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1. HOLIERHOEKSE POLDER 1507 ? 1859 
 

1.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.1.1. Bestuursinichting en bestuur 

 
 563 Akte van overeenkomst tussen W.H. van Steenberch als Heer van 

Kenenburg enerzijds en A. Pieterse de Blooijs, P. Schenkevelt, H. 
Jacobzn. Poot en H. Maarlevelt als gevolmachtigden van de 
Holierhoekse polder en van de Zouteveense polder anderzijds, 
waarbij de Heer van Kenenburg verklaart een dam met leuning te 
zullen leggen ter vervanging van de heul na opruiming van de 
windas, benevens een losplaats te maken in de watergang langs de 
Zouteveenseweg en waarbij de bepalingen in de akte van 1685 
worden herbevestigd, 1786.  1 katern 

 
 564 Bestuursreglementen, 1796, 1829.  2 katernen en 1 stuk 
 
 565 Akte van verklaring van P.W. Dijkshoorn, F. Kalisvaart en M. 

Dijkshoorn te Vlaardinger-Ambacht waarbij A.J. de Moraat te 
Schiedam wordt gemachtigd om hen te vertegenwoordigen in de 
vergadering van stemgerechtigde ingelanden, 1797.  1 katern 

 

1.1.2. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

1.1.2.1. Personeel 

 
 566 Instructie voor de molenaars, 1828.  1 katern 

N.B. In tweevoud 
 
 567 Besluit van het dagelijks bestuur tot ontslagverlening van luitenant 

De Gorter als gaarder van het molengeld, 1847. Minuut.  1 stuk 
 

1.1.2.2. Financiën 

 
1.1.2.2.1. Algemeen 
 
 568 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland houdende 

mededeling van het Koninklijk Besluit tot aanvaarding van de 
gulden en de cent als waarde-aanduiding, 1816.  1 stuk 
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1.1.2.2.2. Belastingen en heffingen 
 
1.1.2.2.2.1. Ten behoeve van de polder 
 
1.1.2.2.2.1.1.  
Vaststelling en heffing omslag 
 
1.1.2.2.2.1.1.1. Leggers 
 
 569-570 Gaarderboeken van het molengeld, 1761-1859.  2 pakken 

N.B. Vanaf 1777 alleen kasboeken van ontvangsten 
 569 1761-1782, 1793-1802, 1761 - 1802 
 570 1808-1822, 1826-1842, 1846-1850, 1852-1859, 1808 - 1859 
 
 571 Gaarderboeken van het extra-ordinaire molengeld van de nieuwe 

Noordmolen in de Zouteveense polder, geheven over de 
Holierhoekse polder, 1763, 1764.  2 katernen 

 
 572 Gaarderboek, met voorin een alfabethische naamindex en achterin 

de slotsommen van de percelen, [c. 1843].  1 deel 
 
1.1.2.2.2.1.1.2. Inning en invordering 
 
 573 Akte van attestatie door de secretaris van Zouteveen en enkele 

ingezetenen van Zouteveen en Holierhoek op verzoek van de 
molenmeester van de Zouteveense polder dat bij een nadeling 
saldo van de jaarrekening het tekort over beide polders wordt 
omgeslagen, 1613.  1 stuk 
N.B. Met transcriptie begin 20e eeuw 

 
 574 Proces-verbaal van het besluit genomen in de vergadering van 

molenmeesters van de Holierhoekse polder en de Zouteveense 
polder, de burgemeester van Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen, 
alsmede omslagplichtigen tot invoering van de kadastrale maat ter 
berekening van de heffing van het molengeld, met overige stukken 
betreffende de stemming en een staat houdende gegevens inzake 
het belastbare areaal, 1843.  1 omslag 

 
1.1.2.2.2.2. Ten behoeve van andere overheden 
 
1.1.2.2.2.2.1. Belasting aan de Lage Abtwoudsche polder en recognitie 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 609. 
 
 575 Akte van overeenkomst met de molenmeester en kroosheemraden 

van de Lage Abtwoudsche polder waarbij het oude recht wordt 
vastgelegd dat de ingezetenen van Holierhoek en Zouteveen 
worden toegestaan gebruik te maken van de vaarwegen en windas 
in de Lage Abtwoudsche polder tegen betaling van ? 5,50 door de 
Holierhoekse polder en waarbij de ingezetenen van Zouteveen 
worden verzocht om de boezemkade langs de Vlaardingervaart 
tussen de Slinksloot en de windas te blijven onderhouden,[17e 
eeuw] 1 stuk 
N.B. Met transcriptie begin 20e eeuw 
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1.1.2.2.3. Rekening en bijlagen tot de rekening 
 
 576-579 Registers houdende afschriften van de rekeningen van het 

molengeld over de jaren 1735 - 1855 en van de overschietende 
morgentalen over de jaren 1735 - 1797, met afschriften van akten 
van overeenkomst met de stad Vlaardingen inzake de aanleg en het 
onderhoud van een kade en trekpad uit 1654, 1655 en 1763, [c. 
1736]-[c. 1856].  4 delen 

 576 1735-1762, 1735 - 1762 
 577 1762-1788, 1762 - 1788 
 578 1787-1831, 1787 - 1831 
 579 1832-1855, 1832 - 1855 
 
 580-583 Rekeningen van het molengeld, 1768-1860.  4 pakken 

N.B. Van 1835 tot en met 1845 rekening van de ordinaire en extra-ordinaire 
rekening genoemd 

 580 1767, 1772-1783, 1785-1789, 1767 - 1789 
 581 1790-1809, 1790 - 1809 
 582 1810-1839, 1810 - 1839 
 583 1840-1859, 1840 - 1859 
 
 584 Rekeningen van de overschietende morgentalen over de jaren 

1751, 1752, 1771 - 1797, 1754-1798, 1751 - 1798.  1 omslag 
 
 585-601 Bijlagen tot de rekening van het molengeld, 1762-1859.  17 pakken 
 585 1762-1764, 1767-1769, 1762 - 1769 
 586 1770-1779, 1770 - 1779 
 
 587 1780-1784, 1780 - 1784 
 588 1785-1789, 1785 - 1789 
 589 1790-1794, 1790 - 1794 
 590 1795-1799, 1795 - 1799 
 591 1800-1804, 1800 - 1804 
 592 1805-1809, 1805 - 1809 
 593 1810-1814, 1810 - 1814 
 594 1815-1819, 1815 - 1819 
 595 1820-1824, 1820 - 1824 
 596 1825-1829, 1825 - 1829 
 597 1830-1834, 1830 - 1834 
 598 1835-1839, 1835 - 1839 
 599 1840-1844, 1840 - 1844 
 600 1845-1849, 1845 - 1849 
 601  
1850, 1852-1859, 1850 - 1859 
 

1.1.3. Uitvoering van de taak 

 

1.1.3.1. Algemeen 

 
 602 Keur van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland op de 

binnenlandse werken, 1755.  1 stuk 
 
 603 Besluitenlijst van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden 

van de Holierhoekse polder en de Zouteveense polder, 1827.  1 stuk 
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1.1.3.2. Zorg voor waterkeringen 

 
1.1.3.2.1. Toezicht 
 
 604 Uittreksels uit het Register van keuren en consenten van 

Hoogheemraadschap van Delfland van de besluiten tot aanleg en 
onderhoud van de kade tussen de Vlaardingervaart en de 
korenmolen door de stad Vlaardingen, 1507, 1522, 1655. 
Afschriften, 1762, 1763, 1769, 1507 - 1769.  1 omslag 
N.B. Met transcripties 1e helft 20e eeuw 

 
 605 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland verleend aan A. 

van der Werff te Vlaardingen tot het leggen van een brug in de 
boezemkade langs de Vlaardingervaart, alsmede het graven en 
omkaden van een watergang vanaf de Vlaardingervaart naar zijn 
woning, 1794. Afschrift.  1 katern 

 
 606 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin opgave 

wordt gedaan van de door de polder schouwbare boezemkade langs 
de Vlaardingervaart en duikers, met bijlage, 1842, 1843.  2 stukken 

 
1.1.3.2.2. Beheer en onderhoud 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 575, 576 tot en met 579. 
 
 607 Akten van consent van Hoogheemraden van Delfland tot het 

verbeteren van duikers met bijbehorende werken zoals het 
verbreden en beschoeien van de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, 1790- 1823.  5 stukken 

 
 608 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het 

verbeteren en beschoeien van de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart, 1834.  1 stuk 

 

1.1.3.3. Zorg voor water en watergangen 

 
1.1.3.3.1. Toezicht 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 563 en 605. 
 
 609 Akte van overeenkomst tussen J. van Raetsfelt als Heer van 

Kenenburg enerzijds en de molenmeester van de Zouteveense 
polder, de molenmeester en een ingeland van de Holierhoekse 
polder anderzijds waarbij de Heer van Kenenburg wordt toegestaan 
om water op de polders te blijven lozen, de onderhoudsplicht wordt 
vastgelegd van de belendende polderkaden, ofwel de singels, een 
dam en van de watergang en brug bij de windas van Kenenburg, 
alsmede instructies voor de bediening van de sluis en de polders 
voortaan minder recognitie voor het gebruik van de windas zullen 
betalen, 1685.  1 katern 
N.B. Met transcriptie begin 20e eeuw 

 
 610 Keur op de watergangen, 1814. Afschrift.  1 katern 
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1.1.3.3.2. Beheer en onderhoud 
 
N.B. Zie inv.nr. 622. 
 
1.1.3.3.3. Regeling van de waterstand 
 
1.1.3.3.3.1. Molens en kunstwerken 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 607. Voor korenmolen zie inv.nr. 604. 
 
 611 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het plaatsen 

van palen bij een duiker in de Vlaardingervaart ten behoeve van 
het plaatsen van een boom om het vuil bij de duiker te weren, 
1793.  1 stuk 

 
 612 Uittreksel uit het Register der resolutiën van de Dienst Domeinen 

van het besluit tot verkoop van een perceel land langs de Buiksloot 
aan de Holierhoekse polder en de Zouteveense polder, [1e helft van 
de 19e eeuw] 1 stuk 

 
 613 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland voor het 

tijdelijk plaatsen van een tuipaal in de boezemkade langs de 
Vlaardingervaart ten behoeve van het aanbrengen van een bovenas 
in een molen, 1806.  1 stuk 

 
 .-- Akte van aanbesteding door de molenmeesters van de Holierhoekse 

polder en de Zouteveense polder met bestek van het maken van 
een nieuwe kap op de Zwethmolen, 1807.  
N.B. Zie archief Zouteveense polder inv.nr. 638 

 
 614 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland tot het plaatsen 

van een puntdam in de Vlaardingervaart ten behoeve van de 
reparatie van de voorwaterloop van een molen, 1812.  1 stuk 

 
 615 Stukken betreffende de aanbesteding door de molenmeesters van 

de Holierhoekse polder en de Zouteveense polder van het 
onderhoud van de Zwethmolen, de Nieuwe molen en de 
Holierhoekse molen met bijbehorende waterwerken, aangenomen 
door E. Blok en A. Blok te Vlaardinger-Ambacht voor vijf en tien 
jaren, 1828, 1844, 1854.  1 katern en 2 stukken 

 
 616 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van geldleningen ten 

behoeve van de herbouw van de afgebrandde Schouwmolen, 1830-
1833.  1 omslag 
N.B. De Schouwmolen was gesitueerd in de Zouteveense polder 

 
 .-- Stukken betreffende de betaling van de kosten van de afgebrandde 

Schouwmolen, 1830, 1831.  
N.B. Zie archief Zouteveense polder, inv.nr. 639 

 
 617 Akte van aanbesteding door de molenmeesters en volgers van de 

Holierhoekse polder en van de Zouteveense polder van het 
onderhoud aan het zeil- en touwwerk van de zes molens, 
aangenomen door A.M. Voogd te Vlaardingen voor vijf jaren, 1843.  1 stuk 

 
 618 Akte van schuldbekentenis ten behoeve van P. Verkade te 

Vlaardingen ten bedrage van ? 3200,- ter verbetering van de 
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Schouwmolen, met goedkeuring van hoogheemraden van Delfland 
voor het aangaan van de geldlening, 1843.  2 stukken 

 
 .-- Akte van aanbesteding door de molenmeesters en kroosheemraden 

van de Holierhoekse polder en de Zouteveense polder van de 
verbetering van de Schouwmolen, aangenomen door J. den 
Braanker te Delft, 1843.  
N.B. Zie archief Zouteveense polder, inv.nr. 642 

 
 619 Besluit van de vergadering van ingelanden om de molenaar A. Smit 

te Vlaardinger-Ambacht te gelasten de schuur op de werf van de 
Zwethmolen af te breken, met besluit van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland houdende lastgeving tot naleving van 
het besluit van de polder, 1857, 1859. Minuut.  2 stukken 

 

1.1.3.4. Zorg voor wegen 

 
1.1.3.4.1. Toezicht 
 
 620 Akte van condemnatie door de Hoge Raad van Holland inzake de 

bevestiging van een akte van consent uit 1644 en een akte van 
approbatie uit 1645 van de Holierhoekse polder en de Zouteveense 
polder waarin bepalingen zijn opgenomen inzake het gebruiken en 
onderhouden van het zandpad als trekpad door de stad Delft, 1645. 
Afschrift, 1647, 1644 - 1647.  1 katern 

 
1.1.3.4.2. Beheer en onderhoud 
 
N.B. Zie ook inv.nrs. 576 tot en met 679. 
 
 621 Uittreksel uit het Register van resolutiën van Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland van het besluit tot aanzegging van 
het polderbestuur om het voetpad vanaf de Holierhoekseweg tot 
aan de Vlaardingerweg te onderhouden en toegankelijk te houden 
voor de ingelanden, 1794.  1 katern 

 
 622 Staat houdende gegevens inzake de aanbesteding van het 

onderhoud aan de wegen in de Holierhoekse polder en de 
Zouteveense polder en aan de Slinksloot, 1818.  1 stuk 

 
 


