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Inventaris door H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, Verslagen Rijks Oude Archieven, XLIX, 1 
(1926) 

 

Inleiding 

 
De Oude Lierpolder ontleent zijn naam aan de Liora of de Lier, een der oudste bekende stroomen in ons 
land, welke reeds in 985 wordt genoemd. Reeds vroeg, volgens Gosses in elk geval vóór 1245, was dit 
eens zoo machtige water afgedamd en  de Oude Lierpolder, ontstaan door inpoldering van oeverland van 
de Liora, reeds aanwezig. Wie gezien deezen hoogen ouderdom van den polder, ook een belangrijk oud 
archief, vol van voor de geschiedenis van onzen vaderlandschen bodem belangwekkende feiten 
verwacht, komt bedrogen uit. Onkunde deed hier, evenals zoo vaak, de belangrijkste stukken verloren 
gaan. Het i=oudste stuk uit het archief is dan ook eene rekening van 1680. Toen bestond de polder uit 
353 morgen 5 hond land, welke mergen- of molengeld betaalden; van 1719 tot 1800 bedroeg dit aantal 
360 morgen; van 1801 tot 1814, 369 morgen, 50 roeden; van 1815 tot 1822, 371 morgen 200 roeden of 
sinds 1823 anders uitgedrukt, 316 bunders, 21 roeden, 50 ellen. In 1868 waren 335 bunders, 40 roeden, 
50 ellen omslagplichtig, in 1870, 335 Hectaren, 40 Aren, 50 c.A., in 1901, 346 H.A., 49 A., 82 c.A., in 
1923, 346 H.A. Het bestuur bestond in 1831 uit een schout, een molen- of poldermeester, zes 
schouwers- of kroosheemraden, een secretaris en een ontvanger. Thans slechts uit een voorzitter en 
twee leden, bijgestaan door een secretaris-penningmeester. De bemaling had tot voor kort plaats door 
één windmolen. De kosten van het drijven en onderhouden van deze molen waren met eenige onkosten 
aan polderkaden en duikers en het kroozen van den molensloot, behalve eenige administratiekosten in 
de 18de eeuw de eenige uitgaven van den polder. De polderkaden werden door hoefslagplichtigen 
onderhouden. In 1853 was de polder reeds, evenals thans, aansprakelijk voor 1/3 van de kosten van het 
onderhoud van de brug of kwakel over de Lee bij het dorp De Lier benevens sedert eenige jaren 
ingevolge de beslissing van hoogheemraden van Delfland, met het kroozen van een hoefslag in de 
Kromme Zweth. 
 
Omtrent dit laatste heb ik verder niets gevonden. Het thans nog aanwezige archief heeft kortgeleden bij 
het vervangen van den windmolen door een electrisch gemaal, groot gevaar geloopen eveneens verloren 
te gaan. Dit gevaar is echter gelukkig afgewend. Het archief zal in eene speciaal daarvoor gebouwde kast 
in het nieuwe gemaal worden opgesteld. Belangrijk in dezen tijd, nu onze windmolens helaas driegen 
uitsluitend tot de geschiedenis te gaan behooren, zijn de stukken genoemd in inv.nr. 610 van den 
archiefinventaris. Zij bevatten namelijk de meest nauwkeurige en gedetailleerde gegevens omtrent den 
bouw in 1717 van een nieuwe windmolen. De kosten van het steenwerk bedroegen in totaal f 1975, die 
van het houtwerk f 2650,--. In 1665 werd tijdens den herbouw van den molen van den Vlietpolder ook 
deze polder door den molen van den Ouden Lierpolder bemalen. Het hoogheemraadschap van Delfland 
verleende in verband daarmede vergunning om tijdelijk boven peil te mogen malen. De Vlietpolder 
moest voor deze bemaling f 100,- per maand betalen. 
 

Inventaris 

 

I. Stukken van algemene aard 

 
 1-2 Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1856-1860, 1866-1880. 2 deeltjes 
 1 1856-1860 
 2 1866-1880 
 
 3 Processen-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen van stemgerechtigde 

ingelanden, 1903-1916.  1 omslag 
 

II. Bestuursinrichting 

 
 4 Bekendmaking van het polderbestuur betreffende het ter inzage liggen voor 

belanghebbenden van een algemeen reglement voor de polders in Zuid-Holland, 1856. 1 stuk 
 



 5 Stukken betreffende de vaststelling van het bijzonder regelement voor den Ouden 
Lierpolder, 1857.  1 omslag 

 
 6 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder, met eene mededeling, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de keur of 
politieverordening van den polder goedgekeurd hebben, 1863.  1 stuk 

 
 7 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder ter begeleiding van de goedgekeurde keur van den polder door Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, 1899.  1 stuk 

 
 8 Stukken betreffende herziening van de polderkeur, 1898, 1908.  1 omslag 
 
 9 Wet van den 20sten Juli 1895 ter uitvoering van artikel 191 der Grondwet, nl. het maken 

van verordeningen in het huishoudelijk belang van de besturen der waterschappen, 
veenschappen en veenpolders, 1895. Afschrift.  1 stuk 

 
 10 Bekendmaking van het polderbestuur betreffende het ter inzage liggen voor 

belanghebbenden van een lijst van stemgerechtigde ingelanden, 1858.  1 stuk 
 
 11 Volmacht, verleend door L.V. van Rossem, grondeigenaar te Rotterdam aan P.A. 

Pijnacker Hordijk, te Naaldwijk, om eerstgenoemde te vertegenwoordigen als ingeland 
van den Ouden Lierpolder, 1877.  1 stuk 

 
 12 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1860-1910.  1 omslag 
 

III. Personalia 

 

a. In het algemeen 

 
 13 Brief van het bestuur van den Ouden Lierpolder aan den Gouverneur van Zuid-Holland, 

met eene opgave van de functionarissen van het polderbestuur, 1831. Minuut.  1 stuk 
N.B. De opgave luidt als volgt: Eén schout, een molen- of poldermeester, zes schouwers of 
kroosheemraden, een secretaris en een ontvanger. 

 

b. Voorzitter 

 
 14 Stukken betreffende de benoeming van een voorzitter, 1858-1910.  1 omslag 
 

c. Secretaris-penningmeester 

 
 15 Borgtocht van Pieter van der Dool ten behoeve van Pieter de Jonge Pz., penningmeester 

van den Ouden Lierpolder, 1871.  1 stuk 
 
 16 Proces-verbaal van eedsaflegging door den penningmeester en secretaris, 1859.  1 stuk 
 
 17 Stukken betreffende de benoeming van een secretaris-penningmeester, 1859-1898. 1 omslag 
 

d. Leden van het polderbestuur 

 
 18 Processen-verbaal van eedsaflegging van leden van het polderbestuur, 1858-1878. 1 omslag 
 
 19 Stukken betreffende de benoeming van leden van het polderbestuur, 1858-1910. 1 omslag 
 



IV. Financiën 

 

a. In het algemeen 

 
 20 Briefwisseling tusschen het bestuur van den Ouden Lierpolder en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland betreffende eene opgave van sluis- en molengelden 
gedurende het tijdvak 1802-1811, 1813.  1 omslag 

 
 21 Bekendmaking van het polderbestuur betreffende het ter inzage liggen voor 

stemgerechtigde ingelanden van de begrooting van de ontvangsten en de uitgaven, 
1859.  1 stuk 

 
 22 Brieven van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder, houdende goedkeuringen van  [rekeningen en] begrootingen, 1828-1840, 
1842-1852, 1854.  
N.B. Zie inv.nr. 162. 

 
 23 Brieven van het hoogheemraadschap Delfland aan het bestuur van den Ouden Lierpolder, 

houdende goedkeuringen van [rekeningen, kohieren en] begrootingen, 1860, 1888-1890, 
1892-1895, 1897-1899, 1901-1904, 1906-1913, 1916.  
N.B. Zie inv.nr. 163. 

 
 24 Besluiten van stemgerechtigde ingelanden, betreffende het af- en overschrijven van 

verschillende posten in de begrootingen, 1873-1889.  1 omslag 
 
 25 Memories van toelichting op de begrootingen van den Ouden Lierpolder, 1860-1863, 

1872, 1873, 1876, 1878, 1883-1889.  1 omslag 
 
 26.-79 Begrootingen van de ontvangsten en de uitgaven van den Ouden Lierpolder, 1827, 1859-

1870, 1872-1882, 1884-1894, 1896-1899, 1900-1911, 1915.  54 stukken 
N.B. De begrootingen van 1875 en 1910 zijn in duplo aanwezig. 

 
 80 Suppletoire begrooting van de ontvangsten en de uitgaven van den Ouden Lierpolder, 

1859 (In duplo).  1 omslag 
 

b. Omslag en gadering van polderlasten 

 
 81.-119 Staten van omslag van het molengeld en kohieren der molengeldplichtigen, 1813, 1859-

1865, 1866, 1867-1870, 1872-1894, 1896, 1897.  39 stukken 
N.B. Van 1880 zijn twee exemplaren aanwezig. 

 
 120 Suppletoire staat van den omslag van het molengeld en kohier van de 

molengeldplichtigen, 1859.  1 stuk 
 
 121 Briefwisseling tusschen dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en het bestuur van den 

Ouden Lierpolder betreffende het onttrekken van eenig land aan de betaling van 
molengeld, 1891.  1 omslag 

 
 122 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder over het afkeuren van het kohier van omslag en de begroting, 1891.  1 stuk 
 
 123 Brieven van het hoogheemraadschap Delfland aan het bestuur van den Ouden Lierpolder, 

houdende goedkeuringen van [rekeningen, begrootingen en] kohieren, 1860, 1888-1890, 
1892-1895, 1897, 1898, 1899, 1901-1904, 1906-1913, 1916.  
N.B. Zie inv.nr. 163. 

 
 124.-140 Kohieren van den omslag der polderlasten, 1898-1914.  17 stukken 
 
 141 Aanteekeningen uit het gaderboek van de Lierpolder, (c. 1700).  1 stuk 
 



 142 Brief van het bestuur van den Ouden Lierpolder aan dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland over de toezending van het gaderboek, 1834 (Minuut).  1 stuk 

 
 143 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder, houdende eene mededeling, dat de gadering van sluisgelden en 
binnenlandsche kosten volgens de kadastrale landmaat moet geschieden, 1843.  1 stuk 

 
 144 Gaderlijsten van het molengeld van den Ouden Lierpolder, 1833-1858 en 19de eeuw. 1 omslag 
 
 145 Brief van den landmeter van het kadaster aan het bestuur van den Ouden Lierpolder met 

het aanbod om een kadastraal gaderboek te vervaardigen, 1859.  1 stuk 
 

c. Loopende administratie van den penningmeester 

 
 146 Proces-verbaal van overneming van de kas en de boeken van den overleden secretaris-

penningmeester, 1898.  1 stuk 
 
 147 Aanteekening van den penningmeester betreffende de ontvangsten over de jaren 1892-

1894, (c. 1894).  1 stuk 
 
 148 Lijsten van de ontvangsten en de uitgaven van den Ouden Lierpolder, 1827-1832, 1913. 1 omslag 
 
 149.-160 Journalen van de ontvangsten en de uitgaven van den penningmeester, 1869/72, 

1873/6, 1877/80, 1881/2, 1898, 1899, 1900, 1902, 1904, 1906, 1910, 1912.  12 stukken 
 

d. Rekeningen en bijlagen van rekeningen 

 
 161.-162 Brieven van gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder, houdende goedkeuringen van rekeningen en [begrootingen], 1828-1838, 
1840, 1842-1852, 1854.  2 omslagen 

 
 163 Brieven van het hoogheemraadschap Delfland aan het bestuur van den Ouden Lierpolder, 

houdende goedkeuringen van rekeningen [begrootingen en kohieren], 1860, 1888-1890, 
1892-1895, 1897, 1898, 1899, 1901-1904, 1906-1913, 1916.  
N.B. Zie inv.nr. 123. 

 
 164.-363 Rekeningen van den gaarder, sinds 1859 penningmeester van de polderlasten, 1680, 

1682, 1680-1717, 1719-1734, 1739, 1742-1760, 1762-1773, 1782-1803, 1805-1811, 
1813-1815, 1817-1834, 1836-1852, 1854-1863, 1865, 1867, 1868, 1870, 1872-1893, 
1895-1911, 1913.  200 stukken 
N.B. Het boekjaar valt tezamen met het kalenderjaar. De afhooring geschiedde enkele maanden na 
het sluiten der rekeningen, meestal in de maand Juni. De afhoorders waren aanvankelijk de 
molenmeesters met eenige ingelanden of bruikers, na 1800-1859 schout, leden van het 
polderbestuur en ingelanden, daarna geschiedde de afhooring steeds door de vergadering van 
stemgerechtigde ingelanden. 

 
 364.-588 Bijlagen tot de rekeningen van den gaarder, sinds 1859 penningmeester van de 

polderlasten, 1680-1710, 1712-1726, 1729, 1731-1737, 1739, 1740-1832, 1834, 1836-
1867, 1869-1892, 1894-1912, 1915.  225 omslagen 

 
 589 Borderellen tot de rekeningen van den gaarder van den Ouden Lierpolder, 1722, 1723, 

1726-1734, 1739, 1749, 1750, 1803, 1805, 1809, 1810.  1 omslag 
 
 590.-595 Afschriften van laatstgenoemde rekeningen, 1751, 1761, 1792, 1857, 1858, 1886. 6 stukken 
 
 596 Suppletoire rekening van den penningmeester betreffende de ontvangsten en de uitgaven 

van de polderlasten, 1859.  1 stuk 
N.B. De afhooring geschiedde door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden op den 29sten 
september 1860 en dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland keurden de rekening goed op de 
18den October 1860. 

 



 597 Bijlagen tot de suppletoire rekening van den penningmeester, 1859.  1 omslag 
 
 598.-599 Suppletoire rekening van den penningmeester, 1859 (afschriften).  2 stukken 
 
 600 Stukken betreffende het voldoen aan een voorschrift van dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland om nota's, gehecht aan mandaten van betaling voor gezien te tekenen, 
1887-1912.  1 omslag 

 

V. Waterstaatkundige werken 

 

a. In het algemeen 

 
 601 Brief van het bestuur van den Ouden Lierpolder aan dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland met eene opgave van die polderwerken waarvan het onderhoud te laste van de 
polder komt, 1853 (Minuut).  1 stuk 

 
 602 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder ter begeleiding van een gewaarmerkt exemplaar der schetsteekening van de 
grenzen van bovengenoemde polder, 1860.  1 stuk 

 
 603 Keur of politieverordening op het maken en onderhouden der molentochten, slooten, 

bruggen, hoofdeinden, duikers en andere kunstwerken om en in den Ouden Lierpolder, 
1863.  1 stuk 

 
 604 Wijziging der keur op de wateringen, slooten, duikers, bruggen, hoofdeinden of 

bruggenhoofden, het drijven der schouwen en het inlaten van water in den Ouden 
Campspolder onder de gemeente Maasland, 1879.  1 omslag 

 
 605 Keur of politieverordening op het maken en onderhouden der molentochten, slooten, 

bruggen, hoofdeinden, duikers en andere kunstwerken om en in den Ouden Lierpolder, 
1899 (Ontwerp).  1 stuk 

 
 606 Brief van het polderbestuur aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berichtende den 

toestand van den waterstand van den polder, 1857 (Minuut).  1 stuk 
 
 607 Briefwisseling tusschen dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en het bestuur van den 

Ouden Lierpolder betreffende het jaarlijks verstrekken van een verslag omtrent den 
waterstaat van den polder, 1878.  1 omslag 

 
 608 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan Gerrit Poot te 

De Lier tot het verhogen van een pakhuis, 1891 (Afschrift).  1 stuk 
 

b. Bemaling 

 
 609 Verdeeling van de kosten van den opbouw van den watermolen, (c. 1700).  1 stuk 
 
 610 Akten van openbare aanbesteding van het maken van een nieuwe steenen watermolen, 

door eigenaars en ingelanden van den Ouden Lierpolder, 1717.  1 omslag 
 
 611 Voorwaarden van eene openbare aanbesteding van het maken van een watermolen door 

het bestuur van den Ouden Lierpolder, (c. 1717). (Fragment).  1 stuk 
 
 612 Beschikking van hoogheemraden van Delfland op een rekest van de molenmeesters van 

den Ouden Lierpolder, houdende verzoek om een molen te mogen herstellen, 1800. 1 stuk 
 
 613 Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, op een rekest van 

molenmeesters van den Ouden Lierpolder, houdende verzoek om den voorwaterloop van 
den watermolen te mogen herstellen, 1827.  1 stuk 

 



 614 Besluit van molenmeesters en schouwers van den Ouden Lierpolder om Pieter de Jong 
toezicht te laten houden bij het maken van een nieuwe steenen bak voor den 
watermolen, 1842.  1 stuk 

 
 615 Overeenkomst tusschen het bestuur van den Ouden Lierpolder eenerzijds en het bestuur 

van den Vlietpolder anderzijds, betreffende de bemaling van laatstgenoemde polder door 
den Ouden Lierpolder, 1865.  1 stuk 

 
 616 Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op een rekest van het bestuur 

van den Ouden Lierpolder, houdende verzoek om, zoolang de Vlietpolder wordt bemalen 
door den watermolen van den Ouden Lierpolder, boven peil te mogen malen, 1865.  1 stuk 

 
 617 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder over het plaatsen van een peilteeken aan de molens, 1890.  1 stuk 
 

c. Vlieten, weteringen, slooten enz. 

 
 618 Bekendmaking van het polderbestuur betreffende eene onderhandsche aanbesteding van 

het uitdiepen van de molenslooten, 1842.  1 stuk 
 
 619 Akte van eene onderhandsche aanbesteding van het uitdiepen der molenslooten door het 

bestuur van den Ouden Lierpolder, 1842.  1 stuk 
 
 620 Opreoping van den molenmeester voor ingelanden, eigenaren en bruikers voor eene 

vergadering, waarop zal worden besloten in hoeverre men verplicht is de Zwetwatering 
op last van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland te diepen, 1852.  1 stuk 

 

d. Duikers 

 
 621 Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan Jan van der Wel te 

Naaldwijk om een duiker in de waterkeering van den Ouden Lierpolder te herstellen, 
1891 (Afschrift).  1 stuk 

 
 622 Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den 

Ouden Lierpolder om een inlaatduiker in de Kromme Zweth te vernieuwen, 1898 
(Afschrift).  1 stuk 

 
 623 Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan W.H. Bilderbeek te 

Dordrecht tot het herstellen van een duiker in de waterkeering van den Ouden Lierpolder, 
1899 (Afschrift).  1 stuk 

 

e. Dammen 

 
 624 Beschikking van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op een rekest van 

molenmeesteres van den Ouden Lierpolder, houdende verzoek om tijdelijk een puntdam 
te mogen leggen, 1842.  1 stuk 

 

f. Kaden, dijken, wegen 

 
 625 Briefwisseling tusschen dijkgraaf en hoogheemraden van delfland en het bestuur van den 

Ouden Lierpolder, betreffende het opstellen van een register van alle schouwbare wegen, 
kaden en voetpaden in Delfland, met alle daarin gelegen heulen, bruggen, verlaten enz., 
1842, 1843.  1 omslag 

 
 626 Verklaring van Hendrik Brabander te Naaldwijk voor het bestuur van den Ouden 

Lierpolder betreffende het in orde houden van een gedeelte banwerk in bovengenoemden 
polder gedurende vijf jaren, 1844.  1 stuk 



 
 627 Bekendmaking van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland omtrent nakoming van de 

keur op het onderhoud van waterkeeringen enkaden van de polders in Delfland, 1861 
(Gedrukt).  1 stuk 

 
 628 Stukken betreffende het verleenen van een subsidie door Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voor wegenverbetering in de Ouden Lierpolder, 1876.  1 omslag 
 
 629 Reglement op de wegen en voetpaden in de provincie Zuid-Holland, 1878.  1 stuk 
 
 630 Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder betreffende het schouwen van wegen, voetpaden en kunstwerken, 1880. 1 stuk 
 
 631 Brief van het bestuur van den Ouden Lierpolder aan het hoogheemraadschap Delfland 

betreffende eene opgave van de hoefslagplichtigen, (c. 1880) (Minuut).  1 stuk 
 
 632 Brief van den dijkgraaf van Delfland aan het polderbestuur over den onderhoudsplicht 

van polderwerken, 1884, 1901.  2 stukken 
 
 633 Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan de weduwe A. 

Kuyvenhoven te Naaldwijk om een houten koker door de waterkeering van den Ouden 
Lierpolder te leggen, 1891 (Afschrift).  1 stuk 

 
 634 Rekest van de Nederlandsche ell Telefoonmaatschappij te Amsterdam aan het bestuur 

van den Ouden Lierpolder, houdende verzoek om eenige palen te mogen plaatsen langs 
den Noord-Lierweg, 1896.  1 stuk 

 

VI. Bemoeiingen met het registratierecht en het zegelrecht 

 
 635 Repertoire van den secretaris van den Ouden Lierpolder van geregistreerde akten, 1827-

1842, 1851-1860.  1 omslag 
 
 636 Brief van den burgemeester van Maasland aan het bestuur van den Ouden Lierpolder met 

eene mededeling, dat volgens eene aanschrijving van den ontvanger van de registratie 
en domeinen te Schiedam, openbare akten van verkoop enz. binnen 4 dagen na de 
opmaking moeten worden geregistreerd, 1870.  1 stuk 

 
 637 Brief van den ontvanger der registratie en domeinen aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder met eene mededeeling, dat voortaan akten van openbaren verkoop verhuur en 
aanbesteding als onderhandsche akten moeten worden beschouwd, 1871.  1 stuk 

 
 638 Brief van het bestuur van den Ouden Lierpolder aan den inspecteur van de registratie 

over het registreren van akten, 1898 (Minuut).  1 stuk 
 
 639 Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder houdende verzoek om de bescheiden betreffende het registratierecht op te 
sturen voor een onderzoek van den inspecteur van de registratie en domeinen, 1888-
1908.  1 omslag 

 

VII. Verhouding tot het hoogheemraadschap Delfland 

 
 640 Keur van het hoogheemraadschap Delfland op het malen en het stilstaan der 

watermolens in Delfland en verder daartoe behoorende belangen, 1856.  1 stuk 
 
 641 Keur op het onderhouden en reinigen der boezemwateren in Delfland en verdere daartoe 

behoorende belangen, vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden, 1858 (Ontwerp). 1 stuk 
 
 642 Keur van het hoogheemraadschap Delfland op het onderhouden der waterkeeringen of 

kaden van de polders in Delfland en verder daartoe behoorende belangen, 1858 
(Ontwerp).  1 stuk 



 
 643 Keur van het hoogheemraadschap Delfland op de dijken, 1860 (Ontwerp).  1 stuk 
 
 644 Keur op de verveningen, uitkleiingen en ontgrondingen van landen in de polders van het 

hoogheemraadschap Delfland, 1860 (Ontwerp).  1 stuk 
 
 645 Keur van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op de zeeweering en de duinen en 

verdere daartoe behoorende belangen, 1860 (Ontwerp).  1 stuk 
 
 646 Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder, houdende eene beslissing omtrent het stichten van een tweede 
stoomboezemgemaal aan de Boonersluis, 1871.  1 stuk 

 
 647 Stukken betreffende eene overeenkomst tusschen het bestuur van den ouden Lierpolder 

en dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland over het maken van een boezemkanaal van 
de Kromme Zweth naar de Oranjesluis, 1891.  1 omslag 

 
 648 Keur op de watermolens in Delfland, 1893.  1 stuk 
 
 649 Brieven van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan het bestuur van den Ouden 

Lierpolder betreffende het zich houden aan Delflands reglement, 1876, 1897.  1 omslag 
 



Aanwinsten 23 juni 1975, 1977/32 & 48 

 

Algemeen 

 
 650-652 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, 

1898-1976.  3 delen 
 650 1898-1939 
 651 1940-1958 
 652 1958-1976 
 
 653 Presentielijsten van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1915, 1928, 

1929, 1950-1976.  1 omslag 
 
 654 Convocaties voor de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 1930, 1948-

1976.  1 omslag 
 
 655 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, met tekeningen, 1898-1976 en z.d.. 1 omslag 
 
 656 Agenda van ingekomen- en uitgaande brieven, 1950-1958.  1 deel 
 

Archiefbeheer 

 
 657 Inventaris van het archief over de periode 1680-1916. Z.P. en z.j. 1 omslag 

N.B. In drievoud 
 
 658 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het archiefbeheer, 1927, 

1947-1952.  1 omslag 
 

Bestemmingsplan 

 
 659 "Gemeente De lier, ontwerp-bestemmingsplan voor het landelijk gebied", uitgebracht 

door het Adviesbureau voor Ruimtelijke Ordening en Vormgeving B.V. te Rotterdam, met 
tekeningen, z.d. (1970. Offset.  1 band 

 

Bestuur 

 
 660 Roosters van benoeming en aftreding van bestuursleden en personeel, 1910-1968. 1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nrs. 663, 747 en 748. 
 
 661 Stukken betreffende de salariëring van bestuursleden en personeel, 1915-1948.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nrs. 663 en 747. 
 
 662 Stukken betreffende de pensionering van bestuursleden en personeel, 1938-1977. 1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nr. 747. 
 
 663 Stukken betreffende benoeming, aftreding en salariëring van bestuursleden, 1898-1976. 1 omslag 

N.B. Zie ook inv.nrs. 660 en 661. 
Algemeen 1964-1976   
G. van Adrichem Gzn, bestuurslid 1962   
N. van Adrichem, voorzitter 1914   
G.A. Ammerlaan, bestuurslid en voorzitter 1910-1959   
J. van den Berg, Jcbzn., bestuurslid 1914-1944   
J. Buitelaar, bestuurslid en voorzitter 1950-1964   
A.J.M. Dukker, voorzitter 1958   
A. van der Marel, bestuurslid 1911   
P.B. Oosthoek, bestuurslid 1914-1924   
F. van Staalduinen, bestuurslid 1960   
T. Varekamp, bestuurslid 1929-1954   



L. Voskamp, bestuurslid 1966   
J. van der Wel, voorzitter 1898   

 

Bruggen, dijken en kaden 

 
 664 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van bruggen, 

1931-1966.  1 omslag 
 
 665 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland, ter zake van de aanleg en het onderhoud van de dijk langs 
het uitwateringskanaal, vanaf de Kromme Zweth tot de scheidingskade tussen de 
Vlietpolder en de Oude Lierpolder, sectie A nr. 518 enz., 29 oktober 1891.  1 stuk 

 
 666 Staten van de toestand van de boezemwaterkerende polderkaden, 1907, 1908, 1911 en 

z.d..  1 omslag 
 
 667 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het onderhoud van de 

boezemkaden, 1843, 1906-1964.  1 omslag 
 

Dijkleger 

 
 668 Naamlijsten van de dienstplichtigen van het dijkleger, 1941-1974 en z.d..  1 omslag 
 
 669 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het dijkleger, 1958-1976. 1 omslag 
 

Financiën 

 
 670-672 Rekeningen, 1912-1968.  3 omslagen 
 670 1912-1935 
 671 1936-1950 
 672 1951-1968 
 
 673 Rekeningen, 1969-1974 en begrotingen, 1970-1975 1 omslag 
 
 674-678 Bijlagen tot de rekeningen, 1913-1975.  5 omslagen 
 674 1913-1955 
 675 1956-1967 
 676 1968-1970 
 677 1971-1972 
 678 1973-1975 
 
 679-680 Begrotingen, 1913-1969.  2 omslagen 
 679 1913-1950 
 680 1951-1969 
 
 681 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de rekeningen en 

begrotingen, 1906-1976.  1 omslag 
 
 682-683 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1914-1930, 1941-1946.  2 delen 
 682 1914-1930 
 683 1941-1945 
 
 684 Kasboeken van ontvangsten, 1930-1936, 1946, 1949-1975.  1 omslag 
 
 685 Kasboeken van uitgaven, 1930-1936, 1946, 1949-1975.  1 omslag 
 
 686 Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, 1930-1936.  1 omslag 
 
 687 Tabellarisch kasboek, 1937-1940.  1 deel 
 



 689 Besluiten van stemgerechtigde ingelanden ter zake van het aangaan en aflossen van 
kasgeldleningen, 1934, 1936, 1955, 1959.  1 omslag 

 
 690 Overeenkomsten gesloten tussen het bestuur van de polder en de Ned. Waterschapsbank 

ter zake van kasgeldleningen en de rekeningen-courant, 1934, 1937, 1955-1961, 1964, 
1973.  1 omslag 

 
 691 Akten van schuldbekentenis ten name van de polder en ten behoeve van de Ned. 

Waterschapsbank voor gesloten kasgeldleningen, 1957-1959, 1964.  1 omslag 
 
 692 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende gesloten geldleningen, 1928-

1973 en z.d..  1 omslag 
 
 693 Besluiten van de stemgerechtigde ingelanden, ter zake van rekening-

courantovereenkomsten met de Ned. Waterschapsbank, 1960, 1961, 1963.  1 omslag 
 
 694 Ingekomen- en  minuten van uitgaande stukken betreffende de rekeningen-courant, 

1959-1976.  1 omslag 
 
 695 Besluiten van de stemgerechtigde ingelanden, ter zake van het sluiten van de 

verzekering tegen fraude van de penningmeester, 20 mei 1938 en 17 mei 1961.  1 omslag 
 
 696 Polissen van verzekering tegen fraude van de penningmeester, 1938, 1950, 1953, 1958, 

1961.  1 omslag 
 
 697 Polissen van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1961, 1962, 1966, 1972. 1 omslag 
 
 698 Opgaven voor de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1930-1957.  1 omslag 
 

Gadering en omslag 

 
 699-702 Leggers; alfabetische naamwijzers; percelenregisters, z.d. (c. 1915-1962).  4 delen 
 699 c. 1915-1931 
 700 c. 1931-1941 
 701 c. 1942-1962 
 702 c. 1951-1962 
 
 703 Alfabetische naamwijzer, z.d. (20e eeuw).  1 deel 
 
 704 Percelenregister, z.d. (20e eeuw).  1 deel 
 
 705-707 Kohieren van de omslag, 1913-1976.  4 omslagen 
 705 1913-1965 
 706 1966-1972 
 707 1973-1975 
 707a 1976 
 
 709 Staat houdende opgaaf van de percelen in de polder, opgemaakt ten behoeve van het 

kadaster, september 1820.  1 stuk 
 
 710 Stukken betreffende de heffing van polderlasten, 1843, 1852, 1856, 1902-1976.  1 omslag 
 

Gemaal en molen c.a. 

 
 711 Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van het stoomgemaal, 1903-1924 en 

z.d..  1 omslag 
 
 712 Stukken betreffende de bouw en het onderhoud van het diesel-vijzelgemaal in de molen, 

met tekeningen, 1924-1975.  1 omslag 
 



 713 Bestek en voorwaarden van de bouw van het motor-vijzelgemaal en van de 
machinistenwoning, met tekeningen, 1929.  1 omslag 

 
 714 Vergunningen, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en door 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot de bouw van het motor-vijzelgemaal en de 
machinistenwoning, met tekeningen, 2 mei en 8 juli 1929.  1 omslag 

 
 715 Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland tot het afbreken 

van de molen, 16 mei 1929.  1 stuk 
 
 716 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden ter zake van de lening voor de vernieuwing 

van de vijzel in het gemaal, 27 mei 1964.  1 stuk 
 
 717 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aansluiting van de 

machinistenwoning op het waterleidingnet, 1965-1967.  1 omslag 
 
 718 Stukken betreffende de energielevering voor het gemaal, 1935-1951.  1 omslag 
 
 719 Polissen van verzekering tegen brand voor de watermolen en het gemaal, c. 1916, 1960, 

1966, 1969, 1971, 1973-1975.  1 omslag 
 
 720 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en A. van Leeuwen-van 

Adrichem e.a. ter zake van het onderhoud van het uitpad bij de Oude Lierpolder, met 
tekeningen, januari, december 1929.  1 omslag 

 
 721 Uittreksel van een akte van verkoop, verleden voor notaris J.P. Patijn te Wateringen op 

15 juni 1814 ter zake van het onderhoud van de brug met het hek bij de Oude Liermolen, 
10 juli 1934.  1 stuk 

 
 722 Akte van dagvaarding voor het bestuur van de polder, ten verzoeke van J.F. van 

Adrichem ter zake van de niet nagekomen betalingsplicht betreffende de 
erfdienstbaarheid van het uitpad naar de Lierweg, 23 februari 1935.  1 stuk 

 
 723 Overeenkomst, gesloten tussen J.F. van Adrichem en J. van Vliet ter zake van het 

onderhoud van de weg en de Malleheulbrug te De Lier, sectie A nr. 199, 200 enz., 
augustus 1944.  1 stuk 

 
 724 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de rechten van uitpad en 

opstal op het molenerf, ten name van J.F. van Adrichem, 1918-1958 en z.d..  1 omslag 
 

Gemeenschappelijke bemaling 

 
 725 Stukken betreffende de gemeenschappelijke bemaling van de Oude Lierpolder en de 

Groeneveldse polder, met tekeningen, 1973-1975.  1 omslag 
 

Kaarten en tekeningen 

 
  N.B. de inv.nrs. 730-738 zijn geborgen in de ladenkast onder aanwinstnummer 1977/48 
 
 726 Voorlopige grenskaart van de Oude Lierpolder. Schaal 1:5000, z.d. (1964).  1 stuk 
 
 727 Grenskaart van de Oude Lierpolder. Schaal 1:5000, 1964.  1 stuk 
 
 728 Kaart van de polder, schaal 1:5000, behorende bij de keur, 1964.  1 stuk 
 
 729 Kaart van de polder, schaal 1:10.000, behorende bij de keur, 9/13 februari 1974.  1 stuk 
 
 730 Polderkaart, schaal 1:2500, 3 november 1871. Kopie.  1 stuk 
 



 732 Uittreksels uit het kadastrale plan van de gemeente De Lier, sectie A. Bladen 1 en 2. 
Schaal 1:2500, 12 mei 1899.  2 stukken 

 
 733 Polderkaart. Schaal 1:2500, december 1921. Kopie 1968.  1 stuk 
 
 734 Grenskaart van de polder, behorende bij het bijzonder reglement. Schaal 1:5000. Papier 

op linnen. In dorso: goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 24 juni 1964.  1 stuk 
 
 735.-736 Polderkaarten, gemeente De Lier sectie A. Bladen 1 en 2. Schaal 1:2500, z.d. (20e 

eeuw).  2 stukken 
 
 737.-738 Kadastrale kaarten gemeente De Lier, sectie A, genaamd Oude Lier. bladen 2 en 3. 

Schaal 1:2500, z.d. (20e eeuw).  2 stukken 
 

Kabels en pijpleidingen 

 
 739 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg van 

olietransportleidingen, 1958-1970.  1 omslag 
 
 740 Stukken betreffende de aanleg van telefoonkabels, met tekeningen, 1914.  1 omslag 
 

Keur en bijzonder reglement 

 
 741 Algemene keuren, 1930, 1940, 1941, 1952, 1963, 1973.  1 omslag 
 
 742 Keuren betreffende de boezemkaden, 1907, 1917.  1 omslag 

N.B. In duplo. 
 
 743 Keuren betreffende het onderhoud van sloten, bruggen, duikers enz., 1863, 1899, 1908, 

1919.  1 omslag 
 
 744 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de keuren, 1906-1974. 1 omslag 
 
 745 Bijzondere reglementen, 1857, 1963.  1 omslag 
 
 746 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het bijzonder reglement, 

1963, 1964, z.d..  1 omslag 
 

Personeel 

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

personeel, 1862-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 660-662. 
Algemeen 1862-1976 en z.d.   
L.J. Boekestein, secretaris-penningmeester 1958-1976   
J. Boekestein, machinist 1959-1961   
K. Brussaard, machinist 1948-1968   
M. van der Ende, secretaris-penningmeester 1949   
C. van Geest Cz., secertaris-penningmeester 1930-1946   
H.W. Koene, molenaar 1925, 1926   
P. Koene, molenaar 1913, 1922-1924   
A.N. Middelburg, secretaris-penningmeester 1926-1930   
G. Ouwendijk, bode 1923, 1935   
L. Post, molenaar 1921, 1926   
C. van Vliet, machinist 1947-1948   
J. van Vliet, machinist 1930-1947   
C. de Vos, machinist 1967-1976   

 
 748 Mutatiestaten van het personeel, 1898-1958.  1 omslag 
 



 749 Ambtenarenreglementen A en B, 9 mei en 1 juni 1932.  1 omslag 
 
 750 Instructie voor de penningmeester, 27 mei 1964.  1 omslag 

N.B. In duplo 
 
 751 Voorwaarden van indienstneming op arbeidsovereenkomst, 1 juni 1932.  1 stuk 
 

Ruiling grond en water 

 
 752 Besluiten van de stemgerechtigde ingelanden ter zake van ruilingsovereenkomsten met 

de gemeente De Lier, 1967. 1975-1976.  1 omslag 
 
 753 Akte van ruiling, ten overstaan van notaris O.G. Sap te Delft tussen het bestuur van de 

polder en de gemeente De Lier van een perceel grond en water te De Lier, sectie A nr. 
2348 enz., met 1 tekening, 27 december 1967.  1 omslag 

 
 754 Akte van ruiling, ten overstaan van notaris M.J. Küppers te Delft, tussen het bestuur van 

de polder en de gemeente De Lier van een perceel grond en water te De Lier, sectie A nr. 
3123 enz., met tekening, 23 december 1976.  1 omslag 

 
 755 Stukken betreffende de ruiling van grond en water tussen het bestuur van de polder en 

de gemeente De Lier, met tekening, 1966-1976.  1 omslag 
 

Vergunningen 

 
 756-758 Vergunningen, 1818-1976 en z.d..  3 omslagen 
 756 1818, 1913-1960 
 757 1961-1965 
 758 1966-1976 en z.d. 
 

Verhuur en verkoop 

 
 759 Akte van verhuur door A. van Leeuwen aan het bestuur van de polder van een perceel 

tuinland bij de molen (te De Lier), sectie A nr. 199, februari 1926.  1 stuk 
 
 760 Besluiten van de stemgerechtigde ingelanden, ter zake van de verkoop van percelen land 

en water aan de Staat der Nederlanden enz., 1934, 1963, 1964.  1 omslag 
 
 761 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en de Stichting 

Tuinbouwgronden te Schipluiden e.a., ter zake van de verkoop van percelen land en 
water te De Lier, sectie I nr. 196 enz., met tekening, 31 oktober 1963.  1 omslag 

 
 762 Akten van verkoop door het bestuur van de polder aan de Rijkswaterstaat e.a. van 

percelen grond en water te De Lier, sectie A nr. 1101 enz., 1934, 1963, 1965.  1 omslag 
 
 763 Stukken betreffende de verkoop van percelen land, met tekeningen, 1933-1971.  1 omslag 
 

Verkiezingen 

 
 764 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1913-1972 en z.d.  1 omslag 
 
 765 Naamlijsten van ingelanden die aan de stemmingen hebben deel genomen, 1904-1976. 1 omslag 
 
 766 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de stembriefjes, 1882, 1906-1942, 

1962-1976.  1 omslag 
 
 767 Processen-verbaal van gehouden stemmingen, ter verkiezing van bestuursleden, 1938-

1962.  1 omslag 



 

Wateren en wegen 

 
 768 Overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en notaris W.H. Bilderbeek te 

Dordrecht, ter zake van het herstel van een duiker en de afvoer van water Hof van Delft 
sectie F nrs. 2, 3, 4 enz., februari 1899.  1 stuk 

 
 769 Overeenkomst, gesloten tussen de besturen van de Oude Lierpolder en de Groeneveldse 

polder, ter zake van het lozen van overtollig water door de duiker in de Noordweg, 12 
februari 1942.  1 stuk 

 
 770 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verbetering van de 

waterafvoer, 1940-1958, 1974-1975.  1 omslag 
 
 771 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de vervuiling van 

polderwateren, met tekening, 1933-1976 en z.d..  1 omslag 
 
 772 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken betreffende het onderhoud van wegen, 

met tekeningen, 1904-1965 en z.d..  1 omslag 
 

Waterpeil 

 
 773 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het waterpeil, 1943-1952. 1 omslag 
 



Supplement 

 
 774 Concept-rekening, 1976.  1 stuk 
 
 775 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 omslag 
 
 776 Rekeningen, 1975, 1976 en begroting, 1976 1 omslag 
 
 777 Kasboek van ontvangsten, 1976.  1 deeltje 
 
 778 Kasboek van uitgaven, 1976.  1 deeltje 
 
 782 Stukken betreffende het sluiten van verzekeringen tegen de gevolgen van 

ziekte/ongevallen van het personeel en van brand van het gemaal, 1976, 1977.  1 omslag 
 
 783 Stukken betreffende de controle op de liquidatierekening en de financiële toestand van de 

polder in het kader van zijn opheffing, 1977, 1978.  1 omslag 
 
 784 Processen-verbaal van kasopneming, 1976.  1 omslag 
 
 785 Uitgaande brief van gebrs. Van der Wel betreffende de uitkering door de polder van 

rente- en onderhoudskosten i.v.m. de wegaanleg op de boezemkade, 1974. Afschrift. 1 stuk 
 
 786 Rapport van de bespreking van de kosten van baggerwerk in de hoofdwatergangen van 

de polder, tussen hr. Van Adrichem en het hoogheemraadschap van Delfland, 1978. 1 stuk 
 
 787 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop aan de 

gemeente De Lier van een perceel land en water, gemeente De Lier sectie A nr. 3089, 
met tekeningen 1 omslag 

 



Aanhangsel 

 
 788 "De rekeningen van de molenmeesters van de Oude Lier- en Hoefpolder, 1569-1625", 

bewerkt door K.F. van Dijk. De Lier, 1984.  
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