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Inleiding 

N.B. Zie voor de inleiding bij archief nummer 25: Eskamppolder. 

 

I. Agemene zaken 
 

 10 Notulen van de vergaderingen van ingelanden, 1850-1876.  1 katern 
 
 - Ingekomen brieven en andere stukken 

N.B. Zie inv.nr. 24 van het archief van De Gecombineerde Oost- en West-Eskamppolders. 

 
 - Ingekomen brieven en andere stukken ontvangen van het Provinciaal Bestuur van Zuid-

Holland 
N.B. Zie inv.nr. 35 van archief van de Eskampplder. 

 

 - Ingekomen brieven en andere stukken ontvangen van het hoogheemraadschap van 
Delfland 
N.B. Zie inv.nr. 36 van het archief van de Eskamppolder. 

 

 - Minuten van uitgaande brieven 
N.B. Zie inv.nr. 25 van het archief van De Gecombineerde Oost- en West-Eskamppolders. 

 
- Afkondigingen en kennisgevingen  

N.B. Zie inv.nr. 45 van het archief van de Eskamppolder. 
 

-  "Oude stukken" 
N.B. Zie inv.nr. 25 van het archief van De Gecombineerde Oost- en West-Eskamppolders. 

  

II. Verkiezing van het bestuur 
 
 11 "Voorloopig gaarderboek tot het opmaken van de lijst der stemgeregtigden", c. 1855 en 

c. 1856.  2 katerns 

 
III. Waterstaat 
 

 12 "Register der onderhoudsplichtigen zoo van de wegen als waterkeringen", 1861. 1 katern 

 
IV. Financiën 
 
 13 Begrotingen van inkomsten en uitgaven met bijlagen, 1856-1878.  1 pak 

N.B. De agenda waaraan de agendanummers zijn ontleend, bevindt zich in nr 26 van het archief van 
De Gecombineerde Oost- en West-Eskamppolders onder nr 30. 

 

 14 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1750, 1805, 1813-1878.  1 pak 
N.B. De rekeningen werden afgehoord door Burgemeesters van 's-Gravenhage in 1750, door de 
kamer van Finantie van 's-Gravenhage in 1805, door de burgemeester van Loosduinen van 1813-
1839, en sedert door de ingelandenvergadering: zij werden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 1843-1846 en sedert door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland. 

 
 15-17 Bijlagen van de rekeningen, 1816-1878.  3 pakken 
 15 1816-1837 
 16 1838-1857 
 17 1858-1878 

 

 18 "Gaarderboek", c. 1860.  1 deel 

 

V. In het archief achtergebleven stukken 
 
 19 Conceptrekeningen afkomstig van de ambachtsbewaarders L. van Staalduynen, A. de 

Winter en J. van der Kroft, 1815, 1816, 1817, 1830.  1 omslag 
 



VI. Stukken in het archief der gemeente 's-Gravenhage betreffende de Oost-Eskamppolder 

 
 6252 Staten van de ommeslagen op de morgentalen van Haagambacht, Veenpolder, 

Susterpolder, Oostkamppolder, Westkamppolder en Segbroekpolder, 1745.  1 omslag 
 
 6253 Copie-register van de morgentalen en van de molenboeken van Haagambacht, de 

Veenpolder, Susterpolder, Oostkamppolder, Westkamppolder en Zegbroekpolder, 1722. 1 deel 
N.B. Hierbij het molenboek van de Susterpolder van 1721. 

 
 6294 Acte, waarbij dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland uitspraak doen in een geschil 

tussen de molenmeester en geburen van Westcamp ter ener zijde en Gerrit Maertensz, 
Vercorst te Monster ter anderer zijde over het niet onderhouden van een schuytsloot 
lopende in Oostelijke richting door een heul in de Loozerlaan, 9 augustus 1612.  1 charter 

 

 6295 Acte, waarbij dijkgraaf en hoogheemraden van delfland vaststellen, dat in verband met 
de klachten van de molenmeester en geburen van de West-Escamppolder over grote 
schade van het water uit de Wippolder in Wateringen, de waterkerende kade 

omhooggebracht moet worden tot de hoogte van de Loozerlaan, 26 september 1612. 1 charter 
 
 6296 Stukken betreffende de polder West-Escamp, of Westkamp, 1690, 1738.  1 omslag 
 

 6297 Copie-jaarrekening van ambachtsbewaarder en molenmeester van de westkamppolder, 
1701.  1 katern 
N.B. Afgehoord door Burgemeesters 8 september 1702. 

 




