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I INLEIDING 

Historisch kader 

 
Bij het begin van onze jaartelling lag het gebied van de huidige Aalkeet-Binnenpolder ongetwijfeld nog in 
open verbinding met de zee. Van een Maasdijk was dus nog geen sprake, zodat het reeds aanwezige 
moerasland dagelijks onderhevig was aan de bewegingen van eb en vloed. Het lijdt daarom geen twijfel, 
dat dit in open verbinding staan met het buitenwater de oorzaak is geweest van de vorming der latere 
Aalkeet-Binnenpolder. Telkens werden bij vloed sliblagen afgezet en daar dit proces eeuwenlang moet 
hebben geduurd kwam het gehele gebied tenslotte droog te liggen. 
Wie het eerst deze landen in kultuur hebben gebracht is niet met zekerheid bekend, doch aangenomen 
mag worden, dat hiervoor Friese kolonisten, vanuit Vlaardingen werkzaam, verantwoordelijk zijn 
geweest. Blijkens een bericht 1) van de uit Tiel afkomstige monnik Alpertus van Metz, hadden een groep 
Friezen hun oorspronkelijke woonplaatsen verlaten en in het "Merwedewoud" 2) nieuwe nederzettingen 
gesticht. Zij stonden onder het bewind van de Hollandse graaf Diederik III, doch haalden zich de toorn 
van keizer Hendrik II op de hals toen bleek, dat zij zich op een onrechtmatige wijze bevoordeelden. 
De keizer rustte daarop een rijksleger uit, dat in het jaar 1018 bij Vlaardingen slag leverde met de 
Friezen die, alsdus het verhaal, hun gehele terrein met  "fossae" hadden omgeven. Lang heeft men in 
deze "fossae" sloten of vaarten gezien, doch duidelijk is door Niermeyer 3) aangetoond, dat hier geen 
sloten, doch dijken zijn bedoeld, zodat de oudste bedijkingen in ons gebied in het begin van de 11e eeuw 
te stellen zijn. Overigens heeft Van Liere 4) er op gewezen, dat het verkavelingspatroon rondom 
Vlaardingen wijst op een oudere ontginning, terwijl Edelman 5) aannemelijk maakte, dat wij hier te doen 
hebben met een oudtijds in Friesland gebruikelijke werkwijze. Van een redelijk grondgebruik kon 
evenwel eerst sprake zijn na voltooiing van de Maasdijk in de 2de helft van de 11e eeuw. 
 
Wanneer we nu het gebied van de Aalkeet-Binnenpolder bezien, merken wij op, dat het als het ware 
ingeklemd ligt tussen voornoemde Maasdijk, de Zuidbuurtseweg en de Boonervliet. Interessant is in dit 
verband of met deze gegevens de oorsprong als polder is te dateren. De Zuidbuurtseweg is ongetwijfeld 
de voortzetting van een dijk, aangelegd tegen de wateroverlast van het midden-Maaslandse gebied. Met 
de Korte Buurt, Zuid- en Oostgaag vormt zij één verbinding. Volgens overlevering zouden de eerste 
Maaslandse christenen hun godsdienstplichten te Vlaardingen hebben vervuld en hierbij gebruik hebben 
gemaakt van de door de Aalkeet-Buitenpolder lopende 'Kerkhoogt" 6), een verlande vloedkreek die, als 
een hoge kleirug, boven het omringende veenland uitsteekt. Indien deze overlevering juist is, dan is het 
duidelijk dat de Zuidbuurtseweg vóór de voltooing van de Maasdijk nog niet bestond. 
Eerst hierna en dan nog in verband met genoemde wateroverlast zal de Aalkeet-Binnenpolder door de 
Zuidbuurtseweg zijn ingesloten. Dolk 7) bewees, dat de Boonervliet omstreeks 1388 werd gegraven, 
zodat we kunnen aannemen dat de Aalkeet-Binnenpolder sinds 1388 zijn huidige gedaante heeft 
gekregen. Het water dezer polder is ongetwijfeld lange tijd langs natuurlijke weg geloosd op de lager 
gelegen Aalkeet-Buitenpolder, hetgeen tot omstreeks 1446 wanneer er van een molen sprake is, heeft 
geduurd. 
Nauw verweven als de geschiedenis van de Aalkeet-Binnenpolder is met die van de polder Aalkeet-
Buiten, is het niet doenlijk deze verder afzonderlijk te behandelen. Van een aparte polder Aalkeet-Binnen 
heeft men in de aanvang der geschreven geschiedenis nog geen weet; wel worden de polders Aalkeet, 
Hoogstad en Vlaardingerbroek 8) in één adem genoemd. Het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan 
der Aalkeetpolder vinden we in een consent van 5 december 1446, verleend door de hoogheemraden van 
Delfland, waarbij die van Aalkeet vergunning wordt verleend tot het stichten van een molen voor het 
gebied "van de vliet ten wege toe en van de wege tot Huytgenshouck toe"9). Hiermede moet de molen 
zijn bedoeld, die tot het einde der vorige eeuw aan de Zuidbuurtsedam heeft gestaan, zij het dat afbraak 
en vernieuwing elkaar wel zullen hebben opgevolgd. 
Als men het gebied van Aalkeet-Binnen en -Buiten, Hoogstad en Vlaardingerbroek overziet zal 
ongetwijfeld de vraag rijzen of deze ene molen niet veel te weinig was voor deze grote oppervlakte, 
temeer daar op 5 juni 1447 de hoogheemraden van Delfland, wat de waterbeheersing betrof, Aalkeet en 
Hoogstad samenvoegden. 10) Inderdaad zou dit het geval zijn geweest als niet een tweede molen haar 
taak aanmerkelik zou hebben verlicht, van het bestaan waarvan we worden ingelicht als genoemde 
hoogheemraden op 15 september 1454, dus slechts acht jaar nadien, de scheiding gelasten tussen de 
polders Aalkeet en Hoogstad enerzijds en Vlaardingerbroek anderzijds en waarbij wordt gesproken van 
"een polre die te samen gemolent waren met twee molenen"11). Deze tweede molen, genaamd "De 
Lickebaert" aan de Boonervliet is dus kennelijk de oudste. Als gevolg van dit besluit moest een kade 
gelegd worden aan de zuidzijde van de  "middelwateringhe" (Bommeer) tot aan 'de grote vaert' toe, 
waarin we dus de latere "Rijskade" kunnen herkennen. Voorts blijkt uit een sententie van 18 juli 1534 
12) tot betaling van penningen vanwege reparaties aan de binnen- en buitenmolen, dat nog een derde 
molen was gesticht. Wanner dit het geval is geweest hebben we niet kunnen achterhalen, maar over de 



molen als zodanig en de polder Aalkeet komen we meer te weten uit een proces, tussen 1562 en 1568 
gevoerd door Schout en Schepenen van Maasland contra dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 13). 
In één der processtukken zeggen de hoogheemraden dat indertijd "beth (meer) dan honderd jaren 
geleden also die  konste van de watermolens te stellen opgenomen was die lande onder die voorsz. 
ambachte van  Maeslant dorp ende Schipluyden gelegen gescheijde hebben in twaelf nieuwe polders  
 
In den eersten hebben voorscreven hogeheemraden de polder van Aalkeet onder Maeslant leggende 
doen bekaden mitte polderen van hoogstadt ende brouck onder Vlaerdingerambachte gelegen, 
brenggende deselffe polderen van verscheijden ambachte onder eene kade. Ende naderhant hebbe de 
hoogh. de brouckpolder noch doen scheijden van de voorsz. polderen van Hoochstadt ende Aalkeet, 
streckende des. polder van aelkeet aen de suijteinde langs de voorscreve Boonervliet van de voorsz. 
Delflandsche Maasdijck off totte voorscreve middelwateringhe toe bij Bommeer nu becadet sijnde. Ende 
doende daarinne stellen drie watermolens die genaempt Lickebaert, de 2e de nieuwe ofte binnenmolen 
ende de 3e de dam ofte de buijtemolen." Uit deze opsomming blijkt dus duidelijk dat de latere polders 
Aalkeet-Binnen en -Buiten toen nog niet als zodanig bestonden, doch verenigd waren onder de naam 
"Aalkeet". 
Voorts zien we dat de latere z.g. "Grote molen"in bovengenoemde tijd de nieuwe ofte binnenmolen 
geneomd, de jongste der drie is. 
Het is ongetwijfeld vreemd, dat de buitenste polder Aalkeet-Binnen en de binnenste Aalkeet-Buiten wordt 
genoemd. Ongetwijfeld heeft de Binnenpolder het eerst binnendijks gelegen, in tegenstelling tot de 
Buitenpolder, welke nog lange tijd nadien als buitendijksland heeft gegolden. Ook Winsemius 14) is deze 
mening toegedaan. Hiermede is dus de naam "Binnen" en "Buiten" wel duidelijk. Overigens is in het 
Maaslandse gebied nog steeds sprake van binnendijks- en buitendijksland. Hoe men er evenwel toe 
gekomen is twee der molens niet met de polder corresponderende namen te geven is een duistere zaak, 
die of verklaart kan worden uit het feit, dat de hoogheemraden zelf niet goed meer wisten wat nu de 
binnen- en  wat de buitenmolen was of - en dat lijkt ons het meest aannemelijke- een gevolg is geweest 
van de plaatselijke geografie; immers vanuit het dorp Maasland gezien is de Dammolen ongetwijfeld de 
buitenste van de drie molens. Dit in tegenstelling tot de het dichtst  Maasland gelegen  
Lickebaertsmolen", terwijl de nieuwe (later Grote) molen de binnenste (middelste) was. Van het woord 
Aalkeet kunnen we zeggen dat aaal, paling betekent en met keet een soort schuur wordt bedoeld voor de 
opslag van klein gereedschap en dergelijk. 
Zeker is in elk geval dat het Maaslandse gebied nogal palingrijk is geweest. Dit blijkt bijvoorbeeld 
duidelijk uit een rekening van de abdij van Rijnsburg over de jaren 1397/98, waarin is vastgelegd dat 
men paling had gekocht "tot Maeslander sluse"15), terwijl een rekening van de grafelijkheid van Holland 
onder het Henegouwse Huis in 1334 spreekt over renten "van de vischerie van der 2 wateringen in 
Maeslant metter sluysen ende van Boemere" 16). Hieruit zien we dus dat de visserij onder Maasland niet 
onbelangrijk was en bovendien wordt in een grafelijke rekening uit 1317 17) bij Maasland gesproken 
over "tijnze" (accijnzen) in Aelmansdorp en Zuijt maseland". 
Als we nu onder Aelmansdorp een nederzetting van palingvissers mogen verstaan, dan is dit ongetwijfeld 
bij de twee bovengenoemde "sluijsen" en dus de voorloper van Maassluis geweest. In deze mening 
worden we gesterkt door enkele stukken uit het archief van Delfland waar in de eerste helft der 17e 
eeuw wordt gesproken over het omleggen van het water van de Aelmansdam tot de Boonervliet en het 
uitdiepen van het water langs de Maasdijk van de Wateringse sluis tot de Aelmanslaan 18). Uit al deze 
benamingen is het verband met de Aalkeetpolder wel zeer aanwijsbaar, zodat mag worden aangenomen 
dat in de latere Aalkeetpolder een onderkomen was gevestigd voor de palingvissers, een aalkeet dus. 
Later sprak men kennelijk van de polder waar de Aalkeet stond of had gestaan en kwam men door 
samentrekking aan de naam Aalkeetpolder. 
 
Als eenmaal een watermolen was gesticht kreeg de polder, populair gezegd, waterschapsrecht en werd 
de zorg voor de  binnenlandse werken opgedragen aan een afzonderlijke funktionaris, onafhankelijk van 
de (politieke) schout van het ambacht binnen wiens rechtsgebied de polder zich uitstrekken kon. De taak 
deze funktionaris, molenmeester genaamd, betrof hoofdzakelijk de regeling van de waterlozing , de zorg 
voor de molens en de inning van de omslag, thans polderlasten geheten. Overigens behoefde de 
molenmeester zijn taak niet alleen te verrichten maar had hiervoor de hulp van zijn buren of de 
ingelanden, ook wel kroos- of slijkheemraden genoemd. 
Van een molenmeester voor de beide polders van Aalkeet vernemen we officieel iets in het jaar 1506 
19), zodat we mogen aannemen dat beide polders één bestuur hadden. Dit wordt later nog eens 
bevestigd in de jaren 1650/51 wanneer namens beide polders wordt verklaart dat er "altijd grote 
gemeenschap geweest is, deselve memorie van mensen altijd bedient geweest bij een molenmeester 
met sijn kroosheemraden 20). 
Toch blijkt deze eenheid de reden te zijn geweest van de scheiding der twee polders. Oorspronkelijk was 
het namelijkzo, dat de molenmeester werd benoemd door de hoogheemraden van Delfland, later 
geschiedde dit bij verkiezing door de ingelanden der polder. Tot het jaar 1621 is deze gang van  zaken in 
aalkeet gebruikelijk, doch hierna vond geen verkiezing meer plaats en liet men het molenmeesterschap 



rouleren onder 26 huizen in de twee polders. eerst in de jaren 1650/51 kwam hierin verandering omdat 
"daer uit onder de selve ingelanden ontstonden grote jalousien, dewelcke  medebrachtensware clachten 
ende menichvuldigde questien ende geschillen". 21) 
De ingelanden bepaalden daarom in het vervolg het molenneesterschap te doen rouleren over de op een 
lijst geplaatste woningen en wel zo, dat elke woning (hoeve) om de zoveel jaar aan de beurt kwam om 
een molenmeester te leveren. 
 
Tevens werden nu molenmeesters en kroosheemraden voor beide poldersaangesteld. De bepaling van de 
grenzen werd eveneens geregeld. te weten "van den ambachte van Vlaerding Noort op tot aen de groote 
Vliet (Noonervliet), ende streckende van den hoogen Maesdijck, oost op tot aen de Suijtbuijrsche wecht 
ende ten deele tot in de Gaech"22). Globaal genomen bestaat de Aalkeet-Binnenpolder als afzonderlijk 
bestuurd waterschap dus sinds 1650/51. 
Is er aan de loop der grenzen in de volgende eeuwen niets veranderd, met de wijze van bemaling is dit 
wel het geval geweest. De 'Dammolen" had namelijk niet zo geweldig veel capaciteiten, waardoor in 
1874 een overeenkomst moest worden gesloten met de Aalkeet-Buitenpolder tot overneming van water 
via een daarvoor aangelegde duiker onder de Zuidbuurtseweg door. Deze toestand heeft evenwel niet 
lang geduurt, want in 1882 werd besloten tot sloping van de molen en oprichting van een stoomgemaal. 
Dit gemaal heeft dienst gedaan tot 1930, toen werd het vervangen door een vijzelgemaal met 
ruwoliemotor. Op bestuurlijk gebied kwamen vele veronderingen door de vaststelling van het algemeen 
polderreglement voor de polders in Zuid-Holland in 1856, op grond waarvan voor iedere polder een 
bijzonder reglement moest worden opgemaakt. Dit reglement, voor de Aalkeet-Binnenpolder uit 1857, 
heeft men blijkbaar tevens aangegrepen om zich van het polderarchief te ontdoen. Op enkele 
onbelangrijke uitzonderen na is vóór dit jaar niets meer van het archief aanwezig, terwijl nasporingen 
geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Het thans geïnventariseerde archiefgedeelte is niet geheel 
compleet doch werd goed bewaard deels door de voorzitter, deels door de secretaris der polder. Dat het 
ontbreken van oudere archiefstukken voor de geschiedschrijving van de polder een onoverkomelijk 
bezwaar is behoeft geen betoog, doch deze lancune werd aangegrepen tot het vervaardigen van een 
uitvoeriger inleiding op deze inventaris dan gebruikelijk is. Tevens is daarbij een poging 
gedaan meer klaarheid te brengen in het duistere verleden van de polders Aalkeet-Binnen en -Buiten. 
 

Noten 

1) De diversitate temporum, Lib. 2c. 20 sq. ed. A. Hulshof, Amsterdam 1916 (Werken Hist. 
Genootschap, 3e  

   

serie no. 37), blz. 49 e.v.; ook in Gessler J. en Niermeyer, J.F. Florilegium chronicorum neerlandicorum, 
's-Gravenhage 1948, blz. 28 e.v.   
2) Nabij Vlaardingen gelegen.    
3) Niermeyer, Prof. Dr. J.S. De vroegste berichten omtrent bedijking in Nederland, in: Tijdschrift 
voor  

   

Economische en Sociale Geografie 49 (1948), blz. 226-231.   
4) van Liere Dr.W.J. De bodemgesteldheid van het Westland 's-Gravenhage 1948 (De 
bodemkartering van  

   

Nederland, deel II), blz. 17 e.v.   
5) Edelman C.H. Iets over veldnamen en perceleringen, in: Landbouwkundig Tijdschrift, 59e jrg. 
(1947). blz.  

   

92.   
6) Post, B.J. Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden 1909, blz. 1 en 2.    
7) Dolk, Mr.Dr.Th.J.F., Geschiedenis van het hoogheemraadschap Delfland, 's-Gravenhage 1939, 
blz. 533 e.v. 

  

   
8) Broekpolder.    
9) Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853, 's-Gravenhage 
1940, inv.nr.  

   

21, fol. 10 v.   
10) Idem, inv.nr. 21, fol. 14 v.    
11) Idem, inv.nr. 21, fol. 23 v.    
12) Idem, inv.nr. 23, fol. 6.    
13) Idem Inv.nr. 343/8.    
Winsemius, Mr.Dr. J.P., De zevenambachten en het hoogheemraadschap van Delfland, Delft 1962, 
blz. 46. 

   

  
15) Hüffer, M., Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, 's-Gravenhage 1951, Rekening 
1397/98. 

   



  
16) Hamaker, Dr. H.G., De rekeningen van de Grafelijkheid van Holland onder het Henegouwse 
Huis, Utrecht  

   

1875, Deel I. Rekening 1334.   
17) Idem. Rekening 1317.    
18) Delflands archief  alsvoren, nrs. 2347 en 2443.    
19) Idem nr. 23, fol. 1 e.v.    
20) Idem nr. 3540/15    
21) Idem nr. 3540/15.    
22) Idem nr. 1151.    
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II ARCHIEF 

 

S t u k k e n   v a n   a l g e m e n e  a a r d 

 
 1-2 Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1889-1952.  2 delen 
 1 1889-1926 
 2 1927-1952 
 
 3 Notulen van het polderbestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, 1858-1877.  1 deel 
 
 4 Notulen van het polderbestuur, 1889-1941.  1 deel 
 
 5-6 Copieboeken van verzonden brieven, 1889-1932.  2 delen 
 5 1889-1916 
 6 1916-1932 
 
 7 Staat van inlichtingen betreffende de polder en het polderbestuur, 1867.  1 stuk 
 
 8 Stukken betreffende het jaarverslag van de polder, 1912, 1933-1950.  19 stukken 
 

S t u k k e n   b e t r e f f e n d e  b i j z o n d e r e   o n d e r w e r p e n 

 

BESTUURSINRICHTING 

 
 9 Bezwaarschrift tegen een voorgenomen aanvulling van het algemeen polderreglement, 

1942.  1 stuk 
 
 10 Bijzonder reglement voor de polder, met bijbehorende kaart, 1857.  2 stukken 
 
 11 Stukken betreffende de vaststelling der poldergrenzen, 1860, 1908.  3 stukken 
 
 12 Stukken betreffende een voorgenomen wijziging van het bijzonder polderreglement, 

1875.  3 stukken 
 
 13 Besluit tot afkondiging van een wijziging van het bijzonder polderreglement, 1908.  1 stuk 
 

BESTUUR 

 
 14 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1898, 1902, 1912, 1915, 1916, 1918, 1920-

1924, 1926-1950.  1 omslag 
 
 15 Lijsten van de namen der personen, die aan de stemming ter verkiezing van een lid van 

het polderbestuur hebben deelgenomen, 1940, 1948, 1950.  8 stukken 
 
 16 Processen-verbaal van de inlevering en opening van stembriefjes bij gelegenheid van de 

stemming ter verkiezing van een voorzitter, respectievelijk lid voor het polderbestuur, 
1889, 1902, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948-1950.  1 omslag 

 
 17 Lijsten van namen van hen, die bij een verkiezing van een lid van het polderbestuur de 

meeste stemmen hebben verkregen, 1922, 1948.  2 stukken 
 
 18 Stukken betreffende de aanneming van een benoeming als lid van het polderbestuur en 

de regeling van de toelating tot dit bestuur, 1884, 1889-1890, 1898, 1912, 1914, 1923-
1924, 1927-1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950. 1 omslag 

 
 19 Processen-verbaal van eedsaflegging van bestuursleden, 1944, 1948.  2 stukken 



 
 20 Stukken betreffende de vergaderkosten van het polderbestuur, 1931-1932.  4 stukken 
 

HULPMIDDELEN BIJ DE UITVOERING VAN DE TAAK 

Personeel 

 
 21 Missive betreffende de uitvoering van de Ambtenarenwet, 1929, 1932.  1 stuk 
 
 22 Stukken betreffende het vaststellen van een instructie voor de penningmeester, 1941. 2 stukken 
 
 23 Stukken betreffende de bezoldiging van de bestuursleden en het personeel der polder, 

1917, 1919-1920, 1929, 1931-1932, 1934, 1946-1948.  1 omslag 
 
 24 Stukken betreffende de pensioenen, 1923, 1933, 1939, 1944, 1947-1950.  13 stukken 
 

Financiën 

 
begroting 

 
 25-29 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 1858-1955.  7 omslagen 
 25 1858-1881 

N.B. 1858 onvolledig. 
 26 1882-1913 
 26a 1914-1926 
 26b 1927-1938 
 27 1939-1944 
 28 1945-1950 
 29 1951-1955 
 
 30 Besluiten tot het doen van af- en overschrijvingen, 1861-1863, 1867, 1869, 1872-1873, 

1875, 1877-1878, 1880-1881, 1883-1886, 1890-1896, 1898-1902, 1903-1904, 1925, 
1934-1948.  1 omslag 
N.B. De jaren 1900-1901, 1903-1904 zijn opgenomen onder no. 132. Zie tevens no. 89. 

 
 31 Besluiten tot wijziging van de begroting, 1941-1943, 1954.  4 stukken 
 

rekening 
 
 32-36 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1857-1913, 1939-1955.  7 omslagen 

N.B. Van 1898-1913 met besluiten tot vaststelling der rekening. 
 32 1857-1884 
 33 1885-1913 
 33a 1914-1926 
 33b 1927-1938 
 34 1939-1944 
 35 1945-1950 
 36 1951-1955 
 
 37-82 Bijlagen der rekeningen, z.j., 1760, 1792, 1827, 1833, 1843-1845, 1858-1913, 1939-

1955.  71 omslagen 
N.B. Vóór 1858 fragmentarisch aanwezig. 

 37 z.j., 1760, 1792, 1827, 1833, 1843-1845 
 38 1858-1859 
 39 1860-1861 
 40 1862-1863 
 41 1864-1865 
 42 1866-1867 
 43 1868-1869 
 44 1870-1871 
 45 1872-1873 
 46 1874-1875 
 47 1876-1877 



 48 1878-1879 
 49 1880-1881 
 50 1882-1883 
 51 1884-1885 
 52 1886-1887 
 53 1888-1889 
 54 1890-1891 
 55 1892-1893 
 56 1894-1895 
 57 1896-1897 
 58 1898-1899 
 59 1900-1901 
 60 1902-1903 
 61 1904-1905 
 62 1906-1907 
 63 1908-1909 
 64 1910-1911 
 65 1912-1913 
 65a 1914 
 65b 1915 
 65c 1916 
 65d 1917 
 65e 1918 
 65f 1919 
 65g 1920 
 65h 1921 
 65i 1922 
 65j 1923 
 65k 1924 
 65l 1925 
 65m 1926 
 65n 1927 
 65o 1928 
 65p 1929 
 65q 1930 
 65r 1931 
 65s 1932 
 65t 1933 
 65u 1934 
 65v 1935 
 65w 1936 
 65x 1937 
 65ij 1938 
 66 1939 
 67 1940 
 68 1941 
 69 1942 
 70 1943 
 71 1944 
 72 1945 
 73 1946 
 74 1947 
 75 1948 
 76 1949 
 77 1950 
 78 1951 
 79 1952 
 80 1953 
 81 1954 
 82 1955 
 
 83 Besluit tot het uit de post van onvoorziene uitgaven voldoen van drie coupons, die in de 

rekening van 1888 niet verantwoord zijn, als zijnde ter betaling aangeboden, 1890. 1 stuk 
 
 84 Journalen van de penningmeester, 1858-1861, 1864, 1866-1867, 1869-1889, 1886-

1896, 1900.  1 omslag 
 
 85-88 Kasboeken van de penningmeester, 1916-1952.  4 omslagen 
 85 1916-1926 
 86 1927-1936 
 87 1937-1945 



 88 1946-1952 
 
 89 Stukken met betrekking tot het onderzoek en de vaststelling van de rekening en 

begroting, 1860, 1875, 1913, 1916, 1952-1954, 1956.  10 stukken 
 
 90 Stukken betreffende het opnemen van kas en boeken van de penningmeester, 1941, 

1951-1952.  5 stukken 
 

Omslag en gadering van polderlasten 
 
 91-92 Staten van omslag van het molengeld, 1858-1913.  2 omslagen 
 91 1858-1882 
 92 1883-1913 
 
 93 Kohieren van omslag der polderlasten, 1915-1916, 1918-1921, 1923-1955.  1 omslag 
 
 94-95 Gaarderboeken, 19e en 20e eeuw.  2 delen 
 94 19e eeuw 
 95 19e en 20e eeuw 
 
 96 Alphabetische index op het gaarderboek, 19e en 20e eeuw.  1 deel 
 
 97 Register der percelen, 19e en 20e eeuw.  1 deel 
 
 98 Extract uit de kadastrale plans, gemeente Maasland sectie E, 1874.  2 kaarten 
 
 99 Extract uit de kadastrale plans, gemeente Vlaardinger-Ambacht, sectie C, 1874.  1 kaart 
 
 100 Extract uit de kadastrale plans, gemeente Maasland, sectie E, met verklaring van 

goedkeuring der op deze kaart voorkomende oeverconstateringen van de rivier "Het 
Scheur", 1893.  1 stuk 

 
 101 Stukken betreffende de aanslag in de polderlasten, 1928, 1945, 1949-1950.  7 stukken 
 

Belastingen 
 
 102-103 Repertoires, vermeldende alle akten en certificaten door het bestuur der polder verleden 

en uitgegeven en onderworpen aan het regt van registratie, 1852-1860.  2 katernen 
 102 1852-1859 
 103 1859-1860 
 
 104 Opgave in verband met de couponbelasting, 1940.  1 stuk 
 
 105 Missive betreffende de toepassing der Zegelwet op akten van polderbesturen, 1892. 1 stuk 
 

Verpachting viswater 
 
 106 Contract tot verpachting van het viswater, 1949.  1 stuk 
 

Zekerheidsstelling 
 
 107 Stukken betreffende het stellen van zekerheid door de penningmeester, 1858, 1934-

1935, 1938, 1949.  8 stukken 
 

Statistiek 
 
 108 Statistische opgave betreffende de in de polder geheven lasten, 1873.  1 stuk 
 
 109 Statistische opgaven betreffende de financiën, 1939-1940.  2 stukken 
 

UITVOERING VAN DE TAAK 

 



Toezicht 

 
Keur van het hoogheemraadschap van Delfland 

 
 110 Stukken betreffende Delflands Algemene Keur, 1935, 1938/40, 1943/44, 1946, 1948. 10 stukken 
 
 111 Stukken betreffende de wijziging van de keur op de dijk van Delfland naar aanleiding van 

een daartoe door verschillende polderbesturen gedaan verzoek, 1876.  2 stukken 
 

Polderkeur 
 
 112 Stukken betreffende de vaststelling van de keur of politieverordening op de wateringen, 

slooten, duikers, bruggen, heulen en hoofdeinden of bruggenhoofden, 1859/60.  6 stukken 
 
 113 Stukken betreffende de herziening van de keur of politieverordening op de wateringen, 

slooten, duikers, bruggen, heulen en hoofdeinden of bruggenhoofden, 1891/92.  4 stukken 
 
 114 Ontwerp-keur of politieverordening tot aanvulling en wijziging van de keur op de 

waterkeringen, slooten, duikers, bruggen, heulen en hoofdeinden of bruggenhoofden, 
1911.  1 stuk 

 
 115 Stukken betreffende de herziening van de keur of politieverordening, regelende de 

waterstaat der polder, 1911.  2 stukken 
 
 116 Missive van het hoogheemraadschap Delfland betreffende de herziening van de keur op 

de waterkeringen, slooten, duikers, bruggen, heulen en hoofdeneinden of 
bruggenhoofden, 1913.  1 stuk 

 
 117 Keur of politieverordening op de wateringen, slooten, duikers, bruggen, heulen en 

hoofdeneinden of bruggenhoofden, 1916.  3 stukken 
 
 118 Keur houdende bepalingen tegen het verrichten of nalaten van handelingen, waardoor de 

boezemkade schade kan bekomen als waterkeering, 1917.  2 stukken 
 
 119 Stukken betreffende de herziening van de algemene keur of politieverordening, 1927-

1929, 1950.  1 omslag 
 

Schouw 
 
 120 Stukken betreffende de schouw van de boezemkade, 1920-1950.  1 omslag 
 
 121 Stukken betreffende de schouw van de polderkaden, 1932-1950.  1 omslag 
 
 122 Stukken betreffende de schouw van het boezemwater, 1890, 1901, 1941/47.  6 stukken 
 
 123 Stukken betreffende de schouw van het polderwater, 1860, 1923-1950.  1 omslag 
 

Vergunningen 
 
 124 Stukken betreffende het aanvragen en verlenen van vergunning aan derden tot het 

uitvoeren van werken in op of bij polderwerken en tot het hebben en houden daarvan, 
1890, 1892, 1895, 1919-1922, 1924, 1929-1930, 1932, 1934-1935, 1938-1939, 1948-
1949.  1 omslag 

 
 125 Grondtekening van en bezwaarschriften tegen de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-

Hoek van Holland, 1881.  3 stukken 
 
 126 Stukken betreffende een overeenkomst met de Staatsspoorwegen, regelende de wijdte 

van houten kokers in de opritten van de overwegen en die van een houten inlaatduiker in 
de polder, 1885/86, 1927.  11 stukken 

 
 127 Stukken betreffende de afwatering, afsluiting der onteigende grond en het onderhoud van 

sloten en duikers nabij de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland, 1889/92.  8 stukken 



 
 128 Vergunning tot het maken van twee losse schutten onder of voor de spoorwegbruggen, 

gelegen bij K.M. 9.281 en K.M. 10.268 van de spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland, 
1909.  1 stuk 

 
 129 Stukken betreffende het plaatsen van een waterkerend schut in de "Spoorsloot", 1941. 5 stukken 
 
 130 Bewijs van toegang tot de spoorlijn van de Hollandse IJzeren Spoorwegmij, 1915.  1 stuk 
 

Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

 
Algemeen 

 
 131 Extracten uit de besluiten van stemgerechtigde ingelanden, waarbij het polderbestuur 

machtiging wordt verleend tot het in eigen beheer uitvoeren van diverse polderwerken, 
een bedrag van f 50,-- niet te bovengaand, 1890, 1893, 1897-1899.  5 stukken 

 
 132 Besluiten van stemgerechtigde ingelanden, waarbij het polderbestuur machtiging wordt 

verleend tot het ondershands aanbesteden, hetzij in eigen beheer uitvoeren van werken 
of leveringen, voorzover deze een bedrag van f 50,-- niet te boven gaan, zomede tot het 
doen van af- en overschrijvingen op de begroting, 1900-1901, 1903-1904.  4 stukken 

 
 133 Stukken betreffende de beveiliging van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen, 1939-

1940.  5 stukken 
 

Brug en schuur 
 
 134 Stukken betreffende het onderhoud en beheer van de "Dambrug", 1933, 1938.  8 stukken 
 
 135 Stukken betreffende de verhuur van de schuur bij het gemaal als brandspuitenhuis, 

1918, 1923, 1928, 1937.  6 stukken 
 

Molen, gemaal en bemaling 
 
 136 Garantieverklaringen voor een geleverde ijzeren molenas, respektievelijk wateras, 1875, 

1879.  2 stukken 
 
 137 Proces-verbaal van de openbare veiling en verkoping tot afbraak of sloping van de 

watermolen, 1882.  1 stuk 
 
 138 Bestek en voorwaarden tot levering, opstelling en inwerking brenging van een 

stoomwerktuig, 1882.  1 stuk 
 
 139 Akte van aankoop van een perceel grond, genaamd "De Molenwerf"van mej. M. van 

Staalduinen, 1882.  1 stuk 
 
 140 Voorstel, ontwerptekening en akte van verbintenis tot de bouw van een 

stoomschepradgebouw met machinistwoning en kolenloods, 1882.  3 stukken 
 
 141 Akte van gunning en toewijzing der watermolen tot afbraak of sloping, 1882.  1 stuk 
 
 142 Begroting van kosten van de stichting van een stoomgemaal, 1882.  1 stuk 
 
 143 Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot f 17.000,-- ter voorziening in 

de kosten van een stoomgemaal, benevens de rekening en verantwoording over de 
besteding der lening, 1882.  1 omslag 

 
 144 Staat van omslag van het molengeld in verband met de stichting van een stoomgemaal, 

met rekening van kosten van het stichten van een stoomgemaal, 1882.  3 stukken 
 
 145 Bijlagen behorende bij de rekening van kosten voor de stichting van een stoomgemaal, 

1882.  3 stukken 



 
 146 Besluit tot het aflossen van een geldlening, aangegaan in verband met de stichting van 

een stoomgemaal, pro resto groot f 8.000,-- en het aangaan van een nieuwe lening, 
groot f 8.000,--, 1895.  1 stuk 

 
 147 Stukken betreffende het aangaan van een geldlening, groot f 2.000,-- in verband met de 

vernieuwing van de stoomketel van het gemaal, 1905, 1908.  2 stukken 
 
 148 Stukken betreffende het toezicht op het onderhoud van het gemaal, 1922, 1930-1932, 

1934, 1948.  8 stukken 
 
 149 Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot f 13.000,-- in verband met de 

aanschaffing van een ruwoliemotor met vijzelinstallatie voor het gemaal, 1931, 1934. 2 stukken 
 
 150 Stukken betreffende een overeenkomst tussen de besturen van de polders Aalkeet-

Binnen en Aalkeet-Buiten tot overneming van water en wegmaling door het 
stoomwerktuig van de polder Aalkeet-Buiten, 1874, 1942.  4 stukken 

 
 151 Bezwaarschrift inzake de boezembemaling en herziening van het zogenaamde seinstelsel, 

1937.  1 stuk 
 

Dijk en kaden 
 
 152 Stukken betreffende het dijkleger, 1920-1950.  1 omslag 
 
 153 Extract uit het verbaal van het verhandelde bij dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

houdende goedkeuring tot het doen van grondroering door de polder in de kade nabij de 
Boonersluis, 1860.  1 stuk 

 
 154 Consent van het hoogheemraadschap van Delfland tot het doen van grondroering in de 

polderkade, 1886.  1 stuk 
 
 155 Stukken betreffende het onderhoud van de boezemwater kerende polderkaden van de 

Aalkeet-Binnenpolder, 1905.  2 stukken 
 
 156 Stukken betreffende het verlenen van consent tot het varen met motorboten in de vaart 

van Delft naar Vlaardingen met zijtak naar Maassluis, 1914, 1932/33.  9 stukken 
 
 157 Missive betreffende het plaatsen van afstandspalen op de boezemkade, 1938.  1 stuk 
 

Duiker 
 
 158 Begroting van kosten voor de aanleg van een duiker tot lozing van water op de Aalkeet-

Buitenpolder, 1874.  1 stuk 
 
 159 Rekening van kosten van de aanleg van een duiker tot lozing van water op de Aalkeet-

Buitenpolder, 1874.  1 stuk 
 
 160 Bijlagen, behorende bij de rekening van kosten voor de aanleg van een duiker tot lozing 

van water op de Aalkeet-Buitenpolder, 1874.  3 stukken 
 
 161 Staat van omslag van het molengeld in verband met de aanleg van een duiker tot lozing 

van water op de Aalkeet-Buitenpolder, 1874.  1 stuk 
 
 162 Stukken betreffende de spuiduiker nabij de Boonersluis, 1925, 1936-1937, 1948. 9 stukken 
 



Aanwinsten 25 juli 1975 & 1977/13 

 
 163-164 Notulen van de vergaderingen van ingelanden, 1953-1976.  2 delen 
 163 1953-16 mei 1975 
 164 16 mei 1975-1976 
 
 165-166 Notulen van bestuursvergaderingen, 1941-1976.  2 delen 
 165 1941-28 mei 1974 
 166 28 mei 1974-1976 
 
 167 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, 1891, 1892, 1951-1976.  1 omslag 
 
 168-169 Begrotingen, 1956-1976 en rekeningen, 1956-1975, 1956-1976.  2 omslagen 

N.B. Met ingang van 1964 zijn de begrotingen en rekeningen samengevoegd. 
 168 1956-1963 
 169 1964-1976 
 
 170-171 Bijlagen tot de rekeningen, 1956-1975.  2 omslagen 
 170 1956-1970 
 171 1971-1975 
 
 172 Kohieren van de omslag, 1956-1975.  1 omslag 
 
 173 Kohier van de omslag, 1976.  1 katern 
 
 174 Kasboek, 1953-1968.  1 deel 
 
 175 Stukken betreffende de bezoldiging, 1971-1976.  1 omslag 

N.B. Niet openbaar. 
 
 176 Stukken betreffende benoeming, pensionering en salariëring van het personeel, 1950-

1970.  1 omslag 
 
 177 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1951-1976.  1 omslag 
 
 178 Presentielijsten van de vergaderingen van ingelanden, 1951-1976.  1 omslag 
 
 179 Convocaties voor de vergadering van ingelanden, 1943-1976.  1 omslag 
 
 180 Algemene keuren van de polder, 1929, 1951, 1967 en 1970. Gedrukt en getypt.  1 omslag 
 
 181 Keur of politieverordening van de polder, 1908 en 1916. Gedrukt.  1 omslag 
 
 182 Instructie voor de penningmeester, 1941. Getypt.  1 stuk 
 
 183 Opgaven ten behoeve van de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1967-1976. 1 omslag 
 
 184 Inventarissen van het archief, 1965.  2 delen 
 
 185 Vergunningen, 1952, 1968-1976.  1 omslag 
 
 186 Processen-verbaal van de stemmingen ter verkiezing van bestuursleden, 1952-1976. 1 omslag 
 
 187 Stukken betreffende brandverzekeringen, 1920-1974.  1 omslag 



Aanwinst 1977/65 

 
 188 Vergunningen, 1916-1972.  1 omslag 
 
 189 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, 1951-1976.  1 omslag 
 
 190 Keuren, 1929, 1943, 1951, 1966, 1967.  1 omslag 
 
 191 Stukken betreffende de ontpoldering, 1957-1961.  1 omslag 
 
 192 Stukken betreffende de vernieuwing van het poldergemaal, 1930.  1 omslag 
 



Supplement 

 
 193 Ingekomen brief betreffende de betaling van gelden door de polder i.v.m. baggerwerk in 

de Zuidbuurt, 1976.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 194 Akte van overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en machinist G. 

Sonneveld, betreffende het gebruik en onderhoud van de c.v.-installatie in de 
machinistenwoning, 1976.  1 stuk 

 
 195 Nota's voor het polderbestuur en voor G. Sonneveld, i.v.m. werkzaamheden aan de 

machinistenwoning, 1970-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 194. 

 
 196 Stukken betreffende de betaling van ziektepremie en de restitutie van teveel betaalde 

pensioenbijdragen, 1961, 1968-1970.  1 omslag 
 
 198 Stukken betreffende de aflossing van een kasgeldlening van f 4.000,-- a 4%, 1976. 1 omslag 
 
 200 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1969-1976.  1 deel 
 
 201 Nota's, 1970-1976.  1 omslag 
 
 202 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 omslag 
 
 203 Stukken betreffende de financiële positie van de polder, opgemaakt in het kader van zijn 

opheffing en de controle op de liquidatierekening, 1976, 1978.  1 omslag 
 
 204 Processen-verbaal van kasopneming, 1969-1972, 1976.  1 omslag 
 
 206 Concept-rekening, 1976.  2 stukken 

N.B. In duplo. 
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