.  
35) S. Muller Hzn, p .258 nr. 272 en noot 4 geeft een andere uitleg aan deze tekst; voor deze Didderic van   
Hoylede zie Muller, p. 142 noot 5   
36) R. Fruin, Verspreide Geschriften; deel 8, p. 157 vv; S. Muller Hzn. a.w. p. 107 vv.  
37) S.W.A. Drossers, het archief van den Nassauschen Domeinraad, ´s-Gravenhage 1948, deel 1, regest 181.  
38) Ibidem, regest 837.  
39) Ibidem, regest 910.  
40) Zie ook de opgave van in 1422 schotplichtige landen in ´t Woud en de Harnas in: Van Riemsdijk,   
Rechtspraak, deel 1, p. 99.   
41) P.L. Muller, Regesta Hannonensia, ´s-Gravenhage 1882, p. 84.  
42) Ibidem, p. 137.  
43) S. Muller Hzn, De kerkelijke indeeling van het bisdom van Utrecht, dl  2, 's-Gravenhage 1921, p. 267.  
44) S. Muller Hzn. maakt een onderscheid tussen 2 ambachten, Hoog-Harnasch en Wout/Harnasch, (Muller. Het   
oude register van graaf Florens a.v, p. 173 v. noot 20). Het eerste rekent hij tot Hof van Delft en dit in verband ziet hij 
de uitdruking ´in Delfland of bi Delf´ als oude aanduidingen voor het tot de Hof van Delft behorende Hoog Harnas. 
Zijn verklaring is echter onjuist, want Hoog Harnas is niet  zonder meer tot Hof van Delft te rekenen.    
45) Inv. nr. 22; ofr, Inleiding Archief Woudse Droogmakerij   
  

 



AANWINSTEN 7 AUGUSTUS 1975, 1979/40, 1979/43 EN 1979/150, 19882/78 

Algemeen. 

 1-2 Notulen van vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1856-1976. 3 delen en 1 omslag 
N.B. Met tussenliggende aantekeningen betreffende de werkzaamheden van het bestuur. 

  1   1856-1909 
  2   1909-1944 
  2a 1945-1973 
  2b 1974-1976 
 
 
 3 Covocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1941, 1945, 

1947-1959, 1961-1965, 1967-1971 en 1973-1976.  1 Omslag 
 
 
 3.a-c Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1948-1976.  2 delen en 1 omslag 
 
 
 4-6 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, 1827-1976.  3 Deel 
  4 1827-1862 en 1874 
  5 1905-1956 
  6 1963-1966 en 1969-1976 
 
 
 7 Agenda van uitgaande brieven, 1961-1967. Losbladig.  1 Omslag 
 
 
 8 Repertoire van gepasseerde akten, 1827-1907.  1 Omslag 

Archiefbeheer. 

 9 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer , 1919-
1920, 1948 en 1951.  1 Omslag 

 
 
 10 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de gemeente Delft, ter zake 

van de inbewaargeving vann het archief van de polder aan de gemeente Delft, 10 april 
1964. Met inventarislijst.  1 Omslag 

 
 11 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven van en aan burgemeester en wethouders 

van Delft betreffende de inbewaringgeving van het archief van de polder aan de 
gemeente Delft, 1964 en 1969.  1 Omslag 

 
 12 Inventaris van het archief van de Woudse Polder1801-1958 door J.P. Rogier , z.j. 1964. 

Gestencild. 1 Deel 

Bestuur. 

 13 Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van bestuursleden, 1858-1972. 1 Omslag 
N.J. Ammerlaan, schouwer en molenmeester 1858 en 1860   
Th. G.F. Ammerlaan, lid 1962-1966   
W.L.A. Ammerlaan, voorzitter 1922, 1928, 1934, 1940, 1943-1946, 1949, 

1950 en 1956 
  

S. Dijkshoorn, schouwer 1860   
S. van der Eijk, schouwer 1860   
P.A. Janszen, lid 1949, 1951, 1958   
M. de Jong, lid 1924, 1930, 1936, 1940, 1942-1945 en 

1948 
  

S. de Jong, voorzitter 1954, 1960, 1962 en 1968   
P. van der Knaap, molenmeester 1858   
J.P.M. van Koppen, bestuurslid 1964   
L. van Leeuwen , voorzitter 1920, 1926, 1932, 1938, 1940 en 1943-

1945 
  

A.M. Zonneveld, lid 1972   
  



 14 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bezoldiging van 
bestuursleden, 1914, 1920, 1926, 1934-1935, 1953-1964 en 1969.  1 Omslag 

 
 14a Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot vaststelling van de 

jaarwedden van de bestuursleden, 1974.  1 Stuk 
 
 15 Rooster van aftreding van de leden van het bestuur, 1858-1949.  1 Stuk 
 
 16 Naamlijsten van bestuursleden, met vermelding van het jaar van aftreding, 1947.  1 Stuk 
 
 16a Presentatielijsten van vergaderingen stemgerechtigde ingelanden, 1967-1976.  1 Katern 

Dijkleger. 

 17 Verordeningen voor het dijkleger, 9 mei 1940. Met aanstelling en instructie. 2 stukken in een omslag 
 
 18 Naamlijsten van dienstplichtigen voor het dijkleger, 1940-1946.  1 Omslag 

Financien. 

 19-24 Rekeningen, 1826-1963.  6 Pakken 
  19 1826-1863 
  20 1864-1913 
  21 1914-1923 
  22 1932-1945 
  23 1946-1958 
  24 1959-1963 
 
 25-30 Begrotingen, 1827-1964.  6 Pakken 
  25 1827-1872 
  26 1873-1913 
  27 1914-1927 
  28 1928-1941 
  29 1942-1958 
 
  30 1959-1964 
 31 Rekeningen, 1964-1975 en begrotingen, 1965-1976, 1964-1976.  1 Pak 
 
 32-44 Bijlagen tot de rekeningen, 1827-1975.  13 Pakken 
  32 1827-1831 
  33 1932-1836 
  34 1837-1841 
  35 1842-1846 
  36 1847-1856 
  37 1857-1871 
  38 1872-1886 
  39 1887-1906 
  40 1907-1921 
  41 1922-1936 
  42 1937-1939 en 1941-1948 
  43 1949-1958 
  44 1960-1975 
 
 45 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de rekeningen en 

begrotingen, 1907, 1911, 1918-1920, 1934, 1938, 1942, 1943, 1947-1950 en 1953-
1976.  1 Omslag 

 
 46-47 Register van ontvangsten en uitgaven van de penningmeester, 1858-1908.  2 delen 
  46 1858-1897 
  47 1898-1908 
 
 48-49 Kasboeken, 1923-1960.  2 delen 
  48 1923-1947 
  49 1959-1960 
 
 50 Kas-, giro- en bankboeken, 1961-1975. Losbladig.  1 Omslag 
 
 51-52 Grootboeken, 1947-1958.  2 delen 



  51 1947-1952 
  52 1953-1958 
 
 53 Akten van schuldbekentenis, ten name van het bestuur van de polder, ten behoeve van 

A.P. Knijnenburg, voor kasgeldleningen, 1948, 1949, 1952 en 1956-1960.  1 Omslag 
 54 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Boerenleenbank te 

Schipluiden, ter zake van credietopening tot een bedrag van ten hoogste 7.000 gulden, 
1961. Afschrift.  1 Omslag 

 
 55 Akten van schuldbekentenis, ten name van het bestuur van de polder, ten behoeve van 

de Nederlandse Waterschapsbank, 1963-1965.  1 Omslag 
 
 56 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Boerenleenbank te 

Schipluiden, ter zake van credietopening tot een bedrag van ten hoogste 7500 gulden, 4 
maart 1966. Bijgevoegd de lastgeving voor de penningmeester. Afschriften..  1 Omslag 

 
 57 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende kasgeldleningen, 1961-1966. 1 Omslag 
 
 58 Polis van de verzekering tegen brandschade, met aanhangsels, 1921, 1950, 1966 en 

1971.  1 Omslag 
 
 59 Polis van verzekering tegen fraude door de penningmeester, met aanhangsels, 1938, 

1951, 1953, 1960 en 1961.  1 Omslag 
 
 60 Polissen van verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid, met aanhangsels, 1961, 

1963, 1966, 1972 en 1973.  1 Omslag 
 
 61 Polissen van ziekengeld- en persoonlijke ongevallenverzekeringen, met aanhangsels, 

1968-1971, 1973 en 1976.  1 Omslag 
 
 62 Legesverordening, 10 juli 1958. Gedrukt..  1 Stuk 
 
 63 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven van en aan gedeputeerde staten 

betreffende de legesverordening, 1957-1958.  1 Omslag 

Gemalen c.a. en molens. 

 64 Stukken betreffende de verkoop van de watermolens, 1901-1915 en 1919-1920. 1 Omslag 
 
 65 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het aangaan van 

de geldlening ad f 1.000 gulden à 4% voor het aanbrengen van molenroeden en 
schepraderen in molens, 28 mei en 8 juni 1909. Met bewijs van goedkeuring door 
gedeputeerde staten.  1 Omslag 

 
 66 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het aangaan 

van een geldlening ad f 900,-- à 4,5% voor het aanbrengen van een roede in een molen, 
30 mei en 16 juni 1913. Met bewijs van goedkeuring door gedeputeerde staten.  1 Omslag 

  Bouwtekening van de "Opstand, van een vijzel-watermoolen, in de Woudtsche polder 
achter Delft." [betreft niet de Woudse polder maar de Woudse droogmakerij, z.j. (19e 
eeuw). Gekleurd. beschadigd.  1 stuk 

  N.B. Aanwinst 1969/150. Geborgen in de lade Kaarten polderarchieven. VKT 320. 
 
 67 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het aangaan van 

een geldlening ad f 1.500,-- à 4,5% voor de bouw van een molenaarswoning, 29 mei en 
15 juni 1914. Met bewijs van goedkeuring door gedeputeerde staten.  1 Omslag 

 
 68 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het wijzigen van 

de rentevoet van gestolen geldleningen, 31 mei en 22 juni 19145. Met bewijs van 
goedkeuring door gedeputeerde staten..  1 Omslag 

 
 69 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de stichting van het 

dieselmotorgemaal met bijbehorend gebouw, 1916-1919. Met twee tekeningen.  1 Omslag 
 
 70 Bestek betreffende de dieselmotorbemaling met centrifugaalpomp, z.j. 1916. Gedrukt. 1 Deel 



 
 71 Bestek betreffende het maken van het gebouwtje voor de motorbemaling, z.j. 1918. 

Gedrukt.  1 Deel 
 
 72 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Maatschappij voor 

Gemeentecrediet, ter zake van het aangaan van een geldlening ad f 23.000,-- à 4,5%, 1 
september en 28/29 december 1916. Bijgevoegd het besluit van de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden.  1 Omslag 

 
 73 Oveenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Maatschappij voor 

Gemeentecrediet, ter zake van het aangaan van een geldlening ad f 12.000,-- à 4 3/4%, 
28 december 1917 en 5/6 april 1918. Bijgevoegd het besluit van de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden.. 1 Omslag 

 
 74 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de lening ad f 23.000,-- en 

de lening ad f 12.000,-- ter bestrijding van de stichtingskosten van het 
dieselmotorgemaal, 1916, 1918 en 1947.  1 Omslag 

 
 75 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van het 

dieselmotorgemaal, 1927-1928, 1937 en 1940.  1 Omslag 
 
 76 Stukken betreffende de bemaling voor de Woudse polder door de Klaas 

Engelbrechtspolder in verband met de brandstofschaarste, 1941-1943.  1 Omslag 
 
 77 Ingekomen brieven van de Provinciale Waterstaat betreffende de elektrificatie van het 

gemaal, 1941.  1 Omslag 
 
 78 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Bank voor Nederlandse 

Gemeenten, ter zake van de geldlening van f 10.000,-- à 3,5%, 20 juni 1942. Bijgevoegd 
een overzicht van de rente en aflossing en een vervallen schuldbekentenis1951 en 1963. 1 omslag 

 
 79 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het aangaan van de lening ad 

f 10.000,-- ter bestrijding van de kosten van de elektrificatie van het poldergemaal, 
1942.  1 Omslag 

 
 80 Hinderwetvergunning tot het uitbreiden van de bemalingsinrichting door verplaatsing van 

een elektromotor, 31 augustus/10 september 1943. Met tekeningen.  1 Omslag 
 
 81 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de gemeente Delft, ter zake 

van de levering van elektrische energie ten behoeve van het gemaal, 3/9 november 1942 
en 23 oktober 1956.  1 Omslag 

 
 82 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de levering van elektrische 

energie ten behoeve van het gemaal, 1941-1942, 1952, 1954-1956, 1960, 1962 en 
1973-1974.  1 Omslag 

Kaden. 

 83 Kohier van de buitengewone omslag betreffende de doorbraak van de noordwestkade van 
de polder op 9 november 1854, 1855.  1 Stuk 

            84  Rekening betreffende de doorbraak van de noordwestkade van de polder, 1855. Met  
  bijlagen. 1 Omslag 
 
 
 85 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende het aangaan van 

de geldlening ad f 1.700,-- à 4% tot dekking van de buitengewone kosten van de 
ophoging van de polderkaden, 7 en 22/24 april 1908. Bijgevoegd goedkeuringsbesluit 
van gedeputeerde staten.  1 Omslag 

 
 86 Overeenkomst, gesloten tussen het betsuur van de polder en M. de Jong, ter zake van 

het aangaan van de geldlening ad f 7.000,-- à 6,5% voor de verstreking van de 
waterkerende kaden van de polder, 7 juni en 11 oktober 1920. Bijgevoegd het besluit 
van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden.  1 Omslag 

 



 87 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en G.A. Kleijweg ter zake van 
het aangaan van de geldlening ad f 3.900,-- à 6%, ter aanvulling van de geldlening ad f 
7.000,-- betreffende de versterking van de waterkerende kaden van de polder, 27 mei en 
1 oktober 1921. Bijgevoegd het besluit van de vergadering..  1 Omslag 

 
 88 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van kaden, 

1909-1912, 1919-1921, 1925-1927, 1935, 1939, 1942, 1949, 1951, 1953 en 1959-1976. 
 1 Omslag 

Keuren en bijzonder reglement. 

 89 Keur op de boezemkade , 10 januari 1907. Gedrukt..  1 Stuk 
 
 90 Keuren betreffende de waterstaat, 29 april 1911 en 21 februari 1924. Gedrukt.  1 Omslag 
 
 91 Algemene keuren, 1947, 1952, 1958 en 1969. Gedrukt, Met aanvulling.  1 Omslag 
 
 92 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de keuren, 1907, 1908, 

1910-1911, 1938-1948, 1952, 1957-1958 en 1967-1969.  1 Omslag 
 
 93 Bijzonder regelement voor de polder, 6 november 1857. Gedrukt. In duplo..  1 Omslag 
 
 94 Buitengewone provinciale bladen nummer 646/1386, 1355/2105 en 2118/2868, 

houdende afkondiging van goedgekeurde statenbesluiten tot wijziging en herziening van 
het bijzonder regelement van de polder, 1917, 1951 en 1965. Gedrukt.  1 Omslag 

 
 95 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven van en aan gedeputeerde staten 

betreffende het bijzonder reglement, 1916-1917, 1951, 1964-1965.  1 Omslag 

Omslag en gadering. 

 96-98 Gaarderboeken, 1859-1961.  3 Delen 
  96 1859-1922  
  97 1923-1949  
  98 1959-1975 
  
 99-102 Kohieren van de omslag, 1827-1975.  4 omslagen 
  99 1827-1873  
  100 1874-1916  
  101 1917-1968  
  102 1959-1975 
  
 103 Naamlijst van de omslagplichtigen, z.j.  1 Deel 
  
  
 104 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de omslag van de 

polderlasten, 1931-1935.  1 Omslag 
 
 104.a Poldervaart, schaal 1:5000 waarschijnlijk gebruikt bij de omslagheffing, z.d. [19e eeuw]. 2 Stukken 

N.B. In duplo 

Personeel. 

 105 Stukken betreffende de benoeming, het ontslag de salariëring en de pensionering van 
personeel, 1858-1976.  1 Omslag 
S. Blonk, bode 1858   
G. Jongeneel, secertaris-penningmeester 1960-1976   
A.P. Knijnenburg, secretaris-penningmeester 1946-1947 en 1951-1961   
J.M.M. Knijnenburg, secretaris-penningmeester 1960   
A.P. Koene, molenaar 1924-1925   
W.H.F. Ritter, bode 1922, 1924, 1935, 1940 en 1942   
M. van Scheyndel, molenaar-machinist 1910, 1922, 1932 en 1937   
S.A. van Scheyndel, machinist 1938, 1940, 1943-1945, 1947, 1951, 

1954, 1959-1965 en 1968-1976 
  

A.H. van der Stap, molenares 1910   
J.D. Toole, secretaris 1858   
H. Vermeer, molenaar 1924 en 1937   



D. Waverijn, secertaris-penningmeester 1907, 1938, 1943-1945   
  
 106 Stukken betreffende de salariëring en de pensioengrondslagen van het personeel, 1923-

1924, 1926, 1931, 1933, 1938 en 1946-1976.  1 omslag 
 
 107 Arbeidsovereenkomstenverordening, 15 mei 1957. Gedrukt.  1 katern 

Vergunningen. 

 108-112 Vergunningen, 1918-1974. Met kaarten en tekeningen. 5 Omslagen 
  108 1918-1919, 1921-1922 en 1926-1933 
  109 1934-1954 
  110 1955-1962 
  111 1962-1965 
  112 1965-1974 
 
 113 Lijst van verleende vergunningen, 1960-1967. Losbladig.  1 Omslag 

Verkiezingen. 

 114 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1946, 1950-1952 en 1960.  1 Omslag 
 
 115 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, die aan stemmingen hebben deelgenomen, 

1858-1918, 1948-1958, 1960, 1962, 1966, 1968, 1974 en 1976.  1 Omslag 
 
 116 Processen-verbaal van inlevering en opening van stembriefjes ter verkiezing van 

bestuursleden, 1858-1918, 1960, 1966, 1972, 1976.  1 omslag 
 
 117 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van bestuursleden, 1948-

1958, 1962, 1964 en 1968.  1 omslag 

Verkoop en schenking grond. 

 118 Akte van verkoop door W.L.A. Ammerlaan aan het bestuur van de polder van een perceel 
grond aan de Harnaschkade onder den Hoorn (gemeente Schipluiden), sectie G. nr. 912, 
4 september 1956. Met het besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden 
van 25 mei 1956.  1 omslag 

 
 119 Akte van schenking door het bestuur van de polder aan het Elektriciteitsbedrijf Delfland 

van 25 ca. grond met hoogspanningsstation te Schipluiden, sectie G, nr. 912 (ged.), 7 
oktober 1965. Afschrift.  1 Deel 

 
 120 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden en ingekomen- en minuten 

van uitgaande brieven betreffende de schenking van een perceel grond aan het 
Elektriciteitsbedrijf Delfland, 1964-1965.  1 Omslag 

Vervening. 

 121 Stukken betreffende de vervening van een deel van de polder, 1801-1803.  1 Omslag 

Wateren en wegen. 

 122 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven van en aan gedeputeerde staten 
betreffende de vaststelling van het peil van de waterstand in de polder, 1958-1959. 1 Omslag 

 
 123 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het vernieuwen van de 

inlaatduiker aan de Monstersche Wetering door een aantal tuinders, 1962, 1964-1965 en 
1968.  1 Omslag 

 
 124 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven van en aan het Hoogheemraadschap van 

Delfland betreffende de overname van het onderhoud van een deel van het boezemwater 
de Zweth door het hoogheemraadschap, 1968-1970.  1 Omslag 

 
 125-127 Stukken betreffende de herziening van de waterhuishouding van de Woudse Polder en de 

Woudse Droogmakerij in verband met de aanleg van de rijksweg-19, 1973-1976. 3 Omslagen 
N.B. Zie ook de Inventaris van het archief van de Woudse Droogmakerij, inv. nrs. 132-134 



 125 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, 1975-1976 
 126 Verslagen van gehouden besprekingen , 1973-1976. Fotcopieen. 
 127 Rapport, November 1975. Concept. Fotocopie  
 
 128 Overeenkomst, gesloten tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en het bestuur van 

de polder, ter zake van het vervangen van de hoofdeinden in het Harnaschwater nabij de 
Harnaschmolen door een draaibrug, 17 december 1857.  1 Stuk 

 129 Overeenkomst, gesloten tussen de eigenaars van de percelen aan het voetpad, lopend 
van de Suikertjesheul noordwestwaarts op naar de Woudschelaan te Schipluiden, ter 
zake van de verbreding van dit voetpad tot rijweg en van het onderhoud van deze weg, 
11 april 1933. Authentiek afschrift. .  1 Katern  

 
 130 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van wegen, 

1955, 1959, 1965-1966, 1968 en 1972-1973.  1 Omslag 
 
 131 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bewegwijzering van een 

toeristische fietsroute door de ANWB, 1964.  1 Omslag 

Supplement 

 132 Concept-rekening, 1976.  1 Stuk 
 
 133 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 Omslag 
 
 134 Processen-verbaal van kasopneming, 1976.  1 Stuk 
 
 135 Stukkken betreffende de controle op de liquidatierekening en de financiële toestand van 

de polder in het kader van zijn opheffing, 1977, 1979.  1 omslag 
 
 136 Kohier van de omslag, 1976.  1 Omslag 
 
 136a Kohier van de omslag, 1976.  1 Omslag 
 
 139 Kaarten houdende opgaaf van inkomsten en uitgaven, 1976.  1 Omslag 
 
 141 Stukken betreffende de uitvoering van werken door de ned. Heidemij. in het kader van 

der herziening van de waterbeheersing in de polder, 1975, 1976.  1 Omslag 

Aanhangsel. 

 142 Legger van de omslag van het molengeld, 1707, met achterin journaal van uitgaven van 
de molenmeester, z.d. (c.1707). Fotokopie.  1 Katern 
N.B. Aanwinst 19-10-1983.Het origineel is in het bezit van de fam. N. van Woerden in 't Woudt. 

 
 143 Kaart van de polder, 1849.  1 Stuk 

N.B. Schenking van secretaris J.T. van der Wal, 1995 
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