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Inleiding 

 
Uit: J.E.J. Geselschap, Inventaris van de polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-
Gravenhage. Z.p. & j. (1956)  
 
Oostmadepolder 
De Oostmadepolder is ontstaan door bemaling van een deel van de Oudenburgermade. Reeds in 1249 
wordt de Oudenburgermade vermeld. 1) Made = maailand, hooiland of weiland 2). Waar de naam "burg" 

in deze streken als veldnaam voorkomt is het daarmede aangeduide terrein meermalen de plaats van 
een Romeinse nederzetting of sterkte 3). Men heeft de Oude burg gezocht omtrent Solleveld 4). Ook 
trekken in dit verband de kelders in de grond van de boomgaard bij de boerderij Madestein de aandacht 
5). De Oude burg leeft verder nog voort in de "Oorberlaan" (= Oudeburgerlaan) alsmede in de 
Oudenburgertiend, voorheen rustende op de gronden  ten Z.O. over de Geestwatering strekkende van 
achter de woning van Hendrik van der Ark langs de voorsz. Vliet Z.W. op tot aan de Oorberlaan 6). De 

geulenkaart van het Westland 7) toont aan dat de Maeweg ongeveer samenvalt met de oever van de 
noordwestelijke geul welke voor het begin van onze jaartelling door het Westland liep. Van die geul is de 
boomawatering een overgebleven kreek. Ter plaatse van de geul werd het veen vervangen door een 

mensel van zand en klei waarop thans de tuinbouw uitgeoefend wordt. Aangezien het noordoostelijke 
deel van de Oudenburgermade lager ligt dan het zuidwestelijke deel voelden de ingelanden van  het 
noordoostelijke deel eerder behoefte aan bemaling. Dit had de afsplitisng van de Oostmadepolder 
tengevolge. Wellicht heeft de Oorberlaan in de vorm van een kade hieraan haar ontstaan te danken. De 

Westmade kreeg pas in de 18de eeuw bemaling; voordien wordt de Oostmadepolder dikwijls kortweg 
Madepolder genoemd! 
 
 
In het archief van het Hoogheemraadschap delfland is vergeefs gezocht naar de datum van stichting van 
de molen. In 1526 wordt de Maamolen reeds vermeld 8); op een kaart in het Kaartboek van het klooster 
te 's-Gravenzande van 1566 is zij getekend 9). In 1869 werd een nieuwe molen gebouwd welke in 1913 

door een motorgemaal werd vervangen. Oudtijds werd het bestuur gevormd door een molenmeester en 
kroosheemraden. Het molengeld werd geind door de molenmeester of de door deze aangestelde 
gaarder; de rekening werd a fgehoord door de kroosheemraden. Sedert 1859 bestaat het bestuur uit een 
voorzitter en twee adere leden, bijgestaan door een secretaris-penningmeester. Van het archief van vóór 
1866 is weinig bewaard gebleven. Een groot aantal rekeningen uit de jaren 1590-1793 bevond zich in 
het archief van de gemeente Monster (zie bijlage VI). H. Waldeck, in 1866 voorzitter geworden, heeft de 

administratie verbeterd. Op 8 februari 1867 werd besloten een archiefkastje te laten maken. Sindsdien is 
het archief beter verzorgd. Door tussenkomst van de Inspecteur van de Gemeente- en 
waterschapsarchieven in Zuid-Holland werd op 10 augustus 1953 het archief tot 1941 aan de gemeente 
's-Gravenhage in bewaring gegeven.  
In de jaren 1977, 1979 en 1980 zijn door de secretaris van de polder Oostmade, de gemeentearchivaris 
van 's-Gravenhage en de secretaris van de gemeente Monster archivalia aan Delfland overgedragen. 
Hierna zijn de archivalia die door de poldersecretaris en de gemeentearchivaris van 's-Gravenhage zijn 

overgedragen beschreven. Van de gemeentesecretaris van Monster zijn diverse stukken overgenomen, 
die onder hun eigen nummer in een afzonderlijke rubriek werden beschreven. De inventaris van een 
gedeelte van het polderarchief, die in 1956 door mr. J.E.J. Geselschap werd gemaakt is vervallen. 
 



Noten 

1) Maria Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der Abdij Rijnsbrug, regest nr. 39.    
2) A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, deel II, i.v. made; H.J. 
Moerman, Nederlandse Plaatsnamen, 1956, blz. 154 

   

3) H. Hardenberg in het Jaarboek van die Haghe 1942, blz. 177    
4) S. Muller, Het oude register van graaf Florens, blz. 191 nt.1; W.A. Beelaerts van Blokland in het 
Jaarboek van die Haghe 1934, blz. 3-6. 

   

5) "Madestein in de toekomst" in de Loosduinsche Courant van 1 augustus 1952, 2e blad    

6) Verpachtcedulen van de Oudenburger Coorntiend 1782-1808 in het archief van de Nassausche 
Domeinraad, inv.nr. 7141. 

   

7) Gepubliceerd door A.W. Vlam in het "Gedenkboek van Dr.Ir. P. Tesch", blz. 525-530     
8) D.A. 219 fol. 6    
9) J.M. Sernee, De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, blz. 207, nr. 7.    
 



Aanwinsten 1977/1 & 88 en 1979/85 

 

Algemeen 

 
 1 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, 1866-1894.  1 katern 
 
 2 Notulen van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1866-1957 en van de 

vergaderingen van het bestuur, 1915-1957 1 deel 

 
 3 Presentielijsten van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1897, 1900, 

1921-1926, 1958-1973.  1 omslag 
 
 4 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1920-1951, 

1962, 1963, 1973.  1 omslag 

 

 5 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven, 1826-1976.  1 omslag 
 
 6 Agenda's van ingekomen - en uitgaande brieven, 1866-1968.  1 omslag 
 
 7 Repertoires van akten, 1827-1848, 1869.  1 omslag 
 

Archiefbeheer 

 
 8 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer, 1947-

1954.  1 omslag 
 

Bestuur 

 

 9 Stukken betreffende benoeming, salariëring en ontslag van bestuursleden, 1866-1976. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 10 en 11. 

C. van Adrichem, heemraad 1924-1950   
J. Duijndam, bestuurslid 1910   
A.J. Duyvesteijn, heemraad 1973-1975   
A. van der Ende, bestuurslid 1921   
J.C. de Kok, heemraad 1916-1934   
J.D. de Kok Dzn., heemraad 1964-1973   
A. van der Lelie, bestuurslid 1866   
S. van der Lelie, bestuurslid 1866-1910   
A.A.P. van Os, bestuurslid 1950-1975   
J.J. van Paassen, bestuurslid 1976   
S. van 't Slot, bestuurslid 1892   
C.J. van Tienhoven, voorzitter 1897-1920   
J.D.Viruly, bestuurslid 1866   
A. Vreugdenhil, bestuurslid 1900-1921   
C. Vreugdenhil, heemraad 1934-1938   
F. Vreugdenhil, bestuurslid 1882-1894   
J. Vreugdenhil, voorzitter 1922-1932   
M.N. Vreugdenhil, heemraad en voorzitter 1938-1975   
T. Vreugdenhil, bestuurslid 1944-1964   
H.C. Waldeck, voorzitter 1866-1878   
P.F.L. Waldeck, voorzitter 1881-1896   

 
 10 Stukken betreffende de salariëring van bestuursleden, 1898, 1922, 1947-1976.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nrs. 9 en 11. 

 
 11 Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensionering van bestuursleden en 

personeel, 1892-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 9 en 10. 

 



Bestemmingsplan Madestein 

 
 12 "Verordening, deel uitmakende van het bestemmingsplan Madestein", z.d. (1969). Offset. 

 1 omslag 
N.B. In duplo. 

 
 13 Overeenkomsten, gesloten tussen het bestuur van de polder en de gemeente 's-

Gravenhage, ter zake van de verkoop van grond door de gemeente aan de polder, in het 
kader van het bestemmingsplan Madestein, z.d. (1970). Concepten.  1 omslag 

 
 14 Vergunningen, verleend door het bestuur van de polder aan de gemeente 's-Gravenhage 

e.a. tot uitvoering van werken in verband met het bestemmingsplan Madestein, 1970, 
1971, 1973-1975.  1 omslag 
N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 16. 

 
 15 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het bestemmingsplan 

Madestein, 1969-1975.  1 omslag 
 

 16 Tekeningen betreffende het bestemmingsplan Madestein, 1969-1975.  1 omslag 
 

Bruggen, kaden, wateren en wegen 

 
 17 Bestek en voorwaarden van de verbouwing van de Oostmadebrug, met tekening, 2 april 

1898.  1 omslag 
 
 18 Begroting van de verbouwingskosten van de Oostmadebrug, z.d. (1898).  1 stuk 
 
 19 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de verbouwing en het 

onderhoud van bruggen, met tekening, 1898, 1941-1957.  1 omslag 

 
 20 Naamlijsten van onderhoudsplichtigen van waterkeringen, 1888-1901.  1 omslag 
 
 21 "Staat van waardering van het onderhoud van de kadevlakken, tot afkoop der diensten in 

natura door uitkering", z.d. (1905).  1 stuk 

 
 22 Staten van de kosten van het onderhoud van de boezemkaden, 1906.  1 omslag. 

 
 23 Staat van de toestand van de boezemwaterkerende polderkaden, z.d. (begin 20e eeuw). 1 stuk 
 
 24 Lijsten houdende namen van onderhoudsplichtigen van wegen en waterkeringen, z.d. 

(1872-1879).  1 omslag 
 
 25 Besluit van gedeputeerde staten ter zake van de aanwijzing van de Madeweg en de 

Groeneweg als B-weg en van de gesloten-verklaring van genoemde wegen voor 
voertuigen met een hogere wieldruk dan 1800 kg., 17 maart 1953.  1 stuk 

 
 26 Begrotingen voor de reconstructie van de Groeneweg en van de Madeweg met de daarin 

gelegen bruggen, met tekening, 1962, 1963.  1 omslag 
 

 27 Bestek en voorwaarden van de reconstructie van wegen, bruggen en wateren, met 
tekeningen, 1 oktober 1963.  1 omslag 

 
 28 Besluiten van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van 

werkzaamheden aan wegen, bruggen en wateren, 18 februari 1963, 4 januari 1965. 1 omslag 
 
 29 Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, ter zake van de opheffing van de 

geslotenverklaring van de Madeweg en van de Groeneweg, 29 november 1967.  1 stuk 
 
 30 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van wegen, 

met tekeningen, 1940-1976 en z.d..  1 omslag 
 



Dijkleger 

 
 31 Verordeningen op het dijkleger, 17 mei 1940 en 15 april 1946.  1 omslag 
 
 32 Naamlijsten van dienstplichtigen van het dijkleger, 1940-1946.  1 omslag 
 

Erfdienstbaarheid 

 

 33 Overeenkomst, gesloten ten overstaan van notaris H.P. Schotanus te 's-Gravenhage, 
tussen de gemeente 's-Gravenhage en het bestuur van de polder e.a., ter zake van het 
afstand doen van de erfdienstbaarheid en het vestigen van een nieuwe erfdienstbaarheid 
op o.a. de brug in de Madeweg te Loosduinen, sectie K nrs. 734, 757 enz., 7 september 
1966.  1 omslag 
N.B. In duplo. 

 

Financiën 

 
 34-37 Rekeningen, 1797-1975.  4 omslagen 
 34 1797, 1813-1910 
 35 1911-1950 
 36 1951-1968 
 37 1969-1975 
 

 38-41 Bijlagen tot de rekeningen, 1808-1975.  4 omslagen 
 38 1808-1885 
 39 1886-1968 
 40 1969-1972 
 41 1973-1975 

 
 42-44 Begrotingen, 1866-1976.  3 omslagen 
 42 1866-1940 
 43 1941-1968 
 44 1969-1976 

 
 45 Kasboeken van ontvangsten, 1897, 1919-1975.  1 omslag 
 
 46 Kasboek van uitgaven, 1919-1975.  1 omslag 
 
 49 Lijsten houdende opgaaf van gesloten geldleningen, met vermelding van de jaren van 

aflossing, 1913-1933.  1 katern 
 
 50 Akten van schuldbekentenis te name van het bestuur van de polder, ten behoeve van de 

Nutsspaarbank te Scheveningen voor gesloten kasgeldleningen, 26 oktober/1 november 
1949, 1 maart 1966 en z.d..  1 omslag 

 

 51 Akten van schuldbekentenis ten name van de polder, ten behoeve van de Ned. 
Waterschapsbank, 1954-1967.  1 omslag 

 
 52 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende gesloten geldleningen, 1925-

1967.  1 omslag 

 
 53 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de penningmeester ter zake 

van de zekerheidstelling voor het te voeren financiële beheer, 3 augustus 1931.  1 stuk 
 
 54 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het sluiten van 

de verzekering tegen fraude van de penningmeester, 10 april/19 november 1937.  1 stuk 
 
 55 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de verhoging 

van de polis van de fraudeverzekering, 26 april 1961.  1 stuk 

 
 56 Polissen van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1961, 1962, 1966, 1968. 1 omslag 



 

 57 Polissen van verzekering tegen  fraude van de penningmeester, 1938, 1943, 1945, 1946, 

1949, 1961, 1975.  1 omslag 
 
 58 Opgaven voor de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1939-1974.  1 omslag 
 

Gadering en omslag 

 

 59 Staat houdende opgaaf van de polder- en dijklasten voor de periode 1786-1803, met 
circulaire, 27 juni 1820.  1 omslag 

 
 60 Leggers van de kadastrale oppervlakte van percelen in de polder, met opgaaf van de 

soort percelen en de namen van de eigenaars, 1833, 1834 en z.d. (2e helft 19e eeuw). 1 omslag 
 

 61 Percelenregister, z.d. (eind 19e eeuw).  1 katern 
 
 62 Alfabetische naamwijzer, z.d. (eind 19e eeuw).  1 katern 

 
 63 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de omslagheffing, 1813, 

1888, 1935-1945 en z.d..  1 omslag 
 

 64 Kohieren van de omslag, 1804-1859, 1866-1975.  1 omslag 
 
 64.A Kohier van de omslag, 1976.  1 stuk 
 

Gemaal en molen 

 
 65 Bestek en voorwaarden van werkzaamheden aan de molen, 5 april 1852.  1 omslag 

N.B. In duplo. 
 

 66 Rekening en verantwoording van de herstelkosten van de molen, 12 augustus 1852. 1 stuk 
 
 67 Bestek en voorwaarden van de vernieuwing van de voorwaterloop van de molen, met 

tekening, 23 juli 1862.  1 omslag 
 
 68 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van het aangaan 

van de lening ad f 12.000,- à 5% voor de bouw van de molen, 25 mei 1869.  1 stuk 
 
 69 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan het bestuur van de polder, tot de 

bouw van de molen, 14 september 1869.  1 stuk 
 
 70 Bestek en voorwaarden van de bouw van de molen en molenaarswoning, met toelichting, 

z.d. (1869).  1 omslag 

 
 71 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van 

de polder, tot het afbreken van de molen, met bijlage en wijzigingsbesluiten, 24 
november 1927, 1928.  1 omslag 

 
 72 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en A. van Pouw Kraan te 

Hoogmade, ter zake van het slopen van de molen, juli 1928.  1 stuk 

 
 73 Polissen van verzekering tegen brand van de molen, 5 oktober 1804 en 10 december 

1869.  1 omslag 
 
 74 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw en het onderhoud 

van de molen, 1869, 1911, 1914, 1925-1928, 1955.  1 omslag 

 
 75 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van een lening ad f 

8.000,-- à 4½ % voor de stichting van het bronsoliemotorgemaal, 1 maart 1913.  1 stuk 
 



 76 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van 

de polder, tot vervanging van de watermolen door de centrifugaalpomp, 9 mei 1913. 1 stuk 

 
 77 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de aanvaarding 

van een geldschenking, ter vermindering van de lening voor de stichting van het gemaal 
en de verkoop van de molen, 21 mei 1913.  1 stuk 

 
 78 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan het bestuur van de polder tot de 

bouw van het oliemotorgemaal, met tekening, 16/23 juni 1913.  1 omslag 
 
 79 Akte van schuldbekentenis, ten name van de polder, ten behoeve van mej. J.L.H. 

Schouwenburg te Arnhem, voor de lening ad f 4.000,-- à 4%, 1 september 1913.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv.nr. 77. 

 

 80 Polis van verzekering tegen brand van het dieselgemaal, 15 september 1913.  1 stuk 
 

 81 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw en het onderhoud 
van het dieselgemaal, 1910-1915.  1 omslag 

 

 82 Bestek en voorwaarden van de levering en de bouw van het electrisch gemaal, 8 oktober 
1919.  1 stuk 

 
 83 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de gemeente Loosduinen 

ter zake van de energielevering voor het gemaal, 16 oktober 1919.  1 stuk 
 
 84 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en L. Bekkering te 's-

Gravenhage, ter zake van de levering van het vijzelgemaal, 4 oktober 1925.  1 stuk 
 
 85 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan 

van leningen voor de bouw en de vernieuwing van het elektrisch gemaal, 1919, 1925, 
1926, 1931, 1949.  1 omslag 

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

J.L.H. de Jong Schouwenburg te Amersfoort e.a., voor leningen ter bekostiging van de 
bouw en de vernoeuwing van het elektrisch gemaal, 1919, 1925, 1926, 1931, 1949. 1 omslag 

 

 87 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan het bestuur van de polder tot 
vernieuwing van het elektrisch gemaal, met bijlagen en tekening, 28 februari 1946. 1 omslag 

 
 88 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van 

de polder, tot het tijdelijk hebben van een persleiding bij de centrifugaalpomp aan de 
achterwaterloop van het gemaal, 11 augustus 1949.  1 stuk 

 

 89 Besluit van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, ter zake van het verlenen van de 
vergunning aan het bestuur van de polder tot stichting van het elektrisch vijzelgemaal, 
met wijziging, 27 mei 1971.  1 stuk 

 
 90 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van 

de polder, tot de bouw van het elektrisch vijzelgemaal, met wijziging, 27 mei 1971, 27 

mei 1975.  1 omslag 
 
 91 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw en het onderhoud 

van het elektrisch gemaal, met tekening, 1919-1926, 1943-1964, 1969-1976.  1 omslag 

 
 92 Polissen van verzekering tegen brand van het elektrisch gemaal, 1946, 1957, 1961, 

1964.  1 omslag 

 
 93 Polissen van opstalverzekering van het gemaal, 1974, 1975.  1 omslag 
 

Hoefslag 

 



 94 Naamlijst van hoefslagplichtigen, met opgaaf van de kadastrale nummers van de te 

onderhouden percelen, 22 april 1902.  1 stuk 

 

Kaarten en tekeningen 

 
 95 Tekening van het bestemmingsplan Madestein (in voorbereiding). Schaal 1:5000., 30 mei 

1969. Fotocopie.  1 stuk 
N.B. Geborgen op aanwinstnr. 1977/1 in de ladekast. 

 

 96 "Kaart van den Oost-Mae Polder, gemeente Loosduinen, sectie K...". Schaal 1:2000. 
Manuscript, z.d..  1 stuk 
N.B. Geborgen op aanwinstnr. 1977/1 in de ladekast. 

 
 97 "Schetsteekening van den Oost-Mae Polder onder de gemeente Loosduinen. Schaal 

1:5000", z.d..  1 stuk 
N.B. Geborgen op aanwinstnr. 1979/85 in de ladekast. 

 

Kabels en pijpleidingen 

 
 98 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van kabels, met 

tekeningen, 1927-1968.  1 omslag 
 
 99 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van 

waterleidingen, met tekeningen, 1963-1967.  1 omslag 

 

Keur en bijzonder reglement 

 
 100 Algemene keur van de polder, 1867, 1899, 1909, 1910, 1923, 1926, 1937, 1943, 1946, 

1956, 1965-1967.  1 omslag 
N.B. Met duplicaten. 

 

 101 Keur op de boezemkaden, met concept , 16 december 1906 en 30 januari 1917.  1 omslag 
 
 102 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de keuren, 1867, 1899-

1967.  1 omslag 
 
 103 Bijzonder reglement, met concepten en tekening, 7 juli 1859.  1 omslag 
 

 104 Ingekomen brieven betreffende het bijzonder reglement, 1858-1859.  1 omslag 
 

Personeel 

 
 105 Stukken betreffende benoeming, aftreding, ontslag, salariëring en pensionering van 

personeel, 1829-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 11, 105 en 107. 

R.P. Baas, secretaris-penningmeester 1945   
J. Boezer, secretaris-penningmeester 1919-1948   
J. Boonstra, machinist 1960-1964   
J.C. van den Bos, machinist en bode 1963-1971   
D. van Driest, penningmeester 1911   
J.A. van Driest, penningmeester 1922-1932   
W.F. Heins, secretaris-penningmeester 1945-1976   
D. de Kok jr. machinist en bode 1972-1976   
D.J. de Kok, machinist en bode 1969-1975   
G.A.M. Langeveld, machinist 1918-1960   
J.J. van Schie, secretaris-penningmeester 1975   
W. van der Voort, molenaar 1829   
C.A.G. de Winter, waarnemend machinist 1972-1976   

 



 106 Stukken betreffende de benoeming, salariëring en pensionering van personeel, 1925, 

1945, 1954-1971.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 11, 105, 107. 

 

 107 Besluiten ter zake van de bezoldiging van het personeel, 1945, 1947, 1957.  1 omslag 
 
 108 Instructies voor de molen- of poldermeesters (bestuur), 4 juli 1843, 20 september 1851. 1 omslag 
 
 109 Instructie voor de penningmeester, 4 maart 1943.  1 stuk 

 
 110 Instructie voor de secretaris, 4 maart 1943.  1 stuk 
 

Ruiling 

 
 111 Overeenkomst, ten overstaan van notaris C.B.W. Oomen te 's-Gravenhage, gesloten 
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Aanwinst 1980/336 (overgenomen van de gemeente Monster) 

 
2641-3036 Rekeningen van de Oostmadepolder, 1590, 1603-1793.  183 omslagen 
 2855 1590 
 2856 1603 
 2857 1604 
 2858 1605 
 2859 1606 

N.B. In duplo. 
 2860 1607 
 2860A 1608 
 2861 1609 
 2862 1610 
 2863 1611 
 2864 1612 
 2865 1613 
 2866 1614 
 2867 1615 
 2868 1616 
 2869 1617 
 2870 1618 
 2871 1619 
 2872 1620 
 2873 1621 
 2874 1622 
 2875 1623 
 2876 1624 
 2877 1625 
 2878 1626 
 2879 1627 
 2880 1628 
 2881 1629 

 2882 1630 
 2883 1631 
 2884 1632 
 2885 1633 
 2886 1634 
 2887 1635 
 2888 1636 
 2889 1637 
 2890 1638 
 2891 1639 
 2892 1640 
 2893 1641 
 2894 1642 
 2895 1643 
 2896 1644 
 2897 1645 
 2898 1646 
 2899 1647 
 2900 1648 
 2901 1649 
 2902 1650 
 2903 1651 
 2904 1657 
 2905 1660 
 2906 1661 
 2907 1662 
 2908 1663 

N.B. In duplo. 
 2909 1666 
 2910 1667 
 2911 1668 
 2912 1669 
 2913 1670 
 2914 1671 
 2915 1672 
 2916 1673 
 2917 1674 



 2918 1675 
 2919 1676 
 2920 1677 
 2921 1678 

 2922 1679 
 2923 1680 
 2924 1681 
 2925 1682 
 2926 1683 
 2927 1684 
 2928 1685 
 2929 1686 
 2930 1687 
 2931 1688 
 2932 1689 
 2933 1690 
 2934 1691 
 2935 1692 
 2936 1693 
 2937 1694 
 2938 1695 
 2939 1696 
 2940 1697 
 2641 1698 
 2942 1699 
 2943 1700 
 2944 1701 
 2945 1702 
 2946 1703 
 2947 1704 
 2948 1705 
 2949 1706 
 2950 1707 
 2951 1708 
 2952 1709 
 2953 1710 
 2954 1711 
 2955 1712 
 2956 1713 
 2957 1714 
 2958 1715 
 2959 1716 
 2960 1717 
 2961 1718 
 2962 1719 
 2963 1720 
 2964 1721 
 2965 1722 
 2966 1723 

 2967 1724 
 2968 1725 
 2969 1726 
 2970 1727 
 2971 1728 
 2972 1729 
 2973 1730 
 2974 1731 
 2975 1732 
 2976 1733 
 2977 1734 
 2978 1735 
 2979 1736 
 2980 1737 
 2981 1738 
 2982 1739 
 2983 1740 
 2984 1741 
 2985 1742 
 2986 1743 
 2987 1744 
 2988 1745 
 2989 1746 



 2990 1747 
 2991 1748 
 2992 1749 
 2993 1750 

 2994 1751 
 2995 1752 
 2996 1753 
 2997 1754 
 2998 1755 
 2999 1756 
 3000 1757 
 3001 1758 
 3002 1759 
 3003 1760 
 3004 1761 
 3005 1762 
 3006 1763 
 3007 1764 
 3008 1765 
 3009 1766 
 3010 1767 
 3011 1768 
 3012 1769 
 3013 1770 
 3014 1771 
 3015 1772 
 3016 1773 
 3017 1774 
 3018 1775 
 3019 1776 
 3020 1777 
 3021 1778 
 3022 1779 
 3023 1780 
 3024 1781 
 3025 1782 
 3026 1783 
 3027 1784 
 3028 1785 
 3029 1786 
 3030 1787 
 3031 1788 
 3032 1789 
 3033 1790 
 3034 1791 
 3035 1792 
 3036 1793 

 

3037-3065 Bijlagen bij rekeningen van de molenmeesters van de Made-, resp. Oostmadepolde, 
1645-1694.  29 omslagen 

 3037 1645 
 3038 1646 
 3039 1647 
 3040 1648 
 3041 1649 
 3042 1650 
 3043 1651 
 3044 1667 
 3045 1668 
 3046 1671 
 3047 1673 
 3048 1674 
 3049 1667 
 3050 1678 
 3051 1679 
 3052 1680 
 3053 1681 
 3054 1683 
 3055 1684 
 3056 1685 
 3057 1686 



 3058 1687 
 3059 1688 
 3060 1689 
 3061 1690 

 3062 1691 
 3063 1692 
 3064 1693 
 3065 1694 

 
 3066 Gaarboek van de molenmeester van de Oostmadepolder, 1788-1803.  1 deel 
 


