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1. HISTORISCH KADER VAN DE LAGE ABTWOUDSCHE 
POLDER EN DE INVENTARISATIE VAN HET ARCHIEF 

 

1.1. Historisch kader 

 
Het gebied van de Lage Abtwoudsche polder stond vóór de 
oprichting van de polder in 1560 bekend onder de naam 
Papsou. Over de betekenis van de naam zijn de meningen 
verdeeld. Papsou kan afgeleid zijn van Popteswolde, dat woud 
van Popta betekent. Popta is een Friese jongensnaam. 
Mogelijk is de naamgever een Friese kolonist geweest die in de 
elfde eeuw met vele andere Friezen naar dit gebied trokken 
om door ontginning bestaansmiddelen te vinden. .C.D. 
Goudappel e.a., Genealogische en historische encyclopedie van 
Delft I (Delft, 1984) 8. Een andere lezing is dat de naam 
verwijst naar de rechten die de abt van de abdij van Egmond 
ontleende aan de heerlijkheid Abtsrecht waarin de polder was 
gelegen.. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der 
Nederlanden (Gorinchem, 1847) 43. Daarnaast kan de naam 
ontleend zijn aan de heerlijkheid zelf. 
 

1.1.2. Ambachtelijke en gemeentelijke indeling 

 
Door de ontginningen aan het eind van de elfde eeuw ontstond 
onder andere de grondheerlijke organisatie Hof van Delft. De 
polder van Papsou viel binnen dit gebied.. J.F. Niermeijer, 
Delft en Delfland. Hun oorsprong en vroegste geschiedenis 
(Leiden, 1944) 23. Vanaf het begin van de twaalfde eeuw 
brokkelde dit rechtsgebied af als gevolg van schenking of 
belening door de graaf. Hieruit ontstonden 
ambachtsheerlijkheden. Een ambacht was een rechtsgebied 
waarbinnen de ambachtsheer recht van jurisdictie en heerlijke 
rechten bezat. In het gebied van de Lage Abtwoudsche polder 
verschenen zo de ambachten Abtsrecht, Sint-Maartensrecht, 
Vrijenban en Hof van Delft. Door deze ontwikkeling raakten de 
ambachten geografisch versnipperd. 
 
In 1826 kwam een eind aan deze situatie. Het Koninklijk 
Besluit van 9 september bepaalde dat het gebied ten westen 
van de Schie dat verdeeld was over de ambachten Hof van 
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Delft en Vrijenban samengevoegd zou worden tot de gemeente 
Hof van Delft. Hetzelfde gebeurde met de versnipperde 
gebieden ten oosten van de Schie. Deze kwamen toe aan de 
gemeente Vrijenban. De herindeling werd pas in 1833 
gerealiseerd.. Goudappel, Genealogische I, 16. In 1855 werd 
de gemeente Sint-Maartensrecht opgeheven en bij de 
gemeente Schipluiden gevoegd.. J.A.M.Y. Bos-Rops ea. (red.), 
De archieven in Zuid-Holland II (Alphen aan den Rijn, 1983) 
645. Door deze herindeling viel de Lage Abtwoudsche polder in 
de tweede helft van de negentiende eeuw voor het grootste 
gedeelte onder de gemeente Hof van Delft en een kleine 
strook onder Schipluiden. De gemeente Hof van Delft heeft tot 
1 januari 1921 bestaan. Bij de opheffing kwam het 
grondgebied aan de gemeente Delft..Goudappel, 
Genealogische I, 16. 
 

1.1.3. Regeling van de waterstand 

 

1.1.3.1. Bemaling 

 
De problemen voortkomend uit het verschil in waterhoogte 
binnen een ambacht waren evident bij de polder van Papsou. 
Bij droog weer lieten de ingelanden van het hooggelegen 
gedeelte, de zogenaamde hooglanders, water in de polder om 
het vee te kunnen laten drinken. Veel van het water stroomde 
naar het lager gelegen gedeelte. Bij hevige regenval kregen de 
laaglanders dan te maken met grote wateroverlast, 
'verdrenckende alsoe (...) haver, hoije ende andere 
vruchten'.Register van keuren enz. van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland 1440 - 1852, Oud- Archief 
Delfland (OAD), inv.nr. 30, f. 166.. De laaglanders verzochten 
daarom in 1560 het hoogheemraden van Delfland om 
vergunningverlening tot het plaatsen van een wipwatermolen 
en het leggen van een scheidingskade tussen het hoge en lage 
gedeelte. De vergunning werd verleend. Tussen de Schieweg 
en de Tanthofskade werd een scheidingskade gelegd, de 
Papsousekade. Het ontstaan van de Lage Abtwoudsche polder 
en de Hooge Abtwoudsche polder was hiermee een 
feit..Ibidem, f. 166v en f. 167r. 
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Tot ver in de negentiende eeuw werd de Lage Abtwoudsche 
polder bemalen door middel van drie achtkante 
windwatermolens, staande langs de Schie. Het meest 
noordelijk stond de Galgmolen. De naam van de molen was 
ontleend aan de nabijgelegen gerechtsplaats van de stad Delft, 
waar de galg en het rad stonden. Meer zuidwaarts was de 
zogenaamde Middelmolen gesitueerd en meest zuidelijk, 
tegenover de Akkerdijkseweg, de Zuidmolen.. L.F. Teixeira de 
Mattos, Waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-
Holland, ( 's-Gravenhage) 306. 
 
De oudste vermelding van een molen in het gebied dateert van 
1469. In dat jaar verleenden de hoogheemraden van Delfland 
vergunning tot het stellen van een derde watermolen. Hieruit 
valt af te leiden dat de polder vóór die tijd al over twee 
bemalingsinrichtingen beschikte.. "Index". Tafel op de 
registers van keuren enz. van dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland, 1440 - 1858, OAD, inv.nr. 219, f. 271. 
 
In 1868 ging het bestuur van de Lage Abtwoudsche polder 
voor de bemaling van het gebied over op een 
stoomschepradgemaal. De locatie van de Zuidmolen werd 
gekozen voor plaatsing van het stoomgemaal, dat de bemaling 
van de drie windwatermolens moest overnemen. Ter hoogte 
van de Akkerdijkseweg verrees het stoomgemaal "Landbouw's 
Welvaren".. Ottevanger, Molens, gemalen en andere 
waterstaatkundige elementen in midden-Delfland. Een 
inventarisatie van hun cultuurhistorische waarden (Den Haag, 
1985) 98 en 195. Vanaf 1914 werd herhaaldelijk onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden tot verbetering of vervanging 
van het stoomgemaal. Voor vervanging twijfelde het bestuur 
tussen een dieselgemaal en een elektrisch gemaal.. Rapport P. 
v.d. Zee vervanging stoomgemaal 1951, Archief Lage 
Abtwoudsche polder (ALAP), inv.nr. 275. Uiteindelijk viel de 
keus op een elektrisch gemaal. In 1952 werd dit gemaal in 
werking gesteld op de plaats van het stoomgemaal..Geldlening 
elektrisch gemaal 1952 - 1961, ALAP, inv.nr. 277. 
 
Door ingebruikname van het stoomgemaal verloren de 
Galgmolen en de Middelmolen hun functie. De Galgmolen werd 
gedeeltelijk afgebroken. Het restant brandde in de jaren 30 
van de twintigste eeuw af, waarmee de molen uit het 
landschap van de polder verdween. De Middelmolen kreeg in 
1870 een andere functie. Een particulier uit Delft kocht de 
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molen om lijnzaad te persen. Vanwege het afvalproduct van 
het geperste lijnzaad waarvan lijnkoeken als veevoeder werd 
gemaakt, kreeg de molen de naam "Koekmolen" en de 
Middelmolensloot "Koekmolensloot". Het bedrijfje in de 
voormalige Middelmolen heeft niet langer dan twee decennia 
bestaan, want in 1890 werd begonnen met de sloop van de 
molen..Ottevanger, Molens, 197. 
 

1.1.3.2. Waterinlaat 

 
De waterinlaat vanuit de Schie werd mogelijk gemaakt door 
particuliere inlaatduikers en door drie inlaatduikers in 
eigendom van de polder. Door in 1890 een overeenkomst te 
sluiten met de Hooge Abtwoudsche polder kreeg de polder het 
recht om twee duikers te plaatsen in de Papsousekade. Via 
deze duikers kon water vanuit de Hooge Abtwoudsche polder 
naar de polder worden gebracht. De Lage Abtwoudsche polder 
betaalde hiervoor een jaarlijkse vergoeding van ? 100,- aan de 
andere polder. Ook beheerde en onderhield de Lage 
Abtwoudsche polder de twee duikers.. Akte van overeenkomst 
met Hooge Abtwoudsche polder inlaat water 1890, ALAP, 
inv.nr. 280. Op grond van deze overeenkomst hief de Hooge 
Abtwoudsche polder polderlasten op enkele langs de 
scheidingskade hooggelegen landerijen binnen de Lage 
Abtwoudsche polder..Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 306. 
 

1.1.4. Wegen 

 
De belangrijkste wegen in de polder waren de Abtswoudseweg, 
de Schieweg en het Jaagpad. De Abtswoudseweg doorkruiste 
de polder van noord naar zuid. De weg was in de twintigste 
eeuw eigendom van de gemeente Delft. Een gedeelte ervan 
werd onderhouden door de polder en een gedeelte door de 
gemeente.. Ibidem, 307. De Schieweg langs de Schie had 
tevens een waterkerende functie. De vaak gebruikte 
aanduiding "Schiekade" is ontstaan in het spraakgebruik, maar 
is niet de officiële benaming. Deze weg was eveneens in 
eigendom van de gemeente Delft en werd ook door de 
gemeente onderhouden..Ibidem, 305. 
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2. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN 
INVENTARISATIE 

 

2.1. Geschiedenis 

 
Het archief van de Lage Abtwoudsche polder werd beheerd 
door de secretaris-penningmeester. Op welke plaats hij het 
archief bewaarde is niet bekend. Vermoedelijk hield hij het 
archief thuis in bewaring. Als de functie overging naar een 
andere persoon veranderde dus ook het archief van locatie. 
Onder secretaris-penningmeester D. Waverijn zou het archief 
bewaard zijn op de secretarie van de gemeente Hof van Delft. 
D. Waverijn was van 1911 tot 1946 secretaris-penningmeester 
van de polder en tevens secretaris van de gemeente Hof van 
Delft. Bij de opheffing van de gemeente in 1921 verloor hij 
deze functie. Het archief liet hij achter in het raadhuis aan de 
St. Olofsstraat 21. In 1921 verhuisde het gemeente-archief 
van Delft van het stadhuis naar het voormalige raadhuis van 
Hof van Delft.. A.P.A. van Daalen, Van stadhuistoren naar het 
wapen van Savoye. Lotgevallen van het archief van Delft 
(Delft, 1984) 19. De bescheiden die in 1946 deel uitmaakten 
van het archief bleven hier bewaard. 
 
Naar aanleiding van de bepalingen in de Archiefwet van 1918 
besloot het bestuur van de Lage Abtwoudsche polder in 1960 
een groot deel van het polderarchief in bewaring te geven bij 
de gemeentelijke openbare archiefbewaarplaats aan de Oude 
Delft.. Polder aan Gedeputeerde Staten 20-1-1950, ALAP, 
inv.nr. 52. De Wet van 1918 stelde gemeentebesturen en 
besturen van waterstaatsorganisaties tot taak 'zich meer dan 
tot dusverre aan de verzorging harer archieven gelegen te 
laten liggen'. 'Concept-gemeentelijke archiefverordening' en 
'Concept- instructie voor den gemeente-archivaris' december 
1919, ALAP, inv.nr. 52.. De Wet van 1918 verplichtte 
waterschapsbesturen de archieven van vóór 1811 over te 
brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Het was 
toegestaan ook de archieven van jonger datum over te 
dragen, mits deze archieven niet meer voor de lopende dienst 
werden gebruikt. Voorts waren gemeentebesturen en 
waterschapsbesturen gehouden de archieven vochtvrij en zo 
mogelijk brandvrij te bewaren. Om strafdepot te voorkomen 
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kregen de kleinere instellingen het advies om de archieven 
over te brengen naar een archiefbewaarplaats van een grotere 
gemeente of naar het Rijksarchief.. Circulaire van 
Gedeputeerde Staten beheer archieven 3-5-1920, ALAP, 
inv.nr. 52. Het bestuur van de Lage Abtwoudsche polder gaf 
hier dus pas in 1960 gevolg aan door een groot gedeelte van 
het archief over te brengen naar de openbare 
archiefbewaarplaats van de gemeente Delft. In 1964 sloot het 
polderbestuur voor de inbewaringgeving van archieven een 
overeenkomst met B en W van Delft. De overeenkomst 
bepaalde dat naast een vast bedrag per strekkende meter 
archief dat in bewaring was gegeven de kosten van de 
materiële verzorging van het archief in rekening werden 
gebracht bij de polder. Voor herordening van het archief was 
toestemming nodig van het polderbestuur.. Akte van 
overeenkomst met B en W van Delft inbewaringgeving archief 
4-4-1964, ALAP, inv.nr. 52. 
 
Het resterende archief werd door de secretaris-
penningmeester van de Lage Abtwoudsche polder bewaard in 
een oude secretaire en in een kistje op zolder. Het 
polderbestuur was voornemens een archiefkast aan te schaffen 
wegens plaatsgebrek.. Correspondentie met Gedeputeerde 
Staten 20-1-1950 en 6-3-1950, ALAP, inv.nr. 52. In het 
archief zijn geen aanwijzingen te vinden dat dit daadwerkelijk 
is gebeurd. 
 
In 1960 zijn de archiefbescheiden van de polder tot en met 
1958 overgedragen aan de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats.. Woudse polder aan Provinciale 
archiefinspectie 30-3-1960, Archief Woudse polder, inv.nr. 11. 
Vanaf 1975 is het archief van de Lage Abtwoudsche polder in 
etappes overgegaan naar de archiefbewaarplaats van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Het betrof in 1975 het 
gedeelte van het archief dat niet aan de gemeente Delft was 
overgedragen. Een klein gedeelte van de bij het gemeente-
archief van Delft berustende archiefbescheiden is in 1978 naar 
het hoogheemraadschap overgebracht. In 1979 volgde het 
overige gedeelte. Eveneens in 1979 droeg de voormalige 
poldersecretaris de archiefbescheiden die in de jaren '60 waren 
gevormd over aan het hoogheemraadschap. 
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2.2. Inventarisatie 

 
Het archief van de Lage Abtwoudsche polder bestaand uit 
stukken uit de periode van 1431 tot en met 1958 is voor de 
eerste maal in 1961 bij de gemeentelijke archiefdienst Delft 
geïnventariseerd door J.P. Rogier. Volgens Rogier was er in het 
archief van de polder geen spoor van ordening te ontdekken. 
Rogier zegt in zijn inleiding echter niets over zijn eigen 
toegepaste inventarisatiemethode. Rogier ordende de 
archiefbescheiden onder de hoofdrubrieken "Algemeen", 
"Waterstaat", "Eigendommen" en "Financiën". Binnen deze 
hoofdindeling paste hij de chronologische volgorde niet 
consequent toe. De inventarisator wijst er in de inleiding op 
dat de inventaris 'wellicht enige sporen vertoont van de haast 
waarmee hij is opgesteld'. J.P. Rogier, Inventaris van de 
waterschapsarchieven berustende in de archiefbewaarplaats 
der gemeente Delft (Delft, 1961) z.p.. Het door Rogier 
geïnventariseerde gedeelte van het archief bestond uit 30 
dozen. 
 
Op de archiefbescheiden die in drie dozen in 1975 door de 
secretaris-penningmeester van de polder Vockestaert waren 
overgedragen maakte A.J.M. van Velzen een inventarislijst. 
Hiervan is echter geen exemplaar aangetroffen. Dit gedeelte 
en het archiefgedeelte dat in 1979 ongeïnventariseerd is 
overgedragen door de laatste secretaris-penningmeester van 
de Lage Abtwoudsche polder, G. Jongeneel, is door J.D. van 
Tuijl, wetenschappelijk archiefmedewerker bij de afdeling Oud-
Archief en Bibliotheek van het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Op dit gedeelte van het polderarchief werd een 
voorlopige inventaris vervaardigd, waarbij de stukken onder 
een aantal rubrieken alfabetisch gerangschikt werden. Binnen 
deze rubrieken waren de archiefbestanddelen vervolgens 
geordend op chronologische volgorde. 
 
Door het ontbreken van een oude orde, door het bestaan van 
twee 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 onderwerpen. De stukken van algemene aard zijn 
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de notulen en convocaties voor de vergaderingen, ingekomen 
en minuten van uitgaande stukken, alsmede bekendmakingen. 
De stukken betreffende bijzondere onderwerpen zijn 
onderverdeeld in de hoofdrubrieken Bestuursinrichting, 
Bestuur, Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak en 
Uitvoering van de taak. Deze rubrieken zijn afhankelijk van het 
aantal inventarisnummers verder onderverdeeld. Binnen de 
rubrieken is de ordening chronologisch. 
 
De archiefbescheiden van midden negentiende eeuw en jonger 
verkeren in goede staat. Zonodig en zo mogelijk zijn de 
stukken eigenhandig hersteld. De oudere archiefbescheiden 
verkeerden vrijwel allemaal in zeer slechte staat. De meesten 
waren zwaar aangetast door vocht. Rogier is in zijn inleiding 
zeer duidelijk over de staat van het oude gedeelte van het 
archief: 'Als we vandaag moeten constateren, dat slechts 
schamele resten van oude polderarchieven voor ons bewaard 
gebleven zijn, moeten we rekening houden met de 
noodzakelijk primitieve administratie in dergelijke kleine 
gemeenschappen van nauwelijks geletterden en met het totaal 
ontbreken van zorg voor de oude afgedane stukken. (...) Van 
groot historisch belang zijn zij niet. Het oudste stuk dateert 
van 1431 (...) Bedroevend echter is de staat waarin enkele 
restanten van originele oorkonden werden aangetroffen. Het is 
geen verrassing meer te lezen, dat de waterontlasting van 
deze polder in het verleden tot zoveel moeilijkheden en interne 
conflicten aanleiding was. 
 
Het moet daar in Papsou bepaald heel vochtig zijn 
geweest.'.Ibidem. LITERATUUR Aa, A.J. van der, 
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 
1847). Bos-Rops, J.A.M.Y. e.a., (red.), De archieven van Zuid-
Holland II (Alphen aan den Rijn, 1983). Daalen, A.P.A. van, 
Van stadhuistoren naar het Wapen van Savoye. Lotgevallen 
van het archief van Delft (Delft, 1984). Goudappel, C.D., 
Genealogische en historische encyclopedie van Delft I (Delft, 
1984). Niermeijer, J.F., Delft en Delfland. Hun oorsprong en 
vroegste geschiedenis (Leiden, 1944). Ottevanger, G., e.a., 
Molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in 
midden-Delfland. Een inventarisatie van hun cultuurhistorische 
waarden (Den Haag, 1985). Teixeira de Mattos, L.F., De 
waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland II 
Het vasteland 's-Gravenhage). ARCHIEVEN Vindplaats: 
Hoogheemraadschap van Delfland Archief Lage Abtwoudsche 
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polder Archief Woudse polder Oud-Archief Delfland Hoewel 
Rogier nogal kras was in zijn uitlatingen, vooral wat betreft het 
vermeende gemis aan historisch belang, sprak hij terecht over 
de schamele resten van oude polderarchieven. Het vocht had 
een verwoestende werking op de oudere archiefbescheiden, 
waardoor sommige onleesbaar waren en zelfs te bros om vast 
te pakken. Aansluitend aan de inventarisatie zijn de daarvoor 
in aanmerking komende archiefbescheiden gerestaureerd. 
Gezien de slechte staat van de door vocht aangetaste stukken 
is de opmerking van Rogier in de inleiding dat het in Papsou 
bepaald heel vochtig moet zijn geweest, geheel op zijn plaats. 
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3. LAGE ABTWOUDSCHE POLDER (1431) 1540 ? 1970 
(1976) 

 

3.1. Stukken van algemene aard 

 

3.1.1. Notulen 

 
 1 Register houdende de notulen van de vergaderingen 

van het dagelijks bestuur, 1859 - 1864, van 
stemgerechtigde ingelanden, 1859, en van het 
dagelijks bestuur met stemgerechtigde ingelanden, 
1860 - 1864, alsmede afschriften van uitgaande 
brieven, 1859 - 1864, processen-verbaal van de 
verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur, 
1859 - 1864, en een staat houdende gegevens 
inzake hoefslagen op wegen en kaden, 1864, 1859-
1864, 1859 - 1864.  1 deel 

 
 2 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks 

bestuur met de stemgerechtigde ingelanden, 1861-
1873.  1 omslag 

 
 3-4 Notulen van de vergaderingen van de 

stemgerechtigde ingelanden, 1861-1970.  1 deel en 4 stukken 

N.B. Zie voor 1859 inv.nr. 1 en voor 1947 - 1959 
inv.nr. 7 

 3 1861-1867, 1861 - 1867 4 stukken 

 4 1910-1970, 1910 - 1970 

 
 5-9 Notulen van de vergaderingen van het dagelijks 

bestuur, 1865 - 1930 en 1960 - 1970, en van de 
stemgerechtigde ingelanden, 1947 - 1959, 1865-
1970, 1865 - 1970.  4 delen en 1 omslag 

 5 1865-1874, 1865 - 1874 1 omslag 

 6 1925-1963, 1925 - 1963 

 7 1947-1961, 1947 - 1961 

 8 1963-1969 sept, 1963 - 1969 

 9 1969 okt.-1970, 1969 - 1970 
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 10 Convocaties voor de vergaderingen van de 
stemgerechtigde ingelanden, 1910, 1921, 1926- 
1970.  1 omslag 

 

3.1.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 

 
 11 Agenda van ingekomen brieven, 1882 - 1893, 

alsmede afschriften van uitgaande brieven, 1882 - 
1895, 1882-1895, 1882 - 1895.  1 omslag 

 
 12-13 "Brievenboek". Register houdende afschriften van 

uitgaande brieven, 1900-1948.  2 delen 

N.B. Zie voor de jaren 1859 - 1864 inv.nr. 1 

 12 1900-1909, 1900 - 1909 

 13 1946-1948, 1946 - 1948 

 
 14 Agenda van uitgaande brieven over de jaren 1961 - 

1967, [1961]-[1967], 1961 - 1967.  1 omslag 

 

3.1.3. Bekendmakingen 

 
 15 Register houdende bekendmakingen, 1860-1878.  1 deel 
 

3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

3.2.1. Bestuursinrichting 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 183. 
 
 16 "Delflands binnenwaterstaat zooals denzelve zig 

bevind in den jaare 1798". Register houdende 
gegevens inzake de polders in het gebied van het 
Hoogheemraadschap van Delfland, 1798.  1 katern 

N.B. Met aanvulling uit 1840 

 
 17 Bijzonder reglement, alsmede stukken betreffende 

de wijziging en herziening, 1858, 1918, 1919.  1 omslag 
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 18 Staat houdende opgave van gegevens inzake het 
bijzonder reglement, gaarderboek, keuren, 
belastbare oppervlakte en bestuursleden, [c. 1865]. 
 1 stuk 

N.B. In tweevoud 

 
 19 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

waarin wordt verzocht een mening te geven over 
het voorstel van de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder tot grenswijziging van de polder zoals deze is 
opgenomen in het ontwerp-bijzonder reglement, 
1907.  1 stuk 

 
 20 Kaarten van de polder met omliggende polders, 

houdende gegevens inzake het maalpeil en de 
situering van kaden en watergangen, [c. 1960].  2 stukken 

 
 21 Brief aan Gedeputeerde Staten waarin bezwaar 

wordt gemaakt tegen de samenvoeging van de Lage 
Abtwoudsche polder, de Kerkpolder, de Noord-
Kethelpolder en de Holierhoekse- en Zouteveense 
polder en tegen de inhoud van het ontwerp-besluit 
tot oprichting van de polder Vockestaert, met 
overige stukken betreffende de opheffing van de 
polders, 1970. Doorslag.  4 stukken 

 

3.2.2. Bestuur 

 

3.2.2.1. Dagelijks bestuur 

 
 22 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland en Gedeputeerde Staten inzake de 
kennisgeving van de benoeming en toelating van de 
leden van het dagelijks bestuur, 1858-1958.  1 omslag 

 
 23-24 Processen-verbaal van de verkiezing van de leden 

van het dagelijks bestuur, met staten houdende 
gegevens van de stemgerechtigde ingelanden en de 
aantallen uitgebrachte stemmen, 1858-1970.  2 pakken 

N.B. Zie voor de jaren 1859 - 1864 ook inv.nr. 1 

 23 1858-1898, 1858 - 1898 
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 24 1900-1970, 1900 - 1970 

 
 25 Stukken betreffende de verkiezing, benoeming en 

toelating van de individuele leden van het dagelijks 
bestuur, alsmede de aanvaarding van het 
bestuursambt, bezoldiging en pensioen, 1859-1970. 
 1 pak 

N.B. Met inliggende naamlijst 

 
 26 Roosters van aftreding van de leden van het 

dagelijks bestuur over de jaren 1876 - 1958, [c. 
1876], [c. 1910], 1947.  3 stukken 

 
 27 Stukken betreffende de herziening en vaststelling 

van de bezoldiging van de leden van het dagelijks 
bestuur, de secretaris-penningmeester en de 
overige personeelsleden, alsmede de jaarlijkse 
vergoeding voor de vergaderingen van de 
stemgerechtigde ingelanden, 1914-1964.  1 omslag 

 
 28 Correspondentie met Gedeputeerde Staten inzake 

de vaststelling van de hoogte van het bedrag dat 
jaarlijks voor de vergaderingen van het dagelijks 
bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden 
besteed mag worden, 1925, 1961.  3 stukken 

 
 29 Polissen van de verzekering tegen de geldelijke 

gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid, 1961, 
1963, 1966.  4 stukken 

 

3.2.2.2. Stemgerechtigde ingelanden 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 27 en 28. 
 
 30 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, [2e helft 

19e eeuw]-[1960].  1 pak 

N.B. Met hiaten 

 
 31 Akten van permanente volmacht voor het bijwonen 

van de vergaderingen van de stemgerechtigde 
ingelanden, 1891, 1914, 1921, 1947.  5 stukken 
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 32 Presentielijsten van de vergaderingen van de 
stemgerechtigde ingelanden, 1967-1970.  1 katern 

 

3.2.3. Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak 

 

3.2.3.1. Personeel 

 
3.2.3.1.1. Algemeen 

 
 33 Stukken betreffende de bezoldiging en het pensioen 

van de secretaris-penningmeester, de machinist en 
de bode, 1922-1970.  1 omslag 

N.B. Zie voor bezoldiging ook inv.nr. 27 

 
 34 Besluit van de stemgerechtigde ingelanden tot 

uitvoering van de pensioenwet van 1922, met een 
brief van Gedeputeerde Staten waarin wordt 
verzocht om enige aanpassing, 1923.  2 stukken 

 
 35 Ambtenarenreglement A en B, 1931, 1932.  3 katernen 

 
 36 Correspondentie met Gedeputeerde Staten inzake 

de invoering van een kinderbijslagregeling, 1946, 
1947.  2 stukken 

 
 37 Arbeidsovereenkomstenverordening, [1957].  1 katern 

 
3.2.3.1.2. Secretaris-penningmeester 

 
 38 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag, 

alsmede de bezoldiging en het pensioen van de 
individuele secretarissen-penningmeester, 1910-
1970.  1 omslag 

N.B. Met inliggende naamlijst. Zie voor bezoldiging 
ook inv.nr. 27 en 33 en voor pensioen inv.nr. 33 

 
 39 Besluiten van de stemgerechtigde ingelanden en 

van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de 
bezoldiging van de secretaris-penningmeester, 
1922, 1954-1970.  1 omslag 
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 40 Polis van de verzekering tegen fraude en schade 
voortkomend uit handelingen of nalatigheden van 
de penningmeester, met overige stukken 
betreffende de zekerheidstelling, 1923-1961.  1 omslag 

 
 41 Instructie voor de penningmeester, [1947].  1 katern 

 
 42 Instructie voor de secretaris, [1947].  1 katern 

 
3.2.3.1.3. Molenaar, machinist 
 
 43 Aantekening inzake de verkiezing van een molenaar 

voor de Zuidmolen, 1647.  1 stuk 

 
 44 Akte van aanbesteding van de bediening van drie 

watermolens aan molenaars voor de periode van de 
eerste Meischouw 1647 tot de eerste Meischouw 
1648, [1647].  1 stuk 

 
 45 Instructie voor de machinist van het stoomgemaal, 

1868. Met concept.  2 stukken 

 
 46 Polis van de ongevallenverzekering voor de 

machinist, 1904.  1 stuk 

 
 47 Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag, 

alsmede de bezoldiging en het pensioen van de 
machinisten J.H. Wubben, Th. Wubben en Th.A. 
Wubben, 1914-1970.  1 omslag 

 
 48 Stukken betreffende de vaststelling van de 

bezoldiging van de machinist, 1932, 1933.  5 stukken 

N.B. Zie voor bezoldiging en pensioen ook inv.nr. 
33 

 
 49 Correspondentie met Centraal Woningbeheer en 

Huisvestingsbureau te Delft inzake het aanvragen 
van een woonvergunning voor de machinist J.H. 
Wubben en woningruil met de voormalige machinist 
Th.A. Wubben, 1958.  5 stukken 

 
3.2.3.1.4. Bode 
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 50 Stukken betreffende de bezoldiging en het 
pensioen, alsmede het ontslag van de boden C. 
Paalvast te Delft en J.M.M. Knijnenburg te 
Schipluiden, 1922-1954.  1 omslag 

N.B. Zie voor bezoldiging en pensioen ook inv.nr. 
33 

 
 51 Brief aan C. Paalvast te Delft waarin wordt 

medegedeeld dat door de stemgerechtigde 
ingelanden is besloten tot kwijtschelding van 
achterstallige huur en huurverlaging voor de woning 
van de bode, 1933. Afschrift.  1 stuk 

 

3.2.3.2. Archief 

 
 52 Akte van overeenkomst met de gemeente Delft 

inzake de inbewaringgeving van het archief aan de 
gemeentelijke archiefbewaarplaats, met 
correspondentie met diverse overheden inzake de 
inbewaringgeving, 1919-1970.  1 omslag 

 
 53 Inventaris van het archief van de Lage Abtwoudsche 

polder 1431 - 1958 door J.P. Rogier, [1961], 1431 - 
1961.  1 stuk 

 

3.2.3.3. Financiën 

 
3.2.3.3.1. Algemeen 

 
 54 Formulieren voor het Centraal Bureau voor de 

Statistiek houdende gegevens inzake de omslag, 
geldleningen, bijdragen en opbrengsten van de 
onroerende goederen over de jaren 1937 - 1970 ten 
behoeve van de Statistiek van de 
Waterschapsfinanciën, 1939-[c. 1970].  1 omslag 

 
3.2.3.3.2. Belastingen en heffingen 

 
3.2.3.3.2.1. Ten behoeve van de polder 

 
3.2.3.3.2.1.1. Vaststelling en heffing omslag 
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3.2.3.3.2.1.1.1. Leggers 

 
 55-63 "Gaarderboek". Kadastrale, artikelsgewijze leggers 

van onroerende goederen, [c. 1850]-[c. 1950]. 5 delen en 4 pakken 

N.B. Inv.nr. 55, 56 en 57 met voorin een 
naamindex en achterin de slotsommen van de 
artikelen, inv.nr. 59 met voorin een naamindex en 
achterin een perceelindex en inv.nr. 60 met een 
verzamelstaat 

 55 [c. 1850]-[c. 1880], 1850 - 1880 

 56 [c. 1880]-[c. 1910], 1880 - 1910 

 57 [c. 1910]-[c. 1920], 1910 - 1920 

 58 [c. 1920]-[c. 1950], 1920 - 1950 

 59 [c. 1950]-[c. 1960], 1950 - 1960 

 60 [c. 1961]-[c. 1976] art. 21003 t/m 22396, 1003 - 
1976 1 pak 

 61 [c. 1961]-[c. 1976] art. 25004 t/m 26555, 1961 - 
1976 1 pak 

 62 [c. 1961]-[c. 1976] art. 1 t/m 20994, 1961 - 1976 1 pak 

 63 [c. 1961]-[c. 1976] art. 22405 t/m 24989, 1961 - 
1976 1 pak 

 
 64-68 Naamindeces op de kadastrale, artikelsgewijze 

leggers van onroerende goederen, [1920]- [1976]. 1 deel en 4 pakken 

N.B. Inv.nrs. 65 - 68 op kaart 

 64 [c. 1920]-[c. 1950], 1920 - 1950 1 deel 
 65 [c. 1961]-[c. 1976] A t/m F, 1961 - 1976 

 66 [c. 1961]-[c. 1976] G t/m K, 1961 - 1976 

 67 [c. 1961]-[c. 1976] L t/m R, 1961 - 1976 

 68 [c. 1961]-[c. 1976] S t/m Z, 1961 - 1976 

 
 69-70 Indeces op de artikelen van de kadastrale leggers 

van onroerende goederen, [c. 1920]-[c. 1976]. 1 deel en 1 pak 

N.B. Inv.nr. 70 op kaart 

 69 [c. 1920]-[c. 1950], 1920 - 1950 1 deel 
 70 [c. 1961]-[c. 1976], 1961 - 1976 

 
3.2.3.3.2.1.1.2. Kohieren 

 
 71-74 Kohieren van omslag, 1799-1970.  3 pakken en 1 deeltje 

 71 1799-1819, 1799 - 1819 1 deeltje 

 72 1859-1909, 1859 - 1909 

 73 1910-1945, 1910 - 1945 
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 74 1946-1970, 1946 - 1970 

 
3.2.3.3.2.1.1.3. Stukken betreffende de inning en invordering 

 
 75 Uittreksel uit het vonnis van hoogheemraden van 

Delfland waarbij K. Duijst wordt vrijgesproken van 
betaling aan Zouteveen van het molengeld over 
land aan de uiterdijken, 1581.  1 charter 

N.B. Deels onleesbaar. Met transcriptie. Afschrift in 
inv.nr. 144 

 
 76 Correspondentie met overheden en particulieren 

inzake de heffing van de omslag op percelen, met 1 
tekening, 1932-[1970].  1 omslag 

 
3.2.3.3.2.1.2. Leges 

 
 77 Verordening op de heffing en invordering van leges 

ter secretarie, 1958.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.2. Ten behoeve van andere Delfland 

 
3.2.3.3.2.2.1. Delflands lasten 

 
 78 Brief van de polder Berkel waarin wordt verzocht 

om instemming bij het verzoek aan Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfland om opschorting van 
de uitvoering van nieuwe werken en verlaging van 
het sluisgeld in overweging te nemen vanwege de 
economische crisis, 1932. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.3.3.2.2.2. Overige lasten en verplichtingen 

 
3.2.3.3.2.3. Belasting aan Delfland 

 
 79 Formulier voor Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland houdende gegevens van de gebouwde 
eigendommen, zoals een huis, erf, molen, schuur 
en noodwoning in de gemeente Delft, sectie H nrs. 
959 en 979, welke worden opgenomen in de omslag 
van het algemeen beheer, 1957.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3. Eigendom 
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3.2.3.3.3.1. Onroerende goederen 

 
3.2.3.3.3.1.1. Algemeen 

 
 80 Uittreksel uit het gaarderboek van de gemeente Hof 

van Delft inzake de onroerende goederen in 
eigendom van de polder, 1867.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3.1.2. Verkoop 

 
 81 Akte van verkoop van percelen land in de gemeente 

Hof van Delft, sectie E nr. 264, en watergangen, 
sectie E nrs. 6, 170, 263, en in de gemeente Sint-
Maartensrecht, sectie B nr. 142, aan de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij te Amsterdam, 
waarbij de maatschappij gehouden is voor eigen 
rekening een overweg te leggen en te onderhouden 
over het perceel sectie E nr. 264, met kaart, 1845.  2 stukken 

 
 82 Akten van verkoop van houtgewas, 1861-1879.  1 omslag 

 
 83 Akte van verkoop van percelen weiland, kade en 

watergang in de gemeente Schipluiden, sectie E nr. 
101 en sectie L nrs. 851 en 852, ten behoeve van 
de verbetering van de weg Westelijk Delft-
Schiedam, met besluit van de stemgerechtigde 
ingelanden en de kennisgeving aan Gedeputeerde 
Staten van het besluit tot verkoop, 1937, 1938, 
1941.  1 omslag 

 
 84 Besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot 

verkoop van de grond van de voormalige 
Galgmolenwerf met opstallen in de gemeente Delft, 
sectie G nr. 27, aan de NV Nederlandse 
Kabelfabriek te Delft, met overige stukken 
betreffende de verkoop, 1946, 1952, 1961, 1962.  5 stukken 

 
 85 Stukken betreffende de verkoop van percelen land 

en watergang aan de Tanthofskade in de gemeente 
Zouteveen, sectie M nrs. 8, 9, 10, 734 en 906 aan 
B.J. Knijnenburg, Chr. Moerman, C. van Schie en A. 
de Vette, allen te Schipluiden, met stukken 
betreffende de besteding van de koopsom, 1947, 
1948.  1 omslag 
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 86 Correspondentie met de gemeente Delft inzake de 

verkoop van percelen watergang in de gemeente, 
sectie R nrs. 1254 en 1255, alsmede sectie S nrs. 
771 en 1289, ten behoeve van het uitbreidingsplan 
Tanthof, 1967, 1254 - 1967.  3 stukken 

 
 87 Stukken betreffende de verkoop van percelen 

watergang in de gemeente Delft, sectie G nr. 107, 
sectie H nr. 772, sectie R nrs. 1254 en 1255 en 
sectie S nrs. 771 en 1289, aan de gemeente, 1968, 
1969, 1254 - 1969.  1 omslag 

 
3.2.3.3.3.1.3. Verhuur en verpachting 

 
 88 Akten van verpachting van de Zuidkade, [1632], 

[1634], [1644], [1647].  4 stukken 

 
 89 Akten van verpachting van de Mandjeskade en de 

Kromme kade, 1858-1961.  1 omslag 

 
 90 Akte van verhuur van de Middelmolen, Koeschuur 

en de Molenwerf voor onbepaalde tijd, gehuurd 
door W. Huijsman, 1868.  1 stuk 

 
 91 Akte van verpachting van percelen land in de 

Zouteveense polder waarvan een gedeelte gelegen 
aan de Tanthofskade, gepacht door G. van Schie, 
1878.  1 stuk 

 
 92 Vonnis van het kantongerecht van het 

arrondissement Rotterdam waarbij J. Snijders Jzn. 
te Vlaardinger-Ambacht wordt veroordeelt tot 
ontruiming van het gepachte perceel aan de 
Kromme kade in de gemeente Vlaardinger-
Ambacht, sectie E nr. 11, vanwege wanbetaling, 
1887. Authentiek afschrift.  1 katern 

 
 93 Stukken betreffende de verpachting van het 

visrecht aan particulieren en de 
Hengelsportvereniging "Kethel", 1898, 1899, 1947-
1968.  1 omslag 
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 94 Brief van H. Snijders te Vlaardinger-Ambacht waarin 
wordt verzocht om kwijtschelding van betaling van 
landpacht op twee kaden vanwege ziekte en de 
slechte economische situatie, 1932.  1 stuk 

 
 95 Brief aan de Holierhoekse- en Zouteveense polder 

waarin mededeling wordt gedaan van de 
pachtprijzen van de Mandjeskade en de Kromme 
kade, 1944. Doorslag.  2 stukken 

 
 96 Brief van Rechtskundig Bureau Van der Zee waarin 

wordt medegedeeld dat mw. Kalisvaart te 
Schipluiden, geen bezwaar maakt tegen overpad op 
haar erf door de pachters van de Harreweg, 1947.  1 stuk 

 
 97 Correspondentie met M. Kalisvaart-Roos en P. 

Zonneveld, beiden te Schipluiden, inzake de 
verlenging van de pachtovereenkomst van weiland, 
1954-1961.  1 omslag 

 
 98 Taxatierapport van de Grondkamer voor Zuid-

Holland inzake weiland op een kade ten behoeve 
van de bepaling van de pachtsom voor P. Zonneveld 
te Delft, 1961.  1 stuk 

 
 99 Akte van verpachting van de jacht, gepacht door D. 

Kooij en P. Verkade, 1961.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3.1.4. Beheer en onderhoud objecten 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 271. 
 
 100 Bestek met voorwaarden voor de aanbesteding van 

de heropbouw van de gedeeltelijk afgebrande 
sluiswachterswoning aan de Schieweg, de 
voormalige Galgmolen, bewoond door de bode C. 
Paalvast, met stukken betreffende het aangaan en 
aflossen van een geldlening en 1 tekening, 1931-
1938.  1 omslag 

 
 101 Stukken betreffende de verhuur van een 

noodwoning bij het gemaal, 1957.  1 stuk 

 
3.2.3.3.3.1.5. Zakelijk recht 
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 .-- Akten van overeenkomst met M.A. Lippman, 

echtgenote van J.T. Beukers, te Schiedam, waarbij 
voor de polder het recht van overpad langs de 
Galgmolensloot gehandhaafd blijft, 1870.  
N.B. Zie inv.nr. 286 

 
 102 Akte van overeenkomst met de NV 

Elektriciteitsbedrijf "Zuid-Holland" waarbij de polder 
zich verplicht medewerking te verlenen aan de 
vestiging van een zakelijk recht voor de NV, met 
concepten, 1956.  3 stukken 

 
3.2.3.3.4. Geldlening 

 
 103 Akte van schuldbekentenis ten behoeve van H.A. 

Annama van 2000 Carolus gulden, tevens houdende 
aantekeningen inzake de aflossing, 1682, 1692, 
1682 - 2000.  1 stuk 

 
3.2.3.3.5. Begroting en rekening 

 
3.2.3.3.5.1. Begroting 

 
104-110 Begrotingen over de jaren 1859 - 1964, met 

besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot 
wijziging en goedkeuring van de begroting, 1859-
1964, 1859 - 1964.  7 pakken 

N.B. Zie voor de begrotingen over de jaren 1965 - 
1970 inv.nr. 121 

 104 1859, 1861-1890, 1859 - 1890 

 105 1891-1895, 1897-1913, 1891 - 1913 

 106 1914-1923, 1914 - 1923 

 107 1924-1934, 1924 - 1934 

 108 1935-1945, 1935 - 1945 

 109 1946-1958, 1946 - 1958 

 110 1959-1964, 1959 - 1964 

 
3.2.3.3.5.2. Rekening 

 
111-121 Rekeningen over de jaren 1761/62 - 1970 en 

begrotingen over de jaren 1965 - 1970, met 
besluiten van stemgerechtigde ingelanden tot 
vaststelling van de rekening en stukken betreffende 
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de goedkeuring van de rekening, 1900 - 1962, en 
van de begroting door Gedeputeerde Staten, 1919 - 
1963, 1762-1971, 1761 - 1971.  11 pakken 

N.B. Tot de eerste helft van de negentiende eeuw 
liep het dienstjaar van medio juni tot medio juni. 
Sindsdien begint het dienstjaar op 1 januari 

 111 1761/62, 1769/70, 1785/86, 1794/95, 1801/02, 
1805/06, 1810/11, 1814/15, 1815/16, 1823, 1837- 
1839, 1761 - 1839 

 112 1841-1857, 1841 - 1857 

 113 1858-1874, 1858 - 1874 

 114 1875-1890, 1875 - 1890 

 115 1891-1913, 1891 - 1913 

 116 1915-1924, 1915 - 1924 

 117 1925-1934, 1925 - 1934 

 118 1935-1945, 1935 - 1945 

 119 1946-1958, 1946 - 1958 

 120 1959-1964, 1959 - 1964 

 121 1965-1970, 1965 - 1970 

 
3.2.3.3.5.3. Bijlagen tot de rekening 

 
122-132 Bijlagen tot de rekeningen, 1740-1970. 9 omslagen en 2 pakken 

 122 1740-1874, 1740 - 1874 

 123 1875-1882, 1875 - 1882 

 124 1883-1890, 1883 - 1890 

 125 1891-1902, 1891 - 1902 

 126 1903-1913, 1903 - 1913 

 127 1914-1924, 1914 - 1924 

 128 1925-1934, 1925 - 1934 

 129 1935-1945, 1935 - 1945 

 130 1946-1958, 1946 - 1958 

 131 1959-1964, 1959 - 1964 1 pak 

 132 1965-1970, 1965 - 1970 1 pak 

 
133-138 Kasboeken, 1923-1970.  6 delen 

 133 1923-1941, 1923 - 1941 

 134 1942-1950 nov, 1942 - 1950 

 135 1950 dec.-1953 juli, 1950 - 1953 

 136 1953 aug.-1956 aug, 1953 - 1956 

 137 1956 sept.-1960, 1956 - 1960 

 138 1961-1970, 1961 - 1970 
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 139 Brief van Gedeputeerde Staten waarin 
aanwijzigingen worden gegeven voor het opmaken 
van bevelschriften van betaling en voor de 
kasopneming, 1934.  1 stuk 

 
140-143 Registers houdende aantekeningen inzake 

ontvangsten en uitgaven over de jaren 1946 - 
1959, 1946-1959.  4 deeltjes 

 140 1946-1949, 1946 - 1949 

 141 1950-1952 apr, 1950 - 1952 

 142 1952 mei-1954 juni, 1952 - 1954 

 143 1954 juli-1959, 1954 - 1959 

 

3.2.4. Uitvoering van de taak 

 

3.2.4.1. Algemeen 

 
 144 "Quoijer begrijpende copien autentijc van acten 

ordonnantien, keuren, consenten, recognitien ende 
van andere instrumenten". Register houdende 
afschriften van keuren, consenten, ordonnantiën en 
akten over de jaren 1541 - 1616, 1541-1616. 
Afschriften, 1621-1622, 1541 - 1622.  1 deel 
N.B. Met enkele inliggende afschriften, 1873, 1874 

 
 145 Akten van aanbesteding van het onderhoud en 

verbetering van allerlei werken zoals de 
watermolens en bijgebouwen, watergangen, 
bruggen, schoeiingen, duikers, wegen en paden, 
1846-1868.  1 omslag 

 
 146 Keuren, met stukken betreffende de wijziging en 

vaststelling van de keuren door Gedeputeerde 
Staten, alsmede de afkondigingen, 1860-1969.  1 pak 

 

3.2.4.2. Zorg voor waterkeringen 

 
3.2.4.2.1. Toezicht 
 
3.2.4.2.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 



- 28 - 

 
 147 Uittreksel uit het Register van de keuren, 

ordonnantiën en consenten van hoogheemraden 
van Delfland van de keur op de bomen langs en op 
de Tanthofskade, 1554. Afschrift, 1621.  1 stuk 

N.B. Afschrift ook in inv.nr. 144 

 
3.2.4.2.1.2. Hoefslagplicht en schouwvoering 

 
 148 Staten houdende gegevens inzake de hoefslagen op 

kaden en wegen, [2e helft 19e eeuw], 1864, 1902. 1 katern en 2 stukken 

N.B. Afschriften in inv.nr. 1 

 
 149 "Aanschrijving van onvoldoende werken en boetens 

in den Lagen Abtswoudschen polder". Register 
houdende aantekeningen en afschriften van brieven 
aan onderhoudsplichtigen inzake nalatig onderhoud 
aan de kaden en watergangen, 1861-1884.  1 deel 

 
 150 Aantekening inzake de eigenaren van percelen aan 

de Tanthofskade en de Mandjeskade, [1e helft 20e 
eeuw] 1 stuk 

 
 151 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt 

gewezen op de tijdens de schouw geconstateerde 
gebreken aan de Tanthofskade, met de mededeling 
dat bij geconstateerde nalatigheid tijdens de 
herschouw een boete zal volgen, 1913-1933. 
Doorslag en afschriften, 1913 - 1933.  1 omslag 

 
 152 Staat houdende gegevens inzake de afmetingen van 

de kruin en het talud van de polderkaden in de Lage 
Abtwoudsche polder en de Hooge Abtwoudsche 
polder, 1921.  1 katern 

 
 153 Brieven van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 

Delfland en van de polder aan de 
onderhoudsplichtigen waarin wordt medegedeeld 
welke gebreken zijn geconstateerd bij het schouwen 
van de kaden en wordt verzocht om de 
noodzakelijke verbeteringen aan te brengen, 1960, 
1964, 1969.  3 stukken 

 
3.2.4.2.1.3. Verlening van vergunningen 
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3.2.4.2.1.3.1. Algemeen 

 
 154 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de 

NV Lijm- en Gelatinefabriek "Delft" en particulieren 
tot grondroering aan de boezemkade langs de Schie 
waarvan de vergunningen ontbreken, 1910-1925.  1 omslag 

 
 155 Staten van afgegeven vergunningen over de jaren 

1961 - 1967, [1961]-[1967], 1961 - 1967.  1 omslag 

 
 156 Brieven van de NV Nederlandse Aardolie 

Maatschappij waarin wordt verzocht om 
vergunningverlening tot het aanbrengen van 
schotgaten ten behoeve van seismisch onderzoek, 
met akte van verklaring dat de maatschappij 
eventuele schade zal herstellen of vergoeden, 1970. 
 3 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.2. Bebouwing, beplanting, plaatsing van muren, 
schuttingen, steigers 

 
 157 Brief van de secretaris-rentmeester van het 

Hoogheemraadschap van Delfland waarin wordt 
verzocht om vergunningverlening aan C. Weber te 
Delft tot het plaatsen van een hek en bomen bij zijn 
woning aan de boezemkade langs de Schie, met 
bijlage, 1883. Afschrift.  2 stukken 

 
 158 Vergunningen verleend aan W.N. van Ipenburg en 

de NV Enasto tot grondroering aan de boezemkade 
langs de Schie ten behoeve van het plaatsen van 
muren en schuttingen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1887, 1922.  4 stukken 

 
 159 Brief van de gemeente Delft aan Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland waarin wordt verzocht 
om de belanghebbenden te horen over het plan tot 
het verbetering van de siervoorziening langs het 
Jaagpad, in verband met de nog in te dienen 
vergunningaanvraag tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie, met bijlage, 1894. 
Afschrift.  2 stukken 
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 160 Vergunningen verleend aan de NV Lijm- en 
Gelatinefabriek "Delft" tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie voor de bouw van een 
lossteiger aan de noordelijke oever van de haven, 
met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening, 1916.  5 stukken 

 
 161 Vergunning verleend aan A. Visser tot grondroering 

aan de boezemkade langs de Schie ten behoeve van 
het plaatsen van een directiekeet voor bewoning op 
het terrein van D.P.A. Zuijdgeest in de gemeente 
Delft, sectie G nr. 59, met bijlage, 1949.  2 stukken 

 
 162 Vergunning verleend aan D.J. Wessele te Delft tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Schie 
ten behoeve van het plaatsen van een bungalow op 
het terrein van D.P.A. Zuijdgeest in de gemeente 
Delft, sectie G. nr. 59, 1950.  1 stuk 

 
 163 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het 

bouwen van bejaardenwoningen en een 
bejaardentehuis op de omgelegde polderkade, met 
bijlage en 4 tekeningen, 1965.  1 omslag 

 
3.2.4.2.1.3.3. Wegen, rails, bruggen 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 183. 
 
 164 Akte van overeenkomst met C.L. van Schaik te Delft 

waarbij Van Schaik wordt toegestaan een overpad 
te maken op de Papsousekade over percelen in de 
gemeente Hof van Delft, sectie D nrs. 44, 45 en 
604, 1857.  1 stuk 

 
 165 Vergunningen verleend aan P. van der Helm te Delft 

en NV Visser Smit's Aannemersbedrijf te 
Papendrecht tot grondroering aan boezemkade en 
de Mandjeskade ten behoeve van het leggen van 
een rails, 1927, 1957.  2 stukken 

 
 166 Vergunningen verleend aan particulieren en de 

gemeente Delft tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie ten behoeve van de 
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bouw en verbetering van bruggen, met 1 tekening, 
1938, 1939, 1967.  5 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.4. Duikers, keerschutten, schoeiingen, zinkers, 
heulen 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 183. 
 
 167 Vergunningen verleend aan P. van der Helm te Hof 

van Delft en aan het Rijk tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie ten behoeve van de 
verbetering van een heul, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening, 1893, 1937.  4 stukken 

 
 168 Brief van de NV Lijm- en Gelatinefabriek "Delft" 

waarin wordt verzocht om vergunningverlening tot 
het leggen van zinkers door de Schie ter transport 
van koud verdund zoutzuur, met 1 tekening, 1921.  2 stukken 

 
 169 Vergunningen verleend aan de gemeente Delft en 

de NV Nederlandsche Kabelfabriek te Delft tot 
grondroering aan de boezemkade langs de Schie 
ten behoeve van het plaatsen en onderhouden van 
een schoeiing, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 2 tekeningen, 1931, 1941.  1 omslag 

 
 170 Vergunningen verleend aan de gemeente Delft tot 

grondroering aan de boezemkade langs de Schie 
ten behoeve van het leggen van een zinker in de 
haven en in de Schie, met aanvraag en 2 
tekeningen, 1948, 1951.  5 stukken 

 
 171 Vergunningen verleend aan J.J. Kleijweg te 

Schipluiden en P. Graveland te Overschie tot 
grondroering aan de Tanthofskade ten behoeve van 
het plaatsen van keerschutten, 1953.  2 stukken 

 
3.2.4.2.1.3.5. Kabels, buizen, leidingen 

 
 172 Vergunningen verleend aan overheden, bedrijven 

en particulieren tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie en de Mandjeskade ten 
behoeve van het leggen van buizen voor de aan- of 
afvoer van water of olieproducten, [1894]-1958.  1 omslag 
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173-174 Vergunningen verleend aan overheden en bedrijven 

tot grondroering aan de boezemkade langs de Schie 
en polderkaden ten behoeve van het leggen van 
kabels met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 75 tekeningen, 1907-1970.  2 pakken 

 173 1907-1967, 1907 - 1967 

 174 1968-1970, 1968 - 1970 

 
 175 Brief van de NV Lijm- en Gelatinefabriek "Delft" 

waarin wordt verzocht om vergunningverlening tot 
het leggen van een riolering voor het aanvoeren 
van kanaalwater en het afvoeren van regenwater, 
met een beschrijving van de uit te voeren werken, 
1911.  2 stukken 

 
 176 Brief van het Bureau voor Staats- en 

Administratiefrechtelijke Adviezen waarin een 
uiteenzetting wordt gegeven van de uit te voeren 
werken ten behoeve van de oprichting van een 
drinkwaterleidingbedrijf voor de gemeente 
Schipluiden en wordt gevraagd of kan worden 
gerekend op vergunningverlening aan de gemeente 
Schipluiden, met 2 tekeningen en een toezegging 
van de polder, 1925.  4 stukken 

 
 177 Vergunningen verleend aan bedrijven, gemeenten 

en particulieren tot grondroering aan de 
boezemkade langs de Schie en polderkaden ten 
behoeve van het leggen van waterleidingen of het 
maken van aansluitingen daarop, met overige 
stukken betreffende de vergunningverlening, 1928, 
1953-1968.  1 omslag 

 
 178 Tekening van de aan te leggen pompput met aan- 

en afvoerleiding en riolering op het voormalige 
terrein van de zoutzuurfabriek door de NV 
Nederlandsche Kabelfabriek te Delft, 1950.  1 stuk 

 
 179 Brief van het Vezelinstituut TNO waarin wordt 

verzocht om vergunningverlening tot grondroering 
aan de weg langs de Galgmolensloot ten behoeve 
van het leggen van twee buizen voor de afvoer van 
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regenwater van een in aanbouw zijnde proeffabriek, 
1955.  1 stuk 

 
 180 Vergunning verleend aan de gemeente Schipluiden 

tot het plaatsen van een meterkelder met een 
aanvoerleiding voor drinkwater in de boezemkade 
langs de Schie in de gemeente, sectie G nr. 81, met 
1 tekening, 1959.  2 stukken 

 
 181 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot 

grondroering aan de Papsousekade ten behoeve van 
het leggen van rioleringen en verbindingsduikers, 
met 1 tekening, 1964, 1965.  2 stukken 

 
 182 Vergunningen verleend aan bedrijven tot het leggen 

van kabels en leidingen door de omgelegde 
Papsousekade, met 4 tekeningen, 1965-1967.  1 omslag 

 
3.2.4.2.1.3.6. Omlegging kade 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 218. 
 
 183 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het 

omleggen van de Abtwoudseweg en de 
Twaalfmorgenkade, het wijzigen van het 
bemalingsgebied, alsmede het doen van 
grondroering aan de omgelegde kade ten behoeve 
van het maken van drie inlaatduikers en het 
aanleggen van een weg, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 1 tekening, 
1963, 1965, 1967.  1 omslag 

 
 184 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het 

verleggen van de boezemkade langs de Schie ten 
behoeve van het maken van een loswal, met 1 
tekening, 1966.  2 stukken 

 
3.2.4.2.1.4. Bemoeienis met vergunningverlening door andere 
overheden 

 
 185 Brief van de secretaris-rentmeester aan de 

hoogheemraden van Delfland waarin wordt 
medegedeeld dat F. van Leeuwen te Vrijenban 
toestemming heeft verkregen tot het repareren van 
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de spoelingduiker door de boezemkade langs de 
Schie, met bijlage, 1876. Afschrift.  2 stukken 

 
 186 Brief van W.T. Teeuwisse te 's-Gravenhage, 

aannemer van het maken van spoorbruggen, aan 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland waarin 
wordt verzocht om vergunningverlening tot het 
tijdelijk plaatsen van heipalen in de Schie, alsmede 
het opslaan van eventuele materialen aan het talud 
of op de boezemkade langs de Schie, met bijlage, 
1884. Afschrift.  2 stukken 

 
 187 Brief van de NV Nederlandse Aardolie Maatschappij 

waarin mededeling wordt gedaan van het aan de 
Hooge Abtwoudsche polder gericht verzoek om 
vergunningverlening tot het leggen van 
olieleidingen en mantelbuizen in de Abtwoudseweg, 
met een afschrift van het verzoekschrift en 1 
tekening, 1955.  3 stukken 

 
3.2.4.2.2. Beheer en onderhoud 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 145. 
 
 188 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

aan Jan van Almonde en zijn nakomelingen tot het 
onderhouden van de kade vanaf de Kerstangne tot 
de Madesloot, waarbij de ingelanden van Papsou 
jaarlijks een financiële bijdrage leveren ten behoeve 
van het onderhoud, 1540, Afschrift, 1616.  1 katern 

N.B. Afschrift ook in inv.nr. 144 

 
 189 Akte van aanbesteding van het onderhoud aan de 

Papsousekade en de belendende watergang 
gedurende tien jaar, aangenomen door J.M. 
Janszen, 1863.  1 stuk 

 
 190 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland en Gedeputeerde Staten inzake de 
gebrekkige staat van de Tanthofskade, 1918-1925, 
1931.  1 omslag 

 
 191 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland inzake de noodzaak tot ophoging van 
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de boezemkade langs de Schie, en met de 
gemeente Delft inzake de daaraan verbonden 
verbetering van de Schieweg, 1924-1949.  1 omslag 

 
 192 Vergunning verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland tot afwijking van de 
bepalingen in Delflands Reglement ten aanzien van 
de hoogte en de breedte van de boezemkade langs 
de Schie en het Jaagpad, 1925.  1 stuk 

 
 193 Brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

waarin wordt voorgesteld aan eigenaren van 
varkens die op de polderkaden weiden een 
waarborgsom te vragen ter herstel van de schade, 
1927. Doorslag.  1 stuk 

 
 194 Stukken betreffende de verharding van de 

Wennekerkade en de financiële bijdrage in de 
kosten hiervan door de gemeente Schipluiden, 
1933-1963.  1 omslag 

 
 195 Vergunning verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland tot het laten 
dichtgroeien tot vlietland van een gedeelte 
boezemsloot in de gemeente Delft, sectie H nr. 174, 
ter beveiliging van de boezemkade langs de Schie, 
1935.  1 stuk 

 
 196 Vergunning verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland tot het ophogen van 
twee gedeelten vlietland langs de boezemkade 
langs de Schie in de gemeente Delft, sectie H nr. 
174, 1950.  1 stuk 

 
 197 Brief aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij 

waarin wordt verzocht om vergoeding van de 
schade aan de Papsousekade als gevolg van 
proefboringen, 1954. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.2.3. Kadebewaking 

 
 198 Brief van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

waarin wordt aangedrongen op verscherpte 
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waakzaamheid over de kaden en het nemen van 
maatregelen ter voorkoming van doorbraak, 1926.  1 stuk 

 
 199 Lijsten van namen van mannen die zijn ingedeeld 

bij het dijkleger over de jaren 1940/41 - 1945/46, 
[1940]-[1945].  1 omslag 

 
 200 Verordening op het dijkleger van de boezemkade 

langs de Schie, 1940.  1 stuk 

 
 201 Brief aan de grondgebruikers waarin wordt verzocht 

arbeidskrachten beschikbaar te stellen voor 
ophoging van de scheidingskade tussen de 
Zouteveense polder en de Noord-Kethelpolder ter 
voorkoming van schade aan de polder als gevolg 
van de militaire inundatie, met een brief aan het 
Rijksbureau voor huiden en leder waarin wordt 
verzocht om beschikbaarstelling van vijftien paar 
laarzen, 1944, 1945. Afschrift.  2 stukken 

 

3.2.4.3. Zorg voor water en watergangen 

 
3.2.4.3.1. Toezicht 
 
3.2.4.3.1.1. Vaststelling van bijzondere keuren 

 
 202 Keur van hoogheemraden van Delfland op het 

waterpeil in de polders, 1571.  1 stuk 

 
 203 Keur van hoogheemraden van Delfland op de 

molensloten, [c. 1600].  1 stuk 

 
 204 Keuren op de watergangen, met overige stukken 

betreffende de vaststelling en wijziging van de keur, 
1666-1882.  1 omslag 

 
3.2.4.3.1.2. Schouwvoering 

 
N.B. Zie ook inv.nr. 149. 
 
 205 Akte van verklaring van Jacob Arijensz. van 

Adrichem en de gasthuismeesters van Delft dat zij 
de duiker aan de Schieweg in de dam van Jan 
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Dircksz. zullen onderhouden, waarbij de 
molenmeester en de kroosheemraden wordt 
toegestaan bij nalatigheid de onderhoudsplichtigen 
te beboeten, 1618.  1 stuk 

N.B. Afschrift in inv.nr. 144 

 
 206 Correspondentie met bedrijven en particulieren 

inzake de toestand van een heul, duikers en 
dammen en de verbetering daarvan, 1910, 1924, 
1933-1938, 1910 - 1938.  1 omslag 

 
 207 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt 

gewezen op geconstateerde gebreken aan 
watergangen tijdens de schouw en wordt 
medegedeeld dat bij geconstateerde nalatigheid 
tijdens de herschouw een boete zal volgen, 1911-
1944. Doorslagen en afschriften, 1911 - 1944.  1 omslag 

 
 208 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt 

gewezen op geconstateerde gebreken aan de 
schutten tijdens de schouw en wordt medegedeeld 
dat bij geconstateerde nalatigheid tijdens de 
herschouw een boete zal volgen, 1911, 1944. 
Doorslagen.  4 stukken 

 
 209 Brieven aan de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek 

en de gemeente Delft waarin wordt verzocht de 
schoonmaakkosten van de verontreiniging van de 
watergangen voor hun rekening te nemen, 1916, 
1933. Afschriften.  2 stukken 

 
 210 Brief aan P.J.A.M. Mater te Delft waarin wordt 

bevolen de twee heulen aan de oostzijde van de 
Abtwoudseweg op te ruimen omdat voor de 
plaatsing geen vergunning is verleend en de heulen 
niet voldoen aan de in de keur gestelde eisen, 
1920. Doorslag.  1 stuk 

 
 211 Correspondentie met de gemeente Delft inzake het 

uitvoeren van waterwerken, zoals het dempen van 
watergangen, alsmede het leggen van een kade en 
persleiding zonder vergunning, en het betalen van 
een vergoeding voor de schade als gevolg van de 
vervuiling van de watergangen, 1926, 1931, 1932.  4 stukken 
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 212 Rapporten van het Laboratorium voor Chemisch-, 

Microchemisch, Microscopisch- en Urine- onderzoek 
over de kwaliteit van het polderwater, met bijlagen, 
1936.  4 stukken 

 
 213 Brief aan de Aspetafabriek te Delft waarin wordt 

verzocht om kennisgeving van de voorgenomen 
maatregelen tegen het uitsijpelen van verontreinigd 
water, met overige stukken betreffende de 
constatering van de waterverontreiniging, 1950. 
Doorslag.  4 stukken 

 
 214 Correspondentie met de gebroeders Gouweleeuw 

inzake de verontreiniging van de Galgmolensloot, 
1960, 1961.  2 stukken 

 
 215 Bevelschrift voor T.H. de Boer te Delft tot betaling 

van de kosten van het uitdiepen van de watergang 
langs de Schieweg door de polder, met aanmaning, 
1963. Doorslag.  2 stukken 

 
 216 Brief van de NV Lijm- en Gelatinefabriek "Delft" 

waarin wordt medegedeeld dat het onderhoud van 
de Galgmolensloot is overgegaan op de NV 
Nederlandsche Kabelfabriek te Delft, 1965.  1 stuk 

 
3.2.4.3.1.3. Verlening van vergunningen 

 
3.2.4.3.1.3.1. Algemeen 

 
 .-- Brief van het Bureau voor Staats- en 

Administratiefrechtelijke Adviezen waarin een 
uiteenzetting wordt gegeven van de uit te voeren 
werken ten behoeve van de oprichting van een 
drinkwaterleidingbedrijf voor de gemeente 
Schipluiden, met de vraag of kan worden gerekend 
op vergunningverlening aan de gemeente, met 2 
tekeningen en een toezegging van de polder, 1925.  
N.B. Zie inv.nr. 176 

 
 217 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de 

provincie tot het uitvoeren van werken, zoals het 
graven en dempen van watergangen, het leggen 



- 39 - 

van buizen, alsmede het vervangen van duikers, 
duikerbrugjes en dammen ter verbetering van de 
provinciale weg Westelijk Delft-Schiedam, 1938-
1941.  1 omslag 

 
 .-- Staten van afgegeven vergunningen over de jaren 

1961 - 1967, [1961]-[1967].  
N.B. Zie inv.nr. 155 

 
 218 Brief van de gemeente Delft waarin wordt verzocht 

om vergunningverlening voor het uitvoeren van een 
aantal werken ten behoeve van het uitbreidingsplan 
Buitenhof, zoals omlegging van de scheidingskade, 
het leggen van buizen, duikers en een weg, het 
graven en dempen van watergangen en het lozen 
van afvalwater, 1966.  1 stuk 

N.B. De verleende vergunning ontbreekt 

 
 219 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het 

maken van een heuvel bestaande uit huisvuil, 
bouwafval en dergelijke in het aan te leggen parkje 
in de wijk Buitenhof, met bijlagen en 2 tekeningen, 
1968.  1 omslag 

 
3.2.4.3.1.3.2. Bouwen binnen de verboden kring van de molen 

 
 220 Stukken betreffende de vergunningverlening aan 

P.A. Tetteroo te Vrijenban en A. Langelaan te Hof 
van Delft tot het bouwen en verhogen van een 
woning binnen de verboden afstand van de 
Middelmolen, met verzoekschrift, 1861, 1870.  3 stukken 

 
3.2.4.3.1.3.3. Graven, dempen, bruggen, dammen, duikers, 
heulen, bemaling, waterinlaat en -uitlaat 
 
 221 Akte van overeenkomst met de Kerkpolder waarbij 

de Kerkpolder wordt toegestaan tijdelijk een duiker 
of overlaat met watergeleiding aan te leggen aan 
het eind van de Suikersloot in de Tanthofskade ten 
behoeve van de lozing van overtollig water op de 
Lage Abtwoudsche polder, 1876.  1 stuk 

 
 222 Stukken betreffende de vergunningverlening aan 

particulieren, de gemeente Schipluiden en de NV 
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Nederlandse Spoorwegen tot het leggen en 
vernieuwen van bruggen, 1883-1962.  1 omslag 

 
 223 Vergunningen verleend aan particulieren en de 

provincie tot het leggen van dammen en duikers, 
met 3 schetskaartjes, 1884, 1889, 1895, 1924-
1970.  1 omslag 

 
 224 Vergunningen verleend aan overheden, bedrijven 

en particulieren tot het dempen en graven van 
watergangen, met overige stukken betreffende de 
vergunningverlening en 31 tekeningen, 1885-1970.  1 pak 

 
 225 Vergunningen verleend aan de NV Lijm- en 

Gelatinefabriek "Delft" tot het leggen van een haven 
met bijbehorende werken zoals het dempen van 
watergangen, het leggen van riolering, kaden en 
kabels, met bestek van de aanleg van de haven en 
bijlage, 1910.  1 omslag 

 
 226 Vergunningen verleend aan particulieren tot het 

plaatsen van windwatermolentjes ten behoeve van 
de onderbemaling van hun landerijen, alsmede het 
plaatsen van een keerschut en het leggen van 
dammen en duikers, met 4 schetsjes, 1925-1964.  1 omslag 

 
 227 Vergunningen verleend aan overheden, bedrijven 

en particulieren tot het leggen of verbeteren van 
bruggen, met 7 tekeningen, 1927-1966.  1 omslag 

 
 228 Akte van overeenkomst met A.J. Kleijweg, J. van 

der Does en A. van der Does te Delft waarbij de 
polder zich verplicht tot vergunningverlening tot 
lozing van water vanuit de Noord-Kethelpolder op 
de polder en waarbij de genoemde heren zich 
verplichten tot het leggen van een duiker en het 
onderhouden van de watergang, waarbij hen wordt 
toegestaan gebruik te maken van 
windwatermolentjes, met concept, 1944.  2 stukken 

 
 229 Stukken betreffende de vergunningverlening aan 

Provinciale Waterstaat tot uitvoering van 
waterwerken behorende ten behoeve van de aanleg 
van de weg Westelijk Delft-Schiedam, de 
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Provinciale weg 15, zoals het leggen van bruggen 
en duikers, alsmede het dempen en graven van 
watergangen, met 4 tekeningen, 1956, 1957.  1 omslag 

 
 230 Tekeningen van gedeelten spoorwegtracés tussen 

Den Haag en Schiedam en tussen Amsterdam en 
Rotterdam, behorend bij ontbrekende 
vergunningaanvragen van de NV Nederlandse 
Spoorwegen, [1962], 1965.  4 stukken 

N.B. De tekeningen van het tracé Den Haag-
Schiedam hebben betrekking op de verleende 
vergunning tot vervanging van de spoorbrug over 
de Koekmolensloot 

 
 231 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot 

lozing van het overtollige water vanuit de Hooge 
Abtwoudsche polder en de tijdelijke afsluiting van 
de Schie door omlegging van de Papsousekade ten 
behoeve van het bouwrijp maken van terreinen 
gelegen in Voorhof II, met bijlage, 1963.  2 stukken 

 
 232 Vergunningen verleend aan D. van der Does en J. 

van der Does te Delft door de Lage Abtwoudsche 
polder en de Noord-Kethelpolder tot het onttrekken 
van water uit de Schie binnen de Lage Abtwoudsche 
polder voor het besproeien van tuinbouwgewassen 
op hun bedrijf in de Noord-Kethelpolder, met 2 
schetskaartjes, 1964, 1965.  4 stukken 

 
 233 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het 

tijdelijk omleggen van een gedeelte watergang 
langs de Abtwoudseweg ten behoeve van het 
leggen van een riolering langs de oostzijde van de 
weg, met 1 tekening, 1966.  2 stukken 

 
3.2.4.3.1.3.4. Buizen, leidingen, kabels 

 
 234 Vergunningen verleend aan overheden en bedrijven 

tot het leggen van buizen, leidingen en kabels door 
en langs watergangen, met overige stukken 
betreffende de vergunningverlening en 31 
tekeningen, [1956]-1970.  1 pak 
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 235 Vergunning verleend aan de gemeente Delft tot het 
leggen van een riolering door de watergangen, met 
bijlage en 1 tekening, 1965, 1966.  3 stukken 

 
3.2.4.3.1.3.5. Lozing van afvalstoffen 

 
 236 Vergunningen verleend aan overheden en bedrijven 

tot het lozen van afvalwater en rioolwater op de 
watergangen, met aanvragen, 1940-1958.  1 omslag 

 
 237 Stukken betreffende de verwijdering van wc's op 

het terrein van de NV Nederlandsche Kabelfabriek 
te Delft aan de Galgmolensloot door het bedrijf, 
1948.  3 stukken 

 
 238 Staat houdende een overzicht van personen 

waaraan ontheffing is verleend tot lozing van 
verontreinigde vloeistoffen, met vermelding van de 
kadastrale percelen, 1965. Doorslag.  1 stuk 

 
3.2.4.3.1.4. Bemoeienis met vergunningverlening door 
Delfland 

 
 239 Vergunning verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland aan H. Droppert te 
Vrijenban tot het bouwen van een schuur aan de 
Rotterdamsestraatweg bij de watermolen, met 
bijlagen, 1877.  3 stukken 

 
3.2.4.3.2. Beheer en onderhoud 

 
N.B. Zie ook inv.nrs. 145 en 189. 
 
 240 Stukken betreffende de uitvoering en betaling van 

het onderhoud aan de watergang en de weg van de 
Kickert naar Den Hoorn, door de Hooge 
Abtwoudsche polder, de Lage Abtwoudsche polder 
en de Achterdijkshoornse polder, ofwel de 
Bastaardpolder, [midden 17e eeuw], 1646, 1649. 
Met retroactum, 1455, 1455 - 1649.  1 omslag 

 
 241 Stukken betreffende de aankoop van 41 roeden 

land ter verbreding van de Middelmolensloot, 1740. 1 omslag met 2 charters 
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 242 Akte van overeenkomst met de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegmaatschappij waarbij de maatschappij 
zich verplicht tot de aanleg en onderhoud van 
overgangen, bermsloten, bruggen en duikers, met 
uittreksel uit het Register van keuren en 
deliberatiën van hoogheemraden van Delfland van 
het besluit tot naleving van de overeenkomst, 1845, 
1846.  2 stukken 

 
 243 Akten van aanbesteding van het halfjaarlijks 

onderhoud van de watergangen, 1858-1885.  1 omslag 

 
 244 Akten van aanbesteding van het uitdiepen van de 

watergangen, 1860-1881.  1 omslag 

 
 245 Akte van aanbesteding van het onderhoud aan de 

Potensloot voor vijf jaar, aangenomen door J. van 
Schie, 1863.  1 stuk 

 
 246 Akte van aanbesteding van het uitdiepen van de 

Zuidmolensloot, aangenomen door diverse 
aannemers, 1864.  1 stuk 

 
 247 Brieven van overheden waarbij wordt gewezen op 

de onderhoudsplicht van de watergang langs de 
Abtwoudseweg, 1879, 1932, 1950, 1951.  5 stukken 

 
 248 Akte van aanbesteding van het onderhoud aan de 

watergang aan de oostzijde van de Abtwoudseweg 
ten laste van P. van der Helm door J. Huijsman te 
Hof van Delft, met overige stukken betreffende de 
aanbesteding, 1886.  1 omslag 

N.B. Deels geliaseerd 

 
 249 Vergunning verleend door de gemeente Delft tot het 

herstellen van de voorwaterloop van het gemaal 
aan de Schieweg in de gemeente, sectie H nr. 979, 
met correspondentie inzake de betaling van leges 
en een borgsom, met 1 tekening, 1969.  5 stukken 

 
3.2.4.3.3. Regeling van de waterstand 

 
3.2.4.3.3.1. Algemeen 
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 250 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 
aan de molenmeester tot het inlaten van water uit 
de Schie voor de tijd van twee etmalen, 1589.  1 stuk 

 
 251 Correspondentie met Provinciale Waterstaat inzake 

de vergoeding van de onkosten door de Lage 
Abtwoudsche polder van de bemaling door de 
Kerkpolder als gevolg van het gebrek aan 
steenkool, 1946, 1948.  2 stukken 

 
 252 Brief aan Spoorijzer NV te Delft waarin wordt 

verzocht een keerschut te plaatsen in een 
watergang achter het opslagterrein ten behoeve 
van de watervoorziening voor de achterliggende 
landerijen en tuinderij, 1962. Doorslag.  1 stuk 

 
 253 Correspondentie met Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Delfland inzake de onkostenvergoeding door 
het hoogheemraadschap voor de extra bemaling en 
onderhoud als gevolg van lozing van 
huishoudafvalwater op de polderwatergangen, 
1969.  2 stukken 

 
3.2.4.3.3.2. Peil 
 
 254 Brief van Gedeputeerde Staten aan P. Ammerlaan 

Pz. te Delft en anderen waarin wordt medegedeeld 
dat er geen reden is voor tussenkomst door het 
college in het conflict tussen Ammerlaan en de 
polder over de hoogte van de waterstand, met 
overige stukken betreffende de afhandeling van 
deze zaak, 1915.  4 stukken 

 
 255 Brief aan de NV Lijm- en Gelatinefabriek "Delft" 

waarin wordt bevolen onmiddellijk te staken met de 
baggerwerkzaamheden vanwege het daardoor 
verhoogde waterpeil, 1924. Doorslag.  1 stuk 

 
 256 Peilbesluit, met goedkeuring van Gedeputeerde 

Staten, 1958.  2 stukken 

 
3.2.4.3.3.3. Molens 

 
3.2.4.3.3.3.1. Algemeen 
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N.B. Zie ook inv.nr. 145. 
 
 257 Akten van aanbesteding van het onderhoud aan de 

zeilen en het touwwerk van de drie watermolens 
gedurende vijf jaar over de jaren 1830 - 1870, 
1830-1866, 1830 - 1870.  3 katernen en 1 stuk 

 
 258 Garantiebewijzen van een ijzeren molenas, 1862, 

1867.  
 
3.2.4.3.3.3.2. Galgmolen 

 
 259 Stukken betreffende de verbetering van de 

Galgmolen, 1864, 1867.  2 stukken 

 
 260 Brief van de burgemeester van de gemeente Delft 

waarin wordt medegedeeld dat het perceel aan de 
Schieweg, sectie G nr. 27, wordt gevorderd door de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied, ten behoeve van de Wehrmacht, 1945.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.3.3. Middelmolen 

 
 261 Proces-verbaal van de stemming door ingelanden 

over het voortbestaan, dan wel verkoop van de 
Middelmolen, waarbij beloten is de molen te 
verkopen, 1872.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.3.4. Zuidmolen 

 
 262 Akte van aanbesteding van de verkoop van de voor 

afbraak bestemde Zuidmolen, met overige stukken 
betreffende de verkoop, 1868.  4 stukken 

 
3.2.4.3.3.4. Gemalen 

 
3.2.4.3.3.4.1. Stoomgemaal 
 
 263 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van 

een geldlening van ? 24.000,- in de vorm van 
obligaties ten behoeve van de bouw van een 
stoomgemaal, 1867-1896.  1 omslag 
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 264 Bestekken en aanbesteding van de bouw en 
inrichting van een stoomgemaal, met overige 
stukken betreffende de stichting van een 
stoomgemaal en 1 tekening, 1867, 1868.  1 omslag 

 
 265 Brief van de Hooge Abtwoudsche polder waarin 

wordt voorgesteld incidenteel gebruik te maken van 
het stoomgemaal van de Lage Abtwoudsche polder, 
waarbij de kosten berekend zullen worden per 
maaluur, 1871.  1 stuk 

 
 266 "Memorie van toelichting betreffende eenige 

herstellingen aan het stoomgemaal van den Lagen 
Abswoudschen polder". Verslag van F. van der Doll, 
bouwkundige, inzake de noodzakelijke 
verbeteringen aan het stoomgemaal, 1877.  1 stuk 

 
 267 Akte van overeenkomst met Machine-Fabriek 

"Delfshaven" waarbij de fabriek zich verplicht tot 
levering van een ijzeren frame met bijbehorende 
werken ter verbetering van de machine van het 
stoomgemaal, met uittreksel uit de notulen van de 
vergadering van stemgerechtigde ingelanden van 
het besluit tot het aangaan van een geldlening van 
? 4000,- ter financiering van de kosten en 
goedkeuring van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Delfland tot het aangaan van de geldlening, 1908.  3 stukken 

 
 268 Correspondentie met brandstofleveranciers inzake 

de levering van kolen voor het stoomgemaal, 1912-
1932.  1 omslag 

 
 269 Stukken betreffende het aangaan van een 

geldlening van ? 8000,-, alsmede de aanschaf en 
plaatsing van een lancashireketel voor het 
stoomgemaal, 1914-1924.  1 omslag 

 
 270 Brieven van polderbesturen waarin hun bevindingen 

met een dieselmotorgemaal worden uiteengezet in 
verband met de voorgenomen vervanging van het 
stoomgemaal door de Lage Abtwoudsche polder, 
1914.  1 omslag 
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 271 Stukken betreffende het afsluiten van een 
brandverzekering voor de machinistenwoning, het 
gemaal en toebehoren, 1916-1967.  1 omslag 

 
 272 Formulier voor het departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart houdende technische 
gegevens van het stoomgemaal ten behoeve van de 
aangevraagde stoomcylinderolie, 1941.  1 stuk 

 
 273 Akte houdende voorwaarden tot verkoop van de 

inrichting en de schoorsteen van het stoomgemaal, 
[c. 1951]. Afschrift.  1 stuk 

 
3.2.4.3.3.4.2. Elektrisch gemaal 
 
N.B. Zie ook inv.nr. 271. 
 
 274 Akten van overeenkomst met de gemeente Delft 

waarbij de gemeente zich verplicht het gemaal aan 
te sluiten op het leidingnet en te voorzien van 
elektriciteit, en waarbij de polder zich verplicht tot 
het afnemen van elektriciteit van de gemeente, met 
correspondentie inzake de betaling van de kosten, 
1911, 1951-1960.  1 omslag 

 
 275 Rapport van het Technisch Adviesbureau P. v.d. Zee 

inzake de resultaten van het onderzoek naar de 
vervanging van het stoomgemaal door een 
elektrisch gemaal en door een dieselgemaal, met 
begeleidend schrijven, 1951.  2 stukken 

 
 276 Vergunningen verleend door Dijkgraaf en 

Hoogheemraden van Delfland, Gedeputeerde Staten 
en de gemeente Delft tot vervanging van het 
stoomgemaal door een elektrisch gemaal, met 2 
tekeningen en bijlagen, 1951.  1 omslag 

 
 277 Stukken betreffende het aangaan en aflossen van 

een geldlening van ? 37.500,- ten behoeve van de 
stichting van een elektrisch gemaal, 1951-1961.  1 omslag 

 
 278 Correspondentie met overheden en bedrijven inzake 

de uit te voeren werken, de levering van de 
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apparatuur, de kosten en de betaling van de bouw 
van een elektrisch gemaal, 1951, 1952.  1 omslag 

 
 279 Correspondentie met overheden inzake de 

bevindingen tijdens de inspectie van het elektrisch 
gemaal, met rapport van de NV tot Keuring van 
Electrotechnische Materialen over de 
onderzoeksresultaten betreffende het functioneren 
van het elektrische gemaal, 1952-1970.  1 omslag 

 
3.2.4.3.3.5. Kunstwerken 

 
 280 Akte van overeenkomst met de Hooge Abtwoudsche 

polder waarbij de Hooge Abtwoudsche polder 
toestemming verleent om door twee duikers in de 
boezemkade langs de Schie water in te laten en 
waarbij de Lage Abtwoudsche polder zich verplicht 
tot beheer en onderhoud van de twee duikers, met 
correspondentie met de Hooge Abtwoudsche polder 
inzake verlaging en afschaffing van de betaling van 
een vergoeding voor het inlaten van water, 1890, 
1946, 1947, 1956.  1 katern en 5 stukken 

 
 281 Brief van de hoofdingenieur van Delfland waarin 

wordt verzocht om informatie over de regeling met 
de Kerkpolder inzake de bediening van een 
verbindingsduiker in geval van een tekort aan 
dieselolie, 1941.  1 stuk 

 
 282 Brief van het ministerie van Oorlog aan de NV 

Nederlandsche Kabelfabriek te Delft waarin wordt 
medegedeeld dat voor gebruik van de duikers bij 
het Kruithuis contact moet worden opgenomen met 
de Lage Abtwoudsche polder, met bijlage, 1951. 
Afdruk.  2 stukken 

 

3.2.4.4. Zorg voor wegen en bruggen 

 
3.2.4.4.1. Toezicht 
 
3.2.4.4.1.1. Algemeen 
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 283 Stukken betreffende de aanvraag door bedrijven en 
W.N. Wenneker te Hof van Delft om gedeelten van 
de Tanthofskade en de boezemkade langs de Schie 
af te voeren van de Leggers der Wegen en 
Voetpaden door Gedeputeerde Staten, 1913-1918.  1 omslag 

 
3.2.4.4.1.2. Vaststelling van bijzondere keuren 

 
 284 Keur op het onderhoud van de Abtwoudselaan in de 

Hooge Abtwoudsche polder, met stukken 
betreffende het verbeteren van de laan, 1655. 1 katern en 4 stukken 

 
3.2.4.4.1.3. Hoefslagplicht en schouwvoering 

 
 .-- Register houdende een staat van hoefslagen op de 

wegen, 1864.  
N.B. Zie inv.nr. 1. Zie ook inv.nr. 148 

 
 285 Brieven aan onderhoudsplichtigen waarin wordt 

gewezen op geconstateerde gebreken aan een brug 
en aan brughoofden tijdens de schouw en wordt 
medegedeeld dat bij geconstateerde nalatigheid 
tijdens de herschouw een boete zal volgen, 1911, 
1913, 1920. Doorslagen, 1911 - 1920.  3 stukken 

 
3.2.4.4.1.4. Verlening van vergunningen 

 
 286 Akten van overeenkomst met M.A. Lippman, 

echtgenote van J.T. Beukers, te Schiedam, waarbij 
voor de polder het recht van overpad langs de 
Galgmolensloot ongewijzigd blijft en Lippman wordt 
toegestaan een brug of vlonder te leggen als uitweg 
op de Abtwoudseweg, waarbij de oostzijde van de 
brug wordt onderhouden door de polder en de 
westzijde door Lippman, met bijlage, 1870.  3 stukken 

 
 287 Stukken betreffende de vergunningverlening aan de 

gemeente Delft tot het leggen van verbindingen 
met de hoofdwaterleiding, alsmede een gasleiding 
en een elektriciteitskabel langs wegen, met 
aanvragen en 3 tekeningen, 1894-1926.  1 omslag 

 
 288 Brief van de gemeente Delft waarin wordt verzocht 

om vergunningverlening tot het maken van een 
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uitweg over een dam naar de Abtwoudseweg ten 
behoeve van het geplande woonwagenkamp, met 1 
tekening, 1939.  2 stukken 

 
3.2.4.4.2. Beheer en onderhoud 

 
3.2.4.4.2.1. Wegen 

 
N.B. Zie ook inv.nrs. 145 en 240. 
 
 289 Stukken betreffende de poging tot afstoting van de 

onderhoudsplicht aan de Abtwoudseweg, waarbij de 
polder tot in hoogste instantie is gehouden de weg 
te blijven onderhouden, 1659-1885.  1 omslag 

 
 290 Stukken betreffende de verbetering van de 

Abtswoudseweg, [c. 1900], 1912, 1931-1956.  1 omslag 

 
 291 Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de 

stemgerechtigde ingelanden van het besluit tot het 
aangaan van een geldlening van ? 3000,- ten 
behoeve van de verbetering van de Schieweg, met 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 1906.  2 stukken 

 
 292 Stukken betreffende het onderhoud en de 

financiering van het onderhoud aan de 
Abtwoudselaan in de Hooge Abtwoudsche polder, 
1912, 1931, 1932.  3 stukken 

 
 293 Stukken betreffende de ruil van onderhoud van de 

Abtwoudseweg, waarbij de polder overdraagt aan 
de gemeente Delft sectie A nr. 6491 en sectie O 
nrs. 13, 1057 en 1331, en de polder overneemt van 
de gemeente het onderhoud van een gedeelte van 
sectie A nrs. 601 en 1588, met 1 tekening, 1942-
1957, 1057 - 1957.  5 stukken 

 
 294 Brief van Gedeputeerde Staten waarin wordt 

medegedeeld dat geen subsidie wordt verstrekt 
voor het onderhoud aan quartaire wegen, met 
bijlage, 1948.  2 stukken 
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 295 Brief van Gedeputeerde Staten waarin wordt 
medegedeeld dat het verzoek om B-status van de 
Abtwoudseweg is afgewezen, met aanvraag, 1951.  2 stukken 

 
3.2.4.4.2.2. Bruggen 

 
N.B. Zie inv.nrs. 145 en 286. 
 
 296 Akte van certificatie van de stad Delft dat Arijen 

Heijndricksz. en Pieter Jansz., beiden te Papsou, op 
verzoek van de molenmeesters, verklaren dat de 
heul in de Abtwoudseweg sinds 40 à 50 jaar bestaat 
en dat de eigenaren van de twee woningen de 
hoogheemraden van Delfland hebben beloofd de 
heul ten eeuwige dagen op eigen kosten te 
onderhouden, 1583.  1 stuk 

N.B. Afschrift in inv.nr. 144 

 
 297 Akte van overeenkomst tussen de Lage 

Abtwoudsche polder en de Holierhoekse- en 
Zouteveense polder enerzijds en A. de Bruin, 
weduwe van Cornelis van Schie Jacobz., te Hof van 
Delft anderzijds, waarbij De Bruin de brug in de 
Abtwoudseweg in de gemeente Hof van Delft, sectie 
E nr. 478, in eigendom krijgt, waarbij het 
onderhoud door beide polders wordt afgekocht voor 
een bedrag van ? 100,-, onder voorwaarde dat de 
besturen en ingelanden vrije doorgang onder de 
brug blijven houden, 1874.  1 stuk 

 
 298 Stukken betreffende het op hoogte brengen van de 

Hoppenbrug, ofwel Hobbeltjesbrug, over de 
Hoppensloot ten oosten van de Abtwoudseweg, 
1882-1901.  1 omslag 

 
 299 Brieven van Gedeputeerde Staten houdende 

mededeling van het besluit tot ongegrondverklaring 
van de adressen van P. van der Helm en andere 
ingelanden inzake de vermeende onderhoudsplicht 
van de gemeente Hof van Delft betreffende de 
Hoppenbrug, 1902.  2 stukken 

 
 300 Akte van overeenkomst met Gedeputeerde Staten 

waarbij het eigendom, beheer en onderhoud van 
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een brug in de provinciale weg Westelijk Delft-
Schiedam, het gedeelte Abtwoudseweg, in de 
gemeente Schipluiden, sectie K nrs. 1028, 1030 en 
1081, wordt overgedragen aan de provincie, met 
betaling van een afkoopsom van ? 50,- door de 
polder, met besluit van de stemgerechtigde 
ingelanden tot overdracht, alsmede brieven van 
Gedeputeerde Staten inzake de regeling van de 
overdracht,1937, 1938, 1028 - 1938.  5 stukken 

 
 301 Stukken betreffende het verbeteren van bruggen en 

landhoofden, 1938-1963.  1 omslag 

 
3.2.4.4.2.3. Overtoom 

 
 302 Akte van certificatie van het ambacht Hof van Delft 

dat Pieter Aemsz. te Delft en Joesgen Jansd., 
weduwe van Jan Huijgensz., verklaren op verzoek 
van de molenmeesters en ingelanden dat de 
ingelanden sinds 44 jaar gebruik maken van de 
windas aan het eind van de Papsouse wetering, 
hetgeen de eigenaren van de ernaast gelegen tuin 
niet is toegestaan, 1583.  1 stuk 

N.B. Afschrift in inv.nr. 144 

 
 303 Akte van insinuatie van de bode van de dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland namens de 
molenmeesters en kroosheemraden van de polder, 
dat de molenmeesters van Zouteveen en 
Vlaardingerwout jaarlijks een financiële bijdrage 
zullen leveren ter verbetering van de windas bij de 
Galgmolen, 1638.  1 stuk 

 

3.2.4.5. Stukken waarvan het verband met het archief niet 
duidelijk is 

 
 304 Akte van transport door D. van Grave als 

gevolmachtigde van J. van Wassenaar van 22 
morgen land in het ambacht Vrijenban aan D. van 
Schagen, 1631. Vidimus. Met retroacta, 1431, 
1491, 1539, 1431 - 1631.  4 charters 

N.B. Deels onleesbaar. Met inliggende transcriptie 
van de vidimus 
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4. POLDER VAN PAPSOU 

 
 305 Akte van verklaring van de molenmeesters en de 

ingelanden dat zij de bomen langs de percelen van 
de Zeven Morgen aan de noordzijde van de 
Galgmolen ten eeuwige dagen op eigen kosten 
zullen onderhouden zoals dat vanaf 1541 het geval 
is, [Midden 16e eeuw]. Concept, 1541.  1 stuk 

 
 306 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland 

aan de laaglanders tot het schieten van drie 
watergangen op eigen kosten om het water tot de 
molen te leiden, 1555.  1 charter 

N.B. Afschrift in inv.nr. 144 

 
 307 Keur van hoogheemraden van Delfland op het 

onderhoud van de Tanthofskade door ingelanden 
van Papsou op verzoek van de molenmeester van 
de Zouteveense polder en van Vlaardinger-
Ambacht, 1556.  1 charter 

N.B. Afschrift in inv.nr. 144 
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5. BIJLAGE 

 
 308 Inventaris van het archief van de Lage Abtwoudsche 

polder, 1830 - 1970, 1980.  1 stuk 
 
 


