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1. INLEIDING 
 

1.1. Algemeen 

 
In deze verzamelinventaris zijn een zestal archieven beschreven van de 
voormalige Broekpolders onder Vrijenban/Delft en Rijswijk. Het zijn 
achtereenvolgens de archieven van: 
 
1. de Nieuwe Broekpolder 
 
2. de Oude Broekpolder 
 
3. de Broekpolder 
 
4. de Hoge Broekpolder 
 
5. de Lage Broekpolder 
 
6. de Droogmaking in de Nieuwe Broekpolder en de Oude Broekpolder 
 
Tot ongeveer 1400 was de zorg voor de waterhuishouding verdeeld over het 
Hoogheemraadschap van Delfland en de ambachtsbesturen. Een ambacht was 
een lokaal rechtsgebied, vergelijkbaar met een gemeente. Het ambachtsbestuur 
was verantwoordelijk voor de lokale waterwerken zoals bruggen, kaden, sluisjes, 
watergangen en wegen, de zogenaamde binnenlandse waterstaat. De 
ambachtsbewaarders (molenmeesters) dreven dan ook de schouw over deze 
werken. 
 
Omstreeks 1400 namen de problemen op waterstaatkundig gebied toe, met name 
als gevolg van inklinking van de bodem. Inklinking is een term voor een proces 
waarbij een lokale bodem compacter wordt, zodat het aardoppervlak daalt. Dit 
proces werd veroorzaakt door ingrepen in de natuur, met name door ontwatering 
om landbouwactiviteit en bedijking mogelijk te maken. Als gevolg van inklinking 
kon het waterpeil binnen de ambachten niet op gelijk niveau worden gehouden. 
Door wateronttrekking als gevolg van de ingebruikname van watermolens nam de 
inklinking verder toe en daarmee de verschillen in hoogten van de waterstand. 
 
De ingelanden stelden molenmeesters aan om zorg te dragen voor de molens en 
bemaling. Ter uitvoering van deze taak kregen de molenmeesters van de 
Hoogheemraden van Delfland de bevoegdheid tot schouwen van de binnenlandse 
waterstaatswerken. De molenmeesters werden hierin bijgestaan door 
kroosheemraden. Doordat een bemalingsgebied niet altijd overeenkwam met het 
rechtsgebied van een ambacht, werd de rol van ambachtsbestuurders 
geminimaliseerd ten gunste van de polderbesturen en Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland. Uit gegevens in het Oud-Archief van Delfland 
(O.A.D.) blijkt dat de hierboven geschetste ontwikkeling zich in de loop van de 
15e eeuw heeft voltrokken. 
 
In de polders hieven molenmeesters omslag of molengeld, ter financiering van de 
waterstaatswerken en bijkomende kosten binnen het eigen gebied. De ingelanden 
werden dan aangeslagen over het aantal morgens, dus de oppervlakte die de 
polder besloeg. De hoogte van het omgeslagen bedrag per morgen was 
afhankelijk van de waterstaatsprojecten die men voor ogen had. Tevens inden zij 
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Delflands sluisgeld. Sluisgeld is een begrip dat de administratieve grondslag 
vormde voor Delflands omslagheffing, ten behoeve van zijn waterstaatswerken. 
Het betrof o.a. onderhoud van de zeewering en van de sluizen in de Maasdijk. 
 
Omstreeks 1970 maakte het provinciaal bestuur een aanvang met de 
werkzaamheden tot opheffing van de Delflandse polders: zij werden te klein 
geacht om in het bestuurs- en rechtsbestel nog een solide en voldoende brede 
basis voor hun activiteiten te kunnen beiden. Zij werden per 1 januari 1977 als 
zelfstandige bestuurseenheden opgeheven. Hiermee werden dus de in 1858 
verkregen autonome bevoegdheden weer tenietgedaan; taken, bezittingen en 
verplichtingen gingen over op het Hoogheemraadschap van Delfland. 
 

1.2. Historisch kader 

 

1.2.1. Naamgeving 

 
Een broek is een aan de waterstaat gelieerde term en betekende eertijds een laag 
gelegen, drassig (of met water bedekt) land dat als weidegrond werd benut, 
waarmee de naam Broekpolder snel verklaard is. Administratieve/persoonlijke 
gegevens1Onduidelijk is waarom de Oude Broekpolder ook wel Schaappolder of 
Schapenpolder werd genoemd. 2Mogelijk graasden in het gebied veel schapen. Op 
de kaart van Kruikius (1712) komt in de zuidwesthoek van de Oude Broekpolder 
een ?schapewerf? voor. 3De posten in de polderrekeningen melden echter geen 
inkomsten uit verhuring van grasland. 4De grondsoorten in de Broekpolders 
bestaan uit kalkrijke oude zeeklei, venige knikgrond (= modderklei die veel 
ijzeroxyde bevat) en gorsgrond (aanslibsel van de Vliet). 5 
 

1.2.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
Tot de instelling van de gemeenten in de 19e eeuw behoorden de Broekpolders 
tot het ambacht Rijswijk en de heerlijkheid Vrijenban. Ze waren gesitueerd op het 
grondgebied van de gemeenten Rijswijk, Vrijenban en Delft. In 1921 werd de 
gemeente Vrijenban opgeheven en geannexeerd door de gemeente Delft. 6 
 

1.2.3. Bestuur en bestuursinrichting 

 
Vanouds vormden de molenmeester en de kroosheemraden binnen de 
Broekpolders het dagelijks bestuur7. Tot 1858 was de term molenmeester steeds 
gebezigd voor een door de stemgerechtigde ingelanden uit hun midden gekozen 
gezagsdrager. Hij had de zorg voor de aanbesteding en de goede uitvoering van 
onderhoud aan kaden en watergangen, de inning van polderomslag en Delflands 
omslag, van welke zaken hij jaarlijks rekening en verantwoording aan de 
ingelanden aflegde. In genoemd jaar werd zijn functie opgeheven. Tevens echter 

                                            
1 Beekman, Eerste deel , letter B.  
2  Inv.nr. 144 jr. 1730/31 bijlagenr. 3; O.A.D. inv.nr. 1440/160.  
3 O.A.D. inv.nr. 726, 14e blad.  
4 Inv.nrs. 139-152, ontvangsten.  
5 Edelman, kaartbijlage.  
6 Goudappel e.a., blz. 16.  
7 Inv.nrs. 51-53, 58-61, 139, 141-143, 146-150, afwisselend in rekeningen, begrotingen of kohieren.  
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vond toen in de Broekpolder ten aanzien van de term molenmeester een 
enigszins verwarrende begripsherziening plaats, die tot 1948 standhield: de 
kroosheemraden werden in plaats van ?lid van het bestuur? (zoals in veel andere 
Delflandse polders wèl gebruikelijk was) ?molenmeesters? (soms ook 
poldermeesters) genoemd. Deze bijzonderheid stoelde niet op de in 1856 
ingestelde algemene reglementering voor de Zuidhollandse polders, terwijl de 
term toch gebruikt wordt in de bijzondere reglementen van de Broekpolders. 
(Sedert 1948 stonden zij weer gewoon als bestuursleden te boek.)8. 
 
Met de opheffing van de ambachten in Delfland in 1858 verdween ook de functie 
van de ambachtsbewaarder. Samen met de molenmeesters ging nu een 
voorzitter deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Hun verkiezing/benoeming, 
door de stemgerechtigde ingelanden, werd bekrachtigd door Gedeputeerde 
Staten. 9Krachtens het Algemeen Reglement voor de polders in Zuid-Holland, 
stelde de provincie de inrichting van de Nieuwe Broekpolder en de Oude 
Broekpolder vast, zodat de polders autonome bevoegdheden kregen in plaats van 
slechts te handelen als Delflands mandataris. 10 
 
Als gevolg van een koninklijke concessie aan een commissie van ingelanden tot 
droogmaking van ca. 143 hectaren veenplassen in genoemde gebieden, besloten 
de ingelanden om beide polders (na de droogmakingswerken) in 1876 om 
financiële en bemalingstechnische redenen onder één bestuur te brengen, met de 
naam Broekpolder. 11Na de droogmaking van de veenplassen werden diverse 
percelen van de Oude Broekpolder administratief ondergebracht bij de Nieuwe 
Broekpolder, welke laatste grotendeels uit de drooggemaakte plassen was 
geformeerd. 12(Dit had tot gevolg dat de latere Lage Broekpolder en Hoge 
Broekpolder een gewijzigde gebiedsindeling te zien gaven. 13 
 
In 1876 stelden Gedeputeerde Staten het bijzondere reglement van de 
Broekpolder vast. 14Op 10 januari 1877 werd het bestuur officieel geïnstalleerd. 15 
 
Genoemde polderfusie vergemakkelijkte de taakstelling van het nieuwe bestuur 
echter bepaald niet. De financiële onvrede bij de ingelanden van het lage 
(drooggemaakte) polderdeel - zij werden zwaarder in de omslag aangeslagen dan 
de ingelanden in het hoge gedeelte - alsmede de uiteenlopende 
bemalingsbelangen van de hoog- en laaglanders16 leidden tot een herziening van 
het bijzondere reglement. In september 1922 werd de Broekpolder bij provinciale 
goedkeuring dan ook gesplitst in een Hoge Broekpolder (het grootste deel van de 
voormalige Oude Broekpolder en het noord- en middenstuk van de voormalige 
Nieuwe Broekpolder) en een Lage Broekpolder (het drooggemaakte deel van de 
voormalige Oude Broekpolder en het zuidelijk gedeelte van de voormalige Nieuwe 
Broekpolder). In januari 1923 kreeg deze opdeling haar definitieve beslag. Tussen 
1947 - 1960 moesten de bijzondere reglementen van Hoge Broekpolder en Lage 
Broekpolder en daarmee tevens hun grenzen worden herzien, wegens de 
uitbreiding en reconstructie van de Rijkswegen 13 en 4-A en van het vliegveld 
Ypenburg, dat in 1958 officieel werd ontpolderd. 17 

                                            
8 Inv.nrs. 11, 115, 215, 393, 579.  
9 Inv.nrs. 17-18, 118, 120, 218-219, 396-397, 581-582.  
10 Inv.nrs. 11, 15.  
11 Inv.nrs. 12-13, 117, 215, 772.  
12 Inv.nr. 133, artikel 58.  
13 Tekeningen bij inv.nrs. 215, 393, 579, 751; K.V.D. nr. 60, ´s-Gravenhage.)  
14 Inv.nr. 215.  
15 Inv.nr. 212.  
16 Inv.nr. 209, d.d. 28 dec. 1919 en 5 nov. 1921.  
17 Inv.nrs. 393, 436, 566, 579, 624, 626, 628, 699.  
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1.2.4. Molens en gemalen 

 

1.2.4.1. Molens 

 
1.2.4.1.1. Oude Broekpolder 
 
Het is niet duidelijk wanneer in deze polder voor het eerst een windwatermolen in 
gebruik is genomen, maar waarschijnlijk gebeurde dat, evenals in de meeste 
Delflandse polders, omstreeks 1460. In de 16e eeuw moet er een achtkante 
molen hebben gestaan. 18De molen heeft verschillende namen gehad. Omstreeks 
1570 heette hij de Sieckenmolen, genoemd naar het Zieken, een landerij op de 
plaats van het latere buitenverblijf Reineveld. 19Op Delflands overzichtskaart van 
1606 komt hij voor als de Leproosmoolen, gelegen aan de molensloot in de 
zuidwestelijke hoek van de polder, waarschijnlijk omdat hij vlak ten oosten van 
het leprooshuis van de stad Delft lag. 20Delflands overzichtskaarten van 1611 en 
1712 noemen hem gewoon Oude Broeksmolen. 21 
 
Ook heette de molen wel Schaapmolen of Schapenmolen; de herkomst van die 
naam is onduidelijk. In ieder geval wordt er niet de molen van de 
Schaapweipolder mee bedoeld ! 22 
 
De molen sloeg zijn water uit op de Schie. Stagnatie in de afwatering leidde in 
1569 tot een conflict met de meesters van het genoemde leprooshuis. De 
molenmeester van de polder eiste verwijding en verdieping van de watergang 
tussen de molen en de heul in de Delftweg, waarvan de leproosmeesters 
kennelijk het onderhoud hadden. 23Omstreeks 1577 brandde de molen af en werd 
op dezelfde plaats herbouwd. 24Door de jaren heen, tot aan de afbraak in 1872, 
vonden aan de molen en de waterloop diverse reparaties plaats. 25 
 
1.2.4.1.2. Nieuwe Broekpolder 
 
Ook van deze polder is niet bekend wanneer er voor het eerst een 
windwatermolen is gesticht. In ieder geval moet er in 1566 een gestaan hebben. 
26Op Delflands overzichtskaarten van 1606 en 1611 komt hij voor als 
Sustermolen, vlakbij de Haagse Vliet gelegen. 27Waarschijnlijk dankt hij zijn naam 
aan het klooster der Nazareth, dat aan de noordkant van de Vliet bij hofstede De 
Burg lag, schuin tegenover de molenlokatie. 28Op een kaart van 1632 heet hij 
Nieuwe Rijswijckse moolen. 29In 1675 vergunden Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Delfland de ingelanden om de molen te vernieuwen en verder landinwaarts te 
verplaatsen, teneinde de bemaling van het achterland in de polder te verbeteren. 

                                            
18 O.A.D. inv.nr. 3621.  
19 O.A.D. inv.nrs.: 726, 14e blad; 3621.  
20 O.A.D. inv.nr. 710.  
21 O.A.D. inv.nrs.: 711/1, 5e blad; 726, 14e blad.  
22 O.A.D. inv.nrs.: 36, fol. 188 vo; 220, fol. 300 letter R(ijswijk); 3623.  
23 O.A.D. inv.nr. 3621.  
24 O.A.D. inv.nr. 3622.  
25 Inv.nrs. 192-199; O.A.D. inv.nrs. 3625-3626.  
26 Inv.nr. 48, jr. 1566 uitgaven.  
27 O.A.D. inv.nrs.: 710; 711/1 5e blad.  
28 O.A.D. inv.nr. 726, 14e blad; van der Aa, letter R(ijswijk).  
29 O.A.D. inv.nr. 3946/2.  
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30Deze achtkante molen werd in 1849, na blikseminslag, door brand verwoest, 
maar herbouwd. 31Hij bleef ook na de inwerkingtreding van het stoomgemaal 
(1871) in functie, als hulpbemaling van het hogere gedeelte van de Oude 
Broekpolder en de Nieuwe Broekpolder en diende tot 1923 tevens als seinmolen. 
32Dit laatste hield in dat via lichtsignalen aan naburige molens moest worden 
doorgegeven dat het maalpeil op Delflands boezemwater was bereikt en men 
derhalve het uitmalen diende te staken. 33 
 
In 1914 werd de molen buiten werking gesteld34 maar in 1918 weer in gebruik 
genomen wegens de hoge energiekosten van het elektrisch gemaal. 35In 1923 
besloot het polderbestuur tot sloop en verkoop van de bovenbouw van de molen, 
toen inmiddels gelegen in de Hoge Broekpolder, waarop in januari 1924 de 
afbraak ter hand werd genomen. 36 
 
Daarmee verviel tevens de functie van seinmolen. Als alternatief liet het bestuur 
een seinmast plaatsen. 37Door latere poldergrensherzieningen kwam deze mast 
onder de Lage Broekpolder te ressorteren. In 1965 verviel de functie van deze 
mast als gevolg van het toenemend gebruik van een ander 
boodschappenmedium: de telefoon. 38Een foto van de molen is bewaard gebleven 
en berust in Delflands topografisch-historische verzameling. 39 
 

1.2.4.2. Gemalen 

 
1.2.4.2.1. Broekpolder 
 
1.2.4.2.1.1. Stoomgemaal 
 
Omstreeks 1864 rijpte bij grondeigenaren van uitgeveende landen een plan tot 
droogmaking van de veenplassen in de Broekpolders. 40Deze droogmaking 
vereiste een aanzienlijke verhoging van de uitwateringscapaciteit. De ingelanden 
besloten dan ook tot de bouw van een 45 pk. stoomgemaal in de Oude 
Broekpolder (in de zuidwesthoek van de latere droogmakerij) nabij de (in 1872 
afgebroken) molen. 41In 1870 verleenden Gedeputeerde Staten en Dijkgraafen 
Hoogheemraden van Delfland vergunning terzake, waarna met de bouw werd 
begonnen. In de zomer van 1871 stelde men het gemaal in werking. 42De 
machine bemaalde zowel de droogmakerij als de hogere gedeelten van de Nieuwe 
Broekpolder en van de Oude Broekpolder. Als hulpbemaling voor alleen de hogere 
gedeelten bleef tevens de molen van de Nieuwe Broekpolder in gebruik. 43In 1888 
en 1905 liet het polderbestuur geavanceerdere stoomketels plaatsen, omdat die 

                                            
30 O.A.D. inv.nr. 3633.  
31 Inv.nrs. 92, 99.  
32 Inv.nrs. 340-356, 524, 530.  
33 Inv.nr. 336.  
34 Inv.nr. 371.  
35 Inv.nr. 357.  
36 Inv.nrs. 442, 528.  
37 Inv.nr. 524.  
38 Inv.nr. 700.  
39 H.T.A. nr. 1547.  
40 Inv.nr. 731.  
41 Inv.nrs. 751, 805.  
42 Inv.nrs. 805-810.  
43 Teixeira de Mattos, blz. 193-194.  
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zuiniger in gebruik waren en een betere bemalingscapaciteit garandeerden. 44Het 
stoomwerktuig had bijvoorbeeld in 1908 een 65 pk. vermogen. 45 
 
1.2.4.2.1.2. Elektrisch gemaal 
 
Een toenemende behoefte aan betere waterbeheersing noodzaakte het 
polderbestuur evenwel tot nieuwe stappen. Eind 1914 werd, na vergunning van 
Gedeputeerde Staten en Dijkgraafen Hoogheemraden van Delfland de 
stoommachine in het bemalingsgebouw vervangen door een elektrische 
installatie, o.a. bestaande uit een tweetal centrifugaalpompen, aangedreven door 
twee 40 en 60 pk. elektromotoren, ter bemaling van respectievelijk het hoge en 
het lage gedeelte van de polder. 46Het gemaal verbruikte echter veel energie en 
dit noopte er zelfs toe de molen van de voormalige Nieuwe Broekpolder, die in 
1914 buiten werking was gesteld, weer te laten draaien. 47 
 
1.2.4.2.2. Lage Broekpolder 
 
1.2.4.2.2.1. Elektrisch gemaal 
 
In 1923 werd de Broekpolder bij reglementswijziging heringedeeld in een Hoge 
Broekpolder en een Lage Broekpolder. Bij die gelegenheid kwamen het elektrisch 
gemaal en het gemaalerf op naam van de Lage Broekpolder. De pomp ter 
bemaling van de Hoge broekpolder viel echter in eigendom aan die polder toe, 
maar werd reeds in 1925 uit het gemaal verwijderd. 48 
 
Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog bracht het Technisch Bureau van de Unie 
van Waterschapsbonden een rapport uit met betrekking tot de gebreken van 
zowel gebouw als installatie. 49Er volgden in de loop der jaren wel enkele 
aanpassingen en reparaties, 50maar het duurde tot 1957 voordat het gemaal 
ingrijpend werd vernieuwd. 51Als gevolg van de vernieling van het gemaal van de 
Hoge Broekpolder door de Duitse bezetter in 1940, zag het bestuur van de Lage 
Broekpolder zich genoodzaakt het hoge gedeelte te ontwateren, sedert 1947 
voornamelijk het westelijk gebied daarvan. De twee polderbesturen konden het 
echter moeilijk eens worden over de hoogte van de aan de lage polder 
verschuldigde vergoeding. Provinciale Waterstaat, Gedeputeerde Staten en het 
Bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen bemiddelden zo 
goed mogelijk in deze kwestie. 52In de jaren 1955-1960 bemaalde de polder een 
gedeelte van het rijksweggebied in de Hoge Broekpolder, als gevolg van de 
aanleg van een verkeersknooppunt aldaar in de Rijksweg- 13. 53 
 
1.2.4.2.3. Hoge Broekpolder 
 
1.2.4.2.3.1. Dieselgemaal 
 
Nadat de bovenbouw van de molen in de voormalige Nieuwe Broekpolder aan de 
Jan Thijssenweg was gesloopt, werd de onderbouw ervan gereconstrueerd en van 

                                            
44 Inv.nrs. 362, 364.  
45 Teixeira de Mattos, blz. 194.  
46 Inv.nrs. 371-372.  
47 Inv.nrs. 357, 371.  
48 Inv.nrs. 564-565, 579, 701-702.  
49 Inv.nr. 709.  
50 Inv.nr.s 710-711, 713-715.  
51 Inv.nr. 716.  
52 Inv.nrs. 440-441, 615.  
53 Inv.nr. 566.  
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een bemalingsinstallatie voorzien, bestaande uit o.a. een centrifugaalpomp, 
aangedreven door een 40 pk. ruwoliemotor. 54De bemalingsproblematiek was in 
dit gebied niet gering, met name sedert ca. 1920, door de toenemende 
verstedelijking. Dit verergerde nog toen de Duitse bezetter in de oorlogsjaren de 
waterbeheersing in de polder volledig ontregelde. Dit werd ingezet op 10 mei 
1940 met zware beschietingen van het vliegveld Ypenburg, waarbij het gemaal 
licht werd beschadigd. 55De poldermachinist J.A. Bosman en zijn zoontje kwamen 
bij de aanval om het leven en poldermeester (bestuurslid) J. van Geest raakte 
ernstig gewond. 56Het gemaal van de Lage Broekpolder ontwaterde de gehele 
polder gedurende de periode 1940-1946, met ingang van 1947 alleen nog het 
westelijk deel. 
 
Tijdens de bezetting waren de landerijen rond het vliegveld tot ?Sperrgebiet? 
verklaard. De bezetter nam de bediening van het gemaal, uiteraard geheel naar 
eigen inzicht, over. Het vernielde vliegveld werd weer bruikbaar gemaakt en 
vergroot tot een totale oppervlakte van ca. 115 hectaren. Bij deze uitbreiding 
raakte het gehele waterloopsysteem ernstig beschadigd. In 1943 vaardigde de 
bezetter met het oog op een verwachte geallieerde invasie het bevel uit, dat alle 
dicht onder de kust gelegen vliegvelden onbruikbaar moesten worden gemaakt. 
In de polder gebeurde dat door een heel netwerk van obstructiesloten en door het 
gedeeltelijk verwijderen van de drainage. De ravage werd nog vergroot door 
geallieerde bombardementen, waarbij gemaal en machinistenwoning ernstige 
schade opliepen. 57 
 
1.2.4.2.3.2. Elektrische gemalen 
 
1.2.4.2.3.2.1. Hulpgemaal 
 
Reeds omstreeks 1923 bleek het handhaven van een goede peilbeheersing 
problematisch: de bebouwing van de polder maakte een goede afweging van 
waterstaats- en burgerlijke belangen urgenter en leidde ertoe dat Delfland in 
genoemd jaar vergunning verleende voor het stichten van een hulpbemaling, ter 
ontwatering van percelen die in eigendom waren bij de Haagsche Tramweg 
Maatschappij. 58Dit gemaal werd in 1944 gesloopt en vervangen door een 
rioleringssysteem, waarvan de aanleg door het polderbestuur aan genoemde 
Tramweg Maatschappij werd vergund. 59 
 
1.2.4.2.3.2.2. Noodgemaal 1 
 
Nadat de polder van 1940-1946 voor de bemaling van het eigen gebied 
afhankelijk was geweest van de Lage Broekpolder, zocht men voorlopige 
oplossingen voor de wateroverlast. In 1947 vergunde Delfland de polder een 
noodgemaal te stichten nabij vliegveld Ypenburg, dat gebruikt werd voor 
bemaling van het oostelijk deel van de polder, o.a. van het vliegveld. Het betrof 
een centrifugaalpomp met een 35 pk. motor, die in 1952 werd vervangen door 
een 50 pk. motor. Daar de polder in de jaren ?40 geen machinist in dienst had, 
geschiedde bediening van het gemaal door het vliegveld (N.V. Vliegveld 
Ypenburg), dat ook het verdere beheer over de installatie voerde. 60De Lage 
Broekpolder bleef echter zorgdragen voor de bemaling van het westelijk 

                                            
54 Inv.nrs. 528, 530-531.  
55 Inv.nrs. 440, 538, 549.  
56 Inv.nrs. 410, 549.  
57 Inv.nr. 549.  
58 Inv.nrs. 506, 543.  
59 Inv.nr. 510.  
60 Inv.nrs. 545-546.  
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polderdeel, ca. 187 ha., tot de ingebruikneming van de twee hoofdgemalen in 
1955. 61In dat jaar hief het vliegveld het gemaal op en stichtte in 1956 op 
dezelfde lokatie, na vergunning van Delfland, in het kader van zijn ontpoldering 
een afzonderlijk gemaal ten behoeve van zijn eigen terrein. 62 
 
1.2.4.2.3.2.3. Noodgemaal 2 
 
In het kader van de uitbreiding van vliegveld Ypenburg in 1953-1954 achtte het 
polderbestuur het van belang een tweede noodgemaal te stichten, dat alleen het 
vliegveldterrein ging ontwateren. Het werd in 1954 geplaatst, 70 m. ten noorden 
van noodgemaal 1. In 1955 werd het gemaal opgeheven wegens ingebruikneming 
van de twee nieuwe hoofdgemalen. 63 
 
1.2.4.2.3.2.4. Hoofdgemaal 1 (Jan Thijssenweg) 
 
In 1948 besloten de stemgerechtigde ingelanden tot de stichting van twee nieuwe 
hoofdgemalen. 64In 1949 en 1951 kocht het polderbestuur ten behoeve van 
bemalingsfaciliteiten de grond waarop het eerste hoofdgemaal was gepland, 
vlakbij vliegveld Ypenburg, ter bemaling van het oostelijk polderdeel en het 
vliegveld. De polder vestigde daarbij erfdienstbaarheid van weg en 
onderhoudsverplichting van weg ten laste van de Staat der Nederlanden. 
65Delfland verleende in 1953 vergunning tot de bouw van een vijzelgemaal, 66in 
1954 begon de aannemer met de bouwwerkzaamheden en in 1955 nam men de 
installatie officieel in gebruik. 67Wegens de toekomstige ontpoldering (1958) van 
het vliegveld, dat in 1956 van een eigen gemaal werd voorzien, verviel de 
noodzaak tot bemaling van dat terrein. 68 
 
1.2.4.2.3.2.5. Hoofdgemaal 2 (Zwarte Pad) 
 
Het polderbestuur ging in 1954 een overeenkomst aan met de Lage Broekpolder, 
waarbij het een perceel naast het gemaal van die polder in erfpacht aannam in 
het kader van de bouw van het tweede hoofdgemaal, ter bemaling van het 
westelijk polderdeel (187 ha. groot). 69In dat jaar verleende Delfland vergunning 
tot de bouw op het erfpachtperceel van een schroefpompgemaal. 70In 1955 werd 
het gemaal officieel in gebruik genomen. 71Hierdoor was het westelijk deel niet 
meer afhankelijk van bemaling door de Lage Broekpolder. 72 
 

1.2.5. Vervening en droogmaking 

 
Omstreeks 1690 maakten verveners een aanvang met het steken en baggeren 
van veen (turf), aanvankelijk voornamelijk in de zuidoostelijke hoek van de 
Nieuwe Broekpolder, later ook in een klein gedeelte van de Oude Broekpolder. 

                                            
61 Inv.nr. 440.  
62 Inv.nrs. 393, 549, 579; Registratuurarchief Delfland , vergunningen 1956/180 en 180A.  
63 Inv.nr. 547.  
64 Inv.nrs. 548-549.  
65 Inv.nr. 551.  
66 Inv.nr. 552 
67 Inv.nrs. 549, 553.  
68 Zie noot 62.  
69 Inv.nr. 558.  
70 Inv.nrs. 559, 561.  
71 Inv.nr. 549.  
72 Inv.nr. 440.  
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73In 1692 plaatste Jan van der Werff een turfschuur nabij de molen, waar de turf 
verder kon drogen om uiteindelijk als brandstof te worden verscheept. 74Nadat 
een gebied eenmaal was uitgeveend, kwam het onder water te staan. Dat had tot 
gevolg dat over die percelen geen omslag kon worden geheven. Om deze 
inkomstenderving te bestrijden in de het ambachtsbestuur van Rijswijk 
afkooppenningen. Dit waren bedragen die verveners vóór de exploitatie van de 
veenpercelen betaalden en die het gerecht (= schout en schepenen) van Rijswijk 
ter belegging afdroegen aan een bank van de gewestelijke overheid, bijvoorbeeld 
aan het comptoir-generaal van Holland te ´s- Gravenhage. De renteopbrengsten 
werden verrekend met de op het vergraven land rustende belastingen, terwijl het 
ambachtsbestuur (ambachtssecretaris) eventuele renteoverschotten aan de 
rechthebbende veenlieden uitkeerde. Het Hoogheemraadschap van Delfland 
verleende de verveningsvergunningen. 75 
 
Het vervoer van turf over land joeg de verveners zodanig op kosten, dat zij in 
1768-1769 van dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland vergunningen kregen 
om een verlaat in de molenvaart nabij de molen van de Oude Broekpolder te 
plaatsen en de molentocht te verbreden, waardoor vervoer van de brandstof per 
schip mogelijk werd. Bij overeenkomst van 19 mei 1830 met de stad Delft werd 
vastgelegd, dat de ingelanden contribueerden in de onderhoudskosten van het 
brugdek in de Delftweg, waar het verlaat voor lag en waaraan, net als aan het 
verlaat zelf, vaak reparaties werden uitgevoerd, als gevolg van intensieve 
transporten. In 1861 werd het verlaat, dat in toenemende mate oneigenlijk was 
benut namelijk voor ander vervoer dan van turf, afgebroken. 76 
 
Omstreeks 1864 rijpte bij de ingelanden het plan tot droogmaking van de 
veenplassen. Zij stelden uit hun midden een Commissie tot droogmaking der 
veenplassen samen (sedert 1870 het Bestuur van de Maatschap der Droogmaking 
genaamd). 77Om het project effectief te realiseren stelde men ir. P.A. Korevaar 
als adviseur aan. 78Bij Koninklijk Besluit van 1869 kregen de grondeigenaren 
concessie tot droogmaking van de veenplassen, ter grootte van omstreeks 143 
hectaren. 79In 1868 begonnen de dagelijkse besturen van de Oude Broekpolder 
en de Nieuwe Broekpolder onderhandelingen, met het doel een administratieve 
en waterstaatkundige reorganisatie van de polders tot stand te brengen, met dien 
verstande dat beide polders, inclusief het droogmakingsgebied, onder één 
bestuur zouden worden verenigd en dat de bemaling van de droogmakerij moest 
plaatsvinden door een stoomgemaal. Alleen de molen van de Nieuwe Broekpolder 
wilde men als extra bemalingsfaciliteit behouden. Het besluit daartoe namen de 
ingelanden in 1869. Een en ander werd bekrachtigd door de oprichting van een 
maatschap bij akte van 18 maart 1870. Voorzitter van de maatschap was A.J.G. 
Bekking, secretaris was J.W. Schuurman. 80 
 
In 1871 werd het gemaal in gebruik genomen, nadat het uitgeveende gebied van 
een ringdijk (droogmakerijdijk) met ringvaart was voorzien. 81Nadat in augustus 
1873 de droogmaking der plassen was voltooid, werd genoemde maatschap bij 
notariële akte van 19 augustus 1874 ontbonden, waarbij tevens de verkaveling 

                                            
73 Inv.nr. 14; O.A.D. inv.nrs.: 726, 14e blad ; 3634.  
74 Inv.nr. 42.  
75 Dolk, blz. 666-684; O.A.D. inv.nrs. 4753-4754.  
76 Inv.nrs. 186, 199; O.A.D. inv.nr. 3630.  
77 Inv.nrs. 730-733.  
78 Inv.nrs. 766-768.  
79 Inv.nr. 772.  
80 Inv.nrs. 11-13, 115, 117, 754, 774.  
81 Inv.nrs. 790, 805-810.  
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van de landerijen haar definitieve beslag kreeg. 82In 1876 werd het 
droogmakingsproject officieel voor beëindigd verklaard met ingang van 4 maart.83 
 
Aan het besluit van 1869, de akte van maatschap van 1870 en de reorganisatie 
per 1877 zat echter nog een financiële angel voor de ingelanden van het lage 
poldergedeelte. Zij waren namelijk akkoord gegaan met een verschillende 
jaarlijkse omslagsom: de ingelanden van het hoge gedeelte van de Broekpolder 
behoefden jaarlijks slechts ?.3,50 per hectare bij te dragen; de resterende gelden 
voor benodigde uitgaven werden vervolgens omgeslagen over de ingelanden van 
het lage polderdeel (droogmakerij). Die laatste omslag verschilde jaarlijks en was 
doorgaans erg hoog. Een klacht van ingelanden terzake, gedeponeerd in 1903 bij 
Gedeputeerde Staten, werd van de hand gewezen. 84In 1918-1919 deden de 
laaglanders opnieuw hun beklag bij Gedeputeerde Staten, die hen ditmaal wel in 
het gelijk stelden, ondanks een bezwaarschrift van het bestuur van de 
Broekpolder, dat onverkort de bepalingen van 1869-1870 wilde handhaven. 
85Gedeputeerde Staten concludeerden dat de belangenverschillen tussen het hoge 
en lage poldergedeelte financieel en waterstaatstechnisch te zeer uiteenliepen om 
het voortbestaan van één polder te rechtvaardigen en besloten tot de oprichting 
met ingang van 1923 van twee nieuwe polders, de Hoge Broekpolder en de Lage 
Broekpolder. 86Op dat moment bedroeg de omslagsom van de hoge polder per 
hectare ?13,=, die van de lage polder maar liefst ?40,=.87. 
 

1.3. Archieven 

 

1.3.1. Bewaring 

 
De archieven van de voormalige Broekpolders over de periode 1566-1976 (-
1978) zijn in vrij goede toestand bewaard gebleven. In 1923 sloten de besturen 
van de Hoge Broekpolder en Lage Broekpolder zelfs een verzekering tegen de 
financiële gevolgen van brand van het archief en bijbehorend meubilair. 88In 1939 
trad het bestuur van de Lage Broekpolder tot het Registratuurbureau van de Unie 
van Waterschapsbonden, zodat het stelsel van zaaksgewijze archiefordening 
(dossiervorming) zijn intrede deed. 89De werkelijke uitvoering daarvan liet echter 
nogal te wensen over. Ingevolge artikel 3 van de overgangsbepalingen zoals 
vermeld in de bijzondere reglementen van de Hoge Broekpolder en Lage 
Broekpolder van 1922, werden de archiefstukken van algemene aard (notulen 
e.d.) op naam gesteld van het bestuur van de Hoge Broekpolder. Het bestuur van 
de Lage Broekpolder mocht die stukken inzien, dan wel (tegen betaling !) 
afschriften daaruit ontvangen. 90 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen geen archiefstukken door de 
gevechtshandelingen verloren. 91In de jaren 1957, 1959-1960 liet de provinciale 
inspecteur der waterschapsarchieven stukken overbrengen naar de 

                                            
82 Inv.nr. 754.  
83 Inv.nr. 743.  
84 Inv.nr. 215; Teixeira de Mattos, blz. 193-194; jaarverslag Delfland 1903, blz. 62-63.  
85 Inv.nrs. 117, 215.  
86 Inv.nr. 215.  
87 Inv.nrs. 215, 393, 579.  
88 Inv.nrs. 413, 597.  
89 Inv.nr. 600.  
90 Inv.nrs. 393, 579.  
91 Inv.nrs. 414, 604.  
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archiefbewaarplaats van het Hoogheemraadschap van Delfland. 92In verband met 
de opheffing van Delflands polders per 1 januari 1977 volgde in de jaren 1976-
1977 de overdracht door de poldersecretarissen aan Delfland van de bij hen nog 
berustende bescheiden. 
 

1.3.2. Inventarisatie 

 
De Rijksarchiefdienst - Inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in Zuid-
Holland stelde in de jaren ´50 van de 20e eeuw een simpele lijst samen van 
stukken behorende tot de archieven van de vroegere opgeheven Broekpolders. 
93Uiteraard kon daarmee niet worden volstaan. In 1979 nam C. Postma, 
chartermeester van Delfland, de voorlopige inventarisatie van de archieven ter 
hand, waarbij hij de stukken ordende volgens een alfabetisch rubriekenstelsel. De 
medewerkers H.H. Scholtens en B.J. Bril startten weliswaar de definitieve 
inventarisatie, maar vertrokken in de jaren ´80 voortijdig. In 1995 bleek 
herinventarisatie noodzakelijk. Door het bestaan van meerdere 
ordeningsmethoden en ter bevordering van een zekere mate van uniformiteit 
binnen de inventarissen van de polderarchieven, is door mij het archief herordend 
volgens het archiefschema van de Provinciale Inspectie van de Archieven in Zuid-
Holland. In dit schema is een onderscheid gemaakt tussen stukken van algemene 
aard en stukken betreffende bijzondere onderpen. De stukken betreffende de 
vervening door ingelanden zijn uit de Broekpolderarchieven verwijderd en als 
ambachtsarchief toegevoegd aan het Oud-archief van het Hoogheemraadschap 
van Delfland (O.A.D. 1319-1853), ter uitvoering van Delflands reglement van 
1857. 94Het betreft de oude inv. nrs. 514-515, 576-583. 95 
 
In 1995-1996 werden aan het gemeentearchief van Rijswijk stukken 
overgedragen die geen raakvlakken met de taken van de polderbesturen bleken 
te hebben, maar die door vroegere vereniging van polder- en 
ambachtssecretariaat-in-één-persoon achter waren gebleven in de archieven. Het 
betreft de oude inv.nrs. 20-21, 45.96 Tevens zijn enkele kaarten die waren 
afgedwaald uit de archieven van de Plaspoelpolder, de Noordpolder en de 
Schaapweipolder weer aan die archieven toegevoegd. Over de periode 1850- 
1976 zijn vernietigbare bescheiden verwijderd. In de beschrijving bij inv.nr. 354 
komen vierkante haken voor. Deze zijn gebruikt omdat het betrokken gedeelte 
van de beschrijving, ter verduidelijking van de bestuursbemoeienis, aan een 
andere bron in het polderarchief moest worden ontleend. Deze bron is in een N.B. 
eveneens tussen vierkante haken opgenomen. Op de voorlopige inventaris uit 
1979 is een concordans vervaardigd. Tevens is een index op de geografische, 
persoons- en eigennamen opgenomen. 
 

1.4. Geraadpleegde literatuur 

 
Aa, A.J. van der Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Negende deel (P-
R). (Gorinchem, 1847). 
 

                                            
92 Inv.nr. 414.  
93 Inv.nrs. 414, 598.  
94 Reglement Delfland 1857, blz. 80 (Inhoud van het besluit van de Provinciale Staten der Provincie 
Zuid- Holland, betrekkelijk de opheffing der ambachten in Delfland, 10 november 1857).  
95 Inv.nr. 813.  
96 Inv.nr. 108. 
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Algemeen Reglement voor depolders in de Provincie Zuid-Holland; Provinciaal 
Blad van zuid-Holland nr. 99. ( ´s-Gravenhage, 1856). 
 
Beekman, A.A. Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795. Eerste deel 
(A-H).(´s-Gravenhage, 1905). 
 
Dolk, Th.F.J.A. Geschiedenis van het Hoogheemraadschap Delfland. (´s-
Gravenhage, 1939). 
 
Edelman, C.H. Inleiding tot de bodemkunde van Nederland; met kaartbijlage. 
(Amsterdam, 1950). 
 
Goudappel e.a., C.D. Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Deel I. 
(Delft, 1984). 
 
Hoogheemraadschap van Delfland Reglement voor het Hoogheemraadschap van 
Delfland. (Delft, z.j. (1858)). 
 
Hoogheemraadschap van Delfland Verslag omtrent den toestand van het 
Hoogheemraadschap Delfland en zijne onderdeelen. (Z.p.(Delft), 1903). 
 
Teixeira de Mattos, L.F. De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-
Holland. Deel II.Het vasteland, afdeeling II: het Hoogheemraadschap van 
Delfland. (´s-Gravenhage, 1908). 
 

1.5. Geraadpleegde archieven en collecties 

 
Archieven van de voormalige Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk), 1566-1976 
(-1978). Inventaris: J.D. van Tuyl. Delft, 1997. Vindplaats: Hoogheemraadschap 
van Delfland, Delft. 
 
Archieven van het Hoogheemraadschap van Delfland, 1319-1981. 
a. Oud-archief Delfland (O.A.D.), 1319-1853. Inventaris: Th.F.J.A. Dolk. ´s-
Gravenhage, 1940. 
b. Registratuurarchief Delfland (R.A.D.), 1920-1981. Concept-inventaris: G.J. 
Klapwijk. Z.p. en j. (Delft, 1996). 
 
Kaartenverzameling Delfland (K.V.D.). 
 
Topografische en Militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden; 
´s-Gravenhage en omstreken. Schaal 1:25000. ´s-Gravenhage, 1923. 
Topografisch-historische atlas Delfland (H.T.A.). 
 
Molen van de Hoge Broekpolder (voormalige Nieuwe Broekpolder) te Rijswijk, 
vóór 1923. archief 
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2. INVENTARISSEN 
 

2.1. Nieuwe Broekpolder, 1566-1877 

 
oprichting: 2e helft 15e eeuw; opheffing: 1877; opvolger: Broekpolder; grootte: 
253.31.75 ha.; ligging: binnen de gemeente Rijswijk; begrenzing: - ten oosten: 
Postenkade, polderkade; onderhoud door polder en Tedingerbroekpolder - ten 
zuiden: kade van voorboezem, boezemkade, onderhoud door aangelanden; 
Brasserskade (Henricuskade), polderkade, onderhoud als kade door aan- 
aangelanden, onderhoud als weg door gemeente Delft - ten westen: 
Stoffelenkade, polderkade; onderhoud door polder en Oude Broekpolder - ten 
noorden: Delftse Vliet en boezemkade, onderhoud als kade door aangelanden, 
onderhoud als weg door Commissie tot Beheer van de Straatweg (Binnenweg) 
Rijswijk - De Vink; bemaling: uitslaand op de Delftse Vliet - Nieuwe Broekmolen - 
stoomgemaal in Oude Broekpolder: 1871 
 

2.1.1. Stukken van algemene aard 

 

2.1.1.1. Resoluties en notulen 

 
 1 Resoluties van vergaderingen van ingelanden; met enkele bijlagen, 

1688-1689.  1 omslag 
 
 .-- Brieven van ingelanden houdende bericht van verhindering c.q. 

machtiging tot het bijwonen van de ingelandenvergadering, 1830, 
1834, 1842, 1847.  4 stukken 

 
 3 Convocaties voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 

1859-1876.  1 omslag 
 
 4-5 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1827-

1876.  1 omslag en 1 deel 
 4 1827-1857, 1827 - 1857 
 5 1859-1876, 1859 - 1876 
 
 .-- Besluitenlijsten van vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, tot 1852 tevens houdende presentielijsten, 1849-1858. 
 1 omslag 

 
 7 Convocaties voor vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1865, 

1874, 1877.  3 stukken 
 
 8-9 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1859-1877. 1 deel en 3 stukken 
 8 1859-1874, 1859 - 1874 
 9 1875-1877, 1875 - 1877 3 stukken 
 

2.1.1.2. Ingekomen stukken 

 
 10 Staat houdende opgave van ingekomen stukken, 1858-1860.  1 stuk 
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2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 
 

2.1.2.1. Bestuursinrichting 

 
 11 Stukken betreffende de vaststelling, wijziging/intrekking van het 

bijzonder reglement; met 1 tekening, 1856-1859, 1862, 1866, 
1875-1877.  1 omslag 
N.B. De tekening bij het reglement van 1858 ontbreekt 

 
 12-13 Notulen van gecombineerde vergaderingen van de dagelijkse 

besturen van de Nieuwe Broekpolder en de Oude Broekpolder 
betreffende het onder één bestuur brengen van deze polders, als 
gevolg van een concessieverlening aan een commissie van 
ingelanden, tot droogma- king van de veenplassen in beide polders 
en betreffende de aanpassing daartoe van de bema- 
lingsfaciliteiten; met brieven terzake, gewisseld met Gedeputeerde 
Staten en dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1868-1875.  2 omslagen 
N.B. Zie ook inv.nr. 117 

 12 Notulen, 1868-1869, 1875 
 13 Briefwisseling, 1869-1870, 1875 
 

2.1.2.2. Bestuur 

 
2.1.2.2.1. Algemeen 
 
 14 Brief van molenmeester, kroosheemraden en ingelanden aan 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende een klacht 
over een verzoekschrift van enkele ingelanden aan Delfland 
(betreffende afvoer van turf en gebruik van de molen) buiten het 
polderbestuur om, z.d. [ca. 1690]; concept.  1 stuk 

 
2.1.2.2.2. Dagelijks bestuur 
 
 .-- Aantekeningen van de verkiezing en benoeming van een 

molenmeester, sedert 1701 tevens van zijn (op)volger, 1696-1716, 
1803-1852.  
N.B. Zie inv. nrs. 51-53, 58-61, afwisselend in de rekeningen, begrotingen of 
kohieren 

 
 15 Beschikkingen van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot: - 

dagvaarding van de molenmeester wegens het buiten de schout 
van Rijswijk om uitbesteden van molenwerk aan timmerman van 
den Bos; - ontheffing van de molenmeester om ter rechtszitting te 
verschijnen ; met verzoekschriften van respectievelijk de schout 
van Rijswijk en de molenmeester aan Delfland tot het stellen van 
een werkverbod voor van den Bos en tot de ontheffing, 1759; 
afschriften.  3 stukken 

 
 16 Instructie van de vergadering van ingelanden voor de 

molenmeester en zijn vervanger; met concept en met afschriften, 
1815.  6 stukken 
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 17 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van 

een voorzitter; met een naamlijst van gestemd hebbende 
ingelanden en met stukken betreffende de (her)benoening, 1858-
1859, 1861.  1 omslag 

 
 18 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van 

bestuursleden (sedert 1858 "molenmeesters" genoemd); met 
naamlijsten van gestemd hebbende ingelanden en met stukken 
betreffende (her)benoeming van een lid, 1858-1859, 1863, 1869, 
1875.  1 omslag 

 
2.1.2.2.3. Stemgerechtigde ingelanden 
 
 19 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met opgave van de 

hoeveelheid land waarvoor zij worden aangeslagen en het naar 
aanleiding hiervan uit te brengen aantal stemmen, 1867, 1873-
1876.  1 omslag 

 
 20 Naamlijst van ingelanden die gerechtigd zijn tot het uitbrengen van 

hun stem bij het kiezen op 29 november 1876 van het bestuur van 
de Broekpolder, z.d. [1876].  1 stuk 

 

2.1.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 
2.1.2.3.1. Personeel 
 
2.1.2.3.1.1. Secretaris-penningmeester 
 
 21 Processen-verbaal van een voordracht door de bestuursvergadering 

van twee kandidaten voor de functie van secretaris-
penningmeester, 1859.  2 stukken 

 
2.1.2.3.1.2. Molenaar 
 
 22 Dagvaarding door de bode van Delfland voor J. Quandt, molenaar, 

ter rechtszitting van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
wegensovertreding van een Delflandse keurbepaling van 1662 
inzake het peilmalen, 1704.  1 stuk 

 
 23 Instructies voor de molenaar, 1722-1723, z.d. [1750], 1779, 1787, 

1815 (met concept en met afschriften), 1859 (afschrift, met 
concept), 1860 (met concept), 1722 - 1860.  1 omslag 

 
 24 Brief van H. Ravesteyn voor molenmeesters en ingelanden 

houdende aanbeveling van J. Quandt als nieuwe molenaar, met 
aantekening van diens benoeming, 1768.  1 stuk 

 
 25 Naamlijsten van ingelanden die hebben deelgenomen aan 

stemmingen tot benoeming van een molenaar, met enkele 
aanbevelingsbrieven van deze ingelanden, 1790.  1 omslag 

 
2.1.2.3.2. Financiën 
 
2.1.2.3.2.1. Belastingen en heffingen 
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2.1.2.3.2.1.1. Algemeen 
 
 26 Circulaires van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland inzake de 

invoering van het gebruik van kadastrale gegevens bij de heffing 
van polderomslag en van Delflands sluisgeld, 1834, 1843.  3 stukken 

 
2.1.2.3.2.1.2. Polderomslag (molengeld) 
 
2.1.2.3.2.1.2.1. Stukken betreffende de vaststelling, inning en invordering 
 
 27 Staat houdende overzicht van de over de jaren 1786-1803 geheven 

omslag per morgen en van kosten van onderhoudswerken, z.d. 
[1804].  1 stuk 

 
 .-- Aantekeningen van de vaststelling, tijdens afhoring van de 

polderrekening, van de te innen, sedert 1728 geïnde omslag, 1567, 
1569, 1571, 1580, 1587-1590, 1593-1601, 1604, 1607-1708, 
1728-1763, 1567 - 1763.  
N.B. Zie inv.nrs. 48-52, 54-56 onderaan de begrotingen, sedert 1728 op de 
borderellen 

 
 28 Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

verzoek om opgave van de over de jaren 1800-1809 geheven 
polderomslag (molengeld), 1810.  1 stuk 

 
 .-- Proces-verbaal van een vergadering van ingelanden betreffende 

gewijzigde heffing van de omslag over 1808/09, 1809.  
N.B. Zie inv.nr. 58, jr. 1808/09 

 
 29 Bevelschriften voor J.J. van Halteren van Vrijenes en Sluipwijk tot 

betaling van polderomslag; met enkele ingekomen brieven terzake, 
1851.  4 stukken 

 
2.1.2.3.2.1.2.2. Kohieren 
 
 .-- "Gaarboeken" / "staten van den omslag van het molengeld...". 

Kohieren van de omslag, 1756-1792, 1796-1802, 1805-1856, 
1859-1863.  
N.B. Zie inv. nrs. 56-61 

 
 30 Kohieren van de omslag, 1864-1876.  1 omslag 
 
 31 "Gaarboek van het molengeld". Kohier van de omslag, 1840; 

concept.  1 stuk 
 
 32 Staten van eigenaren van landen houdende opgave van 

hoedanigheid en hoeveelheid land waarvoor zij worden 
aangeslagen; met 1 tekening, 1809, 1818, z.d. [ca. 1830].  1 omslag 

 
2.1.2.3.2.1.2.3. Leggers en plantekeningen 
 
 33 Brief van de provinciale kadasterdienst houdende aanwijzingen voor 

aanvraag van een kadastrale plankaart, 1834.  1 stuk 
 
 34 Kadastrale (artikelsgewijze) legger van onroerende eigendommen, 

met voorin een naamsindex (gemeente Rijswijk sectie E), z.d. 
[1859-1876].  1 deel 
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 35 Plantekening van de kadastrale situatie in de Nieuwe Broekpolder 

en de Oude Broekpolder, gem. Rijswijk resp. sectie E en sectie F; 
schaal 1:2500, 1870.  1 blad 
N.B. Afzonderlijk geborgen 

 
 36 Authentiek uittreksel uit de kadastrale plantekening van de Nieuwe 

Broekpolder en de Oude Broekpolder, kad. gem. Rijswijk resp. 
sectie E en F; schaal 1:2500, 1870.  1 blad 
N.B. Afzonderlijk geborgen 

 
2.1.2.3.2.1.3. Verplichting jegens de provincie (registratierecht en 
grondbelasting) 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 26. 
 
 37 Circulaire van de gouverneur van Zuid-Holland houdende verzoek 

om inzending van rekeningen van onderhoudskosten betreffende 
onroerend eigendom aan de kadasterdienst, ter 
vaststelling/registratie van de grondbelasting, 1826.  1 stuk 

 
 38 "Repertoires". Registers van de voor het bestuur gepasseerde en 

door de poldersecretaris opgemaakte akten, geregistreerd en 
ondertekend door de administrateur (ontvanger) der Registratie in 
de provincie, 1827-1860.  4 katernen 

 
 39 Beschikkingen van de hoofdinspecteur van het kadaster in Zuid-

Holland tot aanpassing van aanslagbedragen in de grondbelasting, 
1833.  2 stukken 

 
2.1.2.3.2.2. Onroerende eigendommen 
 
2.1.2.3.2.2.1. Algemeen 
 
N.B. Zie inv.nr. 621. 
 
2.1.2.3.2.2.2. Tenaamstelling 
 
 40 Briefwisseling met het bestuur van de Tedingerbroekpolder 

betreffende het stellen van een gedeelte van de Postenkade op 
naam van de Nieuwe Broekpolder; met retroacta, 1625 en 1770, in 
afschrift, z.d. [1860], 1860-1862.  1 omslag 

 
2.1.2.3.2.2.3. Verkoop 
 
 41 Bekendmaking van de openbare verkoop van percelen rietland, 

bomen en water nabij de Brasserskade, z.d. [1859].  1 stuk 
 
2.1.2.3.2.2.4. Verhuur en verpachting 
 
2.1.2.3.2.2.4.1. Erf 
 
 42 Akte van verhuur door schout, molenmeester en buuren 

(ingelanden)aan Jan Dircxzoon van der Werff van een erfje nabij de 
molen tot plaatsing van een turfschuur, onder voorwaarde van 
handhaving van de molenwindvang en de waterkering, 1692; met 
afschrift, z.d. [1693].  stukken 
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2.1.2.3.2.2.4.2. Graspercelen 
 
 .-- Aantekeningen betreffende verhuring van graspercelen, 1580, 

1587.  
N.B. Zie inv.nr. 48, jrn. 1579/80 en 1586/87, resp. aan het einde en begin van de 
rekeningen 

 
2.1.2.3.2.2.4.3. Viswater 
 
 43 Akte van verklaring door Cornelis Ouwendijk, gemachtigde van de 

ingelanden, betreffende de verpachting aan de heer van Beaumont, 
houtvester van het graafschap Lingen, van viswater tussen de 
Haagse Vaart en de molen, 1679.  1 stuk 

 
 44 Keur van "schout ende heemraden in de Nieuwen Broekpolder 

binnen Rijswijck" tegen het illegaal vissen, 1687.  1 stuk 
 
2.1.2.3.2.3. Kasgeldlening 
 
 .-- Akte van schuldbekentenis door de molenmeester ten behoeve van 

P. Melvill wegens een lening groot fl.1300,- , tevens houdende 
kwitanties terzake, 1809, 1811-1813.  
N.B. Zie inv.nr. 59, jr. 1812/13 

 
 45 Akte van schuldbekentenis t.b.v. P. Melvill van Carnbe(e) wegens 

een lening van F. 450-, tevens houdende verklaring/kwitantie van 
de aflossing, 1822-1823.  1 stuk 

 
2.1.2.3.2.4. Begroting en rekening 
 
2.1.2.3.2.4.1. Algemeen 
 
 46 Stukken betreffende controle en goedkeuring door Gedeputeerde 

Staten en dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland van de 
rekeningen en begrotingen 1827-1828, 1830-1835, 1839-1840, 
1842- 1845, 1860, 1867-1868,1870, 1873, 1875-1876, 1827 - 
1876.  1 omslag 

 
2.1.2.3.2.4.2. Begroting 
 
 47 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met over 1828 memorie 

van toelichting, ter goedkeuring mede ondertekend door 
Gedeputeerde Staten, sedert 1864 mede ondertekend door 
dijkgraaf en secretaris van Delfland, 1828/29, 1864-1876.  1 omslag 
N.B. Zie voor de periode 1567-1709, 1859-1863 inv.nrs. 48-52, 61 

 
2.1.2.3.2.4.3. Rekening 
 
N.B. Tot 1730 lopen de boekjaren doorgaans van april/mei tot april/mei, nadien 
zeer onregelmatig. 
 
 48-62 Rekeningen en verantwoordingen; tot 1710 en over 1859-1863 

tevens met begrotingen; over 1678-1876 met aangehechte of los 
inliggende borderellen; over 1728-1864 met aangehechte bijlagen 
tot de rekeningen, 1566- 1876, afgehoord 1567-1877, 1566 - 
1877.  4 banden en 1 omslag 
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 48 rekeningen, 1566/67, 1568/69, 1570/71, 1579/80, 1586-1590, 
1592-1601, 1603/04, 1606- 1621, afgehoord 1567, 1569, 1571, 
1580, 1586-1590, 1593-1601, 1604, 1607-1621; begrotingen, 
1567/68, 1580/81, 1587- 1591, 1593-1602, 1604/05, 1607-1622, 
1566 - 1622 

 49 rekeningen, 1621-1654, afgehoord 1622-1654; begrotingen, 1622-
1655, 1621 - 1655 

 50 rekeningen, 1654-1680, afgehoord 1655-1680; begrotingen, 1655-
1681, 1654 - 1681 

 51 rekeningen, 1680-1697, afgehoord 1681-1697; begrotingen, 1681-
1698, 1680 - 1698 

 52 rekeningen, 1697-1712, afgehoord 1698-1712; begrotingen, 1698-
1709, 1697 - 1712 

 53 1712-1728, afgehoord 1713-1728, 1712 - 1728 
 54 1728-1742, afgehoord 1729-1742, 1728 - 1742 
 55 1742-1755, afgehoord 1743-1755, 1742 - 1755 
 56 1755-1772, afgehoord 1756-1772, 1755 - 1772 
 57 1772-1791, afgehoord 1773-1791, 1772 - 1791 
 58 1791-1809, afgehoord 1792-1809, 1791 - 1809 

N.B. De rekeningen over 1793-1795 ontbreken 
 59 1809-1828, afgehoord 1810-1828, 1809 - 1828 
 60 1828-1847, afgehoord 1829-1847; tot 1840 ter goedkeuring mede 

ondertekend door Gedeputeerde Staten, 1828 - 1847 
 61 1847-1864, afgehoord 1848-1864; sedert 1858 ter goedkeuring 

mede ondertekend door dijkgraaf en secretaris van Delfland; 
begrotingen, 1859-1863; ter goedkeuring mede ondertekend door 
dijkgraaf en secretaris van Delfland;, 1847 - 1864 

 62 1864-1876, afgehoord 1865-1877; ter goedkeuring mede 
ondertekend door dijkgraaf en secretaris van Delfland, 1864 - 1877 1 omslag 

 
2.1.2.3.2.4.4. Bijlagen tot de rekening 
 
 63-64 Bijlagen tot de rekeningen, 1618-1876.  2 pakken 

N.B. Zie voor de periode 1728-1864 ook inv.nrs. 54-61 
 63 1618/19, 1635-1645, 1648/49, 1677-1715, 1618 - 1715 
 64 1715-1728, 1789-1791, 1808/09, 1850/51, 1864-1876, 1715 - 

1876 
 

2.1.2.4. Uitvoering van de taak 

 
2.1.2.4.1. Algemeen 
 
 65 Circulaire van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland houdende 

verzoek om toezending van een afschrift van de polderkeur, ter 
uitvoering van een aan hen gerichte aanschrijving van de landdrost 
van het departement Maasland, 1810.  1 stuk 

 
 66 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring van de 

algemene keur of politieverorde- ning (op de watergangen, kaden, 
bruggen, duikers etc.), 1859-1860.  1 omslag 
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2.1.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 
 
2.1.2.4.2.1. Algemeen 
 
 67 Brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland betreffende de 

uitvoering van keurvoor- schriften inzake het onderhoud van 
waterkeringen ten laste van ingelanden en het polderbestuur, 
1864.  1 stuk 

 
2.1.2.4.2.2. Toezicht 
 
2.1.2.4.2.2.1. Schouwvoering 
 
 68 Bezwaarschrift van de ingelanden aan hoogheemraden van Delfland 

tegen verveningsactiviteit in de Tedingerbroekpolder op een te 
korte afstand van de Postenkade; met proces- verbaal van 
inspectie van de kade door de ingelanden ten overstaan van de 
dijkgraaf van Delfland, z.d. [1681], 1681.  2 stukken 

 
 69 Briefwisseling met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende nalatigheid door ingelanden in onderhoud van de kade 
langs de voorboezem, 1860.  1 omslag 

 
 70 Aanschrijving voor het bestuur van de Tedingerbroekpolder om de 

Postenkade te verhogen; met antwoordbrief, 1867.  2 stukken 
 
2.1.2.4.2.2.2. Verlening van vergunningen 
 
 71 Vergunningen verleend aan ingelanden en aan de gemeente Delft 

tot het omhakken/rooien of planten van bomen langs kaden; met 
stukken betreffende de vergunningen, 1859, 1861, 1863, 1866.  1 omslag 

 
2.1.2.4.2.2.3. Beheer en onderhoud van boezemkaden en polderkaden 
 
2.1.2.4.2.2.3.1. Algemeen 
 
 72 Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

voorschriften betreffende onderhoudsmaterialen voor 
waterkeringen, 1850.  1 stuk 

 
2.1.2.4.2.2.3.2. Kade de Hoorn-Nieuwe Tolbrug 
 
 73 Stukken betreffende financiering door de Nieuwe Broekpolder en de 

Oude Broekpolder van het onderhoud van de kade langs een 
gedeelte van de Binnenweg (de Hoorn - Nieuwe Tolbrug) tussen 
Rijswijk - Leiden en betreffende de afkoop van het onderhoud, 
1822, 1828-1829, 1831; met retroacta, 1819-1821, 1819 - 1831.  
omslag 

 
2.1.2.4.2.2.3.3. Postenkade 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 39. 
 
 74 Exploot van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland voor hun 

bode, tot sommering van de schout van Rijswijk en de 
molenmeester van de Nieuwe en van de Oude Broekpolder om de 
Postenkade tijdig te verhogen, 1780; met afschrift, z.d. [1781].  2 stukken 
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 .-- Akte van aanbesteding door de schout van Rijswijk en de 

molenmeester van de verhoging en verbreding van de Postenkade, 
1780.  
N.B. Zie inv.nr. 57, jr. 1780/81 

 
2.1.2.4.2.2.3.4. Stoffelenkade 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 166-168. 
 
 75 Bevelschrift van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot 

verzwaring van de Stoffelen- kade (scheidingskade met de Oude 
Broekpolder), tevens houdende proces-verbaal door Delflands bode 
van afgifte van het bevelschrift, 1853.  1 stuk 

 
2.1.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 
 
2.1.2.4.3.1. Toezicht 
 
2.1.2.4.3.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 
 
 76 Keur van de ingelanden op het onderhoud van de watergangen, 

1585.  1 stuk 
 
2.1.2.4.3.1.2. Schouwvoering 
 
 77 Processen-verbaal van de schouw door molenmeester en 

ingelanden over watergangen, tevens houdende resoluties tot het 
drijven van naschouw en (incidenteel) tot aanbesteding van onder- 
houdswerken ten laste van nalatigen, 1684, 1686, 1688-1689, 
1692, 1701-1702, 1704, 1711.  1 omslag 

 
2.1.2.4.3.1.3. Verlening van vergunningen 
 
2.1.2.4.3.1.3.1. Bouwen binnen de verboden kring van de molen 
 
N.B. Zie inv.nr. 42. 
 
2.1.2.4.3.1.3.2. Bruggen 
 
 78 Vergunning verleend aan D.L.C. van Blommestein tot het leggen 

van een voertuigbrug en voetgangersbrug over de voorboezem 
(molentocht); met stukken betreffende de vergunning, 1868.  3 stukken 

 
2.1.2.4.3.1.3.3. Dammen/duikers, graven van sloot 
 
 79 Vergunning verleend aan H. van Halteren tot reparatie van een 

duiker en het daartoe leggen van een tijdelijke puntdam in een 
watergang voor de buitenplaats Drievliet, 1860.  1 stuk 

 
 80 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het verleggen van 

een dam met duiker in de bermsloot van de straatweg Delft - 
Hoornbrug, nabij een tolhuis, in noordelijke richting; met 
verzoekschriften terzake, 1863.  3 stukken 

 
 81 Vergunning verleend aan (D.L.C.) van Blommestein tot het leggen 

van vier dammen met duikers en het graven van een sloot, 1864.  1 stuk 
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2.1.2.4.3.1.3.4. Baggeren 
 
 82 Vergunning verleend aan D.L.C. van Blommestein tot het 

uitbaggeren van de voorboezem (molentocht), 1864.  1 stuk 
 
2.1.2.4.3.2. Beheer en onderhoud 
 
2.1.2.4.3.2.1. Graven van een watergang 
 
 83 Bekendmaking van de aanbesteding, in januari 1689, van het 

graven van een sloot, z.d. [1688]; concept.  1 stuk 
 
2.1.2.4.3.2.2. Vernieuwing/onderhoud van een brug 
 
 84 Vergunning verleend door hoogheemraden van Delfland tot het 

afsluiten van de (Delft)weg tussen de Hoornbrug en de Nieuwe 
Tolbrug, ter reconstructie van een brug daarin over de molentocht, 
een en ander ter verbetering van de bevaarbaarheid, 1685.  1 stuk 

 
2.1.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 
 
2.1.2.4.3.3.1. Algemeen 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 11, 14, 22, 190. 
 
 85 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het boven maalpeil uitslaan van water op Delflands 
boezem, wegens hoge waterstand in de polder als gevolg van 
overname van de bema- ling van de Oude Broekpolder door brand 
van de molen aldaar; met verzoekschriften terzake, 1866.  3 stukken 

 
 86 Vergunning verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland tot het boven maalpeil uitslaan van water op Delflands 
boezem, wegens hoge waterstand in de polder door een defekt aan 
de molen; met verzoekschrift, 1867.  2 stukken 

 
2.1.2.4.3.3.2. Vernieuwing/onderhoud van de molen c.a 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 15. 
 
 87 Akte van machtiging door de hoogheemraden van Delfland van 

Arent van der Mees, hun bode, tot vordering ten laste van enkele 
ingelanden van een achterstallige, buitengewone omslag voor de 
bouw van een nieuwe molen, 1679; afschrift, z.d. [1720].  1 stuk 

 
 88 Bestekken en voorwaarden, sedert 1729 tevens akten van 

aanbesteding, van het timmerwerk aan de molen, de waterlopen en 
hekken, z.d. [1680, 1690], 1729 (met bekendmaking, lijst van 
aannemers en inschrijvingsbiljet), 1770 (met concept en met 
inschrijvingsbiljetten), 1680-1770, 1680 - 1770.  1 omslag 
N.B. Van het bestek van 1680 wordt een groot tekstgedeelte vermist 

 
 89 Convocaties aan de baron van Wassenaar, heer van den Bosch, 

voor ingelandenvergaderingen betreffende werken aan de molen; 
met antwoordbrief van de baron, 1688; geretourneerde expedities.  3 stukken 
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 .-- Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland tot het leggen van een tijdelijke afdamming in Delflands 
boezemwater vóór de molenwaterloop, tot reparatie van het 
bemalingsmechaniek van de molen, 1730, 1746, 1759, 1770.  
N.B. Zie inv.nrs. 54-56, jrn. 1730/31, 1745/46, 1759/60, 1770/71 

 
 90 Akten van aanbesteding van het algemene, vijfjarige onderhoud 

van de molen, tevens houdende akten van borgstelling, 1811, 1816 
(met concept en inschrijvingsbiljetten), 1821, 1832 (in duplo, met 
concepten en met inschrijvingsbiljetten), 1837 (met concept en met 
inschrijvingsbiljetten), 1842 (concept), 1811 - 1842.  1 omslag 

 
 .-- Akte van schuldbekentenis door de molenmeester en zijn 

(op)volger ten behoeve van G. Olsthoorn, wegens een lening groot 
?. 230-, ter bekostiging van een nieuw scheprad, 1798, tevens 
kwitantie terzake, 1800, 1798 - 1800.  
N.B. Zie inv.nr. 58, jr. 1799/1800 

 
 .-- Proces-verbaal van een vergadering van ingelanden betreffende de 

aanbesteding van het molenonderhoud, 1809.  
N.B. Zie inv.nr. 58, jr. 1808/09 

 
 .-- Akten van aanbesteding van de levering en montage van 

molenonderdelen en van het uitvoe- ren van metselwerk aan de 
molen, tevens kwitanties van de aannemingssommen door W. Ki- 
vits en J. van Dorp, 1778.  
N.B. Zie inv.nr. 57, jr. 1777/78 

 
 91 Akte van aanbesteding van het maken van een molenas, 1822.  1 stuk 
 
 92 Stukken betreffende verzekering tegen de financiële gevolgen van 

brand van de molen, z.d. [1826], 1849-1851, 1866, 1870.  1 omslag 
 
 93 Vergunningen verleend door de hoogheemraden van Delfland tot 

het leggen van een kistdam en een puntdam in het boezemwater 
vóór de voorwaterloop (molenwaterloop), ter reparatie van de 
daarlangs gelegen schoeiing, 1827, 1842.  2 stukken 

 
 94 Akten van aanbesteding van onderhoud van het zeil- en touwwerk 

van de molen, 1832 (met concept- bestek en inschrijvingsbiljetten), 
1869, 1832 - 1869.  1 omslag 

 
 95 Brief gewisseld met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 

betreffende de slechte onderhoudstoestand van o.a. het 
molenscheprad; met bijbehorende inspectierapporten, 1834.  4 stukken 

 
 96 Akte van aanbesteding van het maken van een nieuw onderwiel in 

de molen; met inschrij- vingsbiljetten, 1843.  1 omslag 
 
 97 Begrotingen, opgesteld door Delflands fabriek-landmeter J.P. van 

den Berg en molenmaker J. Korevaar van de kosten van 
molenreparaties; met (over 1860) een geleidebrief, z.d. [1843, 
1845], 1853, 1857, 1859-1861, 1864-1865.  1 omslag 

 
 98 Akte van aanbesteding van reparaties aan de rotatieruimte 

("steenen bak") van het onderwiel in de molen en aan de 
krimpmuur en waterloop; met concept, 1845, z.d. [1845].  2 stukken 
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 99 Stukken betreffende de aanbesteding en financiering van de 
herbouw van de in augustus 1849 door brand verwoeste molen, 
1849-1851.  1 omslag 
N.B. De tekeningen ontbreken. De bovenbouw van de molen werd in 1924 gesloopt, 
zie inv.nrs. 442, 528 

 
 100 Akte van aanbesteding van het 15-jarig onderhoud van het rietwerk 

aan de molen; met brief terzake van J.P. van den Berg, fabriek-
landmeter van Delfland, 1851.  2 stukken 

 
 101 Taxatierapport door molenmaker A. Korevaar van brandschade aan 

de molen, 1866.  1 stuk 
 
 102 Briefwisseling met molenmakers betreffende reparatie van schade 

aan de ijzeren as en de roeden van de molen, ontstaan door breuk; 
met 8 concept-tekeningen, 1867.  1 omslag 

 
 103 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot het 

aangaan van een lening ter financiering van een nieuwe molenas en 
roeden; met missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
betreffende goedkeuring door Gedeputeerde Staten, 1867.  2 stukken 

 
2.1.2.4.4. Zorg voor weg en bruggen 
 
2.1.2.4.4.1. Beheer en onderhoud 
 
2.1.2.4.4.1.1. Weg (Brasserskade of Henricuskade) 
 
 104 Verzoekschriften van de gemeente Delft om deelname aan een 

bespreking tot overname van het onderhoud van de Brasserskade 
(Henricuskade) als weg, 1872.  1 stuk 

 
2.1.2.4.4.1.2. Bruggen 
 
 105 Bezwaarschrift van Jan Jacob van Wassenaer, heer van den Bosch, 

aan de hoogheemraden van Delfland, tegen een verzoekschrift van 
de ingelanden (buiten hem om bij Delfland ingediend) om de brug 
over de molentocht (door de Delftweg) te mogen verbreden en 
vernieuwen, 1687.  1 stuk 

 
 .-- Vergunning van hoogheemraden van Delfland tot tijdelijke afsluiting 

van de Delftweg tussen de Hoornbrug en de Nieuwe Tolbrug, ten 
behoeve van de reparatie van de daarin gelegen brug over de 
molentocht, 1769.  
N.B. Zie inv.nr. 56, jr. 1769/70 

 
 106 Stukken betreffende de vernieuwing van de brug over de 

molentocht in de Delftweg, tussen de Hoornbrug en de Nieuwe 
Tolbrug, en de bekostiging daarvan, 1790-1791, z.d. [1791].  1 omslag 
N.B. De tekening ontbreekt 

 
 107 Brief van het commissariaat tot beheer van de Binnenweg tussen 

Rijswijk en de Vink (nabij Leiden) aan de burgemeester van 
Rijswijk, ter kennisneming ingekomen bij het polderbebestuur, 
betreffende de noodzaak van reparatie van de brug over de 
molentocht (in de Delftweg tussen de Hoornbrug en de Nieuwe 
Tolbrug), 1860.  1 stuk 
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2.1.2.5. Bijlage 

 
 108 Inventaris van het archief van de Nieuwe Broekpolder over de 

periode 1566-1877;, 1979.  1 omslag 
 


