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Typewritten Text
106-Woudse Droogmakerij



Inleiding (door J.P. Rogier) 

Binnen de waterkering van de Woudse polder ligt ook de Woudse Droogmakerij. Deze beslaat het 
Noordoostelijk gedeelte, met c. 90 H.A. ongeveer een kwart van de gehele polder 1). Gereglementeerd is 
deze droogmakerij bij besluit van Ged. Staten van 6 nov. 1857 (K.B. 4 jan. 1858 nr. 40) 2). Daarbij werd 
de samenstelling van het bestuur op de gebruikelijke wijze geregeld: een voorzitter en 2 andere leden. 
Tot 1894 is echter de grootste ingeland in de praktijk alleenheerser gebleven. In dat jaar werd een 
geregeld bestuur ingesteld en een ambtelijk secretaris-penningmeester benoemd 2). De Woudse 
droogmakerij heeft in meer dan één opzicht een merkwaardige geschiedenis, die in grote lijnen 
gememoreerd dient te worden 3). Enige grondeigenaren in de Woudse polder richtten zich in 1801 tot 
Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland met een verzoek om tot vervening van ca. 100 H.A. niet al te 
vruchtbaar wei- en hooiland te mogen overgaan. Dit verzoek, ondersteund door de hoofdingeland J. 
Langeveld, die de grootste medebelanghebbende was, stuitte op onverwachte tegenstand van de zijde 
der overige ingelanden in de Woudse polder en op bezwaren van Dijkgraaf en hoogheemraden. Mr. C.G, 
van der Kest Wittens, woordvoerder van de candidaat-verveners, merkte reed in december 1801 
tegenover Langeveld op, dat de zaak minder voorspoedig liep dan hij zich voorgesteld had. Het gerucht 
ging, dat Van Vredenburch "en een voornaam turfboer van Wateringen" geinteresseerd waren in een 
eventuele vervening van de Oude Broekpolder en zich dus zouden verzetten tegen potentiële 
concurrenten. In april 1802 waarschuwt Van der Kest Wittens opnieuw en nu in scherpere termen tegen 
de hoogheemraad Van Vredenburch; hij vergunt ons dan tevens een kijkje achter de coulissen van 
Delflands bestuur. Wij moeten, schrijft hij aan Langeveld, ons bepaald tot Van Vredenburch persoonlijk 
richten, "alzoo (ik) in 't zeekere UEd. kan zeggen dat men voor die man zeer te vrezen heeft, maar ook 
voor de Heemraden Ammerlaan en  
 
Van Rijt, die Van Vredenbuch bij zijn recente verkiezing tot president hebben gesteund. De overige 
ingelanden van de Woudse polder hadden inmiddels een bezwaarschrift bij Delfland ingediend. 
Heemraden weigerden aanvankelijk inzage van dit bezwaarschrift, maar één van hen, Pieter Duyvestein, 
gaf Van der Kest te verstaan, dat hij goed zou doen in hun vergadering te verschijnen met een 
mondeling verzoek tot dagvaarding van de opposanten. Als de voorname bewerker van het verzet ziet 
Van der Kest de ingeland (Ary Pietersz.) Dijxhoorn en hij veronderstelt, dat deze als armmeester ook wel 
debet zal zijn aan de "onverantwoordelijke"deelname van hen, die in het officiële bezwaarschrift 
omstandig omschreven werden als "Diaconen, Kerk- en Armmeesteren van de Gereformeerde Gemeente 
van 't Woud". Tegen de achtergrond van de werkelijke belangen die hier op het spel stonden is dit 
geschermutsel om persoonlijke voordelen -de turfdelving was een uiterst lucratief bedrijf en de prijzen 
van deze landerijen in 't Woud liepen dan ook na 't eerste gerucht van vervening tot fabelachtige hoogte 
op- een sprekend argument voor het ontnemen van de bevoegdheid tot het verlenen van dergelijke 
concessies aan hoogheemraden. Het Hollandse polderland moet in die jaren een treffende illustratie voor 
de gewijde historie van de Zondvloed geleken hebben. Nog afgezien van de belangen van de plaatselijke 
bevolking, die vóór 1795 nauwelijks tot hun recht kwamen, woog zwaar de bedreiging van steden en 
grote verbindingswegen door de toenemende kracht van het water. Tegen de erfvijand, die om 
kortstondig geldelijk gewin was binnengehaald, moesten dringend maatregelen genomen worden. Zij 
echter, die daartoe op de eerste plaats geroepen waren, schoten ernstig tekort en verloren zich in 
onderlinge belangenstrijd 4). 3 Mei 1802 vaardigde het Staatsbewind der Bataafsche Republiek een 
besluit uit, waarbij alle vervening in Holland verboden werd. 
Het was een maatregel, die dringend noodzakelijk was, maar die de heren Langeveld, Van der Kest 
Wittens en consorten niet welkom geweest zal zijn. Men krijgt uit de voortgezette correspondentie tussen 
de geinteresseerden de indruk, dat dit besluit geen loze vorm was. Moeizame onderhandelingen, die 
resulteerden in ongekend zware condities, moesten voorafgaand aan het toch niet uitgebleven succes. 12 
Januari 1804 werd de concessie verleend door het Departementaal Bestuur van Holland. Voor het eerst 
in de geschiedenis van Delfland -maar niet door dit bestuur zelf- werd een speciaal college van Bestuur 
voor een veenderij ingesteld. Het zou heten "Schout en gecommitteerden tot de zaken van de Veenderije 
in den Woudschen Polder" en bestaan uit 5 leden, waarvan de schout en ambachtsbewaarders van Hof 
van Delft permanent deel uitmaakten. De beide andere gecommitteerden zouden gekozen worden uit en 
-behoudens eerste benoeming- ook door de "gezamenlijk geinteresseerde bij de bundertalen". Voor de 
eerste maal ook werd de vervening conditioneel gebonden aan de wederdroogmaking van het 
uitgedolven land. Binnen 40 jaar moest met de droogmakerij een aanvang zijn gemaakt. De gelden door 
de ingelanden gestort in de traditionele afkoopkas -ingevoerd ter beveiliging van de opbrengst der 
grondlasten na afloop van de vervening 5)- konden voor de financiering van dit werk gebezigd worden. 
Deze voor de Waterstaat van ons land belangrijke en principiël;e beslissingeg zijn waarchijnlijk 
grotendeels ontworpen door mr. A.P. Twent, de latere directeur-generaal van Waterstaat en Minister van 
Binnenlandse Zaken. Deze, door Koning Lodewijk en zijn keizerlijke broer achtereenvolgens tot graaf van 
Roosenburg en  Comte de l' Empire verheven, was op dit moment nog als Bataafse burger Commissaris 



van de waterstaat en de polderzaken voor het Departementaal bestuur van Holland6). Zijn bemoeienis 
blijkt duidelijk uit een copie van zijn persoonlijke aantekeningen over deze zaak. 
Het is echter even zeker, dat de concessionarissen zelf en met name Van der Kest Wittens reeds vroeger 
voorstellen ten aanzien van een bestuur, de wederdrooglegging en de termijn van vervening hadden 
gedaan, al waren die van beperkter aard en niet imperatief gesteld. De verschillend nadere regelingen en 
ampliaties op de verveningsvergunning voor de Woudse polder zal ik hier terzijde laten7). Voorspoedig is 
het werk niet in alle delen verlopen. Reeds vóór de uitgifte van de vergunning had een schandaal 
plaatsgevonden, dat aan de hooggestemde verwachtingen van de betrokkenen geen goed gedaan zal 
hebben. De schout van Hof van Delft, Carel Dielwart, die q.q. ook als hoofd van het veenderijbestuur 
moest optreden, maakte zich 29 april 1803 met de pas gevormde afkoopkas uit de voeten8). Deze Carel 
Dielwart moet de man geweest zijn, die reeds in 1801, toen de eerste geruchten over de voorgenomen 
vervening opdoken, voor grof geld land van het Delftse Weeshuis had opgekocht9). Hij heeft zich daar 
blijkbaar aan vertild en vergreep zich, toen deze speculatie door het uitblijven van de vergunning voor 
hem een fiasco dreigde te worden, aan de afkoopkas, die hij te beheren had. De termijn van 40 jaar, 
coor de vervening gesteld, moest nog verlengd worden tot 31 december 1845 (K.B. 30 januari 1845 nr. 
45). Vóór die datum, bij K.B. van 21 ocotber 1845 nr. 51, werd het plan van droogmaking goedgekeurd. 
Reeds het volgende jaar was de windvijzelmolen aan het Harnaswater voltooid. Deze molen, in de 
volksmond Zalmmolen  genoemd naar de drie molenaars Van der Zalm, die de bediening sinds1892 
waarnamen, is in 1952 met behoud van de façade verbouwd tot een dieselmotorgemaal. Met de 
drooglegging is niet getalmd10). 6 April 1847 kon aangifte van de voltooiing worden gedaan; dat was de 
2e aabgifte volgens art. 1 van de wet van 6 juni 1840 omtrent de vrijdom van lasten ter zaken 
landontginningen en landverbeteringen 
(Staatsblad 1840 nr. 17), die  binnen drie maanden na de voltooiing moest plaatsvinden. Voor het 
passeren van de akte van verkaveling compareerden op 16 aug. 1849 het veenderijbestuur met de 
ingelanden C. Hoek, P.M. Hoek, C.P. Persoon, J. Ammerlaan en de rentmeester van wijlen Mevr. J.M. De 
Devron-Dutry van Heemstede. Tussen 1849 en 1855 is het land van Ammerlaan blijkbaar nog verkocht, 
want in een akte van 29 mei 1855 worden Petrus Mart. Hoek en Conr. Pancras Persoon de enige 
grondeigenaars in de Woudse Droogmakerij genoemd11). Zo is de toestand ontstaan, dat P.M. Hoek en 
later P.J. Hoek het polderbestuur alleen konden waarnemen, ook toen tegen het einde van de eeuw 
enige percelen in andere handen gekomen waren12). Klachten over wanbeheer van de grootste ingeland 
bereikten in 1893 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door middel van een request van Arie de 
Groot, bakker in Wateringen, en andere ingelanden. Hierop werd beschikt met een besluit tot instelling 
van een regelmatig bestuur van de polder te kiezen in een vergadering van ingelanden. Dit op 12 januari 
1894 gekozen bestuur13), bestaande uit de heren P.A. Hofstede, J.G. Zaat en L. van Zeijl, heeft zich 
beziggehouden met een administratieve reorganisatie in de polder, waarvan het resultaat in het hierna 
beschreven archief duidelijk uitkomt. Aanvankelijk ging dit gepaard met wrijvingen tussen de onttroonde 
grootste ingeland en de nieuwe democratisch gekozenen14). Na enige tijd werd echter de aandacht van 
het bestuur in beslag genomen door de strijd om zelfstandigheid ten opzichte van de Woudes polder15). 
De ingelanden van de Droogmakerij participeerden als alle anderen in de polderlasten van de gehele 
Woudse polder. Daarnaast hadden zij eigen onderhoudskosten voor de watermolen, de dijken en 
bruggen en kosten van salariëring en bestuur. Het hoogheemraadschap Delfland deed sinds 1908 keer 
op keer voorstellen om tot een vereniging van de beide waterschappen te geraken. 
Maar de ingelanden van de droogmakerij bleven zich verzetten; zij voerden daarbij o.a. als argument 
aan, dat het schriel beheer van de Woudse polder hun instemming niet kon wegdragen. Toen in 1917 
een motorgemaal voor de Woudse polder in gebruik genomen werd, moest de omslag verhoogd worden. 
Hiervan zijn na lange aarzeling de ingelanden van de droogmakerij uitgezonderd. Het streven van deze 
laatsten bleef evenwel gericht op algehele scheiding. Niet weinig zal daartoe in de laatste decennia 
hebben bijgedragen het langzamerhand totaal verschillend geworden karakter van de beide gedeelten. 
De Woudse Droogmakerij is een tuinbouwgebied geworden. 
 
Het archief 
De archiefstukken van de Veenderij zijn blijkbaar gedeeltelijk terechtgekomen in het archief van het 
hoogheemraadschap16). Een aantal brieven, gewisseld tussen candidaatverveners uit de periode 1801-
1804 is bewaard gebleven in het archief van de Woudse polder 17). Ten aanzien van deze plaatsingen 
kan de juistheid worden betwist, maar met de overweging, dat noch plaatsing in het archief van de 
droogmakerij, noch in het archief van het hoogheemraadschap verdedigd kan worden en dat buiten de 
inventarisatie sluiten ondoelmatig zou zijn. Is er de voorkeur aan gegeven de bestaande toestand te 
handhaven. Een zeker organisch verband met het archief van de Woudse polder is zeker aanwezig. Het 
archief van de Droogmakerij bleef slechts bewaard vanaf 1894, dus vanaf het tijdstip dat er een 
regelmatig bestuur optrad. Uit  de periode van het éénhoofdig bestuur zijn slechts de nrs. 9 en 10 
teruggevonden. 
In de jaren 1975en 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 in een inventarislijst opgenomen. De archieven zijn apart beschreven en beide 
fondsen beginnen met het inventarisnummer 1. 



Noten 

1) Teixeira de Mattos, dl II, p. 248 vv.; cfr. hiervóór p.    
2) Inv.nr. 1    
3) voor het nu volgende: Dolk, Delfland, p. 677; Teixeira de Mattos, dl II, p. 248; inv. archief 
Woudse polder  

   

inv.nr. 22   
4) cfr. Dolk, Delfland, p. 666 vv.; id, Het Veenrecht in de provincie Utrecht van 1952-1916, Utrecht 
1916,  

   

passim; S.J. Fockema Andreae, Het hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 1934, p. 93 vv, 152 vv. en 
205 vv.; W.J. Diepeveen, De Vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw, Leiden 
1950, p. 144 vv.; J. Rogier, Tussen Sticht en Holland, Aalsmeer 1958, p. 40 en 76 vv.   
5) Dolk, Delfland, p. 670 v.    
6) Nederland's Adelsboek 1918, p. 145; A.J.H. Ette, Onze ministers sinds 1798, Alphen aan de Rijn 
1948, p.  

   

117; Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl IV (1950), p. 158 (nr. 101); J. Roëll Hist-
staatsr. onderzoek naar het alg. en het bijz. bestuur van den Waterstaat in Nederland van 1795-1848, 
Utrecht 1866, p. 77 ev.   
7) Dolk, Delfland, p. 678    
8) G.A. Delft, Notulen van de municipaliteit van Hof van Delft 1803-1804, fol 1 vv.; cfr. Dolk, 
Delfland, p. 674 

   

9) D. wordt eerst in het request van de verveners aan het Dep. bestuur van 1 sept. 1802 als 
ingeland en  

   

participant vermeld. Zie ook de brief van Van der Kest Wittens aan Langeveld van 29 jan. 1802 (archief 
Woudse polder inv.nr. 22); Inv. Delfland, nr. 100, fol. 130 (notulen Hoogheemraden 3 mei 1804 nr. 6) 
10) voor de volgende gegevens zie inv.nr. 9 en Staatsblad 1840  t.a.p.    
11) inv.nr. 10; P.M. Hoek was nog beheerder van een stukje land van de erven De Devron    
12) inv.nrs. 11 en 20    
13) inv.nr. 1    
14) Ibidem (b.v. 31 mei 1894, 24 sept. 1895, 3 en 17 juni 1898)    
15) inv.nr. 13 en Archief Woudse polder inv.nr. 14    
16) Dolk, Delfland, p. 677; inv. Delfland, p. 399v.    
17) t.ap. inv. nr. 22    



Inventaris (aanwinsten 7 augustus 1975, 179/42 en 1979/92). 

Algemeen. 

 1-2 Notulen van vergaderingen van het bestuur en van vergaderingen van de 
stemgerechtigde ingelanden, 1894-1945.  2 Delen 

  1 1894-1925 
N.B. Met afschrift van het bijzonder reglement uit 1858 

  2 1924-1944 
 
 
 2-2 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1946-1976.  2 Delen 
  2a 1944-1973 
  2b 1973-1976 
 
 
 3-3 Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1947-1962.  2 Delen 
  3a 1947-1962 
    3b 1962-1975 
 
 
 4 Lijst van gehouden bestuursvergaderingen en van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1925-1950.  1 Omslag 
 
 
 5 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1950-1952, 1954-

1961, 1963-1970 en 1972. Gedrukt en gestencild.  1 Omslag 
 
 
 6-7 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, 1939-1976.  2 Omslagen 
  6 1939-1940, 1944, 1946, 1950-1954, 1959-1962, 1964-1966 
  7 1967-1976 
 
 
 8-9 Brievenboeken, 1901-1938.  2 Delen 
  8 1901-1921 
  91921-1938 
 
 
 10 Agenda van ingekomen- en uitgaande brieven, 1961-1967. Losbladig.  1 Omslag 

Archiefbeheer. 

 11 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de gemeente Delft, ter zake 
van de inbewaringgeving van het archief van de polder aan de gemeente Delft, 4 april 
1964. Met inventarislijst.  1 Omslag 

 
 
 12 Ingekomen brieven van de gemeente Delft betreffende de inbewaringgeving van het 

archief van de polder aan de gemeente, 1964 en 1969-1970.  1 Omslag 
 
 
 13 Inventaris van het archief van de Woudse Droogmakerij 1849-1959 door J.P. Rogier, z.j. 

1964. Gestencild.  1 Deel 

Bestuur. 

 14 Besluit van gedeputeerde staten ter zake van de vervanging van het bij de gezamenlijke 
ingelanden berustende bestuur door een bestuur, bestaande uit een voorzitter, twee 
leden, een secertaris en een penningmeester, 12/18 december 1893.  1 Stuk 

 
 
 15 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van bestuursleden, 1936-1972. 1 Omslag 

C.P.Th. van den Burg, bestuurslid 1938, 1940 en 1944 



M.C. de Jong, voorzitter 1942, 1944 
P.C.A. Duyvensteyn, bestuurslid 1970 
G.W. Koop, voorzitter 1950, 1956-1957, 1960, 1966, 1972 
J.J. Koop, bestuurslid 1940 
P. Lentz, voorzitter 1936 en 1940-1941 
D. De. Maa, bestuurslid 1957 
A.J. van der Wel, voorzitter 1945, 1948 en 1954 
L. van der Wel, bestuurslid 1962 
C.A. van Zeijl, bestuurslid 1946, 1952, 1958, 1962 en 1964 

  
 16 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de vergaderkosten en de 

bezoldiging van de bestuursleden, 1921, 1935, (1938), 1945-1946, 1961 en 1964. 1 Omslag 
 
 
           16a Presentielijsten van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1966-1976.  1 Katern  
 
 
 17 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het aanwijzen van een 

vertegenwoordiger in het voorlopig districtbestuur van Delfland, 1976.  1 Omslag 

Bruggen. 

 18 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de firma A. Bontenbal, ter 
zake van het afbreken van de bestaande en het op dezelfde plaats bouwen van een 
nieuwe brug over de Zweth tegenover de Dorpskade, 24 november 1920.  1 Stuk 

 
 
 19 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake 

van de lening ad f 6.000,-- à  7% ter bestrijding van de kosten van de bouw van de brug 
over de Zweth, 3 december 1922. Afschrift. Met 2 tekeningen.  1 Omslag 

 
 
 20 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de beperking van het verkeer 

over de brug over de Zweth, 1947-1948 en 1952-1953.  1 Omslag 
 
 
 21 Ingekomen-  en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 

Zwethbrug, 1948, 1952-1957, 1962 en 1966-1967.  1 Omslag 
 
 
 22 Kohier van de omslag van de vrijwillige bijdragen van de ingelanden bij gelegenheid van 

het herstel van de Zwethbrug, 1957.  1 Omslag 
 
 
 23 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de vernieuwing van de brug 

over de Zwethbrug en de bijdrage van de polder, 1966 en 1969.  1 Omslag 
 
 
 24 Besluit van de gedeputeerde staten houdende intrekking van de geslotenverklaring voor 

zwaar verkeer van de Zwethbrug, 11 maart 1970.  1 Stuk 

Financien. 

 25-30 Rekeningen, 1894-1968.  6 Omslagen 
  25 1894-1923 
  26 1924-1935 
  27 1936-1943 
  28 1944-1950 
  29 1951-1958 
  30 1959-1963 
 
 
 31-36 Begrotingen, 1894-1964.  6 Omslagen 
  31 1894-1919 
  32 1920-1929 



  33 1930-1939 
  34 1940-1949 
  35 1950-1958 
  36 1959-1963 
 
 37-38 Rekeningen, 1964-1975 en begrotingen, 1965-1976, 1964-1976.  2 Omslagen 
  37 1964-1969 en 1965-1970 
  38 1970-1975 en 1971-1976 
 
 39-46 Bijlagen tot de rekening 
, 1900-1975.  8 Omslagen 
  39 1900-1918 
  40 1919-1930 
  41 1931-1939 
  42 1940-1945 
  43 1946-1951 
  44 1952-1958 
  45 1959-1965 
  46 1966-1975 
 
 
 
 47 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de rekeningen en 

begrotingen, 1927, 1934, 1938-1941, 1948-1950, 1953-1958, 1960-1967, 1970-1971 en 
1976.  1 Omslag 

 
 48-55 Kasboeken, 1905-1933.  8 Delen 

  48 1905-1911 
N.B. Achterin aantekeningen over de periode 1894-1906. 

  49 912-1915 
  50 1916-1918 
  51 1919-1921 
  52 1922-1925 
  53 1925-1929 
  54 1930-1931 
  55 1931-1933 
 
 56-60 Tabellarische kasboeken, 1938-1960.  5 Delen 
  56 1938-1943 
  57 1943-1947 
  58 1948-1954 
  59 1954-1959 
  60 1959-1960 
 
 61 Kas-, giro- en bankboeken, 1960-1975. Losbladig.  1 Omslag 
 
 62 Journaal van ontvangsten, 1903-1926.  3 stukken in 1 omslag 
 
 63 Journaal van uitgaven, 1914-1923.  2 katernen in een omslag 
 
 64 Journaal van ontvangsten en uitgaven, 1934-1936.  1 Stuk 
 
 65 Akten van schuldbekentenis, ten name van het bestuur van de polder, voor 

kasgeldleningen, 1939, 1946-1949, 1957-1958 en 1971.  1 Omslag 
 
 66 Overeenkomsten, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Boerenleenbank te 

Schipluiden, ter zake van credietopening, 1961, 1962, 1966 en 1970. Afschriften. 1 Omslag 
 
 67 Besluiten van de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden betreffende 

kasgeldleningen, 1965-1966, 1970 en 1975.  1 Omslag 
 
 68 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende kasgeldleningen, 1938-1939, 

1961-1962, 1965-1966, 1970 en 1975-1976.  1 Omslag 
 
 69 Polissen van de brandverzekering, met aanhangsels, 1917, 1960, 1964, 1966 en 1974. 1 Omslag 
 



 70 Polis van de verzekering tegen fraude van de penningmeester, met aanhangsels en 
enkele goedgekeurde besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, 
1938, 1950, 1953, 1960 en 1961.  1 Omslag 

 
 71 Polis van de molestverzekering, met aanhangsel, 1941 en 1943.  1 Omslag 
 
 72 Polissen van de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, met aanhangsels en 

enkele ingekomen brieven, 1961, 1963, 1966, 1972 en 1973.  1 Omslag 
 
 73 Polis van de ziekengeldverzekering, met aanhangsels, 1968, 1969 en 1971.  
 74 Polissen van de persoonlijke ongevallenverzekering, met aanhangsel, 1968, 1973 en 

1976.  1 Omslag 
 
 75 Legesverordening, 10 juli 1958. In duplo. Gedrukt.  1 Omslag 

Gemalen c.a. en molens. 

  N.B. Zie voor molen van de Woudse Droogmakerij ook archief Woudse polder. 
 
 75a Besluit van de bouw v.e. achtkanten vijzelwatermolen , z.d. [1845].  1 Katern 

N.B. Zie voor molen van de W.D. archief Woudse Polder/ Zie ook OAD inv. nr. 4267. 
 
 76 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de firma D Landeweer en 

Zonen, ter zake van de levering van een stalen vijzel, 23 juni 1916. In duplo. Bijgevoegd 
ingekomen brieven en een uittreksel uit de notulen van de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden.  1 Omslag 

 
 77 Vergunning, verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland aan het bestuur van de 

polder, tot het wijzigen van de molenwieken volgens het systeem Dekker en het 
vernieuwen van verschillende lagers, 6 september 1934. Afschrift. Bijgevoegd ingekomen 
brieven. 1934, 1936 en 1941.  1 Omslag 

 
 78 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bemaling van de polder en 

het onderhoud van de molen, 1940 en 1942-1944.  1 Omslag 
 
 79 Stukken betreffende de viering van het honderdjarig bestaan van de molen, 1945-1946. 1 Omslag 
 
 80 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Machinefabriek W. 

Hubert & Co, tot het leveren en bedrijfsvaardig opstellen van een elektrisch gedreven 
schroefpompinstallatie, 12 december 1950. Afschrift. Met tekening.   1 Omslag 

 
 81 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de firma F. Bijl en Zonen, 

tot het bouwen van een bemalingsgebouwtje met hoogspanningsruimte, 20 juni 1951. 
Afschrift.  1 Stuk 

 
 82 Vergunningen, verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland e.a. aan het bestuur 

van de polder, tot het opstellen van een bemalingsinstallatie, bestaande uit een elektrisch 
gedreven verticale gesloten schroefpomp, en tot het oprichten van een 
bemalingsgebouwtje, 22 november 1950 en 24 en 10/20 juli 1951.  1 Omslag 

 
 83 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de wijziging van de 

bemalingsinstallatie en de verbouwing van de molen, 1950-1953.  1 Omslag 
 
 84 Kohier van de vrijwillige bijdragen voor de wijziging van de bemalingsinstallatie en de 

verbouwing van de molen, 1950.  1 Stuk 
 
 85 Akten van schuldbekentenis, ten name van het bestuur van de polder, ten behoeve van 

de Boerenleenbank te Schipluiden, voor een lening ad f 25.000,-- à 3% en de lening ad f 
5.000,-- à 3 3/4% ter dekking van de kosten van het stichten van een elektrische 
bemaling en het bijbehoren. , 24 september 1950 en 19 december 1953. Afschrift en 
concept. Bijgevoegd ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, 1950 en 1953. 1 Omslag 

 



 86 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de restauratie van de molen 
aan de Harnaschpolder, 1956-1958. Met foto.  1 Omslag 
N.B. Opgenomen in HTA nr. 12852. 

 87 ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende her reviseren van het 
schroefpompgemaal, 1961-1962 en 1966.  1 Omslag 

 
 88 Ingekomen brieven betreffende het leveren en monteren van de tweedehands 

schroefpomp met elektromotor, 1970.  1 Omslag 
 
 89 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw van de 

machinistenwoning, 1961-1965, 1969 en 1971-1972.  1 Omslag 
 
 90 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende de lening ad f 

20.000,-- à 6 1/8% ter financiering van de bouw van de machinistenwoning, 12 april 
1965.  1 Stuk 

 
 91 Overeenkomsten, gesloten tussen de gemeente Delft en het bestuur van de polder, ter 

zake van de levering van elektrische energie ten behoeve van het gemaal, 1/8 maart 
1951 en 6 juli 1955.  1 Omslag 

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

energie ten behoeve van het gemaal, 1951-1952, 1960-1962 en 1973-1974. 1 Omslag 

Kaarten. 

 93 ''Grenskaart van de Woudsche Droogmakerij''. Schaal 1:2500, z.j. 1917. Behoort bij het 
besluit van de Provinciale Staten van 17 juli 1917. (zie inv. nr. 98).  1 Stuk 

Kaden. 

 94 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de kaden, 
1942, 1949, 1952-1954, 1956, 1959, 1962-1968, 1970-1972 en 1974-1976.  1 Omslag 

 
 95 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het in beheer en onderhoud 

overnemen van de Dorpskade door de gemeente Wateringen, 1960-1961 en 1965. 1 Omslag 

Keuren en bijzonder reglement. 

 96 Algemene keuren, 1932. 1944, 1952, 1954, 1958, 1964 en 1965.  1 Omslag 
 
 97 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de algemene keur, 1930, 

1932-1933, 1943-1945, 1952, 1954, 1957-1958, 1964-1966 en 1973-1976.  1 Omslag 
 
 98 Buitengewone provinciale bladen nummer 646/1386, 1356/2106 en 2118/2868 

betreffende de wijziging van het bijzonder regelement en de afkondiging van een herzien 
bijzonder regelement, 1917, 1951 en 1965. Gedrukt.  1 Omslag 

 
 99 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het bijzonder reglement, 

1911, 1931, 1941, 1948, 1951, 1963 en 1965.  1 Omslag 

Omslag en gadering. 

 100 Gaarderboek, c. 1894-1943.  1 Deel 
 
 101 Verzamelleggers van de slotsommen van de artikelen van het gaarderboek, 1941, 1945 

en 1959.  1 Omslag 
 
 102 Kohieren van de omslag, 1894-1928, 1930, 1931, 1933-1935 en 1937-1975.  1 Omslag 
 

102a Kohier van omslag, 1976.  1 Omslag 
N.B. Met duplicaat. 

 
 103 Alfabetische naamwijzer: legger: percelenregister, z.j. c. 1945-1963.  1 Deel 
 



 104 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de heffing van polderlasten, 
1960-1961.  1 Omslag 

Personeel. 

 105 Stukken betreffende benoeming, het ontslag en de salariëring van personeel, 1919-1976. 
 1 Omslag 
G. Jongeneel, secertaris-penningmeester 1960-1976 
A.P. Knijnenburg, secretaris-penningmeester 1937-1939, 1941, 1947, 1950-

1951, 1954, 1956, 1957 en 1960- 
    1961  

J.M.M. Knijnenburg, secretaris-penningmeester 1960 
P.J. Kolenbrander, machinist 1969-1976 
J. Rotgans, machinist 1919 
D. Schouten, machinist 1950 en 1957 
A. Th. van der Zalm, molenaar 1939-1940 en 1945 
C. van der Zalm, molenaar 1924-1925 en 1933 
L.A. van der Zalm, molenaar 1948 en 1950 

  
 106 Stukken betreffende het ontslag, de pensioengrondslagen en de salariëring van het 

personeel, 1921-1926, 1931, 1935-1936, 1938, 1947-1948, 1951, 1955-1973 en 1975-
1976.  1 Omslag 

 
 107 Instructie voor de secretaris, 15 mei 1941. Gedrukt.  1 Stuk 
 
 108 Instructie voor de penningmeester, 15 mei 1941. Gedrukt.  1 Stuk 
 
 109 Instructie voor de bode, 15 mei 1939. Gedrukt. .  1 Stuk 
 
 110 Instructie voor de machinist, Juni 1945. Gedrukt.  1 Stuk 
 
 111 Ambtenarenreglement A en B, 1 september 1931.  1 Omslag 
 
 112 Arbeidsovereenkomstverordening, 15 april 1957. Gedrukt.  1 Katern 

Recht van uitweg. 

 113 Overeenkomst, gesloten tussen de commissie commissie van de drooggemaakte gedeelte 
van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder en de eigenaars van het drooggemaakte 
gedeelte van de Woudsche Polder, ter zake van het recht van in-, over- en uitweg over 
de midden polder-uitweg van de Oud- en Nieuw Wateringsveldsche polder, 29 mei 1855.  

  In duplo. Authentieke afschriften.  2 katernen in een omslag 

Vergunningen. 

 114-116 Vergunningen, 1928-1976. Met kaarten.  3 Omslagen 
  114 1928, 1934, 1940-1941, 1943, 1948 en 1953-1954  
  115 1955-1963  
  116 1964-1968, 1971 en 1974-1976 
  
 117 Lijst van verleende vergunningen. 
, 1961-1976. Losbladig.  1 Omslag 
 
 118 Vergunningen, verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland aan derden, 1966-

1972. Afschriften.  1 Omslag 
 
 119 Vergunning, verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland aan het bestuur van de 

polder, tot het dichtbegroeid laten van een boezemslootje in het vlietland langs de 
Zweth, 7 juni 1961. Afschrift.  1 Stuk 

 
120 Vergunning, verleend door het Hoogheemraadschap vann Delfland aan het bestuur van 

de polder, tot het aanbrengen van een teerslijtlaag op de weg op de Zwethkade, 21 juli 
1966. Afschrift.  1 Stuk 

   N.B. Zie ook inv. nr. 94. 



 
 121 Vergunning, verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland aan het bestuur van de 

polder, tot het maken van een inlaatduiker vanuit de Zweth door de Zwethkade, 17 
september 1970. Afschrift. Bijgevoegd verklaring van de ingelanden.  1 Omslag 

 
 122 Stukken betreffende het onthouden van goedkeuring aan de vergunning tot grondroering 

ten behoeve van C.P.M. van der Knaap door het Hoogheemraadschap van Delfland en het 
hiertegen ingestelde beroep bij Gedeputeerde Staten en de Raad van State, 1962-1965. 1 Omslag 
N.B. Zie vergunningen 10/62/8 en 10/65/1. 

Verhuur en verkoop. 

 123 Stukken betreffende de verhuring van de molenwoning aan de Harnaschkade te 
Schipluiden, 1951 en 1955.  1 Omslag 

 
 124 Huurovereenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en P.J. Kolenbrander, 

betreffende het perceel grond aan de Harnaskade te Schipluiden, sectie G, nr. 520, 7 
maart 1962.  1 Stuk 

 
 125 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden betreffende de verkoop aan 

de provincie van het perceel grond Schipluiden, sectie G, nr. 345, 1963. Met bijlage. 1 Omslag 

Verkaveling. 

 126 Akte van inbewaringgeving van de akten van verkaveling van percelen grond tussen de 
ingelanden van de drooggemaakte Woudsche Polder door C. Hoekwater aan notaris J. 
Vernée te Delft, 1 oktober 1849. Met afschriften van de akten van de notaris als annex. 
Afschrift.  1 Katern 

Verkiezingen. 

 127 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1937-1946, 1955 en 1958-1960.  1 Omslag 
 
 128 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, die aan stemmingen hebben deelgenomen, 

1938, 1940, 1942, 1944-1946, 1948, 1952, 1954, 1956-1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 
1968, 1970, 1972, 1974 en 1976.  1 Omslag 

 
 129 Processen-verbaal van inlevering en opening van stembriefjes ter verkiezing van 

bestuursleden, 1938, 1940, 1942, 1944-1946, 1948, 1950, 1952, 1956-1957, 1960, 
1966, 1970, 1972, 1974, 1976.  1 Omslag 

 
 130 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van bestuursleden, 1954, 

1958, 1962 en 1964.  1 Omslag 

Water en wegen. 

 131 Ingekomen brieven betreffende de waterstand, 1939, 1943 en 1954-1955.  1 Omslag 
  
 
 132-134 Stukken betreffende de herziening van de waterhuishouding van de Woudse Polder en de 

Woudse Droogmakerij in verband met de aanleg van rijksweg-19, 1967 en 1973-1976. 3 Omslagen 
 132 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven, 1967 en 1975-1976  
 133 Verslagen van gehouden besprekingen, 1973-1976. Fotocopieen  
 134 Rapporten en kaarten, 1975 en 1976   
 
 135 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het verharden en asfalteren 

van de Harnaskade, 1972-1974.  1 Omslag 

Supplement 

 136 Concept-rekening, 1976.  1 Stuk 
 
 137 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 Omslag 
 
 140 Kaarten houdende opgaaf van inkomsten en uitgaven, 1976.  1 Omslag 



 
 142 Stukken betreffende de uitvoering van werken door de Ned. Heidemij. in het kader van 

de herziening van de waterbeheersing in de polder, 1975, 1976.  1 Omslag 
 
 143 Proces-verbaal van kasopneming, 1976.  1 Stuk 
 
 144 Stukken betreffende de controle op de liquidatierekening en de financiële toestand van de 

polder in het kader van zijn opheffing, 1977, 1979.  1 Omslag 
 
 145 Stukken betreffende de financiële bijdrage door het bestuur van de Droogmakerij in het 

onderhoud van een gedeelte van de Zwethkade, 1966, 1972, 1974.  1 Omslag 
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